جمال عيد :مصر إلى مزيد من القمع

يتحدث مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان في مصر ،جمال عيد،
لـ«العربي الجديد» ،عن أسباب تو ّ
قف نشاطها ،في ظل تزايد القمع6[ .ـ]7
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ّ
إلى ّ
النفوذ الروسي.
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ّ

ال يزال دستور ما بعد الثورة موضع خالف بين المكونات الليبية (محمود تركية/فرانس برس)

الحدث

كورونا :مليار جرعة لقاح من «كوفاكس»
تـجــاوزت مـبــادرة «كــوفــاكــس» ،التي تشارك في
إدارت ـه ــا منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة ،وت ـهــدف إلــى
التوزيع العادل للقاحات كوفيد ،19-عتبة توزيع
«أول م ـل ـيــار» جــرعــة بـحـســب امل ــدي ــر التنفيذي
لتحالف «غافي» للقاحات سيث بيركلي .وقال
إنـهــا «مرحلة رئيسية فــي أكـبــر وأس ــرع عملية
تـسـلـيــم ل ـق ــاح ــات ف ــي الـ ـت ــاري ــخ» .وج ـ ــاء إع ــان
بيركلي في الوقت الذي هبطت طائرة في كيغالي
الرواندية وعلى متنها الجرعة ذات الرقم مليار
املـقــدمــة مــن قـبــل «كــوفــاكــس» .أض ــاف بيركلي
أنــه يعلم مــدى العمل الــذي ما زال يتوجب فعله

«لحماية الجميع وحل مسألة عدم املساواة في
اللقاحات» ،مشددًا على أن «عملنا لم ينته بعد».
من جهتها ،أعلنت منظمة الصحة العاملية أن
«هذا اإلنجاز ما هو إال تذكير بالعمل املتبقي
الـ ــذي يـتـعــن ال ـق ـيــام بـ ــه» .أض ــاف ــت أن «طـمــوح
ك ــوف ــاك ــس مـ ـع ــرض ل ـل ـخ ـطــر ب ـس ـبــب تـخــزيــن
الدول الغنية للقاحات» .في هذا السياق ،أعلنت
وزيرة التنمية الدولية األملانية الجديدة سفينيا
شولتزه (الصورة) ،أنها «تريد استغالل رئاسة
بــادهــا ه ــذا ال ـعــام ملجموعة ال ــدول الصناعية
السبع لضمان حصول مبادرة كوفاكس على

املـ ــوارد ال ـتــي تـحـتــاجـهــا» .يــأتــي ذل ــك فــي وقــت
ب ــدأت دول عــديــدة تخفيف ق ـيــود كــوف ـيــد19-
على الــرغــم مــن تفشي متحور «أومـيـكــرون».
وذكـ ــرت صحيفة «ذا تــايـمــز» الـبــريـطــانـيــة أن
األش ـخــاص الــذيــن حـصـلــوا عـلــى التطعيم في
بــريـطــانـيــا سـيـكــون بـمـقــدورهــم الـسـفــر خــال
عطلة نصف العام الــدراســي من دون الحاجة
للخضوع الختبارات للكشف عن كوفيد19-
لدى عودتهم .من جهتها ،بدأت سلطات مدينة
شـيــآن الصينية رفــع قـيــود كــورونــا تدريجيًا
بعد إغــاق دام أكثر من ثالثة أسابيع بهدف

القضاء على انتشار إصابات محلية بكورونا،
وفـقــا ملــا ذك ــره تلفزيون الـصــن املــركــزي .في
امل ـق ــاب ــل ،أع ـل ـنــت الـ ـب ــاد تـسـجـيــل  65إصــابــة
محلية بكورونا أول من أمس ،منها أول إصابة
بـ «أوميكرون» في بكني .كما رفعت الدنمارك
عــددًا من قيود كــورونــا وسمحت بــإعــادة فتح
أم ــاك ــن ع ــام ــة .إل ــى ذلـ ــك ،ح ـثــت مـنـظـمــة الـعـفــو
الــدولـيــة إيطاليا على تغيير الـقـيــود الصارمة
املفروضة ملكافحة كورونا لتجنب التمييز ضد
من لم يتم تطعيمهم.
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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منظمات حقوقية تونسية
تنتقد القمع البوليسي

لم يحسم لقاء زعيمي تحالف الفتح هادي العامري ،والتيار الصدري مقتدى الصدر،
أول من أمس السبت ،مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ،وذلك مع تعويل
على وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر بين األفرقاء العراقيين والتوصل
إلى صيغة توافقية

انتقدت منظمات
حقوقية تونسية
ما وصفته بـ«القمع
البوليسي» لتظاهرات
يوم الجمعة الماضي،
معتبرة أنها لن تسمح
بعودة تونس إلى زمن
االستبداد

العراق

وساطة إيرانية
مرتقبة

تونس ـ بسمة بركات

فشل اجتماع
الصدر والعامري يدفع
نحو تدخل طهران في
تشكيل الحكومة

للحديث تتمة...

رسائل  14يناير
في تونس
وليد التليلي

يتداول التونسيون حتى اليوم فيديو
ذلك الشاب الذي كان يسير بدراجته
الهوائية وسط الشارع ،يوم الجمعة
املاضي ،عندما صفعه شرطي على
وجهه .لم يكن الشاب يحمل حجرًا
وال هراوة ،لم يكن حتى يصرخ أو
يرفع شعارًا ،كان ّ
يمر بهدوء من
دون خوف من أحد ،حتى بادرته
تلك الصفعة املجانية من ذلك
الشرطي الذي لم يستوعب شيئًا
من سنوات الحرية والعدالة االنتقالية
ومفهوم األمن املحايد .كان مشهدًا
ً
ّ
لخص يومًا حافال باالعتداءات على
املتظاهرين يوم الجمعة املاضي
ّ
في ذكرى الثورة التونسية ،وصور
للعالم حقيقة ما يحدث في تونس،
وباألخص كان مؤشرًا على ما
سيحدث في قادم األيام.
ّ
لم يقل الرئيس قيس سعيد شيئًا
عن ذلك الشاب وهو يتحدث عن
استشارته اإللكترونية مع الشباب،
ّ
بل تهكم على املتظاهرين« :بضع
مئات بينهم صحافيون ّ
ومارة ،وفي
املرة املقبلة سيكونون بضع عشرات
أو شخصًا وحيدًا .»...لم يقل شيئًا
عن ضرب مواطنني ،بينهم من
انتخبه .لم يقل شيئًا عن سحل نساء
وضرب شيوخ وصحافيني ومحامني
ورؤساء أحزاب.
قال ّ
سعيد« :يتباكون على الدستور...
ومن املفارقات في الدول العربية
ّ
عمومًا أنه عندما يغيب الدستور تزيد
الحريات ...هكذا ،حالة غير طبيعية...
وباسم الدستور يبدأ االستبداد...
ونفس الشيء للمحكمة الدستورية»،
بهذه الكلمات تحدث أستاذ القانون
الدستوري عن الدستور ،فكيف
سيكون رد طلبة الحقوق بعد هذا
الكالم؟ واألهم كيف سيكون ّرد بقية
املتفرجني على املشهد من األحزاب
السياسية ،وعلى ّأي أساس يمكن
بناء بلد ،وما قواعد ذلك وترتيباته؟
يمعن الرئيس في طريقه ،يتوغل فيه
أكثر يومًا بعد يوم ،ويقترب ،أو ُيدفع
شيئًا فشيئًا إلى نقطة الالعودة ،عدا
استفاقات عابرة من حني إلى آخر
إذا ّ
أحس بأنه محاصر .ال ندري
حقيقة إن كانت دعوته األمني العام
لالتحاد العام التونسي للشغل ،نور
الدين الطبوبي ،للقاء السبت املاضي،
استفاقة عابرة أو رغبة حقيقية،
وإن متأخرة ،لالستماع إلى رأي آخر
وربما طرح فرضية حوار رفضه
أكثر من مرة ،أم لعلها محاولة جديدة
الستغالل أكبر منظمة في البالد
وأكثرها تأثيرًا في املشهد ،ومحاولة
التالعب بها لتهدئة األجواء املتوترة؟
ولكن في كل الحاالت تملك املنظمة
تاريخًا عريقًا في التفاوض وخبرة
طويلة في إدارة األزمات يمكن أن
تتيح لها إنقاذ البالد مرة أخرى ،وقد
خبرت حكامًا وأنظمة قبل ّ
ُ
سعيد،
وستفعل بعده.

بغداد ـ عادل النواب

كشفت مصادر سياسية مطلعة في
العاصمة العراقية بغداد ،لـ«العربي
الجديد» ،أن اجتماع زعيم تحالف
«الـفـتــح» ه ــادي الـعــامــري ،وهــو أحــد قـيــادات
قــوى اإلط ــار التنسيقي الحليفة إلي ــران ،مع
زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري مـقـتــدى ال ـص ــدر ،في
النجف ،ليل أول مــن أمــس السبت ،لــم يسفر
عــن أي نـتــائــج واض ـحــة ،وس ــط تـعــويــل على
وساطة إيرانية جديدة لتقريب وجهات النظر
ب ــن األف ــرق ــاء ال ـعــراق ـيــن لتشكيل الـحـكــومــة
العراقية .الوساطة اإليرانية هدفها تقريب
وجـهــات النظر بــن املعسكرين السياسيني
(التيار الـصــدري واإلط ــار التنسيقي) ضمن
م ـب ــادرة قــائـمــة عـلــى أهـمـيــة إي ـج ــاد حكومة
توافقية ال تقصي أي طــرف سياسي منها،
وه ــو مــا يـعـنــي أن ط ـهــران مـنـحــازة فــي هــذا
امل ــوض ــوع إل ــى معسكر مــا ي ـعــرف ب ــ«اإلط ــار
التنسيقي».
وج ـ ّــاء اج ـت ـم ــاع الـ ـع ــام ــري م ــع الـ ـص ــدر بـعــد
ت ــدخ ــل ال ـق ـضــاء (املـح ـكـمــة االت ـح ــادي ــة) على
خ ــط أزم ـ ــة تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،م ـت ـخ ـذًا أمـ ـرًا
«والئيًا» بتجميد رئاسة البرملان إثر شكوى
قــدمـهــا نــائـبــان مستقالن طعنا بدستورية
جلسة الـبــرملــان األول ــى فــي  9يـنــايــر/كــانــون
الـثــانــي الـحــالــي ،والـتــي انتخب فيها محمد
الـحـلـبــوســي رئ ـي ـســا ل ـل ـبــرملــان .وت ــأخ ــذ أزم ــة
تشكيل الحكومة في العراق منحى تصاعديًا
بني التيار الصدري الذي يسعى إلى تشكيل
ح ـك ــوم ــة «أغ ـل ـب ـي ــة وطـ ـنـ ـي ــة» ،وق ـ ــوى اإلطـ ــار
الـتـنـسـيـقــي الـحـلـيـفــة إلي ـ ــران ،وال ـت ــي تــرفــض
طروحات الصدر وتريد حكومة توافقية.
ويثير التقارب الواضح بني التيار الصدري
وتحالفي «عــزم» (بزعامة خميس الخنجر)

و«ت ـ ـقـ ــدم» (ب ــزع ــام ــة ال ـح ـل ـبــوس ــي) ،وال ـق ــوى
ال ـك ــردي ــة ،وتــوج ـه ـهــا ن ـحــو تـشـكـيــل حـكــومــة
أغلبية وطنية ،مخاوف لدى اإلطار التنسيقي
م ــن تـحـجـيــم خ ـيــاراتــه لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة ،ما
يدفعه إلى البحث عن مخرج لألزمة.
وجـ ّـدد الـصــدر ،أمــس األحــد ،التأكيد على أن
تـكــون الحكومة املقبلة فــي ال ـعــراق ،بصيغة
أغلبية وطنية ،في إشــارة إلــى عــدم مشاركة
كل القوى السياسية فيها .وكتب الصدر في
تغريدة على «تويتر»« :ال شرقية وال غربية...
حكومة أغلبية وطنية».
وق ــال ــت م ـص ــادر رفـيـعــة مـقــربــة م ــن الـصــدر
لـ«العربي الجديد» ،إن «العامري ذهب إلى
ً
النجف للقاء الصدر حامال ثالثة مشاريع في
يده ،وهي :املشاركة ،املعارضة ،واملقاطعة».
وأوضحت املصادر أن «زعيم تحالف الفتح،
أب ـلــغ ال ـصــدر ب ــأن اإلطـ ــار التنسيقي يؤيد
مـشــاركــة كــل ق ــواه السياسية فــي الحكومة
العراقية ضمن كتلة أكبر تجمعه مع الكتلة
ال ـصــدريــة ،مــن دون تهميش أي ط ــرف من
اإلطار ،خصوصًا أن الصدر يرفض مشاركة
(رئيس ائتالف دولة القانون) نوري املالكي
و(زعيم مليشيا عصائب أهل الحق) قيس
الخزعلي ضمن هذه الكتلة».
ّ
وبينت املـصــادر أن «العامري أبلغ الصدر
مــن جهة أخ ــرى ،أن قــوى اإلط ــار التنسيقي
ب ـح ـثــت ب ـجــديــة م ـســألــة م ـقــاط ـعــة الـعـمـلـيــة
السياسية بــرمـتـهــا ،إذا أص ــر ال ـصــدر على
تهميش األط ــراف السياسية الشيعية من
تشكيل الحكومة العراقية الـجــديــدة» .كما
أنـ ــه ،بـحـســب املـ ـص ــادر« ،أكـ ــد أي ـضــا رفـضــه
مشاركة جزء من أطراف اإلطار في الحكومة
وإقـ ـص ــاء أخـ ـ ــرى ،ب ــل ه ــو م ــع م ـش ــارك ــة كل
قــوى اإلط ــار ،وعـلــى رأسـهــم ن ــوري املالكي،
الذي يمتلك املقاعد البرملانية األكبر داخل

يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية (علي نجفي/فرانس برس)

يرفض الصدر مشاركة
ائتالف المالكي في
الحكومة الجديدة
يهدد اإلطار التنسيقي
بمقاطعة العملية
السياسية بشكل كامل

اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» .ولـفـتــت امل ـص ــادر إلــى
أن «الـ ـص ــدر ب ـ ــدوره أب ـلــغ ال ـع ــام ــري رفـضــه
مشاركة كل األطراف السياسية الشيعية في
الحكومة املقبلة ،مع استمرار وضــع فيتو
على مـشــاركــة املــالـكــي ضمن الكتلة األكبر
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري واإلطـ ـ ـ ــار
التنسيقي ،وكذلك معارضة مشاركة ائتالف
املالكي في الحكومة الجديدة ،إضافة إلى
اع ـت ــراض ــه ع ـلــى ض ــم األط ـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة

التي لديها أجنحة مسلحة إلــى الحكومة،
ومنهم حــركــة عصائب أهــل الـحــق بزعامة
الخزعلي».
ولفتت املصادر إلى أن «اجتماع العامري مع
الـصــدر لــم يصل إلــى أي نتائج وحـلــول ،في
مــا يخص أزم ــة الكتلة األك ـبــر ،وكــذلــك شكل
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ال ـجــديــدة» ،مــوضـحــة أن
«هــدف االجـتـمــاع كــان إيـصــال رســالــة اإلطــار
إل ــى ال ـص ــدر ،مــع إع ـطــاء األخ ـيــر م ــدة زمنية
للتفكير فــي مـضـمــون الــرســالــة لـحــن حسم
املحكمة االتـحــاديــة العليا شـكــاوى الجلسة
األولى للبرملان العراقي».
من جهته ،قال القيادي في اإلطار التنسيقي
عائد الهاللي ،لـ«العربي الجديد» ،إن «قوى
اإلطار التنسيقي ال تزال مصرة على التواصل
مع التيار الصدري ،بهدف تشكيل كتلة كبرى
بني الطرفني ،ثم الذهاب إلى تشكيل حكومة
قوية تجمع كل األط ــراف السياسية الفاعلة
وامل ــؤث ــرة عـلــى الـســاحــة ال ـعــراق ـيــة» .وأوض ــح
الـهــالــي أن «اإلط ــار التنسيقي بـحــث ،خالل
ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن ،بـشـكــل ج ــدي وحقيقي
ال ـخ ـطــوات املـسـتـقـبـلـيــة ل ــه ،ومـنـهــا مقاطعة
العملية السياسية ،في حال تم اإلصرار على
تهميش أطراف سياسية معينة من الحكومة

املـقـبـلــة» .واعـتـبــر أن «أي حكومة تشكل من
دون مشاركة اإلطــار التنسيقي ،هي حكومة
ً
ضعيفة ،ولــن تصمد طــويــا ،وعمرها ربما
لن يتجاوز السنة واحدة ،وكذلك أي حكومة
ً
مــن دون ال ـت ـيــار ال ـص ــدري لــن ت ــدوم طــويــا،
ولهذا نحن نعمل على تشكيل حكومة تجمع
ال ـطــرفــن م ـعــا» .وب ـ ّـن أن «ال ـعــامــري اجتمع
مع الصدر بصفته مفاوضًا عن قوى اإلطار
ً
التنسيقي ،وذهب حامال رؤية كاملة للصدر،
لكن االجتماع لم يصل إلى أي نتائج حاسمة
ونهائية لحسم قضية الكتلة األكبر وشكل
ال ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،ل ـكــن ت ــم االتـ ـف ــاق على
استمرار ال ـحــوارات والـتـفــاوض خــال األيــام
املقبلة».
في املقابل ،قال القيادي في التيار الصدري،
بدر الزيادي ،لـ«العربي الجديد» ،إن «الصدر
ما زال مصرًا على مشروعه بتشكيل حكومة
األغلبية بــدل حكومة التوافق واملحاصصة
ب ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت سببًا
رئيسيًا في ما مر به العراق من أزمــات على
مختلف األصعدة»ّ .
وبي الزيادي أن «الصدر
ال ي ــري ــد ت ـه ـم ـيــش أي طـ ـ ــرف س ـي ــاس ــي مــن
العملية السياسية ،فكل األطراف لها تمثيل
في البرملان ،وأي كتلة ال تشارك في الحكومة

يمكن لها لعب دور املعارضة بهدف تصحيح
مـســارات الحكومة» .لكنه رأى أنــه «ال يمكن
االستمرار في عملية مشاركة كل القوى في
الحكومة ،وعند كل أزمة تتبرأ هذه الكتل من
الـحـكــومــة ،على الــرغــم مــن أنـهــا مــن شكلتها
وه ــي م ــن تـسـيـطــر عـلــى الـحـقــائــب ال ــوزاري ــة
ف ـي ـهــا» .وشـ ـ ّـدد ال ــزي ــادي عـلــى أن «اس ـت ـمــرار
زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري ف ــي اج ـت ـمــاعــاتــه مع
اإلطـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ،يـ ــدل ع ـلــى ح ـســن نـ ّـيـتــه
تجاه الشركاء في العملية السياسية ،لكنه
يريد تشكيل حكومة قــادرة على حل أزمــات
العراق».
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،أك ــد ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـحــزب
الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي مــاجــد شنكالي،
«دعم القوى السياسية الكردية والسنية ألي
تقارب بني القوى السياسية الشيعية»ّ .
وبي
شنكالي ،في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن
«القوى السياسية الكردية والسنية ال تزال
تعمل على تقريب وجهات النظر بني التيار
الصدري واإلطــار التنسيقي ،وهي تتواصل
م ــع ال ـطــرفــن عـبــر االتـ ـص ــاالت أو االجـتـمــاع
لتوحيد املواقف ،لغرض التوجه نحو حكومة
جديدة ،مدعومة من قبل األطراف السياسية
التي لها ثقلها البرملاني والشعبي».

ن ـ ــددت  21ج ـم ـع ـيــة وم ـن ـظ ـمــة حـقــوقـيــة
وه ـي ـئ ــات وط ـن ـي ــة ف ــي ت ــون ــس بــالـقـمــع
البوليسي ال ــذي اسـتـهــدف املتظاهرين
في ذكرى الثورة التونسية ،يوم الجمعة
املاضي ،مؤكدة أنه سيظل وصمة عار،
وي ــؤش ــر ل ـس ـعــي ال ـس ـل ـطــة لـلـتـحـكــم فــي
تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية،
لــن ت ــؤدي إال إلــى تغذية الغضب تجاه
املؤسسة األمنية وإلى تعميق األزمة بني
املــواطـنــن وال ــدول ــة .وحـ ّـمـلــت املنظمات
والجمعيات والهيئات في بيان ،أول من
أمس السبت ،كال من رئيس الجمهورية
قـيــس سـعـ ّـيــد ووزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة توفيق
ش ــرف ال ــدي ــن م ـســؤول ـيــة م ــا ح ــدث يــوم
ال ـج ـم ـع ــة مـ ــن مـ ـن ــع ل ـل ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن مــن
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ،وم ــن
اس ـت ـخــدام شـتــى أش ـكــال ال ـســب والـشـتــم
واإلذالل النفسي ،إضافة إلــى استخدام
خـ ــراط ـ ـيـ ــم امل ـ ـي ـ ــاه وال ـ ـق ـ ـنـ ــابـ ــل امل ـس ـي ـل ــة
للدموع والرصاص الصوتي ملنع تقدم
املتظاهرين واالعتداء الهمجي بالضرب
واالعـ ـتـ ـق ــاالت الـتـعـسـفـيــة .وأع ـل ـن ــت عن
م ــؤت ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ،غ ـ ـدًا ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،فــي
مـ ـق ـ ّـر ال ـن ـق ــاب ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـصـحــافـيــن
الـتــونـسـيــن ،لتقديم معطيات إضافية
عن التعاطي األمني مع املتظاهرين يوم
عيد الثورة وطرق الرد الجماعي عليه.
وقــال عضو الجمعية التونسية للدفاع
عن الحريات الفردية أنــور الزياني ،في
ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «14
حــديـ ٍ
ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ه ــو رم ــز ال ـثــورة
التونسية ،وهو التاريخ الذي من خالله
ت ــم م ـنــح ال ـح ــري ــة لـلـمـجـتـمــع الـتــونـســي
لـلـتـعـبـيــر وامل ـطــال ـبــة ب ـح ـقــوقــه» .وش ـ ّـدد
على أن الجمعية كمجتمع مدني «تندد
بــاملـمــارســات البوليسية الـتــي حصلت
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،والـ ـت ــي ط ــاول ــت نـشـطــاء
وباحثني وحقوقيني ومتظاهرين ،ولم
يكن هناك أي مبرر للقمع الــذي حصل،
ال من الناحية السياسية وال القانونية».
وأض ـ ـ ــاف ال ــزي ــان ــي أن «م ـن ــع ال ـت ـظــاهــر
فسح املجال للقوات األمنية الستخدام
ال ـق ــوة ،ول ـكــن ال بــد مــن الـتــأكـيــد أن حق

تعقد المنظمات
مؤتمرًا صحافيًا غدًا
بشأن األحداث األخيرة

التعبير والتظاهر في تونس ال يخضع
لتراخيص مــن وزارة الــداخـلـيــة ،كما أن
حــريــة الـتـظــاهــر هــي حــريــة مـطـلـقــة ،وال
ي ـم ـكــن ت ـس ـل ـيــط رق ــاب ــة ع ـل ـي ـهــا م ــن قـبــل
السلطة السياسية» .واعتبر أن «القوات
األمنية تعاملت مــع املحتجني بطريقة
همجية ووحـشـيــة وبطريقة تـعــود إلى
س ـنــوات االس ـت ـبــداد ،وال مـجــال للعودة
إلــى هــذا املــربــع» .وأضــاف أنــه «ال بد من
الـتــذكـيــر أن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وف ــي نفس
الفترة تقريبًا ،تم رشــق الـقــوات األمنية
بــاأللــوان ،ومــع ذلــك لم تــرد الفعل ،ولكن
الـيــوم هناك عــودة للمربع القديم الــذي
ال ي ـخ ـلــو م ــن ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«السلطة السياسية اليوم عادت بتونس
إلى مربع االستبداد».
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة ل ـل ـن ـس ــاء ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــات
ـث لـ«العربي
نائلة الــزغــامــي ،فــي حــديـ ٍ
ال ـج ــدي ــد» ،أن الـجـمـعـيــة «ت ــدي ــن الـعـنــف
الــذي حصل يــوم  14يناير ،وباإلضافة
إل ــى الـبـيــان املــوقــع مــع عــديــد املنظمات
والجمعيات التي سبق أن أصدرت بيانًا
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،م ــؤك ــدة أن حق
التظاهر مكفول بالدستور وباملواثيق
الدولية ،وال يمكن العدول عن املكاسب
التي تحققت خــال الـثــورة مهما كانت
األسـ ـب ــاب» .وش ـ ـ ّـددت عـلــى أن «ق ـمــع أي
م ـت ـظــاهــر ،س ـ ــواء كـ ــان ض ــد ال ـس ـل ـطــة أو
معها غير مقبول».
ولفتت إلى أن «التعلل بالوضع الصحي
ملـنــع الـتـظــاهــر غـيــر صـحـيــح ،ألن هناك
تـجـمـعــات فــي وســائــل الـنـقــل واألس ــواق
األسبوعية وفي املــدارس العمومية ولم
يـتــم مـنـعـهــا» ،مــؤكــدة أن ــه «ال يــوجــد أي
مبرر الستخدام األمن املياه والرصاص
ال ـصــوتــي وال ـع ـنــف املـ ـف ــرط» .وأض ــاف ــت
امل ـت ـحــدثــة أن «األمـ ـ ــن م ــن املـ ـف ــروض أن
يكون جمهوريًا وال يخضع للتعليمات
وال ي ـص ـط ــف إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـسـ ـلـ ـط ــة».
وق ـ ــال ـ ــت إن «الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـنــع
التظاهر مخطئ ،ألنــه يمنح مشروعية
لـلـمـتـظــاهــريــن بــاعـتـبــار أن ـهــم عـلــى حق
وهو على باطل ،كما أن التظاهر بالفعل
حــق فلماذا يـحــرم الـنــاس مــن حقوقهم،
وك ــأن قــدر املناطق الـتــي شـهــدت ثــورات
عربية التنكر لـلـثــورة ولــدمــاء الشهداء
بدل الحوار والتشاركية».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ــدت ال ـه ـي ـئ ــة الــوط ـن ـيــة
للوقاية من التعذيب أنها رصدت ،خالل
مراقبتها سير تـظــاهــرات يــوم الجمعة
امل ـ ــاض ـ ــي ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،إفـ ـ ــراطـ ـ ــا فــي
استخدام ّ
القوة ضد املتظاهرين وإمعانًا
ّ
في إهانة وتعنيف من تم إيقافهم ،حتى
بعد السيطرة عليهم وتقييد حركتهم.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أول مــن
أمــس السبت ،أنها عاينت استخدامًا
للقنابل املسيلة لـلــدمــوع واملفرقعات
ال ـص ــوت ـي ــة وخ ــراطـ ـي ــم املـ ـي ــاه لـتـفــريــق
امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن ،واالع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء ال ـل ـف ـظ ــي
وال ـبــدنــي عـلــى ال ـعــديــد م ــن املــواطـنــن
واإلعـ ــام ـ ـيـ ــن وال ـح ـق ــوق ـي ــن ،م ــؤك ــدة
أن ــه ت ـ ّـم اخ ـت ــراق ص ـفــوف املـتـظــاهــريــن
بواسطة الدراجات النارية والسيارات
األمنية ،ما أسفر عن بعض اإلصابات
التي استدعت تدخل الحماية املدنية.

عودة حاسمة اليوم لمفـاوضات إيران النووية
لم تدم إقامة رؤساء
المفاوضة في
الوفود
ِ
عواصمهم طويًال،
إذ ُتستأنف اليوم اإلثنين
الجولة الثامنة من
مفاوضات فيينا للعودة
إلى االتفاق النووي
اإليراني ،والتي تبدو
حاسمة
طهران ـ صابر غل عنبري

وصف مورا طبيعة المفاوضات بالمعقدة (فرانس برس)

تـ ـسـ ـت ــأن ــف الـ ـ ـي ـ ــوم اإلثـ ـ ـن ـ ــن ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ال ـن ـم ـس ــاوي ــة ف ـي ـي ـن ــا ،الـ ـج ــول ــة ال ـث ــام ـن ــة مــن
مفاوضات إحياء االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي،
والتي تجري بصورة غير املباشرة بني إيران
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ع ـلــى م ـس ـتــوى رؤس ــاء
ال ــوف ــود امل ـشــاركــة فـيـهــا ،بـعــد تعليقها يــوم
أول م ــن أم ــس الـجـمـعــة عـلــى ه ــذا املـسـتــوى،
لعودتهم إلــى بــادهــم لـلـتـشــاور .وتستأنف
املـفــاوضــات على وقــع تـفــاؤل حــذر بإمكانية
ن ـجــاح ـهــا ،وسـ ــط ت ـحــذيــر غ ــرب ــي م ــن ضيق
ال ــوق ــت ،وم ــؤش ــرات عـلــى أن ــه رغ ــم املـعــالـجــة
التي جرت للعديد من املسائل ،فإن التوصل
التفاق ال يزال أمرًا غير مؤكد.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــوق ــف املـ ـف ــاوض ــات عـلــى
م ـس ـت ــوى رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ــوفـ ـ ــود ،ف ـق ــد اس ـت ـم ــرت
خـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
لـجــان ال ـخ ـبــراء ،ومـنـهــا لجنة الـخـبــراء حــول
رف ــع الـعـقــوبــات ،فــي مـحــاولــة إلي ـجــاد حلول

للمسائل والنقاط الخالفية املتعلقة بامللفات
األربـ ـع ــة ال ـت ــي ي ـج ــري ال ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا ،وهــي
رفــع العقوبات والتعهدات الـنــوويــة وآليات
الـتـحـقــق وال ـض ـمــانــات .وذكـ ــرت وكــالــة «نــور
نيوز» اإليــرانـيــة ،املقربة من املجلس األعلى
ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي اإليـ ــرانـ ــي ،أمـ ــس األحـ ـ ــد ،أن
أط ـ ــراف امل ـف ــاوض ــات «ن ـج ـحــوا ف ــي الـتــوصــل
إل ــى ح ـلــول مـلـحــوظــة لــرفــع ه ــذه ال ـخــافــات،
على الــرغــم مــن وجــودهــا بكثرة فــي مختلف
القضايا» .وأكدت أنه «ما لم يتم االتفاق على
كل شيء ،فلن يحصل اتفاق على أي شيء».
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت يوم الجمعة
املاضي لـ«العربي الجديد» ،أن رؤساء الوفود
س ـي ـح ـم ـلــون م ـع ـهــم إل ـ ــى ع ــواص ـم ـه ــم ورق ــة
«تفاهمات» حــول بعض القضايا للتشاور
بشأنها ،موضحة أنهم سيتشاورون أيضًا
ب ـش ــأن «ح ـل ــول أك ـث ــر ج ــدي ــة» ط ــرح ــت خــال
األيام األخيرة املاضية بشأن القضايا األكثر
أهـمـيــة .وكــانــت مـصــادر مــواكـبــة ملفاوضات
فيينا قــد أك ــدت أيـضــا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن «امل ـبــاح ـثــات (الـخـمـيــس امل ــاض ــي) ع ــادت
إل ــى مـســار ال ـت ـقــدم ،بـعــدمــا راوح ــت إل ــى حد
ما مكانها أليــام» ،مشيرة إلى أن الكثير من
األق ــواس (الخالفات) في املـســودات ما زالت
مفتوحة ولــم تغلق» .وأش ــارت املـصــادر إلى
«ط ـ ــرح ح ـل ــول أك ـث ــر ج ــدي ــة م ــن ق ـبــل إلغ ــاق
املــزيــد مــن ه ــذه األقـ ــواس ،لـكــن العملية تتم
بـبــطء» .وأول مــن أمــس ،نقلت وكــالــة «إرنــا»
لألنباء ،عن مراسلها في فيينا تأكيده من
«مصدر مطلع» أن «الوفود تتفاوض بشأن
آليات التنفيذ والتسلسل لالتفاق املحتمل».
وأض ـ ـ ــاف املـ ـص ــدر أن «ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـن ـقــاط
الـخــافـيــة خ ــال م ـفــاوضــات رف ــع العقوبات
ق ــد ع ــولـ ـج ــت» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن «املـ ـف ــاوض ــات
وصلت إلى مرحلة التفاوض بشأن القضايا
ال ـص ـع ـب ــة وكـ ـي ــف ي ـم ـك ــن تـ ـح ــوي ــل االتـ ـف ــاق

املـبــدئــي بشأنها إلــى كلمات وإدراج ـه ــا في
وث ـي ـقــة» .وعـلــى املـقـلــب ال ـغــربــي ،ق ــال منسق
مـفــاوضــات فيينا إلح ـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي،
أنــريـكــي م ــورا ،وال ــذي يشغل أيـضــا منصب
نائب مفوض السياسية الخارجية لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،أمـ ــس ،إن االج ـت ـم ــاع ــات بـغـيــاب
رؤس ـ ــاء ال ــوف ــود ل ــم ت ـتــوقــف خ ــال الـيــومــن
املــاض ـيــن ،مـتـحــدثــا ع ــن اج ـت ـمــاعــات للجنة
ال ـخ ـب ــراء ب ـشــأن ال ـع ـقــوبــات .لـكـنــه ل ـفــت عبر
«تــويـتــر» ،إلــى أن «نـجــاح مـفــاوضــات فيينا
غير مــؤكــد بـعــد» ،معتبرًا أنــه «أم ــر منطقي
في مثل هذه املفاوضات املعقدة» .وأضــاف:
«إنني كمنسق ال يمكنني أال أشيد بالتزام
األطراف بالنجاح».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ان ـش ـغــل اإلي ــرانـ ـي ــون ليل
السبت  -األحد ،مجددًا بأنباء انتشرت حول
سماع دوي انفجارات قوية في مدن إيرانية
عـ ــدة ،ف ــي غــربــي ال ـب ــاد ،م ــا أثـ ــار ذع ـ ـرًا ظهر
أيـضــا فــي تعليقات املــواطـنــن عـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي .وتراوحت التعليقات،
ب ـ ــداي ـ ــة ،ح ـت ــى ال ــرس ـم ـي ــة م ـن ـه ــا ،بـ ــن نـســب
أسباب دوي االنفجارات إلى صواعق الرعد
والـبــرق ،أو إلــى مـنــاورات عسكرية ،في وقت
ال تــزال إسرائيل تهدد أيضًا بعمل عسكري
ّ
لـضــرب املـنـشــآت الـنــوويــة اإليــران ـيــة ،فــي ظل
تصعيد وتسريع طهران لخطواتها النووية
بعد انسحاب الــواليــات املتحدة مــن االتفاق
النووي في عام .2018
وأك ــد مــواطـنــون فــي مدينتي سنندج ،مركز
م ـح ــاف ـظ ــة كـ ــردس ـ ـتـ ــان ،وك ــرم ــانـ ـش ــاه مــركــز
محافظة كرمانشاه الواقعتني غربي البالد،
فــور انتشار أنـبــاء االنـفـجــارات على وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
سماعهم «صوتًا مهيبًا غريبًا مرتني لثوان»،
لكنهم قالوا إن األصوات لم يبد بأنها ناجمة
عن انفجارات ،كما لم يالحظوا أي شيء في

ميل للتغيير

كشف نائب وزير الداخلية اإليراني تقي رستم ونــدي ،أمس األحــد ،أن
المؤشرات االجتماعية في إيران «أصبحت مقلقة إلى حد كبير» ،مضيفًا
أنها تشير إلــى زيــادة الرغبة في
«إيجاد التغييرات األساسية» في
البالد .وقــال رستم ونــدي ،الذي
يشغل منصب رئــيــس منظمة
الشؤون االجتماعية اإليرانية ،إن
«مؤشر الرغبة في االحتجاج من
المؤشرات المهمة» ،متحدثًا أيضًا
عن مؤشر التوجه نحو نماذج
لحكم غير ديني ،وزيــادة الرغبة
في الهجرة من البالد.

س ـمــاء مـنـطـقـتـهــم .وذكـ ــر مـسـتـخــدمــون على
شـبـكــات ال ـتــواصــل أن أص ـ ــوات االن ـف ـجــارات
سمعت أيضًا في مدينة أسدأباد غربي إيران.
ونـقـلــت وك ــال ــة «ف ـ ــارس» لــأن ـبــاء ،ع ــن حــاكــم
املــديـنــة سعيد كـتــابــي ،تــأكـيــده أن األص ــوات
سمعت عـنــد منتصف الـلـيــل ،و«ك ـنــا نعتقد
أن ـهــا نــاجـمــة عــن الـصــاعـقــة بـسـبــب األح ــوال
ال ـجــويــة ،لـكـنــه اح ـت ـمــال لــم يـعــد قــائ ـمــا» .من
جهتها ،نقلت وكــالــة «رك ـنــا» اإليــران ـيــة ،عن
مصادر قولها إن الدوي يعود إلى تمرينات
ّ
ملنظومات للدفاع الجوي سلمت أخيرًا إلى
قواعد الدفاع الجوي غربي إيــران ،الفتة إلى
أن هــذه الـتـمــريـنــات املـفــاجـئــة (لـيــل الـسـبــت -
األحــد) «هــي جــزء من استراتيجية جهوزية

الــدفــاع الـجــوي اإلي ــران ــي» ،مــن دون إمكانية
تــأك ـيــدهــا ذل ـ ــك .ل ـكــن «مـ ـص ــدرًا م ـط ـل ـعــا» في
القوات املسلحة اإليرانية ،نفى أمس ،لوكالة
«تـسـنـيــم» لــأنـبــاء أن تـكــون لــأصــوات التي
رصـ ـ ــدت ع ــاق ــة بــأن ـش ـطــة ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
واختبار منظومات الدفاع الجوي .كما نفى
صحة األنـبــاء عن «وقــوع عمليات تخريبية
وه ـ ـجـ ــوم أجـ ـنـ ـب ــي» ،م ـض ـي ـفــا أن األص ـ ـ ــوات
«كانت بسبب وقوع الصاعقة غربي البالد».
ونقلت وسائل إعــام إيرانية عن مقر خاتم
األنـبـيــاء للدفاع الـجــوي املـشـتــرك ،أن الــدفــاع
الجوي اإليراني «لم ينفذ الليلة املاضية أي
تدريبات أو مناورات أو إجراءات عملياتية»،
معتبرًا أن «جميع هــذه التخمينات كاذبة».

ولفت نائب وزير الداخلية اإليراني للشؤون
األمنية ،مجيد مير أحمدي ،لوكالة «إيسنا»،
إلى أن «األصوات في محافظة همدان نتجت
عن الصاعقة» .وقــال إنــه «بعد التواصل مع
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة ذات الـصـلــة،
تبني أن األص ــوات ناجمة عــن صــواعــق برق
ولم يقع أي حادث خاص».
ي ـش ــار إلـ ــى أن م ــدن ــا إي ــران ـي ــة عـ ــدة شـهــدت
خ ـ ــال األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة امل ــاضـ ـي ــة ،س ـمــاع
دوي انفجارات عزتها السلطات الحقًا إلى
تمرينات عسكرية .وفــي مطلع ديسمبر/
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،ت ـحــدثــت حـســابــات
افتراضية عن سماع انفجار ضخم بالقرب
مــن منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة أص ـ ـف ـ ـهـ ــان ،وسـ ـ ــط ان ـت ـش ــار
رواي ــات متضاربة حــول أسـبــاب االنفجار،
حيث تحدثت وكــالــة «ف ــارس» عــن «تدمير
مسيرة مجهولة الهوية» ،ليعود التلفزيون
اإليراني وينقل عن قيادة الدفاع الجوي في
املنطقة أن االنفجار نتج عن إطالق صاروخ
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة اخـ ـتـ ـب ــار ل ـل ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة.
ك ـمــا س ـمــع ف ــي  20ديـسـمـبــر امل ــاض ــي دوي
ان ـف ـج ــارات بــال ـقــرب م ــن مـحـطــة «بــوش ـهــر»
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة جـ ـن ــوب ــي إيـ ـ ـ ـ ــران ،وأع ـ ـلـ ــن ن ــائ ــب
م ـحــافــظ «ب ــوش ـه ــر» ل ـل ـش ــؤون الـسـيــاسـيــة
واألمنية ،محمد تقي إيراني ،إجراء القوات
املسلحة اإليــران ـيــة م ـنــاورات عسكرية في
أج ــواء امل ـن ـشــأة .وكــانــت إســرائ ـيــل صـ ّـعــدت
تـهــديــداتـهــا ضــد إي ــران بــأنـهــا أع ــدت خطة
ملهاجمة منشآتها ،فيما أكــدت إيــران أنها
سـ ـت ــرد ع ـل ــى أي هـ ـج ــوم «بـ ـق ــوة م ــدم ــرة».
وأج ــرت إي ــران م ـن ــاورات عسكرية ضخمة
أواخر الشهر املاضي في الخليج ومضيق
هرمز و 3محافظات إيرانية جنوبية .كما
أجـ ــرت م ـحــاكــاة ملـهــاجـمــة م ـفــاعــل ديـمــونــا
النووي اإلسرائيلي.
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شرق
غرب
العراق :المحكمة
االتحادية تبت األربعاء
بطع َني البرلمان
ح ـ ّـددت املحكمة االت ـحــاديــة العليا
في العراق ،بعد غد األربعاء ،موعدًا
للنظر بالطعنني النيابيني املقدمني
بشأن دستورية الجلسة البرملانية
األولــى للبرملان العراقي ( 9يناير/
كــانــون الـثــانــي ال ـحــالــي) وال ـتــي تم
خاللها انتخاب محمد الحلبوسي
رئيسًا للدورة البرملانية الجديدة،
ون ــائ ـب ــن لـ ــه .وك ــان ــت امل ـح ـك ـمــة قد
أصـ ـ ــدرت أمـ ـ ـرًا والئـ ـي ــا ب ــوق ــف عمل
رئاسة البرملان املنتخبة لحني البت
بــالـطـعـنــن .وقــالــت فــي ب ـيــان أمــس
األحد إنها حددت الساعة التاسعة
من صباح األربعاء موعدًا لذلك.
(العربي الجديد)
بينت لن يطلق
عملية سياسية مع
الفلسطينيين

أبلغ رئيس الحكومة اإلسرائيلية
نفتالي بينت (الصورة) ،األسبوع
املــاضــي ،لجنة الـخــارجـيــة واألم ــن
ال ـتــاب ـعــة لـلـكـنـيـســت أن ــه ل ــن تـكــون
ه ـ ـنـ ــاك أي ع ـم ـل ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة مــع
الفلسطينيني ،وأنــه لــم يغير رأيــه
ف ــي هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع .وذكـ ـ ــر مــوقــع
اإلذاع ــة اإلســرائـيـلـيــة الـعــامــة (كــان
 )11أم ـ ــس األح ـ ـ ــد ،أن ب ـي ـنــت ك ــرر
خ ـ ــال ج ـل ـســة ل ـل ـج ـنــة م ـعــارض ـتــه
إقامة دولــة فلسطينية ،مؤكدًا أنه
ل ــن يـلـتـقــي ال ــرئ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي
مـحـمــود ع ـبــاس ،لـكـنــه ال يـعــارض
إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا
االقتصادية.
(العربي الجديد)

 131حالة اعتقال
في النقب
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال
اإلسرائيلي  131عربيًا في منطقة
ال ـن ـق ــب فـ ــي الـ ــداخـ ــل الـفـلـسـطـيـنــي
املحتل ،منذ بداية املواجهة األخيرة
الـ ـت ــي ان ــدل ـع ــت ب ــن أه ــال ــي الـنـقــب
واالحـ ـت ــال ف ــي  11ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني الحالي .وقال «نادي األسير
الفلسطيني» إن  131حالة اعتقال
لعرب ُسجلت في النقب منذ بداية
املــواج ـهــة الــراه ـنــة ،بينهم سـيــدات
وأط ـفــال ،مشيرًا إلــى أن «املعتقلني
تـعــرضــوا ملـسـتــوى ع ــال مــن العنف
والعـ ـ ـت ـ ــداءات م ـخ ـت ـل ـفــة ،وأن ج ــزءًا
منهم تــم اإلف ــراج عنهم بعد املثول
أم ـ ـ ــام املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،وج ـ ـ ــزء آخـ ـ ــر بـعــد
التحقيق معهم».
(األناضول)
األردن :مقتل ضابط
في اشتباك حدودي
مع مهربين
أعلن الجيش األردنــي ،أمس األحد،
مـقـتــل ضــابــط وإص ــاب ــة  3عـنــاصــر
م ــن ح ـ ــرس الـ ـ ـح ـ ــدود ،ع ـل ــى إح ــدى
ال ــواجـ ـه ــات الـ ـح ــدودي ــة الـشـمــالـيــة
الـ ـ ـش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة ،خ ـ ــال
اشتباكات مع مهربني .وقال مصدر
مسؤول في القيادة العامة للقوات
املسلحة األردنـيــة إن مجموعة من
امل ـهــربــن أطـلـقــت ال ـن ــار عـلــى ق ــوات
ح ــرس الـ ـح ــدود ،ف ـتــم الـ ــرد بــاملـثــل،
مـضـيـفــا أن «االشـ ـتـ ـب ــاك أس ـف ــر عن
اس ـت ـش ـهــاد الـنـقـيــب مـحـمــد يــاســن
موسى الخضيرات وإصابة  3أفراد
تم نقلهم إلى املستشفى».
(العربي الجديد)
بوتين يستضيف
رئيسي خالل أيام

ذكرت قناة «روسيا  »1التلفزيونية،
أم ــس األحـ ــد ،أن الــرئـيــس الــروســي
ف ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر بـ ـ ــوتـ ـ ــن (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة)
س ـي ـس ـت ـض ـي ــف نـ ـظـ ـي ــره اإلي ـ ــران ـ ــي
إبراهيم رئيسي في موسكو خالل
األي ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة إلج ـ ـ ــراء م ـح ــادث ــات
ب ـي ـن ـه ـمــا .ولـ ــم ت ـف ـصــح ال ـق ـن ــاة عــن
الــوقــت امل ـحــدد للقمة وال القضايا
التي ستتناولها.
(رويترز)
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عاد الحديث في ليبيا عن ضرورة إجراء االنتخابات وفق دستور للبالد،
بعد تعديل مسودة الدستور التي أقرتها ما تعرف بلجنة الـ 60لصياغة
دستور البالد ،ما قد يوقظ خالفات شابت عمل اللجنة

طغيان القبلية
وغياب الخبرة

الدستور الليبي
قبل االنتخابات

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة
الدستور الليبي ،حميد الهادي ،إن
االنتماء المناطقي والقبلي طغى
على مواقف غالبية أعضاء الهيئة،
ما شكل تهديدًا لوحدة البالد ،الفتًا
إلى أن قسمًا كبيرًا منهم لم يكونوا
قانونيين ،واحتاجوا وقتًا لفهم
عملهم .من جهته ،اعتبر أستاذ
القانون الدستوري في األكاديمية
الليبية لــلــدراســات العليا ،موسى
لطيّف ،أن من العيوب التي شابت
عمل الهيئة عــدم لجوئها إلى
مستشارين إلنهاء الخالفات سريعًا.

سنوات من الخالفات السياسية واالنقسامات المناطقية
طرابلس ـ أسامة علي

تستمر بعض األطراف السياسية
ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،مـتـمـثـلــة ف ــي مجلس
ال ـنــواب واملـجـلــس األعـلــى للدولة
وال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة ل ـص ـي ــاغ ــة م ـش ــروع
الدستور ،في عقد اجتماعاتها لرسم مالمح
املرحلة املقبلة في هذا البلد ،بعد تعثر إجراء
االنـتـخــابــات الرئاسية والتشريعية فــي 24
ديسمبر /كانون األول املــاضــي ،بحسب ما
كانت تقتضي خريطة الطريق األممية للحل
السياسي .فمنذ ذلــك التاريخ ،بــدأ الحديث
في ليبيا يدور حول ضرورة تفعيل مسودة
الدستور الليبي املعدلة ألكثر من مرة ،والتي
واف ـقــت عليها الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة فــي عــام
 ،2017والذهاب إلى إجراء انتخابات وفقها
بعد االستفتاء عليها .لكن متابعني يرون أن

تفعيل املـســودة سيوقظ خــافــات سياسية
واجتماعية إضافية كانت سببًا في أن تظهر
امل ـســودة بشكل نــاقــص ،إذ لــم تـحــل مسائل
ً
جوهرية ،فضال عن شكل االستفتاء إذا ما
تـ ّـم .وكــانــت اللجنة الدستورية املنبثقة عن
ملتقى ال ـح ــوار الـسـيــاســي قــد واف ـقــت خــال
اجتماع لها عقد في مدينة الغردقة املصرية،
مطلع ال ـعــام امل ــاض ــي ،عـلــى إج ــراء استفتاء
على الدستور ،وتحصني نتائجه استعدادًا
لالنتخابات الرئاسية والبرملانية والتي كان
مقررًا إجــراؤهــا في  24ديسمبر املاضي ،إال
أن مسار أعمال اللجنة ،التي كانت تسيرها
األمم املتحدة ،توقف فجأة من دون توضيح
أسباب توقفه.
وال ـيــوم يـعــود مجلسا ال ـنــواب والــدولــة إلى
م ـن ــاق ـش ــة احـ ـتـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ــدس ـت ــور
وإمكانية أن يكون أساسًا إلجراء االنتخابات

وليامز في القاهرة

واصلت المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا،
ستيفاني وليامز (الصورة) ،زيارتها إلى القاهرة التي بدأتها أمس األول
السبت ،لبحث األوضــاع في ليبيا
مع مسؤولين مصريين وممثلي
جامعة الـــدول العربية .وقــال
المتحدث باسم البعثة األممية
في ليبيا ،جان العلمّ ،
إن لقاءات
وليامز هدفها «التباحث حول
األوضاع في ليبيا ،في إطار دعم
منسق للعملية
إقليمي ودولي
َّ
السياسية في هذا البلد ،بما فيها
العملية االنتخابية».

فــي مــوعــد الح ــق ،لكنهما ُيتهمان بالسعي
إلــى إطالة وجودهما في السلطة .ويحتاج
الـتــوافــق حــول الــدسـتــور إلــى تعديالت على
مــواده الخالفية قبل االستفتاء ،مــا يتطلب
وقتًا أطــول من عمر الفترة االنتقالية حتى
االنتخابات ،والتي حددتها خريطة الطريق
بيونيو /حزيران املقبل.
وكشف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة
م ـ ـشـ ــروع ال ــدسـ ـت ــور س ــال ــم ك ـ ـشـ ــاف ،خ ــال
ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة ،أخـ ـيـ ـرًا ،ع ــن ات ـفــاق
الهيئة مع مجلسي النواب واألعلى للدولة
عـلــى ضـ ــرورة ت ـشــارك األج ـس ــام الـثــاثــة في
رسم خريطة املرحلة املقبلة ،حتى ال ينفرد
جـسـ ٌـم سياسي بعينه بـهــذه املـهـمــة ،وحتى
ُ
تـكــون املــرحـلــة املـقـبـلــة تــوافـقـيــة وتـ ــدار وفــق
املسار الدستوري.
وعلى الرغم من االنهيار والتشظي السياسي
الذي عاشته خالل السنوات املاضية ،إال أن
ليبيا ال تــزال تحتكم إلــى دستور مؤقت تم
إعداده خالل األشهر األخيرة من عام ،2011
حني ّ
تمت اإلطاحة بنظام معمر القذافي بعد
اندالع الثورة في العام ذاته ،كإطار قانوني
ينظم الحياة السياسية بعد الثورة ،إلى أن
تـتــم صـيــاغــة دس ـتــور لـلـبــاد عـلــى يــد هيئة
منتخبة وي ـجــري االسـتـفـتــاء عليه مــن قبل
الشعب ليتحول إلى دستور دائم.
مراحل وعراقيل المسار الدستوري

وقام املسار الدستوري في ليبيا على ثالث
م ــراح ــل :املــرح ـلــة األول ـ ــى بــان ـت ـخــاب الهيئة
التأسيسية لصياغة مـشــروع الدستور في
ف ـبــرايــر /ش ـبــاط  ،2014وال ـثــان ـيــة بصياغة
م ـســودة امل ـشــروع وال ـتــي ب ــدأت فــي يونيو/
حزيران  ،2015والثالثة هي االستفتاء عليه،
وه ــي مــرح ـلــة ل ــم ت ـتــم ب ـعــد ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تسليم الهيئة مشروع الدستور إلى مجلس
النواب في يوليو /تموز .2017
وم ـ ـ ـ ّـرت امل ــرح ـل ـت ــان األول ـ ـيـ ــان ب ــال ـع ــدي ــد مــن
ال ـص ـعــوبــات وال ـع ـق ـب ــات ،بـ ــدءًا م ــن انـتـخــاب
الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة فــي ع ــام  ،2014وال ــذي

تزامن مع إطالق اللواء املتقاعد خليفة حفتر
«عـمـلـيــة ال ـك ــرام ــة» ف ــي ب ـن ـغــازي ف ــي إبــريــل/
ن ـي ـســان م ــن الـ ـع ــام ن ـف ـســه ،ث ــم االن ـت ـخــابــات
ال ـبــرملــان ـيــة ال ـثــان ـيــة ،ال ـت ــي أن ـت ـجــت مجلس
الـ ـن ــواب ال ـحــالــي ف ــي أغ ـس ـطــس /آب ،2014
وأدت الخالفات حــول نتائجها إلــى انقسام
البالد بني برملانيني وحكومتني.
ّ
وأدت كل هذه الصعوبات إلى تأجيل أعمال
ّ
الهيئة حـتــى يــونـيــو  ،2015عـنــدمــا شكلت
لجنة عمل إلعداد مسودة الدستور ،عرضت
األولى منها في يناير /كانون الثاني ،2016
والثانية في فبراير من العام ذاتــه ،بعدما
خ ـض ـعــت ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـت ـع ــدي ــات بـسـبــب
معارضة ممثلي األقليات ،األمازيغ والتبو
والـطــوارق وأنـصــار التيار الفيدرالي ،على
بـعــض م ــواده ــا .ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،واجـهــت
أعمال الهيئة صعوبات أخــرى ،تمثلت في
اشـ ـت ــداد ال ـت ـنــافــس ال ـس ـيــاســي والـعـسـكــري
ف ــي ل ـي ـب ـيــا .ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـ ــرار الـهـيـئــة
ال ـنــأي بنفسها عــن ال ـت ـجــاذبــات الحاصلة
في البالد ،إال أن اتخاذها مدينة البيضاء،
شرقي الـبــاد ،مقرًا لها ،جرفها إلــى دائــرة
التأثير.
ف ـعــاوة عـلــى أن املــديـنــة كــانــت م ـقــرا أيضًا
للحكومة املوازية (في الشرق) ،بدأت رقعة
سـيـطــرة مليشيات حفتر فــي االت ـس ــاع ،ما
ّ
حد من قدرة العديد من أعضاء الهيئة على
ال ــوص ــول إل ــى مـقــرهــا وم ـمــارســة أعـمــالـهــم،
ال سيما ممثلي مناطق غــرب ليبيا ،الذين
كــانــت تنظر إلـيـهــم مليشيات حفتر بعني
العداء .ويضاف إلى ذلك ْ
ميل ممثلي التيار
الـفـيــدرالــي للمسار الـسـيــاســي والعسكري
فــي ش ــرق ال ـب ــاد ،وه ــي ظ ــروف دع ــت األمــم
املتحدة إلــى اقـتــراح نقل أعمال الهيئة إلى
خ ـ ــارج ل ـي ـب ـيــا .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اع ـت ــراض
بعض أعضاء الهيئة على العمل من خارج
الـ ـ ـب ـ ــاد ،ب ـح ـج ــة رفـ ـضـ ـه ــم إع ـ ـ ـ ــداد دسـ ـت ــور
ليبيا مــن خــارجـهــا ،إال أن آخــريــن تمكنوا
مـ ــن ع ـق ــد ج ـل ـس ــات ع ـم ــل ع ـ ــدة فـ ــي مــدي ـنــة
ص ــال ــة بـسـلـطـنــة ع ـم ــان ،ف ــي م ـ ــارس /آذار

ال تزال مسودة الدستور حبيسة أدراج البرلمان (حازم تركية/األناضول)

يحتاج التوافق على
مشروع الدستور تعديل
مواده الخالفية
ال يزال مشروع
الدستور الليبي يقابل
برفض األقليات

إضاءة

نتنياهو يسعى لصفقة مع النيابة العامة تجنبه وصمة العار
يحاول رئيس الحكومة
اإلسرائيلية السابق ،بنيامين
نتنياهو ،البقاء على
قيد الحياة سياسيًا ،عبر
عقده صفقة مع النيابة
العامةُ ،تتيح له النجاة من
«وصمة العار»
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ت ـت ـفــاعــل م ـســألــة ال ـك ـشــف ع ــن ت ــدخ ــل رئـيــس
املحكمة اإلسرائيلية العليا السابق أهــرون
باراك ،لصالح التوصل إلى صفقة بني النيابة
الـعــامــة وب ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
السابق بنيامني نتنياهو ،في ملفات الفساد
التي تالحق األخـيــر ،وتهدد بحسبه الفعلي
وإبـعــاده عن املشهد السياسي في إسرائيل.
وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن
باراك كشف في اليومني املاضيني أن تجنده
ل ـصــالــح إب ـ ــرام الـصـفـقــة ج ــاء ب ـعــد أن تــوجــه
إليه نتنياهو بشكل شخصي للتدخل لدى
املستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية،
أفيحاي مندلبليت.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ذك ـ ـ ـ ــرت فـ ـي ــه ال ـص ـح ــف
اإلسرائيلية أن نتنياهو أعرب عن استعداده
لــاع ـتــراف بـبـنــود «خ ـيــانــة األم ــان ــة الـعــامــة»
و«الـ ـغ ــش» ،وت ــرك م ــوضــوع «وص ـم ــة ال ـعــار»
لقرار املحكمة ،فإن النيابة العامة واملستشار
ال ـق ـض ــائ ــي ل ـل ـح ـكــومــة يـ ـص ــران ع ـل ــى إدراج
ال ـب ـنــد األخ ـي ــر ل ـض ـمــان إب ـع ــاد نـتـنـيــاهــو عن
الحياة السياسية .وفــي حــال أقــرت املحكمة
بـنــود الـصـفـقــة مــع نـتـنـيــاهــو ،وضـمـنـهــا بند
«وصـ ـم ــة ال ـ ـعـ ــار» ،فـ ــإن ذلـ ــك ي ـع ـنــي بـمــوجــب
القانون اإلسرائيلي اعتزال نتنياهو الحياة
السياسية لسبعة أعــوام ،على غــرار ما حدث
مع الوزير السابق أرييه درعي وعدد آخر من

املسؤولني اإلسرائيليني الذين حوكموا بتهم
الفساد وتمت إدانتهم بخيانة األمانة العامة
وإلحاق وصمة العار بهم.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ك ـش ـفــت م ــواق ــع إس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن
نـتـنـيــاهــو يـ ـح ــاول ت ـج ـنــب «وصـ ـم ــة الـ ـع ــار»،
الع ـت ـق ــاده بـ ــأن ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة بــرئــاســة
نـفـتــالــي بـيـنــت لــن تـصـمــد كـثـيـرًا ،وأن ــه حتى
لــو استكملت واليـتـهــا حتى عــام  2025فإنه
سـيـكــون ب ـم ـقــدوره حـتــى ب ـم ــوازاة محاكمته
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،خـصــوصــا
أن حــزب يمينا ال ــذي يــرأســه بينت يـعــارض
مقترحات وزيــر العدل في الحكومة جدعون
ساعر الذي انشق عن الليكود ،لتشريع قانون
يمنع من توجد ضده محاكمة بتهم «خيانة
األمانة العامة» و«الـغــش» من التنافس على
عضوية الكنيست ورئاسة الحكومة.
في غضون ذلك ،تثير األحاديث عن املفاوضات
الجارية بــن نتنياهو وبــن النيابة العامة،
بـشــأن الـتــوصــل إل ــى صفقة لــوقــف املحاكمة
واعتزال نتنياهو العمل السياسي ،مخاوف
ف ــي ص ـف ــوف االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـك ــوم ــي ال ـح ــال ــي.
وتكمن الخشية في أن يؤدي غياب نتنياهو
ع ــن امل ـش ـهــد إلـ ــى تـغـيـيــر ف ــي س ـيــاســة حــزب
يمينا ،لجهة إج ــراء تـغـيـيــرات فــي االئـتــاف
الـحـكــومــي ،لصالح إمكانية تشكيل ائتالف
حكومي يبعد عــن الحكومة أح ــزاب اليسار،
مثل ميرتس وحزب العمل والقائمة العربية
املوحدة ،والعودة الئتالف حكومي أوسع مع
الـلـيـكــود ،بـعــد أن يـكــون ش ــرط ع ــدم مشاركة
نتنياهو في الحكومة حقيقة بفعل الصفقة.
لكن مــوقــع صحيفة «مـعــاريــف» أش ــار ،أمس
األحد ،إلى أن بينت أكد في األيام املاضية أن
حكومته سـتــواصــل واليـتـهــا الحالية كاملة
وأن ــه ال تــوجــد نـيــة لـتـغـيـيــرات ف ــي االئ ـتــاف
الحكومي القائم.
وكـ ــان ب ـ ــاراك ق ــد أع ـل ــن أم ــس ف ــي مـقــابـلــة مع
مــوقــع «يــديـعــوت أحــرونــوت» أنــه على الرغم
م ــن ت ــأي ـي ــده وت ـج ـن ــده ل ـص ــال ــح ع ـق ــد صـفـقــة
ب ــن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة وب ــن نـتـنـيــاهــو ،إال أن
هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة ي ـجــب أن ت ـش ـمــل ب ـنــد إل ـحــاق
«وص ـم ــة ال ـع ــار» بـنـتـنـيــاهــو ،وع ــدم الـسـمــاح

ل ــه بـمــواصـلــة نـشــاطــه الـسـيــاســي وال ـحــزبــي.
وأضاف أن الهدف من وراء فكرة إبرام صفقة
بني نتنياهو والنيابة العامة هو وقف حالة
التدهور في السياسة اإلسرائيلية.
م ــع ذل ــك ،اعـتـبــر مــوقــع اإلذاع ـ ــة اإلســرائـيـلـيــة
العامة أن نتنياهو ال يــزال مـتــرددًا في قبول
شــروط الصفقة الجديدة وأنــه سيكون عليه
أن يتخذ قرارًا نهائيًا يوم السبت املقبل ،علمًا
بــأن املـسـتـشــار الـقـضــائــي للحكومة الحالية

يعتقد نتنياهو أن
حكومة بينت لن تصمد
طويًال في الفترة المقبلة

أف ـي ـح ــاي م ـنــدل ـب ـل ـيــت س ـي ـن ـهــي مـ ـه ــام عـمـلــه
رسميًا في نهاية الشهر الحالي .وسبق له أن
أوضــح في جلسات مغلقة أن النيابة العامة
لن تتنازل عن بند فرض «وصمة العار» على
نتنياهو.
وبـحـســب مــواقــع إســرائـيـلـيــة فــإنــه فــي الــوقــت
الــذي يميل فيه نتنياهو إلــى قبول الصفقة،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك ب ـنــد «وص ـم ــة الـ ـع ــار» واع ـت ــزال
الـسـيــاســة لسبع س ـنــوات ،فــإن زوج ـتــه ســارة
ً
ونجله يئير يعارضان ذلك ،بل يقترحان بدال
مــن ذلــك مواصلة املحكمة اعتقادًا منهما أن
ذلــك سيمنح نتنياهو فرصة الـعــودة للحكم
ف ــي أي ان ـت ـخــابــات مـقـبـلــة ،سـ ــواء م ــع إت ـمــام
الحكومة الحالية واليتها أو تفككها.
ويحاكم نتنياهو في ثالثة ملفات أساسية
تتصل بتلقيه هدايا خالفًا للقانون ،وتلقيه
الرشاوى وخيانة األمانة العامة ،ال سيما في

نتنياهو وزوجته سارة في محكمة بتل أبيب (أفشالوم ساسوني /فرانس برس)

محاوالته مقايضة أخبار وتقارير صحافية
مــؤيــده لــه مــن موقع «وااله» ،فــي مقابل منح
صاحب الشركة شاؤول إيلوفيتش امتيازات
وع ـق ــودًا عـمــل بـمـئــات مــايــن ال ـشــواقــل .كما
حــاول التوصل إلــى صفقة مماثلة مع ناشر
ص ـح ـي ـف ــة «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ،ن ــون ــي
م ــوزي ــس ،بــوقــف إصـ ــدار املـلـحــق األسـبــوعــي
امل ـ ـجـ ــانـ ــي ل ـص ـح ـي ـف ــة «ي ـ ـسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ه ـ ـيـ ــوم»،
الـ ـ ــذي أل ـح ــق أضـ ـ ـ ــرارًا بـصـحـيـفــة «ي ــدي ـع ــوت
أح ــرون ــوت» ،فــي مـقــابــل نـشــر تـقــاريــر مــؤيــدة
لنتنياهو وتغيير خط الصحيفة املعادي له.
وكتب وزيــر الصحة نيتسان هورويتز على
«تــويـتــر» أن «الــرجــل ال ــذي عـمــل عـلــى تدمير
ثقة الجمهور بأسس الديمقراطية ألسباب
شخصية غير مؤهل لعقد اتفاق» ،في إشارة
إل ــى م ـحــاوالت نتنياهو التشكيك فــي نظام
العدالة اإلسرائيلي.

 ،2016وتواصلوا مع الذين بقوا في ليبيا
للوصول إلــى توافق حــول املــواد الخالفية.
وأدى ذلك إلى صياغة مسودة دستور ثالثة
صــدرت في إبريل  .2016وبــدورهــا واجهت
املـســودة الثالثة معارضة ،وصلت إلــى حد
تقديم أنصار التيار الفيدرالي طعنًا عليها
أمــام محكمة ابتدائية في مدينة البيضاء،
ّ
تم قبوله وإبطال دستوريتها.
ّ
ونـتــج عــن ق ــرار املحكمة أن جــمــدت الهيئة
أعمالها لقرابة عام ،قبل عودتها في مارس
 2017حني بدأت مفاوضات بني أعضائها،
ب ـم ـش ــارك ــة م ـم ـث ـلــن ع ــن م ـج ـل ـســي الـ ـن ــواب
والدولة ،للتغلب على خالفاتهم والوصول

إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حول املواد
الخالفية .وانتهت تلك الجهود بالتصويت
على املسودة الرابعة والنهائية ،في يوليو
 ،2017بأغلبية األع ـضــاء .وعـلــى الــرغــم من
أن الهيئة التأسيسية لصياغة الــدسـتــور
أحالت املسودة الرابعة إلى مجلس النواب
إلعـ ـ ــدادهـ ـ ــا ل ــاس ـت ـف ـت ــاء الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،إال أن
املسودة ال تزال في أدراج البرملان إلى اليوم،
حيث يقول املعارضون لها من النواب إنها
تشتمل على الكثير من القضايا التي لم يتم
ّ
حلها ،وإنها ال تزال غير توافقية.
وال يـ ــزال م ـش ــروع ال ــدس ـت ــور ال ـل ـي ـبــي أيـضــا
يقابل برفض األقليات (األمــازيــغ والـطــوارق

بـشـكــل خـ ــاص) ،بـسـبــب ع ــدم دس ـتــرة لغتهم
وح ـقــوق ـهــم ال ـث ـقــاف ـيــة ،مـعـتـبــريــن أن امل ـك ـ ّـون
العربي يستحوذ على الهيئة ويهيمن على
تنظيم أعـمــالـهــا وق ــرارات ـه ــا .كـمــا أن أنـصــار
ال ـت ـيــار ال ـف ـيــدرالــي أق ــدم ــوا ع ـلــى ال ـط ـعــن في
املـ ـس ــودة األخـ ـي ــرة أم ـ ــام مـحـكـمــة ال ـب ـي ـضــاء،
وبعد قبول األخيرة بالطعن ،أبطلت املحكمة
العليا (في طرابلس) قرارها.
هيئة تأسيس الدستور:
انقسام مناطقي وقلة خبرة

ويتحدث العضو في الهيئة حميد الهادي
ع ــن جـمـلــة ص ـعــوبــات أخـ ــرى اكـتـنـفــت عمل

الهيئة ،ومنها انتخاب أعضاء الهيئة الـ60
وفــق املعيار املناطقي بواقع  20عضوًا عن
ك ــل إقـلـيــم م ــن أقــال ـيــم ال ـب ــاد ال ـثــاثــة (بــرقــة
ّ
وط ــراب ـل ــس وفـ ـ ـ ـ ــزان) .ون ـت ـي ـجــة ذل ـ ــك ،يـقــول
الـ ـه ــادي إن الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة «جــاهــدت
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ت ـم ــاس ـك ـه ــا وع ـ ـ ــدم انـ ـف ــراط
عـقــدهــا» ،الفـتــا إلــى أن «الـنــزعــات املناطقية
كــانــت سببًا لظهور املـنــاديــن بشكل الحكم
ال ـف ـي ــدرال ــي ف ــي ال ــدسـ ـت ــور ،وفـ ــي ان ـس ـحــاب
أعضاء يمثلون األقليات ،كاألمازيغ والتبو
والـ ـ ـط ـ ــوارق ،وك ـل ـهــا ع ـق ـبــات ك ــان ــت تتطلب
تنازالت للوصول إلى أكبر قدر من التوافق».
ويـلـفــت الـعـضــو فــي الـهـيـئــة إل ــى أن عملها
ح ــول حــالــة ال ـص ــراع ال ـس ـيــاســي ف ــي ليبيا
والكثير مــن املسائل التي طرحت للنقاش
ف ــي املـ ـس ــودة «ك ــان ــت سـيــاسـيــة بــام ـت ـيــاز»،
ً
وي ـض ــرب م ـث ــا ح ــول ذل ــك «مـ ـ ــوارد ال ــدول ــة
ومطالب توزيعها بشكل عادل بني املناطق،
فقد كــان النفط وحقوله فــي أت ــون الـصــراع
امل ـس ـلــح ،وك ــل ط ــرف ي ـح ــاول كـسـبــه كــورقــة
لصالحه» .ويحصر الهادي الخالفات التي
رافقت صياغة مسودات الدستور األربع في
 3قضايا ،هــي :هــويــة الـبــاد وشـكــل الحكم
وموارد الدولة .وبرأيه ،فإن «هذه هي النقاط
األساسية التي شكلت محور الخالف على
طول الخط» ،مشيرًا إلى أن املسودة النهائية
التي تم التصويت عليها «صدرت من دون
توضيح هــذه املسائل تاركة أمــر تنظيمها
للسلطات التشريعية التي ستنتخب بعد
االستفتاء على الدستور».
الهوية وإدارة الحكم والموارد

ت ـت ـع ـل ــق إشـ ـك ــالـ ـي ــة مـ ـس ــأل ــة هـ ــويـ ــة ل ـي ـب ـيــا
برفض ممثلي األقليات الليبية ،وتحديدًا
األمــازيــغ والـتـبــو ،أن يـكــون االس ــم الرسمي
للبالد «دولة ليبيا العربية» ،مطالبني بأن
يكون «دول ــة ليبيا» .كما تتصل بالخالف
ب ــن أع ـض ــاء ف ــي ال ـه ـي ـئــة ي ـن ـت ـمــون لـلـنـظــام
السابق وغيرهم حــول شكل العلم الليبي
ون ـش ـيــد ال ـب ــاد ال ــوط ـن ــي ،وه ـمــا مـســألـتــان
أحالت املـســودة البت فيهما إلــى السلطات
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ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة .وف ـي ـم ــا لـ ــم ي ـت ــواف ــق
أع ـضــاء الهيئة عـلــى شـكــل الـحـكــم ،وم ــا إذا
كــان برملانيًا أم رئــاسـيــا أم مختلطًا ،ظلت
أيضًا قضية مــوارد البالد مؤجلة لتقررها
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة فـ ــي ظــل
مطالبة شديدة من أنصار التيار الفيدرالي
بضرورة اعتماد تقسيم موارد الدولة وفقًا
لـتـقـسـيــم إقـلـيـمــي مـ ــوزع ب ــن ش ــرق وغ ــرب
وجـنــوب ،وب ــإدارة محلية قائمة على نظام
املحافظات أو الواليات ،وإلغاء املركزية.
وي ـ ـقـ ــر مـ ــوسـ ــى لـ ـط ـ ّـي ــف ،أسـ ـ ـت ـ ــاذ الـ ـق ــان ــون
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري فـ ـ ــي األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة
لـلــدراســات العليا ،بصعوبة مهمة الهيئة
بسبب تقلبات الوضع السياسي واألمني،
لكنه يرى أن خلو مشروع الدستور من أي
توضيح للمسائل الثالث «يجعل املسودة
وال ـعــدم سـ ــواء» .وب ــرأي لـطـ ّـيــف ،فــي حديث
لــ«العربي الـجــديــد» ،فــإن «حـقــوق األقليات
ال ـث ـق ــاف ـ ُي ــة جـ ـ ــاءت مـ ـ ـح ـ ــدودة ،وكـ ـ ــان يـمـكــن
فــرض نظم تعزز القيم في صميم االنتقال
الــديـمـقــراطــي مــن عــدالــة واح ـتــرام للحقوق،
ً
بدال من التماهي مع مطالب لتطاول هوية
ّ
الدولة ،عربية أم غير عربية» .ويؤكد لطيف
أن مـ ـخ ــاوف ع ـ ــدم ضـ ـم ــان ال ـح ـق ــوق كــانــت
أي ـض ــا وراء م ـســألــة ش ـكــل ال ـح ـكــم وم ـ ــوارد
ال ـب ــاد ،الف ـتــا إل ــى أن ــه «كـ ــان يـمـكــن تـجــاوز
ذل ــك بخلق عملية ت ــوازن فــي صـنــع الـقــرار
مــن خــال ترسيم طرابلس عاصمة للبالد
واعتماد بنغازي مقرًا للسلطة التشريعية،
وسبها مقرًا للمحكمة العليا ،أي السلطة
القضائية».
لكن هــذه املعالجة ،يــرى األكاديمي الليبي
وأستاذ العلوم السياسية عيسى الغزوي،
مــن جـهـتــه ،أنـهــا لــن تـتـجــاوز ح ـ ّـد الترميم،
مـنـبـهــا إلـ ــى أن تـ ــرك امل ـس ــائ ــل الـ ـث ــاث دون
ح ـســم أوق ـ ــع ال ـه ـي ـئــة ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـخــافــات
ال ـس ـيــاس ـيــة .وي ـل ـفــت ال ـ ـغـ ــزوي ،ف ــي حــديــث
لـ«العربي الجديد» ،إلى أنه «لو أضفنا إلى
هــذه الـفــراغــات فــي املـســائــل الـثــاث قضايا
أخ ــرى لــم تحسمها الهيئة ،مثل مــزدوجــي
ال ـج ـن ـس ـيــة وح ـق ـه ــم ف ــي اعـ ـت ــاء امل ـنــاصــب
ال ـع ـل ـيــا ،لـتـبــن أن الـهـيـئــة ل ــم ت ـكــن قــاصــرة
من الناحية القانونية بقدر ما عجزت عن
مواجهة الصراع السياسي».
وي ــرى ال ـغ ــزوي أن ال ـع ــودة ال ـيــوم للحديث
عن تفعيل مسودة الدستور سيفتح الباب
أم ــام أشـكــال جــديــدة مــن ال ـصــراع ،موضحًا
أن «تـ ـع ــدي ــل امل ـ ـسـ ــودة أم ـ ــر ض ـ ـ ـ ــروري ،ألن
مـسـتـجــدات األوض ـ ــاع فــي ال ـبــاد ت ـجــاوزت
م ـض ـم ــون م ــا ت ـط ــرح ــه ،ل ـك ــن ذلـ ــك سـيــوقــظ
ّ
خالفات قديمة» .ويذكر بأن اعتماد املسودة
(ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة) والـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـل ـي ـهــا لـ ــم يـجــر
بإجماع أعضاء الهيئة ،ما يعني فتح باب
عودة الخالفات الفيدرالية وحقوق األقاليم
ّ
وحق توزيع الثروة.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ــوافـ ــق الـ ـن ــاش ــط ال ـس ـي ــاس ــي
ال ـل ـي ـبــي الـ ـش ــاذل ــي ب ـل ـع ـيــد ع ـل ــى أن ل ـجــوء
مجلسي النواب والدولة إلى إعادة مسألة
ال ــدسـ ـت ــور ل ـل ـم ـش ـهــد «مـ ــا ه ــو إال مـ ـن ــاورة
لكسب الوقت لبقائهما في املشهد» .ويرى
بـلـعـيــد أن ت ـعــديــل املـ ـس ــودة ي ـجــب أن يتم
إمــا بإطالق حــوار سياسي جديد تنخرط
فـيــه كــافــة ال ـشــرائــح الليبية لـلــوصــول الــى
توافق سياسي ملزم» ،أو بأن توكل املهمة
إل ــى طـبـقــة سـيــاسـيــة جــديــدة ،سـتـفــرز بعد
انتخاب برملان جديد وفق قاعدة دستورية
مؤقتة.

تقرير

عوائق أمام «تسويات» النظام في الرقة
يرفض مواطنو الرقة
السورية التسويات التي
يروج النظام لها ،في
ّ
ظل تأييد عشائري لهم.
ومع ذلك ،يعتبر النظام
أن المعارضة ضده ليست
فاعلة ،ويتهم «قسد»
بمنع الناس من إجراء
التسوية
أمين العاصي

ُجوبهت محاولة النظام السوري االقتراب
مـ ـج ــددًا م ــن م ـحــاف ـظــة ال ــرق ــة م ــن ب ــواب ــة ما
ي ـس ـ ّـم ـي ــه ب ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة» ،بـ ــرفـ ــض شـعـبــي
وع ـشــائــري ،عـ ّـبــر عـنــه األه ــال ــي بـتـظــاهــرات
وب ـي ــان ــات أكـ ــدت أن امل ـصــال ـحــة م ــع الـنـظــام
تـعــد «مـهــانــة وخ ـيــانــة» ،مــا يــؤكــد صعوبة
ن ـج ــاح م ـح ــاول ــة ال ـن ـظ ــام تـ ـك ــرار سـيـنــاريــو
محافظة دير الزور .وأعلن شيوخ ووجهاء
عشائر في محافظة الرقة رفضهم عمليات
الـتـســويــة ال ـتــي يـجــريـهــا ال ـن ـظــام ملطلوبني
ألج ـهــزتــه األم ـن ـيــة أو مـنـشـقــن ع ــن ق ــوات ــه.
كما أكد الوجهاء عبر بيانات وتصريحات
إع ــام ـي ــة ت ـب ــرؤه ــم م ــن أي ش ـخــص يـجــري
تسوية مــع النظام ال ــذي يـهــدف إلــى ضرب
االس ـت ـقــرار فــي املـحــافـظــة ،ال ـتــي يـقــع جلها
تحت سيطرة «قوات سورية الديمقراطية»
(قـ ـس ــد) م ـن ــذ ع ـ ــام  .2017وح ـ ـ ــاول ال ـن ـظــام
الـتـقـلـيــل مــن ش ــأن مــوقــف ش ـيــوخ العشائر
في الرقة إزاء التسويات التي بدأها ،ونقلت
صـحـيـفــة «ال ــوط ــن» ،أم ــس األحـ ــد ،ع ــن عبد
الـ ـ ــرزاق الـخـلـيـفــة ،وه ــو م ـحــافــظ م ـعـ ّـن من
الـنـظــام عـلــى الــرقــة ،قــولــه «إن الـبـيــان الــذي
جرى تداوله ونسب لزعماء وشيوخ عشائر
ّ
وتضمن رفضهم لعمليات التسوية ،غير

مغطى من شيوخ العشائر ،وهو ال يمثلهم،
وأن مــوقـفـهــم م ـعــاكــس مل ــا ورد ف ـي ــه» .كما
ّادعــى أنه «لــوال املعوقات التي تستخدمها
مليشيات قسد ،لرأينا آالف الناس الوافدين
من أجل إجراء التسويات».
نقل التسوية من دير الزور

وكان النظام السوري قد نقل يوم األربعاء
املــاضــي ،عملية التسوية من محافظة دير
ال ـ ـ ــزور إلـ ــى م ـحــاف ـظــة الـ ــرقـ ــة ،ف ــي م ـحــاولــة
جديدة لتصدير صورة للرأي العام مغايرة
ل ـلــواقــع ،ولـلـظـهــور بمظهر املـنـتـصــر الــذي
ي ـســامــح م ـعــارض ـيــه .وب ـث ــت وس ــائ ــل إع ــام
النظام مقاطع فيديو إلظهار اإلقـبــال على
مراكز التسوية ،بينما أكدت مصادر محلية
أن النظام أجـبــر سـكــان املناطق الخاضعة
ل ـس ـي ـط ــرت ــه والـ ـخ ــالـ ـي ــة مـ ــن مـ ـع ــارض ــن أو
منشقني على التوجه إلى مراكز التسويات
لتصوير هــذه املقاطع لـخــداع ال ــرأي العام.
كما أكــدت أن اإلقبال «ضعيف» على املركز
الرئيسي الذي أقامته قوات النظام للتسوية
في بلدة السبخة في ريــف الرقة الجنوبي
الشرقي ،مشيرة إلى أن النظام «كان ّ
يعول
عـلــى ق ــدوم ع ــدد كبير مــن مـنــاطــق سيطرة
قوات سورية الديمقراطية إلى السبخة ،إال
أن ذلــك لــم يـحــدث» .وتسيطر قــوات النظام
وأجهزته األمنية على جانب من ريف الرقة
الـجـنــوبــي ال ـشــرقــي ،جـنــوبــي نـهــر ال ـف ــرات،
وت ـحــدي ـدًا بـلــدتــي الـسـبـخــة وم ـع ــدان وقــرى
في محيطهما .كما تسيطر على بادية هذه
املـحــافـظــة ال ـتــي تـضــم ق ــرى م ـت ـنــاثــرة ،نــزح
معظم أهلها إلــى مناطق سيطرة «قـســد»،
إضــافــة إل ــى بـضــع ق ــرى فــي ري ــف املحافظة
الغربي ،أبرزها قريتا دبسي فرج ودبسي
عفنان.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تـسـيـطــر «قـ ـس ــد» ع ـلــى معظم
املـحــافـظــة ،بـمــا فـيـهــا أب ــرز مــديـنـتــن فيها،
وهما الرقة والطبقة ،املدينة االستراتيجية
التي تضم ســد الـفــرات ،وهــو أكبر السدود
فــي ســوريــة وال ــذي ينتج القسم األكـبــر من
ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد .وخــرجــت

ال تزال آثار سيطرة «داعش» على الرقة قائمة (دليل سليمان/فرانس برس)

روسيا هي المحرك
لعمليات التسوية
في دير الزور والرقة
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ح ـ ــاش ـ ــدة ف ـ ــي م ــدي ـن ـت ــي ال ــرق ــة
والطبقة خالل األيام املاضية لرفض عملية
الـتـســويــة مــع ال ـن ـظــام ،وح ـمــل املـتـظــاهــرون
الفـتــات ّ
تعبر عــن رفــض األهــالــي ألي شكل
من أشكال عودة النظام إلى املحافظة .وأكد
امل ـت ـظ ــاه ــرون رف ـض ـهــم لـلـمـصــالـحــة «حـتــى
يصالح الـشـهــداء» ،معتبرين التسوية مع
النظام «مهانة وخيانة» .وحملت تظاهرات
مــديـنــة ال ــرق ــة ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي شـعــار
«ال تـ ـص ــال ــح» ،ف ــي م ــؤش ــر ع ـل ــى رفـ ــض أي
محاولة من النظام التغلغل في املحافظة.
وكــانــت أكـثــر الـتـظــاهــرات حـشـدًا فــي مدينة

الطبقة (غــربــي الــرقــة بنحو  50كيلومترًا)،
وأكــد املتظاهرون ،الذين قــدروا بــاآلالف ،أن
هــدف الـنـظــام «إح ــداث بلبلة وخـلــق فجوة
ب ــن أه ــال ــي امل ـن ـط ـقــة» ،م ــن خ ــال ال ـتــرويــج
بـهــذه الـتـســويــات ،مشيرين إلــى أنــه «ليس
ل ـ ــدى الـ ـنـ ـظ ــام م ــا ي ـق ــدم ــه ل ـل ـم ـن ـط ـقــة س ــوى
الـقـتــل واالع ـت ـقــال وتـغـيـيــب امل ـعــارضــن في
سجونه».
عودة شعارات الثورة

بـ ـ ـ ــدوره ،اع ـت ـب ــر ال ـن ــاش ــط اإلعـ ــامـ ــي أح ـمــد
االبراهيم ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن املتظاهرين فــي مدينة الطبقة «أع ــادوا
إل ـ ــى األذهـ ـ ـ ــان الـ ـشـ ـع ــارات األول ـ ـ ــى ل ـل ـثــورة
ال ـســوريــة» ،مضيفًا :كــانــت رســالــة واضحة
عـلــى رف ــض ع ـمــوم ال ـن ــاس ألي تـســويــة مع
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري .وصـ ـ ـ ــدرت بـ ـي ــان ــات مــن
وجهاء عشائريني في التظاهرات تؤكد أنه
«ال مشكلة مــع اإلدارة الــذاتـيــة الـتــي تحكم
املنطقة» ،مؤكدة رفضها محاوالت النظام

إح ــداث انـقـســام فــي محافظة الــرقــة لضرب
اسـتـقــرارهــا األم ـنــي .ولـطــاملــا ح ــاول النظام
ال ـض ـغــط ع ـلــى «ق ـس ــد» لـتـسـلـيـمــه محافظة
ال ــرق ــة ال ـغ ـن ـيــة بـ ــاملـ ــوارد والـ ـ ـث ـ ــروات ،إال أن
الرفض الشعبي لذلك حال دون ذلك .وكانت
هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات اضـ ـط ــرت أواخ ـ ـ ــر عـ ــام 2019
إل ــى إبـ ـ ــرام ات ـف ــاق «ع ـس ـك ــري» م ــع الـجــانــب
الروسي إليقاف العملية العسكرية التركية
واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق ض ــده ــا .وس ـم ــح االت ـف ــاق
لـقــوات النظام بإنشاء قــاعــدة لها فــي بلدة
عني عيسى في ريــف الرقة الشمالي ،إال أن
هــذه الـقــوات مــا ت ــزال املتحكمة بــالـقــرار في
املـحــافـظــة .وت ـضــم مـحــافـظــة الــرقــة عـشــرات
آالف الـ ـن ــازح ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف امل ـحــاف ـظــات
السورية ،خصوصًا من محافظة دير الزور
التي نــزح عــدد كبير من أهلها إلــى مناطق
سيطرة «قسد» خشية من عمليات انتقامية
من قوات النظام وأجهزته األمنية.
ال ـبــاحــث الـسـيــاســي سـعــد ال ـش ــارع ق ــال في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «روسـيــا
ه ــي امل ـح ــرك الــرئـيـســي لـعـمـلـيــات الـتـســويــة
في محافظتي دير الــزور والــرقــة» ،مضيفًا:
ال ـ ـ ـ ــروس ي ـ ــري ـ ــدون زي ـ ـ ـ ــادة حـ ـض ــوره ــم فــي
املـنـطـقــة ع ـلــى ح ـســاب ال ـح ـضــور اإلي ــران ــي.
وأشار إلى أن موسكو «تريد تجنيد شبان
املنطقة لخدمة أهدافها ،للحد من محاوالت
إيران تشكيل مليشيات محلية تابعة لها»،
مضيفًا أن الرقة تقع في قلب الصراع حول
مـنـطـقــة شــرقــي ال ـف ــرات .وب ـ ّـن أن «الـجـيــش
الوطني» التابع للمعارضة «يسيطر على
جانب مــن ريــف الــرقــة الشمالي فــي منطقة
تـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــض» ،فـ ــي مـ ـق ــاب ــل «ن ـ ـقـ ــاط ارتـ ـك ــاز
روس ـي ــة وأخ ـ ــرى لـلـنـظــام ف ــي ع ــدة مـنــاطــق
داخل املحافظة» .ويعتقد الشارع أن مآالت
عملية التسوية في محافظة الرقة «ستكون
مشابهة ملــا حــدث فــي محافظة ديــر ال ــزور،
أي رفض شعبي كامل لهذه املصالحة ،وقد
شهدنا الـتـظــاهــرات فــي الطبقة الـتــي أعلن
من خاللها السكان رفضهم التام للتسوية
مع النظام .هذه العملية التي بدأها النظام
مآلها الفشل بكل تأكيد».
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تتوجس األحزاب األردنية من تعديل مواد في الدستور،
ومن أن تؤدي لمنعها مستقبًال من اتخاذ قرارات في
القضايا السيادية والسياسية الخارجية ،معتبرة تلك
التعديالت ردة على اإلصالح السياسي

الحدث

طالبان تقمع تظاهرة نسائية
اسـتـخــدم مـقــاتـلــون مــن حــركــة طــالـبــان ،أم ــس األح ــد ،رذاذ الفلفل لتفرقة نـحــو 20
َ
َّ
َ
امــرأة خرجن للتظاهر ضد الحركة وطالنب باحترام حقوقهن ،وفق ما قالت ثالث
متظاهرات لــوكــالــة «فــرانــس ب ــرس» .أم ــام جامعة كــابــول ،هتفت الـنـســاء مطالبات
َ
ُ
بـ«املساواة والعدالة» ،وحملن الفتات كتب عليها «حقوق املــرأة ،حقوق اإلنسان»،
و«ما نريده هو الحقوق والحرية» .وقالت إحدى املتظاهرات ،إثر انتهاء االحتجاج
الذي دعت له مجموعة من الناشطات« :كنا أمام جامعة كابول حني وصلت ثالث
س ـيــارات لـحــركــة طــالـبــان ،وق ــام املـقــاتـلــون فــي إح ــدى ال ـس ـيــارات ب ــرش رذاذ الفلفل
نحونا» .وأضــافــت« :بقيت مكاني فـحــاول أحــد عناصر طالبان ضربي ثــم رشني
ب ــرذاذ الفلفل مـبــاشــرة فــي وجـهــي ،صــرخــت فــي وجـهــه (ع ــار عليك) فـقــام بتوجيه
سالحه نـحــوي» .وقالت متظاهرة ثانية« :حــن وصلنا إلــى جامعة كــابــول ،وصل
مقاتلو طالبان بسيارتهم وبدأوا إطالق أبواق سياراتهم والصراخ في وجهنا .ثم
بدأوا برش رذاذ الفلفل في وجهنا وأعيننا».
وأفادت متظاهرتان بأنه جرى نقل إحدى املشاركات لتلقي العالج من رذاذ الفلفل
الــذي أصــاب وجهها وعينيها .وعـمــدت املتظاهرات إلــى رش برقع أبيض باللون
ّ
األحمر ،تعبيرًا عن رفضهن لدعوة حركة طالبان للنساء الرتداء الحجاب .وأخذ أحد
َ
مقاتلي الحركة هاتفًا ذكيًا من يدي شاب كان يصور املتظاهرات .ومنذ وصولها إلى
ّ
السلطة ،منعت الحركة املوظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهن ،كما
طلبت من املحطات التلفزيونية عدم بث مسلسالت تظهر ممثالت نساء ،وفرضت
على اإلعالميات ارتداء الحجاب على الشاشة .ومنعت الحركة النساء من الخروج
في رحالت طويلة من دون محرم ،كما ال تزال املدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات
في محافظات عدة.
فــي سـيــاق منفصل ،أعلنت الحركة فصل نحو ثــاثــة آالف مــن أعضائها متهمني
بـمـمــارســات مسيئة فــي عـمــوم أفـغــانـسـتــان ،بحسب إع ــام مـحـلــي .وج ــاء ذل ــك في
تصريحات لرئيس لجنة التطهير في «إمــارة أفغانستان اإلسالمية» ،لطيف الله
حكيمي ،أمس األحد ،حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «خاما برس» األفغانية .وقال
حكيمي إنـهــم حـتــى اآلن فـصـلــوا  2840شخصًا مــن املنتسبني لـطــالـبــان متهمني
بممارسات مسيئة في عموم أفغانستان .وكان حكيمي قد اعتبر في تصريحات،
أول من أمس السبت ،أن األشخاص املفصولني يشوهون سمعة «اإلمارة اإلسالمية»،
وقد تم فصلهم في عملية التطهير من أجل بناء جيش وشرطة نظيفني في املستقبل.
وأضاف أن األعضاء الذين تم فصلهم ينحدرون من  14والية أفغانية ،الفتا إلى أن
عملية التطهير ستستمر في الواليات األخرى.
وبحسب الــوكــالــة ،فــإن لجنة التطهير الـتــي تــم تدشينها ،بعد أن سيطرت حركة
طالبان على السلطة فــي أغسطس /آب املــاضــي ،مسؤولة عــن التدقيق فــي أهلية
املنتسبني للحركة .وتعتمد اللجنة فــي الغالب على شـكــاوى املــواطـنــن واملقاطع
املـصــورة املنشورة على وســائــل التواصل االجتماعي وتقارير عامة الـنــاس حول
مخالفات أعضاء طالبان ،وانتهاكهم القانون ،وممارساتهم التعسفية .ميدانيًا،
أعلنت السلطات األمنية في كــابــول ،أمــس ،مقتل طفل وإصــابــة أربعة عناصر من
طالبان في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية للحركة في العاصمة.
وقــال الجنرال موبني ،املتحدث باسم إدارة األمــن ،في تصريح نقلته قناة «طلوع
جانب طريق استهدفت مركبة عسكرية
نيوز» املحلية إن «عبوة ناسفة
ً ُ
مزروعة على ُ
األحد ،في كابول» .وأضاف أن «طفال قتل فيما أصيب أربعة عناصر أمن بجروح»،
من دون ذكر مدى خطورتها .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اللغم املــزروع في
العاصمة األفغانية.
(األناضول ،فرانس برس)

األردن :ريبة حزبية
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

أقـ ـ ـ ّـر م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب األردن ـ ـ ـ ــي،
أخيرًا ،مشروع تعديل الدستور،
بــأغـلـبـيــة  104أص ـ ــوات م ــن أصــل
 112ن ــائـ ـب ــا ،فـ ــي إط ـ ـ ــار اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات ال ـت ــي
أوصت بها اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وأق ــرتـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة .وكـشـفــت
ن ـقــاشــات املـجـلــس أن كـثـيـرًا م ــن الـتـعــديــات
الجوهرية هــي محاولة ملنع األح ــزاب ،التي
ً
قد تصل مستقبال إلــى الحكومة ،من اتخاذ
القرارات في القضايا السيادية والسياسية
الخارجية.
وشـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــدي ــل  30م ـ ـ ـ ــادة ،أب ـ ــرزه ـ ــا تـلــك
املتعلقة باستحداث «مجلس األمــن القومي
والسياسة الخارجية» ،إذ يختص بالشؤون
العليا املتعلقة بــاألمــن والــدفــاع والسياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة .ك ـمــا ش ـمــل تــوس ـيــع صــاحـيــات
املـلــك املتعلقة بــالـحــاالت الـتــي يـمــارس فيها
صــاحـيــاتــه بـ ــإرادة ملكية م ـن ـفــردة .ونصت
ال ـف ـق ــرة  2م ــن املـ ـ ــادة  40م ــن ال ــدس ـت ــور بعد
ال ـت ـعــديــل ،ع ـلــى م ـم ــارس ــة امل ـل ــك صــاحـيــاتــه
بــإرادة ملكية ،دون توقيع من رئيس الوزراء
والـ ــوزيـ ــر أو ال ـ ـ ـ ــوزراء امل ـخ ـت ـص ــن .ويـسـمــح
ال ـت ـعــديــل لـلـمـلــك ب ـم ـمــارســة صــاح ـي ـتــه في
الحاالت التالية :اختيار ولي العهد ،وتعيني
نــائــب املـلــك ،وتعيني رئـيــس مجلس األعـيــان
وأعضائه ،وحل املجلس ،وقبول استقالة أو
إعفاء أي من أعضائه من العضوية ،وتعيني
رئيس املجلس القضائي وقـبــول استقالته،
وت ـ ـع ـ ـيـ ــن رئ ـ ـي ـ ــس املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
وأعضائها وقـبــول استقاالتهم .كما ُيسمح
له بتعيني وقبول استقاالت وإنهاء خدمات
ك ــل م ــن ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ،وم ــدي ــر امل ـخ ــاب ــرات،
ومدير األمن العام ،وقاضي القضاة ،ورئيس
املجلس القضائي الـشــرعــي ،واملـفـتــي الـعــام،
ورئـ ـي ــس الـ ــديـ ــوان امل ـل ـك ــي ،ووزي ـ ـ ــر ال ـب ــاط،
ومستشاري امللك.
رئـيــس اللجنة القانونية النيابية املحامي
ع ـبــد امل ـن ـعــم الـ ـ ـع ـ ــودات ،ال ـ ــذي يـعـتـبــر ع ــراب
ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات فـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــار ،خـ ــال
ال ـن ـقــاشــات ،إل ــى أن الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة
تـ ــأتـ ــي فـ ــي ظـ ــل تـ ـط ــوي ــر الـ ـحـ ـي ــاة ال ـح ــزب ـي ــة
واالنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ــى حـ ـي ــاة س ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة.
واعتبر أن التعديالت الــدسـتــوريــة ،املتعلقة

مقابلة

أجراها من القاهرة
عبدالكريم سليم

تعديالت دستورية
تثير التوجس
من تقليص الصالحيات

ب ـت ـع ـي ــن ق ــائ ــد الـ ـجـ ـي ــش واملـ ـفـ ـت ــي ورئـ ـي ــس
املجلس القضائي ،وتعيينهم من قبل امللك،
تأتي إلبعاد املؤسسات الدينية والعسكرية
عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وهو ما ذهب إليه أيضًا النائب علي الخاليلة،
ال ــذي قــال إن تعيني قــاضــي الـقـضــاة ورئيس
املـجـلــس الـقـضــائــي الـشــرعــي واملـفـتــي ال ـعــام،
وإنهاء خدماتهم ،من دون تنسيب أي جهة،
يـنــأى بـهــم عــن الـتـجــاذبــات الـحــزبـيــة املقبلة.
في املقابل ،حذر النائب ينال فريحات من أن
«مصطلح التجاذبات الحزبية أصبح ّ
شماعة
إلقـصــاء الديمقراطية الحقيقية مــن الـبــاد».
أم ــا ال ـنــائــب صــالــح الـعــرمــوطــي فــدعــا ،خــال
النقاشات البرملانية ،األحــزاب السياسية في
األردن ،إلى حل نفسها .وأشار إلى أنه في ظل
التخوف من التجاذبات السياسية لن تكون
هناك حكومات حزبية أو برملانية ،ولن يكون
لها دور ،والتخوف من التجاذبات السياسية
شيطنة لألحزاب ،فال داعي لألحزاب ،ألنه لن
يكون لها أي دور في املستقبل.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ق ــال األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب

ذياب :التعديالت
الدستورية ردة على
اإلصالح السياسي
األحزاب القومية
واليسارية :التعديالت
تعرقل مسيرة التحديث

«ال ــوح ــدة الـشـعـبـيــة الــديـمـقــراطــي» األردنـ ــي،
سعيد ذياب ،لـ«العربي الجديد» ،إن املشكلة
ال تكمن فــي تشكيل الحكومات الحزبية أو
عدمها ،فالتعديالت الدستورية ومخرجات
لجنة تحديث املنظومة السياسية ردة على
اإلصــاح السياسي .واعتبر أن هذا التعديل
ي ـقــود إل ــى تـجــريــف الــدس ـتــور وتـفــريـغــه من
مضمونه ،ويضرب ركنًا أساسيًا في الدستور
يقول إن نظام الحكم برملاني وراثي ملكي ،في
تحول لنظام فردي أشبه بالنظام الرئاسي،
فيما الشعب لم يعد مصدر السلطات .واعتبر
ذيـ ــاب أن ال ـت ـعــديــات وم ـخ ــرج ــات ال ـقــوانــن
تضرب مبدأ التعددية الحزبية ،رغم الحديث
الرسمي عن الرغبة في تطويرها .وأشار إلى
أن الشروط التي فرضت في قانون األحــزاب
تتناقض مع النص الدستوري الــذي يسمح
لألردنيني بتشكيل األحزاب ما دامت غاياتها
ووســائ ـل ـهــا سـلـمـيــة ،وذل ــك عـبــر اش ـتــراطــات
صعبة تتعلق بالعضوية.
وأض ــاف ذي ــاب أن الـحــديــث عــن ع ــدم الرغبة
ب ــوج ــود األح ـ ـ ــزاب األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ،ووض ــع
عقبات في طريق تشكيلها ،ورغبة السلطات
بأحزاب برامجية ،يعني أنهم يريدون إعادة
تشكيل الخريطة الحزبية بما ينسجم مع
رغ ـب ــات ال ـح ـكــم .وبــال ـتــالــي نـحــن لـسـنــا أم ــام
عملية إصالح أو تشكيل حكومات برملانية،
بل صورة مشوهة ألحزاب وانتخابات ،وحكم
سـلـطــوي مـسـتـتــر خــاضــع ل ـلــدولــة الـعـمـيـقــة.
وأش ــار إل ــى أن هـنــاك تــوجـســا حقيقيًا حــول
ً
أهداف التعديالت الدستورية ،وهل هي فعال
حـمــايــة م ــن ال ـت ـجــاذبــات ال ـحــزب ـيــة؟ ووص ــف
بعض التصريحات الرسمية والنقاشات في
البرملان بأنها تشكيك في انتماء الحزبيني
فــي األردن لوطنهم ،والـتـعــامــل مــع األح ــزاب
ك ـمــؤس ـســات غ ـيــر وط ـن ـي ــة ،وأع ـ ـ ــداء ل ـلــوطــن.

اتهامات للحكومة بنسف جهود تحديث المنظومة السياسية (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

األمني العام لحزب «جبهة العمل اإلسالمي»
األردني ،مراد العضايلة ،رأى ،في حديث مع
«العربي الجديد» ،أن ما قدمته الحكومة في
التعديالت الدستورية نسف كل ما قامت به
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية.
واعتبر أن الحديث عــن الحكومة البرملانية
أص ـبــح أمـ ـرًا مـضـحـكــا .وق ــال الـعـضــايـلــة إنــه
«لــم يعد هناك دور للحكومات فــي ظــل هذه
ال ـت ـع ــدي ــات .فـمـجـلــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي فــوق
الـحـكــومــة ،إذ سـحــب صالحياتها الداخلية
والـخــارجـيــة» .وتـســاءل :مــاذا بقي للحكومة
م ــن واليـ ـ ــة ع ــام ــة وكـ ــل هـ ــذه املـ ـه ــام سـتـنــاط

بمجلس األم ــن ال ـقــومــي ،مــوضـحــا أن أغلب
املفاصل املهمة املتعلقة بالشؤون الخارجية
والقضايا السياسية الداخلية بيد املجلس.
وبحسب العضايلة فإن الكالم عن الحكومة
الـحــزبـيــة أص ـبــح ال قـيـمــة ل ــه ،وال ـحــديــث عن
حكومة برملانية بال جدوى.
وأكــد أن من قــدم التعديالت الدستورية نفذ
ما أراد .واعتبر أن الحديث عن تخصيص 65
في املائة من مقاعد مجلس النواب لألحزاب
لن يتم ،على أقرب تقدير ،إذا نفذت الوعود،
قبل  12سنة ،وحتى ذلــك الحني يبقى األمــر
غير موثوق به .واستهجن العضايلة تقديم

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ،أخيرًا ،قرار وقف نشاطها في مصر ،في
ّ
ظل تزايد القمع وغياب القانون ،وهو ما يتحدث عنه مديرها جمال عيد لـ«العربي الجديد»

جمال عيد
القمع سبب إغالق الشبكة
العربية لحقوق اإلنسان
األجهزة األمنية تسيطر
على الوضع العام

عيد :ليس من
ضمن خطط
الشبكة العمل
من الخارج
(فيلكر)

■ ما أسباب إغالق املؤسسة اآلن ،على الرغم من
أنه ال جديد في ليل الحريات في مصر؟
الشبكة العربية توقفت نظرًا لتزايد وتيرة
القمع عمومًا بشكل غير مـسـبــوق ،بما لم
ّ
يوفر املؤسسات واملدافعني املستقلني عن
حقوق اإلنسان .ولقد لحق بنا بشكل خاص
أذى مـضــاعـفــا ،تمثل فــي تـهــديــد العاملني
ومحاولة إجبار بعضهم على االختيار بني
خيارين ال ثالث لهما :إمــا العمل مخبرين
ض ــد ال ـش ـب ـكــة أو ال ـق ـبــض ع ـل ـي ـهــم .ك ــل ذلــك
يجري في ظل تصاعد االستهانة بسيادة
الـ ـق ــان ــون وكـ ــأنـ ــه غ ـي ــر مـ ــوجـ ــود ،وت ـن ــام ــي
انـ ـتـ ـه ــاك ــات ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،مـ ــع ت ــزاي ــد
املالحقات البوليسية ،سواء املغلفة بغطاء

قانوني أو قضائي ،أو مالحقات مباشرة.
■ ه ــل سـعـيـتــم لـلـتـسـجـيــل ت ـحــت مـظـلــة قــانــونـيــة
رسمية لتوفيق األوضاع كما تريد السلطة؟
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن انـ ـع ــدام ق ـنــاع ـت ـنــا ب ـعــدالــة
قانون الجمعيات الجديد ،فقد شرعنا في
إجــراءات التسجيل تحت مظلته ،لنصطدم
بعقبات يستحيل معها التسجيل ،لجملة
من األسباب .من بني هذه األسباب ،استمرار
اتهامنا في القضية رقم  173منذ  11عامًا،
وهــي القضية املسماة بالتمويل األجنبي
ملنظمات الـعـمــل املــدنــي .ويمنعنا ذل ــك من
التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية،
ً
فـضــا عــن اإلص ــرار على منعنا مــن العمل

املناقشات حول التعديالت الدستورية على
قانوني االنتخاب واألحــزاب .وأشــار إلى أنه
حتى في املستقبل ال أحــد يستطيع التكهن
إذا أرادت السلطات هندسة االنتخابات ،كما
تريد ،مثلما جرى في انتخابات سابقة.
في السياق ،انتقد ائتالف األحــزاب القومية
والـيـســاريــة األردن ـي ــة ،فــي بـيــان أمــس األحــد،
الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة الـتــي أقــرهــا مجلس
الـ ـن ــواب .وق ــال ــت األح ـ ـ ــزاب ،ع ـقــب اجـتـمــاعـهــا
ّ
ال ـ ـ ـ ــدوري ،إن هـ ــذه ال ـت ـع ــدي ــات «ت ـش ــك ــل فــي
ً
مـ ـض ــامـ ـيـ ـنـ ـه ــا تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاوال ع ـ ـلـ ــى ص ــاحـ ـي ــات
السلطات الـثــاث كما هــو منصوص عليها

فــي الــدسـتــور ،وتـمـ ّـس بمبدأ الفصل بينها،
إضــافــة إلــى أنـهــا تـعــارض املـبــدأ الــدسـتــوري
األهـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـنـ ـ ّـص عـ ـل ــى أن الـ ـشـ ـع ــب هــو
مصدر السلطات» .وأضافت أن إقــرار (املــواد
ذات ال ـص ـل ــة) م ــن ش ــأن ــه أن ي ـعــرقــل مـسـيــرة
التحديث واإلص ــاح الديمقراطي املنشود،
كما سينعكس بـصــورة سلبية على مجمل
ال ـقــوانــن الـنــاظـمــة لـلـحـيــاة الـسـيــاسـيــة ،في
هــذا املـجــال .ويضم االئـتــاف أح ــزاب :البعث
العربي االشتراكي ،والبعث العربي التقدمي،
وال ـحــركــة الـقــومـيــة لـلــديـمـقــراطـيــة املـبــاشــرة،
والشعب الديمقراطي ،والشيوعي ،والوحدة.

على ملفات هي من صلب العمل الحقوقي.

من هذه الظروف .ولكل من ال يــزال يعمل ،كل
الـتـقــديــر والـفـخــر ،ونــأمــل أن ينجحوا فــي ما
عجزت الشبكة العربية عنه مــن الـقــدرة على
االستمرار والبقاء ،للدفاع عن حقوق اإلنسان
وح ــري ــة الـتـعـبـيــر وبـ ـن ــاء م ـصــر ال ـخــال ـيــة من
سجناء الرأي والقهر واإلفالت من العقاب.

■ كيف جرى إبالغكم باملنع من العمل على هذه
امللفات؟
وص ـل ـت ـنــا رس ــال ــة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة بـ ـض ــرورة
تغيير اســم الشبكة العربية ،وحظر العمل
على حرية التعبير وأوضاع السجون ،على
الــرغــم مــن أنـهـمــا ضـمــن الـنـشــاط األســاســي
للشبكة العربية منذ نشأتها .فكيف بعد
هــذا التاريخ الحقوقي الطويل الــذي نفخر
ب ــه ،يـمـكــن أن نـتـحــول إل ــى مــؤسـســة تعمل
على املواضيع غير املهمة؟ نحن بذلك نكون
قد تحولنا إلــى مؤسسة متواطئة لتلميع
ال ـق ـم ــع ،ك ـم ــا ت ـف ـعــل م ــؤس ـس ــات مـحـســوبــة
عـلــى الـع ـمــل ال ـح ـقــوقــي ،لـكـنـهــا ف ــي حقيقة
األمـ ــر ،ت ـش ــارك ف ــي االن ـت ـهــاكــات والتشهير
ّ
باملؤسسات الحقوقية املستقلة ،على قلتها.
■ كل هذه االنتهاكات ليست جديدة ،وتكيفتم معها
طوال عصري حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي،
فهل انسدت أمامكم اليوم كل السبل لالستمرار؟
م ــع ب ــال ــغ األس ـ ــف ،ك ــان ات ـخ ــاذ قـ ــرار الـتــوقــف
قــاسـيــا عـلـيـنــا فــي امل ـقــام األول .وف ــي الــواقــع،
وعـلــى الــرغــم مــن الـيــأس املـطـبــق ،بذلنا شتى
امل ـ ـح ـ ــاوالت ال ـح ـث ـي ـث ــة ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار ضـ ــد كــل
الـظــروف املــؤملــة التي نقاسيها ضمن جموع
املصريني ،وانعدام االستقرار السياسي الذي
وظفته الحكومة للتضييق على املؤسسات
الحقوقية املستقلة ،وفي النهاية لم يكن هناك
مفر من االستسالم.

■ مــا املتغير ال ــذي يمكن أن يقع ويدفعكم التخاذ
قرار استئناف النشاط؟
الدولة
أظهرت
إذا
العمل،
يسعدنا استئناف
ّ
م ــؤش ــرات احـ ـت ــرام ل ـس ـيــادة ال ـق ــان ــون ،وكــفــت
سلطة النيابة عن املشاركة بالقمع ،وتوقفت
عن التعامل مع املجتمع املدني على أنــه أداة
ينبغي أن تنشط في تلميع صورة النظام.
■ ك ـيــف يـمـكــن ب ــرأي ــك أن ي ـع ـتــدل م ـس ــار مـنـظــومــة
العدالة؟
لــأســف ،ت ــردي منظومة الـعــدالــة هــو األخطر
واألس ـ ـ ــوأ ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،ألن هـ ــذه املـنـظــومــة
تحديدًا بحاجة إلــى سـنــوات إلصالحها مما
أع ـط ـب ـهــا .وأول ـ ــى خ ـط ــوات إصــاح ـهــا رحـيــل
النائب الـعــام (حـمــادة الـصــاوي) عــن منصبه
ب ـع ــد أن يـ ـق ــدم اع ـ ـت ـ ــذاره عـ ــن إه ـ ـ ـ ــدار ح ـقــوق
املصريني وتوظيف القانون بشكل متعسف
لــدعــم الـنـظــام ،وأن تـجــري مــراجـعــة للقوانني
ال ـت ــي ت ـت ـيــح ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـق ـض ــاء بشكل
شبه كامل .وكلنا أمل وثقة في أن هذه الفترة
القائمة القاتمة ،املليئة باالنتهاكات وتغييب
القانون ،ال محالة إلى زوال.
■ ألم يكن باإلمكان العمل الحقوقي من الخارج كما
فعلت مؤسسات حقوقية أخرى؟
مع احترامنا لكل صوت ومؤسسة في الخارج،
فليس ضمن خططنا العمل من الخارج أبدًا.

■ هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـع ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــي ل ـل ـت ـغ ـي ـيــب ال ـق ـس ــري
للمؤسسات الحقوقية أو دفعها للغياب ،إلى أي حال
يمكن أن يؤدي في امللف الحقوقي؟
بطبيعة ال ـحــال ،سـيـكــون ال ـحــال هــو حــال كل
مـجـتـمــع ي ـتــم حــرمــانــه م ــن مــؤس ـســات تــدافــع
ع ـنــه ،مــا يـغـلــق أبـ ــواب ال ــرج ــاء وال ـن ـجــاة أمــام
الناس من أجل سلوك سبل اإلصالح السلمي.
ولألسف سنشهد مزيدًا من القمع مع تزايد
التوقعات بغضب شعبي هائل.

■ هــل ال ت ــزال لـلـضـغــوط األمـمـيــة أهـمـيــة فــي امللف
الحقوقي في سبيل تحسينه؟
لــأســف ،األج ـهــزة األمـنـيــة هــي الـتــي تسيطر
اآلن على الــوضــع الـعــام ومــن ضمنه الوضع
الحقوقي ،وبشكل هائل.

■ هــل يعني هــذا الـقــرار تجميد كــل نـشــاط لكم في
العمل الحقوقي؟
سنبقى محامني حقوقيني ،أف ــرادًا مستقلني
أصـ ـ ـح ـ ــاب ضـ ـمـ ـي ــر ،م ــدافـ ـع ــن ع ـ ــن ال ـح ـق ــوق
والـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات ،وس ـن ـع ـم ــل مـ ــع مـ ــن ت ـب ـق ــى مــن
مــؤسـســات حقوقية مستقلة ،ومــع كــل حركة
مـطــالـبــة بــالــديـمـقــراطـيــة ،وك ــذا م ــع املــدافـعــن
املـسـتـقـلــن ع ــن ح ـقــوق االنـ ـس ــان ،ع ـلــى الــرغــم

■ هناك تجارب ألشخاص يسعون لتخفيف الوطأة
عن السياسيني وأصحاب الرأي ،ونجحت جزئيًا في
مساعيها ،مثل تجربة عضو مجلس حقوق اإلنسان
محمد أنور السادات ،كيف ّ
تقيم مثل هذه التجارب؟
أدع ــم ج ـه ــوده ،وأع ـل ــم حـســن ن ــواي ــاه ،لكنني
أخ ـش ــى عـلـيــه م ــن االن ـس ـي ــاق لـتـلـمـيــع ص ــورة
ً
النظام املستبد بدال من تحسني حالة حقوق
اإلنسان فعليًا.

متابعة

تظاهرة احتجاجية للكادر الطبي ضد اقتحام المستشفيات (فرانس برس)

السودان :مشاورات لتأمين الحوار
أك ــد م ـفــوض ال ـش ــؤون الـسـيــاسـيــة وال ـس ـلــم واألمـ ــن ف ــي االت ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،أدي ــوي
بانكولي ،أمس األحد ،ضرورة استمرار الحوار بني مختلف األطراف للتوصل إلى
أرضية مشتركة لحل األزمة السودانية .وجاء ذلك لدى لقائه عضو مجلس السيادة
السوداني ،مالك عقار ،بحضور عضو املجلس ،الطاهر حجر ،في الخرطوم ،وفق
بيان مجلس السيادة االنتقالي .وأوضح بانكولي في تصريحات إعالمية أن «اللقاء
يــأتــي فــي إط ــار مساعي االت ـحــاد للجلوس واالسـتـمــاع ألصـحــاب املصلحة بشأن
الوضع الراهن في السودان» .وأضاف أنه من «األهمية بمكان االستمرار في الحوار
بني مختلف األطراف للتوصل إلى أرضية مشتركة تجعل من حل األزمة أمرًا ممكنًا».
ّ
وكان رئيس مجلس السيادة ،عبد الفتاح البرهان ،قد تسلم السبت رسالة خطية
مــن رئـيــس مفوضية االت ـحــاد األفــريـقــي مــوســى فـكــي ،تتعلق بــرؤيــة االت ـحــاد حول
التطورات السياسية في السودان وسبل الخروج من األزمــة التي تشهدها البالد.
ووصــل وفــد من االتـحــاد األفريقي إلــى العاصمة الخرطوم ،في زيــارة غير محددة
املدة ،لدعم التوافق بني األطراف السياسية وتحقيق االنتقال السلمي في البالد في
إطار الوساطة لحل األزمة في البالد .ويوم الثالثاء املاضي ،طرحت الهيئة الحكومية
للتنمية بشرق أفريقيا «إيغاد» مبادرة «لتسهيل الحوار بني كافة األطراف إليجاد
حل جذري لألزمة السودانية» ،وذلك غداة إعالن بعثة «يونيتامس» بدء مشاورات
«أولية» منفردة مع األطراف كافة لحل األزمة.
من جهتها ،اقترحت قوى «الحرية والتغيير»  -مجموعة املجلس املركزي ،أمس،
إنشاء آلية دولية رفيعة املستوى ،إلنجاح املبادرة األممية لحل األزمة في البالد.
وقال القيادي فيها ،وجدي صالح ،في مؤتمر صحافي« :التقينا بالبعثة األممية
ّ
(يونيتامس) وسلمناها رؤية قوى الحرية والتغيير حول مشاوراتها والدعوة
التي أطلقتها البعثة بخصوص العملية السياسية في الـبــاد» .وأشــار إلــى أن
الحرية والتغيير ّ
قررت أن «تتعاطى إيجابيًا مع دعوة املمثل املقيم لألمني العام
لألمم املتحدة بالسودان (فولكر بيرتس) ،للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى
من قوى الشعب السوداني بغية الوصول الستعادة املسار الديمقراطي» .وأضاف
أن «قــوى الحرية والتغيير تقترح على البعثة األممية توسيع املـبــادرة بإنشاء
آلية دولية رفيعة املستوى تمثل فيها األطــراف اإلقليمية والدولية بشخصيات
ً
نافذة تضم كال من الترويكا (الواليات املتحدة ،وبريطانيا ،والنرويج) واالتحاد
األوروبــي وتمثيل دول أفريقية وعربية ،على أن تتولى األمم املتحدة عبر ممثل
األمني العام تقرير اآللية».
ورأى صالح «ضــرورة تحديد سقف زمني محدود ملجمل العملية السياسية وفقًا
إلجراءات واضحة ال تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها» .وأوضح أن «أهداف
العملية السياسية يجب أن تنهي الوضع االنقالبي في السودان ،وإقامة ترتيبات
دسـتــوريــة جــديــدة تستعيد مـســار الـتـحــول املــدنــي الــديـمـقــراطــي وتــؤســس لسلطة
مدنية كاملة تقود املرحلة االنتقالية ،وترتب إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة
في نهاية املرحلة االنتقالية».
ميدانيًا ،شــارك مئات الـكــوادر الطبية الـســودانـيــة ،أمــس ،فــي تظاهرة بالخرطوم،
احتجاجًا على «االنـتـهــاكــات» بحق املتظاهرين واقـتـحــام املستشفيات واعتقال
الـجــرحــى منها .وتـجـ ّـمــع املـتـظــاهــرون أم ــام مستشفى الـخــرطــوم ،وكلية الصيدلة،
بشارع القصر وســط العاصمة ،قبل التوجه إلــى مقر النيابة العامة لتنفيذ وقفة
احتجاجية؛ تأكيدًا على «سلمية الثورة ،وانتزاع مؤسسات الدولة لصالح الشعب».
ورددوا ش ـع ــارات مـنــاهـضــة إلجـ ـ ــراءات ال ـب ــره ــان .كــذلــك حـمــل امل ـت ـظــاهــرون ص ــورًا
لضحايا لقوا حتفهم باالحتجاجات خالل الفترة املاضية ،ورفعوا الفتات مكتوبة
عليها شعارات تندد باقتحام املستشفيات ،وقذفها بعبوات الغاز املسيل للدموع،
واعتقال املصابني منها.
(العربي الجديد ،األناضول)
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شرق
غرب
الصومال :نجاة المتحدث
باسم الحكومة
نـ ـج ــا املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة
الصومالية محمد إبراهيم معلمو،
أم ــس األحـ ــد ،م ــن م ـحــاولــة اغـتـيــال
ب ـع ــد أن ف ـج ــر ان ـ ـت ـ ـحـ ــاري ي ــرت ــدي
حزامًا ناسفًا سيارة يستقلها في
شارع مكة املكرمة ،وسط العاصمة
م ـ ـقـ ــدي ـ ـشـ ــو .وقـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ــاه ـ ــد عـ ـي ــان
لــوســائــل إعـ ــام مـحـلـيــة ف ــي مــوقــع
الهجوم ،إنه رأى سيارة يتدلى من
نــافــذت ـهــا ش ـخــص ق ـبــل ّأن تنفجر
ُ
ويقتل من كان فيها .وتبنت «حركة
الشباب» الهجوم.
(العربي الجديد)
ترامب :الديمقراطيون
يجعلون أميركا شيوعية

كـ ــرر ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق
دون ــال ــد ت ــرام ــب (الـ ـص ــورة) ،خــال
تجمع ألنصاره في والية أريزونا
م ـســاء ال ـس ـبــت ،امل ــزاع ــم ب ـف ــوزه في
االنـتـخــابــات الرئاسية عــام ،2020
وق ــال« :لـقــد حققنا ف ــوزًا كـبـيـرًا .ال
يمكننا السماح لهم باإلفالت بهذه
الـ ـسـ ـه ــول ــة» .وانـ ـتـ ـق ــد «س ـيــاس ـيــي
واش ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــن» ال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ــري ـ ـ ــدون
«الـ ـتـ ـحـ ـك ــم» ب ـح ـي ــاة األم ـي ــرك ـي ــن.
وق ــال «سئمنا سـيـطــرة سياسيي
واش ـن ـط ــن ع ـل ــى ح ـيــات ـن ــا .سـئـمـنــا
الــواجـبــات» املـفــروضــة ،مضيفًا أن
«الديمقراطيني املتطرفني يريدون
جـ ـعـ ــل الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـل ـدًا
شيوعيًا».
(فرانس برس)

كوسوفو تمنع
االستفتاء الصربي
م ـن ـعــت س ـل ـط ــات ك ــوف ــوس ــو ،أم ــس
األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،إقـ ـ ــامـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء حـ ــول
ال ـق ـضــاء تـنـظـمــه صــرب ـيــا ،وأرادت
أن تشرك فيه الصرب املقيمني في
اإلقليم الــذي كــان تابعًا لها ،وهو
ق ــرار يـمـكــن أن يــؤجــج ال ـتــوتــر بني
الطرفنيُ .
ودعي الصرب للتصويت
ع ـلــى ت ـغ ـي ـيــرات دس ـت ــوري ــة هــدفـهــا
إرس ــاء املــزيــد مــن االسـتـقــالـيــة في
القضاء ،وهــو إصــاح مطلوب في
إط ــار م ـحــادثــات ان ـض ـمــام صربيا
إلــى االت ـحــاد األوروبـ ــي .وأك ــد قــرار
ص ـ ـ ــادر عـ ــن بـ ــرملـ ــان ك ــوس ــوف ــو أن
إقامة استفتاء من قبل دولة أخرى
ه ــو «ان ـت ـه ــاك ل ــدس ـت ــور كــوســوفــو
وسـيــادتـهــا» ،فــي حــن قاطع نــواب
املجموعة الصربية التصويت على
هذا القرار.
(فرانس برس)
مالي :وفاة الرئيس
السابق كيتا

ُ
توفي رئيس مالي السابق إبراهيم
بوبكر كيتا (الصورة) ،أمس األحد،
الذي حكم الدولة الواقعة في غرب
أفــري ـق ـيــا ب ــن عــامــي  2013و2020
عن عمر ناهز  76عامًا في باماكو،
ح ـس ــب م ــا أف ـ ـ ــادت ع ــائ ـل ـت ــه .وك ــان
كيتا قــد أمـضــى عــامــن مــن واليته
الثانية التي تستمر خمس سنوات
عندما واجه عام  2020احتجاجات
واسعة في الشوارع ضد حكومته،
وأطاحه الجيش الذي يخضع اآلن
لعقوبات إقليمية بعد نكثه بتعهد
إعادة البالد إلى الحكم املدني .ولم
يتم الكشف عن سبب الوفاة.
(فرانس برس)

نيجيريا :مسلّحون
يقتلون  50شخصًا
كـ ـش ــف سـ ـ ـك ـ ــان ،أم ـ ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد ،أن
ع ـش ــرات امل ـس ـل ـحــن ع ـلــى دراج ـ ــات
ن ــاري ــة نـهـبــوا قــريــة ف ــي نـيـجـيــريــا،
وقـتـلــوا أكـثــر مــن  50مــن سكانها،
فـ ــي أح ـ ـ ــدث أع ـ ـمـ ــال ع ـن ــف ب ـش ـمــال
غربي البالد .وقــال عبدالله كرمان
أونـ ــاشـ ــي ،وهـ ــو زع ـي ــم م ـح ـلــي ،إن
ع ـ ـشـ ــرات امل ـس ـل ـح ــن دخ ـ ـلـ ــوا قــريــة
دن ـ ـ ـكـ ـ ــادي ف ـ ــي والي ـ ـ ـ ــة كـ ـيـ ـب ــي ل ـيــل
الجمعة ،وتبادلوا إطالق النار مع
جنود ورجال الشرطة.
(رويترز)
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روسيا :التفاهم ممكن مع الغرب

ألمانيا تبدأ
وساطتها اليوم
تحاول ألمانيا تضييق
الخالفات بين روسيا
والغرب ،في وساطة
تقودها وزيرة خارجيتها
أنالينا باربوك ،وسط إيحاء
روسي بإمكانية التفاهم
مع الغرب
تحدث مسؤولون روس عن نيتهم
التفاهــم مــع الواليــات املتحــدة،
رغــم تأكيدهــم وجــود خالفــات
جوهريــة بــن الطرفــن ،علــى وقــع وســاطة
أملانيــة مرتقبــة ،تبــدأ اليــوم اإلثنــن .وقــال
املتحــدث باســم الرئاســة الروســية دميتــري
بيســكوف ،فــي مقابلــة مــع قنــاة «ســي أن أن»
األميركيــة ،مســاء أول مــن أمــس الســبت ،إن
هناك «بعض التفاهم» في عالقات روسيا مع
الواليــات املتحــدة وحلــف األطلســي .وأضــاف
ممثــل الكرملــن ،معلقــا علــى املفاوضــات التي
جــرت األســبوع املاضــي« :لكــن علــى الرغــم
مــن ذلــك ،يســير الجانبــان بشــكل عــام علــى
مســارين مختلفــن تمامــا ،وهــذا ليــس باألمــر
ً
فعال»ّ .
وشدد على أن
الجيد ،وهو يثير القلق
بــاده ال تــزال تنتظر ردًا مباش ـرًا من الواليات
املتحــدة علــى الضمانــات األمنيــة التــي كانــت
قد طلبتها ،والتي تتعلق أساسًا بعدم توسع
حلف األطلسي شرقًا عبر ضم أوكرانيا ودول
أخرى باملنطقة.
وشهد األسبوع املاضي ثالث جوالت تفاوض،
بدأت يوم اإلثنني بني الروس واألميركيني في
جنيــف ،ثــم ُعقــد لقــاء ضمــن مجلس «روســيا ـ
ُ
األطلسي» في بروكسل يوم األربعاء ،واختتم
بلقــاء ثالــث فــي فيينا ،يــوم الخميس املاضي،
جمــع الــروس مع منظمــة «األمن والتعاون في
أوروبــا» .وتــم التركيــز بشــكل أساســي خــال

انخفاض كبير في المنح الخارجية لألردن
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

هــذه املناقشــات ،على املقترحــات األمنية التي
قدمها الجانب الروســي إلى الواليات املتحدة
وحلــف شــمال األطلســي نهاية العــام املاضي،
على خلفية تصاعد األزمة في أوكرانيا.
ومــن املقــرر أن تبــدأ أملانيــا حــراكًا دبلوماســيًا
اليــوم اإلثنــن ،بزيــارة مرتقبــة لوزيــرة
الخارجيــة األملانيــة أنالينا باربوك إلى كييف
وموســكو .وحــول احتمــال نجــاح برلــن فــي
وضع ّ
حد للتدهور ،قال رئيس لجنة الشؤون
الخارجيــة املنتمــي إلــى الحــزب االشــتراكي
الديمقراطــي ميشــائيل روث ،فــي حديــث
مــع شــبكة التحريــر األملانيــة ،مســاء أول مــن
أمــس الســبت ،إنــه مــن املهــم أن نتبنــى لهجــة
تصالحيــة ،وعلــى املــرء أن يبقــى هادئــا عنــد
االســتفزاز .ورأى أنــه مــن غيــر املفيــد االنجــرار
إلى دوامة من الحدية في الجوهر أو التعبير.
مــع ذلــك ،اعتبــر أنــه ال ينبغــي رفــع توقعــات
الزيــارة بشــكل كبيــر ،مشــيرًا إلــى أنــه أول
لقــاء شــخصي مهــم وقــد يضــع أساســا ملزيــد
مــن املناقشــات والتعــاون .واعتبــر روث أن
السياســة الخارجيــة األملانيــة تتميــز بالرغبــة
املســتمرة فــي الحــوار والدفــاع ،ألن برلــن
تشــعر بأنها ملتزمة بسياســة أمنية أوروبية
مشتركة ،وتأخذ بعني االعتبار مصالح الدول
الشــريكة ،تحدي ـدًا فــي وســط وشــرق أوروبــا.
وأشــار إلــى أنــه وفقــا لــدور برلــن التقليــدي،
يجــب أن نعمــل لبنــاء جســر بــن الشــرق
والغــرب ،مؤك ـدًا أنــه مــن الجيــد تحديــد أجندة
للتعاون مع روسيا.
بدورهــا ،أكــدت أوكرانيــا ،أمــس األحــد ،أن
لديها «أدلة» على ضلوع موسكو في الهجوم
اإللكترونــي الواســع النطــاق الــذي اســتهدف
مواقــع إلكترونيــة حكوميــة أوكرانيــة عــدة،
األســبوع املاضــي ،فــي ســياق مــن التوتــرات
الشــديدة بــن كييف وموســكو .وأفــادت وزارة
التحـ ّـول الرقمــي فــي بيــان بــأن «كل األدلــة
تشــير إلــى أن روســيا تقــف خلــف الهجــوم
اإللكترونــي» .وأكــدت الــوزارة أن عمليــة
ً
التخريــب هــذه تشــكل دليــا علــى «الحــرب

انخفضــت املنــح الخارجيــة التــي حصــل عليهــا
األردن خــال العشــرة شــهور األولــى مــن العــام
املاضــي  2021بمــا نســبته  ،%18.7لتبلــغ نحــو
 808.92ماليني دينار ،أي ما يعادل  1.140مليار دوالر ،مقابل
 995.2مليــون دوالر لــذات الفتــرة مــن عــام  ،2020وذلــك وفقــا
آلخــر بيانــات صــادرة عــن البنك املركزي األردنــي ،أمس األحد،
واطلعــت عليهــا «العربــي الجديــد» .وقــال وزيــر التخطيــط
ّ
والتعــاون الدولــي األردنــي ،ناصــر الشــريدة ،إن حجــم املنــح
واملساعدات الخارجية امللتزم بها لألردن من الدول والجهات
املانحــة ،خــال العــام املاضــي ،بلــغ  2.5مليــار دوالر ،منهــا 1.2
مليار دوالر كمنح ،و 1.3كقروض ميسرة من جهات مختلفة.
ويرجــع الخبيــر االقتصــادي ،مــازن مرجــي ،تراجــع املنــح
الخارجيــة التــي حصــل عليهــا األردن للعــام املاضــي إلــى
عــدة أســباب ،أهمهــا تغيــر سياســات الدعــم الخاصــة بالــدول
والجهــات املانحــة ،حيــث يتوقــع أن تنخفــض تلــك املنــح خــال
الســنوات املقبلــة ،خصوصــا مــع األوضــاع االقتصاديــة التــي

يعانــي منهــا عــدد مــن البلــدان املانحة .وقال مرجــي لـ«العربي
ّ
الجديــد» إن بعــض البلــدان تؤخــر تحويــل مســاعداتها علــى
ّ
شــكل منــح للــدول املســتهدفة فــي آخــر شـ ّـهرين مــن كل عــام،
ّ
وبالتالــي فــإن مســاعدات أخــرى يفتــرض أنها دخلــت الخزينة
في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول املاضيني،
مــا يســاهم فــي انخفــاض نســبة تراجــع املنــح الخارجيــة التــي
حص عليها األردن للعام  2021بأكمله.
ّ
وبغض النظر عن األرقام ،يشدد مرجي على أن االعتماد على
املنح الخارجية يفترض أن ينتهي بأسرع ما يمكن ،من خالل
تعزيــز سياســة االعتمــاد علــى الــذات وتمويــل عجــز املوازنــة
مــن اإليــرادات املحليــة ،وتخفيــض النفقــات الجاريــة باتبــاع
إجراءات ناجعة لترشيد اإلنفاق الحكومي وضبطه.
وقــال إن املســاعدات الخارجيــة تقوم أيضــا في أحد عناصرها
علــى القــروض امليســرة وذات الفوائــد املنخفضــة ،لكنهــا فــي
املحصلــة تراكــم علــى املديونيــة الخارجيــة التــي وصلــت إلــى
مســتويات غيــر مســبوقة ،وتجــاوز الديــن بشــقيه الداخلــي
والخارجــي  %110مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،مــع اســتمرار
الحكومــة فــي االقتــراض مــن الصناديــق الدوليــة كصنــدوق

ً
ّ
بتحسن
النقد الدولي .وتبدي الحكومة األردنية تفاؤال كبيرًا
الوضــع االقتصــادي خــال العــام الحالــي  ،2022بظهــور
مؤشــرات التعافــي مــن جائحــة كورونــا وتداعياتهــا ،ال ســيما
مــع عــودة كافــة القطاعــات االقتصاديــة للعمــل ،بعــد إجــراءات
اإلغــاق والحظــر الشــامل التــي طبقــت ملواجهــة الوبــاء .وهــذا
مــا قالــه وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي ،الــذي أكــد فــي
ّ
تصريحــات أمــس ،أن االقتصــاد األردني بدأ بالتعافي من آثار
جائحة كورونا ،وتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي
ّ
 .%2.7وقــال الشــريدة إن أداء االقتصــاد األردنــي فــي  2021كان
أفضــل مــن  ،2020لكــن فــي الربعــن الثانــي والثالــث كان األداء
األفضل مما كان عليه في عام  ،2019األمر الذي ســيمكننا من
الوصــول إلــى معــدل النمــو املســتهدف لعــام  .2021وأشــار إلــى
ّ
أن معدل النمو لـ  9أشــهر األولى من العام املاضي تجاوز %2
وبلغ في نهاية الربع الثالث  .%2.7وقالت وزارة التخطيط في
ً
تقريــر لهــا إنــه على مدى األعوام األخيرة أصبح األردن مؤهال
للحصــول علــى مســاعدات تنمويــة رســمية من مختلــف الدول
والجهــات املانحــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة ومؤسســات
التمويل متعددة األطراف واملنظمات الدولية.

مناورات لعناصر من وحدة الدفاع اإلقليمي األوكراني في كييف (برندان هوفمان)Getty/

أوكرانيا :أدلّة على
تورّط روسيا بهجمات
إلكترونية ضدنا
الهجينــة التــي تشــنها روســيا ضــد أوكرانيــا
منــذ عــام  .»2014واعتبــرت أن الهــدف «ال
ّ
يتعداه إلى
يقتصر على ترهيب» املجتمع بل
«زعزعــة االســتقرار فــي أوكرانيــا» مــن خــال
«تقويض ثقة األوكرانيني بسلطاتهم».
وكان الهجــوم اإللكترونــي قــد حصــل ليــل

متابعة

الخميــس ـ الجمعــة ،واســتهدف مواقع وزارات
أوكرانيــة عــدة بقيــت لســاعات خــارج الخدمة.
وجاء ذلك في ســياق من التوترات املتصاعدة
ّ
بــن روســيا وأوكرانيــا ،إذ تتهــم كييــف
وحلفاؤهــا الغربيــون موســكو بحشــد قــوات
عند حدودها بهدف اجتياح أراضيها.
وكشــف أنــدري يرمــاك مديــر مكتــب الرئيــس
األوكرانــي فولوديميــر زيلينكســي ،أن األخيــر
اقتــرح علــى الرئيــس األميركــي جــو بايــدن،
عقــد اجتمــاع ثالثــي مــع نظيرهمــا الروســي
فالديمير بوتني .وذكر يرماك ،مساء الجمعة،
أن زيلينســكي ال يتســبعد إمكانيــة عقــد
هــذه املحادثــات بشــكل مرئــي ،وذلــك خــال
حديــث مــع الدبلوماســي األميركــي ،مديــر

مركــز «أتالنتيــك كاونســل» جــون هيربســت.
وأضــاف« :ننتظــر ردة فعــل الجانــب الروســي،
امــا شــركاؤنا األميركيــون فأبــدوا اهتمامــا
باقتراحنــا» .وأمــس األحــد ،جــددت الواليــات
املتحــدة التزامهــا بمواصلة تقديم املســاعدات
الدفاعيــة للجيــش األوكراني ،في إطار دعمها
«الثابــت لســيادة ووحــدة أراضــي اوكرانيــا».
وأصــدرت وزارة الدفــاع «بنتاغــون» بيانــا
حــول هــذا الشــأن ،بعــد اتصــال هاتفــي بــن
وزيــر الدفــاع األميركــي لويــد أوســن ونظيــره
األوكرانــي أوليكســي ريزنيكــوف ،ملناقشــة
الحشــد العســكري الروســي املســتمر علــى
الحدود األوكرانية.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

رصد

مهدد من معسكره
جونسون
َّ
تتفاعــل قضيــة مشــاركة رئيــس الــوزراء
البريطانــي بوريــس جونســون فــي حفــات
أســبوعية ،خــال تفشــي وبــاء كورونــا،
مهددة مســتقبله السياســي في  10داونينغ
ســتريت .وفــي الســياق ،اعتبــر رئيــس حــزب
املحافظــن البريطانــي ،أوليفــر داودن،
أمــس األحــد ،أنــه مــن الضــروري أن يعالــج
رئيــس الــوزراء ثقافــة حكومتــه ،التي نتجت
عنهــا إقامــة حفــات عــدة للعاملــن فــي مقــر
إقامتــه خــال فتــرات اإلغــاق العــام ملكافحــة
فيــروس كورونــا .وقــال داودن لهيئة اإلذاعة
البريطانيــة (بــي بــي ســي)« :نحتــاج إلــى أن
نصــل إلــى الحقائــق ،وعندهــا علــى رئيــس
الــوزراء الــرد بفعاليــة ومعالجــة ثقافــة
داونينــغ ســتريت» .مــن جهتــه ،واصــل زعيم
حــزب العمــال املعــارض ،كيــر ســتارمر،
هجومــه علــى جونســون ،علــى وقــع تقـ ّـدم
املعارضني في االستفتاءات األخيرة ،بنسب
كبيــرة .واعتبــر ســتارمر أن رئيــس الــوزراء
خالــف القانــون وكــذب بشــأن الحفــات التي
أقيمــت فــي داونينــغ ســتريت خــال اإلغــاق
العــام ملكافحــة فيروس كورونــا .وقال لهيئة
اإلذاعــة البريطانيــة (بــي بــي ســي)« :أعتقــد
أنــه اقتــرب كثي ـرًا مــن االعتــراف بأنــه خالــف
القانون» ،بعد تقديم جونســون اعتذاره في
هــذا الصــدد .وأضــاف ســتارمر« :أعتقــد أنــه
كذب بعد ذلك بشأن ما حدث».
وكان جونســون قد حضر حفالت أســبوعية
اإلغــاق العــام ،وفــق
نظمهــا موظفــوه خــال ُ
مــا ذكــر تقريــر صحافــي نشــر أول مــن أمــس

الســبت ،واعتــذر عن حفلــة واحدة على األقل
نظمهــا موظفــوه وحضرهــا فــي مايو/أيــار
 ،2020فيمــا كان ُالبريطانيــون يخضعــون
لتدابيــر إغــاق .ونظــم حفــان آخــران فــي

إنقاذ الكلب الكبير
ّ
تــكــشــف فضيحة
مــنــذ بــــدء
الــحــفــات ،روى الــعــديــد من
البريطانيين تجاربهم المروعة
عن عــدم تمكنهم من وداع
أحباء على فــراش الموت خالل
تدابير اإلغالق .وسترخي الفضائح
المتكررة بظاللها على خطة
سميت ،بحسب
لداونينغ ستريت
ّ
تقارير« ،عملية إنقاذ الكلب الكبير»
إلنقاذ قيادة بوريس جونسون.
وذكـــرت صحيفة «إندبندنت»
أن الخطة ستشهد إزاحــة كبار
المساعدين في الحكومة ،فيما
يحرص حلفاء جونسون على
الترويج إلنجازاته خالل عهده.

محتجون في لندن ينددون بـ«كذب» جونسون (فوك فالسيتش)Getty/

إبريل/نيســان  2021عشــية جنــازة األميــر
فيليــب زوج امللكــة إليزابيــث الثانيــة .لكــن
الحفــات املذكــورة لــم تكــن معزولــة ،فوفــق
تقريــر لصحيفــة «ديلــي ميــرور» ،ظهــرت
صــورة يتــم فيهــا تســليم بــراد نبيــذ عنــد
البــاب الخلفــي ملقــر الحكومــة فــي ديســمبر/
كانــون األول املاضــي .وكشــفت الصحيفــة
أن املوظفــن كانــوا يمــأون البــراد بكميــات
كبيــرة مــن زجاجــات الكحــول التــي كانــت
ُ
تنقــل فــي حقائــب ،وأن جونســون كان
يأتــي أحيانــا إلــى «جمعــة النبيــذ» .ونقلــت
الصحيفــة عــن موظف قولــه« :الفكرة القائلة
إنــه لــم يكــن مــدركًا لوجــود كحــول مجــرد
كالم فــارغ» .وأضــاف «إذا قــال لــك رئيــس
الحكومــة (تخلــص من الضغــط) فهذا يعني
أن ال مشــكلة» .وردًا علــى ذلــك ،قــال متحــدث
باســم داونينــغ ســتريت ،إن الحكومــة
تنتظــر نتائــج التحقيــق الداخلــي بقيــادة
املســؤولة فــي الخدمــة املدنيــة ســو غــراي،
ملعرفــة مــا إذا كان جونســون وموظفــوه
انتهكوا القانون مع علمهم بتدابير اإلغالق
املرتبطــة بالحــد مــن كورونــا .وأثــارت أفعال
جونســون دعــوات جديــدة في صفوف حزب
املحافظــن تطالبــه باالســتقالة .ويقــول
نــواب محافظــون ،يمضــي كثــر منهــم عطلــة
ً
األســبوع في دوائرهم االنتخابية ،إن ســيال
مــن الرســائل تصلهــم مــن ناخبــن غاضبــن
إثــر األنبــاء عــن خــرق القواعــد الصحيــة فــي
مقــر الحكومــة فــي داونينــغ ســتريت .وقــال
الوزيــر الســابق ،النائــب املنتمــي لحــزب
املحافظــن توبيــاس إيلــوود ،إن علــى
جونسون «القيادة أو التنحي» .لكن خمسة
نــواب محافظــن علــى األقــل صرحــوا بأنهــم
ّ
وجهوا بالفعل رسائل تطلب طرح الثقة في
رئيــس الحكومــة .ويحتــاج طــرح الثقــة إلــى
مــا مجموعــه  54رســالة علــى األقــل من نواب
حزب املحافظني .وذكرت «ديلي تلغراف» إن
 20رســالة ُوجهت حتى اآلن .واعتبر النائب
املحافــظ أنــدرو بريدجــن أن جونســون «فقد
الســلطة األخالقيــة للقيــادة» .والتــف معظــم
وزراء الحكومــة حــول جونســون ،لكــن تأييد
البعــض وبينهــم وزيــر املــال ريكــي ســوناك،
بدا فاترًا جدًا .كما شق الوزير املكلف مسائل
التقاعــد غــاي أوبرمــان الصفــوف ليقــول إن
جونســون «بحاجــة ألن يغيــر طرقــه» ،الفتــا
إلــى الكلفــة التــي كبدتهــا إجــراءات اإلغــاق
لعائلتــه .وقــال لـ«بــي بــي ســي» إن ذلــك
ّ
«يولــد لــدي شــعورًا بالغضــب ألنــه في مايو
 2020شــعرت زوجتــي والطفــان بتوعــك
ودخلــوا املستشــفى .ولــم أتمكن من زيارتهم
لدعمهــم» .وتوفــي توأماهمــا الرضيعان في
يونيو/حزيــران  .2020فــي املقابــل ،يمضــي
جونســون عطلــة األســبوع فــي الحجــر
الصحــي بعدمــا أظهــر فحــص أجــراه أحــد
أفراد العائلة إصابته بالفيروس.
(رويترز ،فرانس برس)

()Getty

تنظيم سوق الصناديق الغامضة
جنديان سويديان في شوارع جزيرة غوتالند (كارل ميالندر/فرانس برس)

السويد تزداد شعورًا بتهديد روسي
ناصر السهلي

كشــفت الســويد ،أول مــن أمــس الســبت ،أن
مفاعالتهــا النوويــة تعرضــت الختــراق
أجوائهــا مــن قبــل «طائــرات مــن دون طيــار
مجهولــة الهويــة» ،وبشــكل يبــدو «منســقًا».
وأشــارت التقاريــر األمنيــة إلــى أن «طائــرات
مــن دون طيــار حجمهــا كبيــر ،قــادرة علــى
مقاومة الرياح العاصفة ليل الجمعة املاضية،
حامــت فــي وقــت واحــد فــوق ثــاث محطــات
نوويــة ســويدية» ،خصوصــا فــي جنــوب
غربــي البلــد ،مــا أدى إلــى حالــة اســتنفار
أمنــي وعســكري .وعلــى الرغــم مــن أن محطتــي
رينغهالــس وبيرســباك النوويتــن مغلقتــان،
إال أن الحراس أفادوا برؤيتهم «أجسامًا تطير
فــوق وقــرب املحطتــن» .وفــي أجــواء محطــة
أوسكارســهامن للطاقــة النوويــة ،أمكــن رصــد
«طائــرة مــن دون طيــار كبيــرة الحجــم وقــادرة
علــى املنــاورة بوجــه الريــاح الشــديدة» .ولــم
تفلح محاوالت حوامة للشرطة السيطرة على
الطائــرات التــي اســتطاعت اإلفــات ومغــادرة
األجــواء الســويدية .املتحــدث باســم شــرطة
البالد ،بيتر إيلومكفيســت ،اعتبر خرق أجواء
املفاعــات بمثابــة «أعمــال خطــرة» ،مشـ ّـددًا
علــى أن التحقيــق فيمــا جــرى يتــم مــن خــال
«التنســيق الوطني» ،وســط اســتنفار عسكري
وأمنــي فــي البلــد .وتشــهد األجواء السياســية
واألمنيــة حالــة توتــر دفعــت بالســلطات إلــى
نشــر علنــي للجيــش ،إذ أمكــن للمواطنــن فــي
مينــاء جزيــرة غوتالنــد مشــاهدة الدبابــات
واملدرعات .واعتبرت وزارة الدفاع الســويدية
إقدامهــا علــى تلــك الخطــوات بمثابــة «رســالة
واضحة عن أننا نمارس ســيادتنا بالكامل».
ويأتــي ذلــك فــي ســياق غربــي ـ روســي ،وبعــد
إشــارات مــن موســكو تتعلــق بمعارضــة
كبيــرة النضمــام اســتوكهولم إلــى حلــف
شــمال األطلســي .ومــن املالحــظ أن تعزيــز

الدفاعــات الســويدية لوجودهــا العســكري
فــي غوتالنــد وأرخبيــل اســتوكهولم جــاء،
بحســب تقاريــر ســويدية محليــة ،فــي أعقــاب
مــا يطلقــون عليــه «تزايــد االســتفزازات
الروســية فــي األجــواء وقبالــة غوتالنــد».
وتحولــت تلــك «االســتفزازات» فــي األســابيع
األخيــرة إلــى مــادة شــبه يومية فــي الصحافة
السويدية ،وخصوصا مع تكثف رصد حركة
الغواصــات والســفن والطائــرات الروســية
قربها .وغوتالند تكتسب أهمية في البلطيق
مثلمــا هــي جزيــرة بورنهولــم الدنماركيــة ،ملا
تشــكالنه مــن إطاللــة علــى جيــب كالينينغراد
الروسي ،بني بولندا ودول بحر البلطيق.
وكانــت وثائــق ســرية كشــفت عنهــا الدنمــارك
أكدت وجود خطط سوفييتية سابقة وضعت
الجزيــرة والدنمــارك فــي مرمــى اجتيــاح
عســكري حــال وقعــت حــرب مــع الغــرب ،بــل
أشــارت الوثائق إلى أن حلف «وارســو» ســابقًا
كان يتدرب على محاكاة هجوم تســتخدم فيه
قنابل نووية تكتيكية ،تستهدف قطع أوصال
الشــمال عــن الحلــف الغربــي .وعليــه يبــدو أن
توتــر األجــواء يســتند إلــى تاريــخ طويــل مــن
املعرفــة بتكتيــكات عســكرية روســية ،ســابقة
للتوتــر الــذي فجــره تضــارب الغــرب وموســكو
حول أوكرانيا ،وغيرها.
وأشــارت وزارة الدفــاع أخي ـرًا إلى أنها بصدد
القيــام بمزيــد مــن االنتشــار العســكري فــي
ســياق «تعديل االســتعداد للطوارئ» .وشـ ّـدد
وزيــر الدفــاع ،بيتــر هولتكفيســت؛ في ســابقة
تصــدر عــن يســار الوســط الســويدي علــى
أن بــاده ،التــي انتهجــت لعقــود سياســة
حياديــة بــن املعســكرين الغربــي والشــرقي
ســابقًا ،ســتجري تعديــات جديــدة بســبب
الوضــع الحالــي املتعلــق بالسياســة األمنيــة.
ولــم يســتبعد «وجــود خطــر تعــرض الســويد
لهجــوم عســكري ،فنحــن فــي وضــع متوتــر
وهذا األمر غير جيد».

أصــدر منظــم الســوق في شــانغهاي مؤخ ـرًا ،لوائح لتنظيم
سوق الصناديق الغامضة .وتوفر الصناديق الغامضة أو
العمياء عنصرًا عشــوائيًا عند فتحه ،وهي رائجة جدًا بني
صفوف الشباب.
ووفقًا لهيئة تنظيم السوق في املدينة ،سيتم تحديد سعر

لقطات

الغرف التجارية المشتركة تع ّزز االقتصاد العربي
أكدت جامعة الدول العربية أهمية الخطوات التي
قطعتها الغرف التجارية العربية األجنبية المشتركة
والتي سجلت تحت مظلة الجامعة العربية إسهامات
ثمينة وملموسة في السير إلى األمام بالمسار
االندماجي للمنظومة االقتصادية العربية ومن ثم
في النسيج االقتصادي العالمي .جاء ذلك في الكلمة
التي ألقاها أحمد رشيد خطابي األمين العام المساعد
للجامعة العربية ،في افتتاح اجتماع األمناء العامين
للغرف التجارية العربية األجنبية المشتركة مع المندوبين
الدائمين ممثلي الدول العربية األعضاء واألمانة العامة
التحاد الغرف العربية أمس بمقر األمانة العامة.

الصندوق الغامض بما ال يزيد عن  200يوان (حوالي 31.5
دوالرا) .وحســب وكالة األنباء الصينية (شــينخوا) ،تنص
الالئحة التنظيمية أيضًا على أنه يجب على البائعني عدم
بيــع هــذه الصناديــق لألطفال دون ســن الثامنة ،أو اإلفراط
فــي التســويق واملضاربــة .وتأتــي الخطــوة الجديــدة بعــد

تونس مطالبة بإجراء «إصالحات عميقة جدًا»
أكد جيروم فاشيه ،ممثل صندوق النقد الدولي في
تونسّ ،
أن على هذا البلد الساعي للحصول على مصادر
تمويل دولية القيام «بإصالحات عميقة جدًا» ،ال سيما
خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ «أحد
أعلى المستويات في العالم» .وأشار فاشيه مع انتهاء
سنوات واليته الثالث في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»
إلى ّ
أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد« 19-أكبر ركود
اقتصادي منذ استقاللها» في عام  .1956لكنّه شدد على
ّ
أن «مشكالت البالد كانت سابقة (للجائحة) ،ال سيما العجز
في الميزانية والدين العام (بلغ حوالى  % 100من إجمالي
الناتج المحلي نهاية العام  )2021اللذين تفاقما».

أن أصــدرت جمعيــة املســتهلكني الصينيــن مؤخ ـرًا بيانــا
أشــارت فيــه إلــى أن الحزمــة الجديــدة لسلســلة الوجبــات
الســريعة «كــي إف ســي» التــي ّ
قدمــت فيها إصــدارًا محدودًا
من صناديق الهدايا ،تسببت في موجة شراء غير عقالنية
ومفرطة من الطعام.

مصر تقترض  3مليارات دوالر من بنوك خليجية
حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية تقدم
األخيرة بموجبها قرضًا مجمعًا للحكومة المصرية بقيمة
إجمالية  3مليارات دوالر .ونقلت قناة «العربية» عن مصادر
مصرفية ّ
أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع
«اإلمارات دبي الوطني ،وبنك أبوظبي األول ،وبنك
أبوظبي اإلسالمي ،والبنك األهلي الكويتي ،والمؤسسة
العربية المصرفية ،وبنك الكويت الوطني ،وبنك وربة
الكويتي» .وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين
 1.5مليار دوالر قروضًا خضراء ،و 1.5مليار دوالر تمويالت
أي تفاصيل بشأن نسبة
إسالمية ،فيما لم تورد «العربية» ّ
الفائدة وأجل القرض ،أو موعد تسليمه.

مصر ...تحوط
أم أزمة سيولة
طارئة؟
مصطفى عبدالسالم

في نهاية ديسمبر ،دعا السيسي
املصريني ،إلى «وضع مدخراتهم
من األموال في البنوك بدال من
استثمارها في مجال العقارات»
بدعوى إتاحة املجال لوزارة
اإلسكان لبناء املزيد من الوحدات
السكنية في املدن الجديدة.
ساعتها نظر البعض إلى األمر
على أنه مجرد دعوة تساهم
في توفير مزيد من األموال
والسيولة اإلضافية للبنوك،
وبالتالي مساعدتها في توفير
التمويل الالزم للدولة ،إما إلقامة
مزيد من الوحدات السكنية
واملشروعات الكبرى ،أو لتمويل
عجز املوازنة العامة ،أو أنها مجرد
تحذير لألفراد من االستثمار في
العقارات ،باعتبار أن فرص الربح
بالقطاع لم تعد كبيرة ومجدية في
ظل ضوابط البناء األخيرة ،لكن
لم ينظر أحد إلى الدعوة على أنها
قد تكون تحركا مبكرا من أجهزة
الدولة لعالج أزمة سيولة قد تكون
على األبواب ،أو على األقل توفير
سيولة نقدية للبنوك التي تعاني
من أزمة سيولة طارئة قد تؤثر
سلبا على أنشطتها التمويلية
والقروض املمنوحة للحكومة.
تبع دعوة السيسي مباشرة
تحرك آخر من البنك املركزي
أثار انتباه الكثيرين خاصة مع
إعالن البنك «إطارا عاما للسيولة
الطارئة» ،يتم بموجبه منح البنوك
سيولة طارئة في حالة عدم قدرة
أي بنك على توفير السيولة من
اإلنتربنك ،وهو سوق لإلقراض
بني البنوك .ووفق اإلعالن فإن
منح املركزي البنك سيولة طارئة
يعد مالذا أخيرا في حال عدم
قدرته على تلبية احتياجاته من
السيولة من اإلنتربنك أو أسواق
املال.
إلى هنا ،قد تكون األمور طبيعية،
سواء دعوة السيسي أو قرار البنك
املركزي ،لكن التقرير الخطير
الصادر عن مؤسسة «فيتش»
العاملية ،الخميس ،يجب أن نتوقف
عنده كثيرا ،فاملؤسسة حذرت
من أمور يجب التنبه إليها ،منها
مثال ّأن العجز الحالي في الحساب
الجاري ملصر ربما يزيد الضغط
على أصول البنوك من النقد
األجنبيّ ،
وأن تصنيف البنوك
قد يواجه ضغوطًا إذا ما استمر
تراجع األصول األجنبية بها ،وأنّ
تمويل تلك البنوك ومستويات
السيولة النقدية بها ،قد تواجه
ضغوطًا إذا زاد شح النقد األجنبي.
السؤال هو :هل مصر مقبلة
على أزمة سيولة تشبه تلك التي
حدثت في منتصف التسعينيات،
أم أن هذه الخطوات هي عبارة
عن إجراءات تحوطية خاصة مع
قرب رفع البنك املركزي األميركي
سعر الفائدة على الدوالر بواقع 4
مرات في  ،2022وهو ما يسبب
ضغوطا على عمالت كل الدول
النامية ،ومنها مصر ،وزيادة أعباء
االقتراض الخارجي.
في كل األحوال ،من املبكر للقول
إن مصر على أعتاب أزمة سيولة،
ومن املبكر الحديث عن أن الجنيه
سيتعرض لضغوط كبيرة خالل
األيام املقبلة.

اتحاد عمال السودان يطالب بخطة عاجلة لتحسين معيشة المواطنين
الخرطوم ـ هالة حمزة

طــرح االتحــاد العــام لنقابــات الســودان املحلــول ،أمــس
ّ
األحــد ،مبــادرة لحــل األزمــة السياســية واالقتصاديــة
الراهنــة فــي الســودان .وأكــد األمــن العــام لالتحــاد،
يوســف علــي عبــد الكريــم ،فــي مؤتمــر صحافــي ،بمقــر
ّ
االتحــاد بالخرطــوم ،أن املبــادرة تتضمــن  5محــاور
اقتصاديــة ودســتورية -قانونيــة وسياســية وأمنيــة
واجتماعية ،أبرزها إنفاذ خطة عاجلة لتحسني معاش
الناس والتوافق على حكومة تكنوقراط مستقلة ونشر
ثقافــة الســام .وحــدد االتحــاد (الــذي تــم حلــه منذ نحو

ثالثة أعوام) فترة عام ونصف العام للفترة االنتقالية.
وأعلــن عبــد الكريــم عــن مطالبــة االتحــاد رئيــس بعثــة
األمم املتحدة في الخرطوم فولكر بيرتس ،عبر خطاب
رســمي بــأن يكــون االتحــاد جــزءًا مــن املبــادرة األمميــة،
ّ ّ
مؤك ـدًا أن كل مبــادرة تضــم محــاور عــدة للخــروج
بالسودان من األزمة الحالية إلى أفق أرحب.
ّ
ّ
وأضــاف أن هــذه املبــادرة ســوف يتــم طرحهــا علــى كل
القــوى السياســية واملدنيــة واإلدارة األهليــة لالطــاع
ّ
عليها ،الفتًا إلى أن االتحاد يشكل حضوره ويخوض
ّ
معركة قانونية ضد قرار حله داعيًا إلى التفاف الناس
حــول املبــادرة .ويعيــش الســودانيون علــى وقــع أزمــات

معيشــية متفاقمــة ،بســبب االضطرابــات السياســية،
األمــر الــذي أدى إلــى تهــاوي مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ونتــج عنــه تفاقــم غــاء الســلع والخدمــات
وتصاعد البطالة والفقر.
ومــا زالــت أســعار املنتجــات الغذائيــة تحلــق فــي
مستويات قياسية رغم تراجع معدل التضخم السنوي
فــي الســودان للشــهر الثانــي علــى التوالــي رســميًا ،إلــى
 365.82باملائــة خــال ســبتمبر/أيلول املاضــي ،حســب
بيانــات جهــاز اإلحصــاء الحكومــي ،وســط محــاوالت
حكوميــة لضبــط أســعار االســتيراد وتكاليــف اإلنتــاج
فــي البــاد .وقــال بيــان صــادر عــن الجهــاز املركــزي
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ّ
لإلحصــاء الســوداني ،إن التضخــم الســنوي خــال
الشــهر املاضــي ،تراجــع مــن  387.56فــي املائــة ســجلت
فــي أغســطس/آب الســابق لــه .وبلغــت نســبة التضخــم
في البلد ،الذي يعاني جراء هبوط أسعار الصرف بعد
تنفيــذه تعويمــا جزئيــا فــي فبراير/شــباط املاضي ،من
دون مجموعــة األغذيــة واملشــروبات  515.46فــي املائــة،
من  541.06في املائة في أغسطس املاضي.
وحســب بيانــات رســمية ،ارتفعــت نســبة البطالــة فــي
الســودان إلى  ،%19وبلغت نســبة البطالة بني الشــباب
حوالــي  %34وبــن الخريجــن  %48وبني النســاء ،%45
وفقًا لنشرات رسمية.
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معيشة

مال وناس

صرخة الجزائريين ضد االحتكار
ترتفع :عودة البيع المشروط
بات المستهلك الجزائري
في مواجهة «جشع»
المحتكرين ،الذين استغلوا
شح المواد واسعة
االستهالك ليفرضوا
عليهم آلية «البيع
المشروط»
الجزائر ـ حمزة كحال

أدت الندرة الحادة للعديد من املواد
واسـ ـع ــة االس ـت ـه ــاك ف ــي ال ـجــزائــر
إل ـ ــى ظـ ـه ــور مـ ـم ــارس ــات ت ـج ــاري ــة
موازية وضعت املستهلك في مواجهة جشع
املحتكرين ،إذ ترغم حيل الكثير مــن التجار
ومن ورائهم املوردون والوسطاء ،الزبائن من
الطبقات الهشة على التذلل للظفر بأبسط ما
يحتاجون إليه من األسواق ،من مواد مدعمة
مـثــل الـحـلـيــب وزي ــت الـطـعــام والـخـبــز وحتى
األدوي ــة .وفــي مقدمة هــذه املـمــارســات «البيع
املشروط» أو «البيع القصري» الذي يلجأ إليه
التجار لبيع سلعهم املكدسة.
وتـ ــرت ـ ـفـ ــع م ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــوارع ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ص ــرخ ــات
مواطنني تتهم تجارًا بتجاوز القوانني وحتى
األخــاق لترويج سلع راكــدة أو مــواد شارفت
صــاح ـي ـت ـهــا ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء وف ــرض ـه ــا عـلــى
الزبائن مقابل شراء أكياس الحليب َّ
املدعم أو
الخبز َّ
املدعم وقوارير زيت الطعام.
وه ــذه امل ــواد تعيش الـجــزائــر على وقــع نــدرة
ُ
ّ
ح ــادة مـسـتـهــا ،إذ تـجـ ِـمــع ال ـش ـهــادات عـلــى أن
«البيع املشروط» عاد بقوة في األيام األخيرة،
ب ـعــد س ـن ــوات م ــن انـ ــدثـ ــاره .وأص ـب ــح الـتـجــار
يستغلون الطوابير الطويلة أمــام محالتهم،
لبيع بعض السلع األخرى مع السلع املطلوبة
وهــو مــا ُيطلق عليه «الـبـيــع امل ـشــروط» األمــر
الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطنني .يقول
املواطن أسامة لعزري من العاصمة الجزائرية
إنــه تفاجأ عند ذهــابــه لـشــراء الحليب املدعم
بأن صاحب املحل يبلغه أنه يتعني عليه شراء
أي سلعة أخرى حتى يبيعه الحليب».
وأض ــاف نفس املـتـحــدث ل ـ «الـعــربــي الجديد»
أنه «اضطر إلى شراء علبة قهوة ذات وزن 250
غــرامــا ب ـ  270ديـنــارًا مــن أجــل شــراء  3أكياس
حليب بـ  75دينارًا فقط» .أمــا املواطن محمد

األمني بودالي ،فقد «اضطر إلى شراء عجائن
ب ـقــي أس ـب ــوع ع ـلــى ان ـت ـهــاء م ــدة صــاحـيـتـهــا
مـقــابــل ش ــراء  4أك ـيــاس مــن الـحـلـيــب املــدعــم».
ّ
وأك ــد لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن «الـتـجــار بــاتــوا
يــرون سلعتهم تتكدس فــوق الــرفــوف بسبب
تغير السلوك االستهالكي للجزائريني جراء
تراجع القدرة الشرائية للعائالت الجزائرية».
وعـنــد سـمــاع رواي ــة تـ ّـجــار الـتـجــزئــة ،نجدهم
يشتكون بدورهم من وقوعهم ّضحايا ظاهرة
«البيع املشروط» مشيرين إلى أنهم لم يسلموا
من فرض سلع معينة عليهم من طرف تجار
ال ـج ـم ـلــة ،ك ـش ــراء ك ـم ـيــات م ـع ـت ـبــرة م ــن امل ــواد
الـغــذائـيــة الـثــانــويــة كــالـشــوكــوالتــة واألج ـبــان
املستوردة مقابل شراء زيت الطعام ،وإال فلن
يجدوا سلعًا يضعونها فوق رفوف محالتهم.
وهو ما يكشفه التاجر من الضاحية الغربية
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ال ـعــاص ـمــة ،مـحـمــد ج ــوه ــري ،لـ
ّ
«العربي الجديد» إذ يقول إن «تجار الجملة
أص ـب ـح ــوا ي ـل ــزم ــون تـ ـج ــار ال ـت ـج ــزئ ــة ب ـش ــراء
سـلــع ال تــدخــل فــي قــائـمــة مــا يـحـتــاجــون إليه
وذلــك يحصل معي أسبوعيًا ،إذ أضطر إلى
شــراء سلع مثل حلوى األطفال املستوردة أو
الشوكوالتة املستوردة مقابل شراء  10قوارير
ّ
مــن زي ــت ال ـط ـعــام» .وأض ــاف جــوهــري أن «مــا
يفرضه علينا تجار الجملة نصنفه في خانة
«الثقيل في البيع» بالنظر إلى سعره املرتفع،

11.000

أدان الــقــضــاء الــجــزائــري،
مؤخرًا ،موزّعًا كان يخزن
كميات كبيرة مــن الزيت
بالسجن  7ســنــوات ،فيما
أعلنت السلطات عن كشف
مخزن فيه  11.000صفيحة
زيت كانت مخزنة في قبو،
وتــــم تــوقــيــف صــاحــبــه
وإحالته إلى القضاء.

االدخار واألسعار يقلقان األسر المغربية
الرباط ـ مصطفى قماس

ت ـب ـعــث األس ـ ــر امل ـغ ــرب ـي ــة ب ــرس ــائ ــل م ـت ـشــائ ـمــة حـ ــول االدخ ـ ــار
ووضعيتها املالية وأسعار السلع الغذائية ،وذلك في سياق
إحـيــاء التقليد الــذي يقوم على تقييم حصيلة الحكومة في
املــائــة يــوم مــن تنصيبها .استنزفت أســر مغربية مدخراتها
أو اقترضت من أجل تغطية مصاريفها ،فيما يعبر أكثر من
نصف تلك األسر عن التخوف من تدهور وضعيتها املالية في
العام الحالي ،خاصة في ظل توقع ارتـفــاع األسـعــار .وتعرب
 84.7في املائة من األسر املغربية عن عدم قدرتها على االدخار
فــي االث ـنــي عـشــر شـهــرا املـقـبـلــة ،مـقــابــل  15.2فــي املــائــة تؤكد
إمكانية ذلك ،في سياق متسم بصعوبات اقتصادية قد تنجم
عن حالة عدم اليقني املرتبطة بالفيروس .هذا ما يتجلى من
البحث الذي تنجزه املندوبية السامية للتخطيط (حكومية)،
حــول مــؤشــر ثقة األس ــر ،وال ــذي يشير إلــى أن  51.8فــي املائة
من األسر ،صرحت بأن إيراداتها غطت مصاريفها في نهاية
العام املاضي.
وتــذهــب املندوبية فــي البحث ال ــذي أجــرتــه فــي الــربــع األخير
من العام املاضي ،إلى أن  44.3في املائة من األسر ،أكدت أنها
استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى االقتراض ،بينما ال يتجاوز
معدل األســر التي استطاعت تكوين ادخــار من إيراداتها 3.9
فــي املــائــة .ويتجلى مــن البحث ال ــذي يعتبر بمثابة مقياس
ملعنويات األس ــر باململكة ،أن  54.4فــي املــائــة مــن املستطلعة
آراؤه ــا صــرحــت ب ــأن وضعيتها املــالـيــة تــدهــورت فــي االثـنــي
عشر شهرا املاضية ،مقابل  5.4في املائة أكدت أنها تحسنت.
وتتوقع  29.3في املائة من األسر تحسن وضعيتها املالية في
العام الحالي ،بينما تترقب  14.3في املائة تدهورها ،حسب
البحث الـصــادر مـســاء أمــس الجمعة عــن تلك املؤسسة التي
تنتج بيانات حول النمو والتضخم.
وتعبر األسر عن توقعات متشائمة في سياق ارتفاع أسعار

وحتى موزعو الحليب املدعم يرغموننا على
ُش ــراء منتجات أخ ــرى مقابل بيعنا الحليب
املدعم».
إل ــى ذلـ ــك ،ي ــرى رئ ـيــس الـجـمـعـيــة ال ـجــزائــريــة
ّللتجار والحرفيني ،الحاج الطاهر بولنوار،
أنــه «حــان الــوقــت لكي تتدخل الــدولــة ووزارة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وذل ـ ـ ـ ــك ب ـت ـف ـع ـي ــل سـ ـلـ ـط ــة ل ـض ـبــط
أخالقيات مهنة التجارة من جهة ،ومضاعفة
عــدد دوري ــات الــرقــابــة فــي األسـ ــواق» .يضيف
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «املـسـتـهـلــك يـجــب أن
تكون عنده ثقافة اإلبالغ عن وجود تجاوزات
ومـ ــا ق ــد ي ـس ــاع ــده ع ـلــى ذلـ ــك ه ــو اس ـت ـحــداث
رق ــم أخ ـضــر لـلـتــواصــل امل ـبــاشــر م ــع الـجـهــات
الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة» .وب ـص ـف ـت ــه املـ ـ ـس ـ ــؤول األول عــن
ّ
التجار ،يقول بولنوار إن «الجمعية تتحرى
التجار الذين يمارسون البيع املشروط ،وقد
ت ــم ض ـب ــط ب ـع ـض ـهــم وس ـي ـت ـك ـ ّـب ــدون غ ــرام ــات
مــال ـيــة ف ــي ال ـبــدايــة ق ـبــل أن تـتـخــذ ف ــي حقهم
ّ
ع ـق ــوب ــات أخ ـ ـ ــرى» .وال ي ـخ ـفــي امل ـت ـح ــدث أن
«ال ـقــانــون ال ـجــزائــري يـعــانــي مــن ف ــراغ حيال
البيع امل ـشــروط ال ــذي يبقى منافيًا لألخالق
ّ
ً
أوال وأخـ ـيـ ـرًا» .إذا كــانــت ك ــل أصــابــع االت ـهــام
تــوجــه نـحــو الـتـجــار الــذيــن فــرضــوا منطقهم
على الجزائريني مــن خــال «البيع املـشــروط»
ّ
ف ــإن بـعــض املستهلكني ،يتحملون ج ــزءًا من
امل ـس ــؤول ـي ــة ،بــال ـتــزام ـهــم ال ـص ـمــت ووقــوع ـهــم
رهينة لسلوكهم االستهالكي.
وي ـ ـ ــرى رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة ح ـم ــاي ــة امل ـس ـت ـه ـلــك،
ّ
مـصـطـفــى زب ـ ــدي ،أن «م ــا زاد ف ــي اسـتـفـحــال
ظ ــاه ــرة ال ـب ـيــع املـ ـش ــروط م ــؤخ ـرًا ه ــو ان ـع ــدام
ثقافة التبليغ لــدى املواطنني الــذيــن يكتفون
بــال ـتــذمــر ف ـقــط « .يـضـيــف زبـ ــدي لـ ـ «ال ـعــربــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» أن «ع ـل ــى امل ــواط ـن ــن ال ــوق ــوف في
وجه التجار من خالل االتصال بالجمعية أو
مديريات التجارة األق ــرب منهم ،وذلــك لكبح
هذه الظاهرة».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـق ــول ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ع ـلــم الـنـفــس
ّ
االسـتـهــاكــي زيــن الــديــن مــوهــوب ،إن «عــودة
ظ ـ ــاه ـ ــرة الـ ـبـ ـي ــع امل ـ ـ ـشـ ـ ــروط وس ـ ــط األسـ ـ ـ ــواق
الجزائرية تبقى أمرًا غير مفهوم».
ي ـتــابــع زي ــن ال ــدي ــن ،ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي
ّ
ال ـج ــدي ــد» أن «املـ ــواطـ ــن الـ ـج ــزائ ــري ع ـ ــادة ما
يفقد وعيه بمجرد دخوله املحالت التجارية،
ويخضع لنمط استهالكي غير متزن يجعله
ال ي ـت ــوق ــف أم ـ ــام أي ح ــاج ــز م ــن أجـ ــل تـلـبـيــة
حاجياته».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

المواطنون يعانون من شح سلع ضرورية وارتفاع األسعار (بالل بنسالم)Getty/

السلع الغذائية ،حيث أكدت  96.2في املائة منها أنها ارتفعت
في العام املاضي ،بينما تتوقع  78.6في املائة استمرار ذلك
االرت ـف ــاع فــي ال ـعــام الـحــالــي .ويــأتــي ارت ـفــاع األس ـعــار فــي ظل
الصعوبات التي تواجهها األســر بسبب تداعيات الجائحة،
في مقدمة التساؤالت واالنشغاالت التي يجرى التعبير عنها
في الثالثة أشهر من عمر الحكومة الجارية.
ودأب ــت الحكومة على التأكيد على أن ارتـفــاع أسـعــار بعض
الـسـلــع ل ــه عــاقــة بــارت ـفــاع أس ـع ــار املـ ــواد األول ـي ــة ف ــي الـســوق
الــدول ـيــة وس ــاس ــل ال ـت ــوري ــد ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ـشــدد وزي ــرة
االقتصاد واملالية ،نادية فتاح علوي ،على استنفار اللجنة
ال ـ ــوزاري ـ ــة ل ــأس ـع ــار ب ـه ــدف مــراق ـب ـت ـهــا وض ـب ـط ـهــا .ويـعـتـبــر
االق ـت ـصــادي املـغــربــي ،إدري ــس الـفـيـنــا ،فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
الجديد» أن التضخم بقي في حدود ضعيفة في العام املاضي
بفعل السياسة النقدية للبنك املركزي ،الذي لم يضطر خالل
األزمة إلى طباعة العملة .ويتوقع بنك املغرب أن يصل معدل
التضخم إلــى  2.1في املائة في العام الحالي ،مقابل  1.4في
املائة في العام املاضي ،غير أنــه إذا كــان هــذا املعدل ضعيفا،
فإنه ال يخفي أن األمر يتعلق بمتوسط ال يعكس اختالفات في
إحساس األسر املختلفة بتأثير األسعار على قدرتها الشرائية.
ويراقب املغاربة املؤشرات ذات الصلة بأسعار النفط واملواد
األولية في السوق العاملية واألمطار التي تأخرت ،حيث يمكن
أن يفضي ذلك إلى التأثير على مستويات األسعار .ويعتبر
االقـتـصــادي ،مصطفى ملكو ،في حديثه لـ«العربي الجديد»
أن الصعوبات التي تعرفها أسر مغربية في السياق الحالي
املطبوع بانتشار الفيروس ،يؤشر عليها مستوى القروض
متعثرة االس ـتــرداد مــن قبل امل ـصــارف .ويــاحــظ أن الـقــروض
املتعثرة قفزت إلى حوالي  8.8مليارات دوالر ،بعدما كانت في
حدود  7مليارات دوالر قبل الجائحة ،ما يعكس حجم الضرر
ال ــذي لـحــق بـبـعــض األس ــر ج ــراء الـجــائـحــة الـصـحـيــة ويفسر
التوقعات املتشائمة حول تصور مستوى املعيشة.

 %96.2من األسر أكدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية (فاضل سينا/فرانس برس)

تقارير عربية
عمالت

اليمن :إجراءات حكومية لمواجهة فوضى أسواق الصرف
عدن ـ محمد راجح

ي ـ ـ ــدور جـ ـ ــدل واس ـ ـ ــع فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن حـ ـ ــول آل ـي ــة
البنك املــركــزي اليمني إلدارة ســوق الصرف
امل ـ ـض ـ ـطـ ــرب ف ـ ــي جـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـن ــاط ــق
الخاضعة للحكومة الشرعية ،بهدف الحد
من املضاربة ،وتوفير االحتياطي من النقد
األج ـن ـب ــي ل ـل ـب ـنــوك والـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي فــي
البالد ،ووقف تهاوي العملة الوطنية .وتنفذ
الـحـكــومــة اليمنية مــن خ ــال الـبـنــك املــركــزي
الـيـمـنــي ف ــي ع ــدن مـنــذ  10نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الثاني املاضي ،آلية عمل املزادات ،عبر إدارة
شــركــة عــاملـيــة مـتـخـصـصــة ف ــي م ـ ــزادات بيع
وش ـ ــراء ال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة ،وال ـت ــي تعتمد

تذبذب سعر الريال اليمني أمام الدوالر (فرانس برس)

ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة م ـت ـق ــدم ــة ،وس ــط
تــذمــر ش ــرك ــات ال ـصــراف ــة وجـ ــزء م ــن الـقـطــاع
ال ـت ـجــاري ف ــي امل ـنــاطــق الـخــاضـعــة لسيطرة
الحكومة .وتؤكد مصادر مطلعة لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن تـنـفـيــذ اآلل ـي ــة ال ـج ــدي ــدة يــأتــي
بضغط من صندوق النقد الدولي الذي ألزم

ضغوط من صندوق
النقد الستيعاب التمويالت
والمنح الخارجية

الحكومة اليمنية بتنفيذ مجموعة إجراءات
إصــاحـيــة جــوهــريــة السـتـيـعــاب التمويالت
والدعم واملنح الخارجية ،وتطبيق حزمة من
التدخالت في القطاع املالي واملصرفي تتسم
ب ـص ــورة عــال ـيــة م ــن الـشـفــافـيــة والـتـنــافـسـيــة
املتوافقة مع معايير وقــواعــد السوق الحرة
والعادلة .في السياق ،يقول مسؤول مصرفي
حكومي ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن
هـنــاك واق ـعــا جــديــدا تشكل فــي س ــوق النقد
األجنبي تسوده تشوهات واختالالت عميقة
تتطلب جهدا شاقا الخـتــراقــه ،مــن املؤسسة
الـنـقــديــة األول ــى املتمثلة فــي الـبـنــك املــركــزي
ال ـي ـم ـن ــي ،والـ ـ ـ ــذي ال ي ـم ـلــك حـ ـل ــوال س ـحــريــة
ي ـن ـف ــذه ــا بـ ــن ع ـش ـي ــة وضـ ـح ــاه ــا ل ـل ـحــد مــن

قبضة الصرافني واملضاربني بسوق الصرف.
ويشير املسؤول ،الذي تحفظ على ذكر اسمه،
إلى أهمية عمليات املزادات التي تثبت جدية
اإلجراءات اإلصالحية التي تنفذها الحكومة
اليمنية لكسب ثقة القطاع املصرفي وقطاع
األعـمــال فــي اليمن واملجتمع الــدولــي ،وذلــك
بــاسـتـعــادة املـ ــوارد الـعــامــة وتـحـســن رصيد
االحتياطي من النقد األجنبي للبنك املركزي
في الخارج ،والتعامل مع احتياجات عمالء
ال ـب ـنــوك لـلـمـســاهـمــة ف ــي اس ـت ـق ــرار األس ـع ــار.
ويرى البنك املركزي اليمني أن تطبيق نظام
ع ـم ـل ـيــات املـ ـ ـ ـ ــزادات ،ي ــأت ــي ض ـمــن ج ـم ـلــة مــن
الخطوات املوازية والجادة التي أقدم عليها
ال ـب ـنــك إلص ـ ــاح ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ون ـشــاط
ال ـص ــراف ــة ،وإح ـ ــداث تـصـحـيـحــات جــوهــريــة
تـسـهــم ف ــي ال ـح ــد م ــن تـقـلـبــات قـيـمــة الـعـمـلــة
املحلية.
املحلل املالي واملصرفي أكــرم النقيب يشدد،
ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ع ـلــى أن
االخـتـبــار الحقيقي لآللية املتبعة الخاصة
بـعـمـلـيــات م ـ ــزادات بـيــع الـعـمـلــة ،تـتـمـثــل في
إدارة ال ــدع ــم ال ــدول ــي امل ـت ــاح كـمـنـحــة الـنـقــد
ال ــدول ــي املـ ـق ــدرة بـنـحــو  400م ـل ـيــون دوالر،
ً
حاليا في توفير الدوالر
والتي يعتمد عليها
للبنوك والـقـطــاع الـتـجــاري بـهــدف استيراد
الـسـلــع األس ــاس ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى وض ــع إط ــار
عمل يحد من عملية تسرب أي منح أو تمويل
دولــي أو وديعة مالية يمكن إتاحتها خالل
الفترة القادمة إلــى ســوق الصرف وسحبها
والتحكم بها من قبل الصرافني.
ال ـخ ـب ـي ــر املـ ـص ــرف ــي يـ ـ ـش ـ ــدد ،خ ـ ــال ح ــدي ــث
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،على أهمية اإلج ــراءات
الهادفة إلى ضبط الفوضى في سعر الصرف
ال ــذي يـعــانــي مــن ع ــدم االس ـت ـقــرار حـتــى بعد
التغيير الـحــاصــل فــي إدارة الـبـنــك املــركــزي،
لكنها تبقى حبرا على ورق في حال لم يتم
ســد مـنــافــذ االخ ـتــال الرئيسية الـتــي تعبث
بــالـعـمـلــة الـيـمـنـيــة وسـ ــوق الـ ـص ــرف .ويـتـه ًــم
ح ــزام ال ـصــرافــن بــأنـهــم املـنـفــذ األك ـث ــر عبثا
بسوق الصرافة واملضاربة بالعملة ،بعدما
ت ـحــولــت م ـحــال وش ــرك ــات ال ـصــرافــة ف ــي ظل

الحرب الــدائــرة في اليمن منذ سبع سنوات
إلى إحدى أدوات اإلثراء غير املشروع.
وتنتقد جمعية الصرافني في عــدن عمليات
املزاد التي يتبعها البنك املركزي ،وترى أنها
تـعـمــل ع ـلــى س ـحــب ق ــدر كـبـيــر م ــن الـسـيــولــة
النقدية فــي األس ــواق ،إلــى جــانــب مشتريات
الــوقــود وال ـتــي تــؤكــد جمعية الـصــرافــن في
عـ ــدن أن ـه ــا تـسـتـهـلــك أك ـب ــر قـ ــدر م ــن الـعـمـلــة
األجنبية يتجاوز  .%60وتجاوز سعر الدوالر
ف ــي ع ــدن  1700ري ــال نـهــايــة ال ـع ــام املــاضــي،
قبل التحسن ليبلغ حاليا نحو  1050رياال،
إال أن سعر العملة املحلية سيظل متذبذبا
ارتـفــاعــا وهـبــوطــا فــي ظــل تــدهــور االقتصاد
واس ـت ـمــرار امل ـضــاربــة ،حـســب متعاملني في
سوق الصرافة .وكــان متوسط سعر الــدوالر
ً
قبل اندالع الحرب يقدر بنحو  215رياال.
وتعتقد جمعية الصرافني في عدن أن ارتفاع
نـسـبــة اإلق ـب ــال عـلــى م ـ ــزادات الـبـنــك املــركــزي
أدى إل ــى ت ـجــاوز ال ـعــرض بنسبة  ،%143ما
يستدعي تعزيز العرض.
وي ـ ـ ــرى صـ ــرافـ ــون فـ ــي ع ـ ــدن أن االض ـ ـطـ ــراب
الـحــاصــل فــي الـعـمـلــة ونـ ــزول سـعــر الـصــرف
واس ـت ـق ــراره أو ارت ـفــاعــه ،لـيــس قـ ــرارا يملكه
الصرافون أو البنك املركزي ،في ظل التعويم
والطلب على العملة األجنبية واملطبوعات
النقدية .ويبني العامل في مجال الصرافة في
عــدن ،حامد منصر ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
ســوق الصرف يعتمد على العرض والطلب
وال يمكن التعامل معه بفرض الوصاية عليه
بمجموعة إجراءات أو مزادات لبيع العملة ،إذ
يقوم السوق في عدن بدور كبير في تسهيل
مهام االستيراد وتوفير احتياجات األسواق
م ــن ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة ،ن ــاف ـ ًـي ــا االت ـه ــام ــات
املــوج ـهــة ل ـل ـصــرافــن بــال ـتــاعــب وامل ـضــاربــة
بالعملة ،في ظل السياسات املتبعة واملنفذة
والتي أدت إلى تعويم العملة املحلية.
في املقابل ،يؤكد البنك املــركــزي اليمني في
ع ــدن أن آل ـيــة امل ـ ــزادات تعتمد عـلــى تقنيات
إلكترونية متقدمة في إدارة املزادات وبصورة
عالية من الشفافية والتنافسية املتوافقة مع
معايير وقواعد السوق الحرة والعادلة.

قفزة في
صادرات
قطر

قـفــزت ص ــادرات الـقـطــاع الـخــاص
في قطر ،على أساس سنوي ،في
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول املــاضــي،
بنسبة تزيد على  ،%85مسجلة
 2.3مليار ريال ( 631ألف دوالر)،
وف ــق ب ـيــانــات صـ ــادرة ع ــن غــرفــة
تـ ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ق ـط ــر .وق ــال ــت
ال ـغــرفــة ،ف ــي ال ـن ـشــرة االق ـصــاديــة
الـشـهــريــة ال ـص ــادرة أم ــس األح ــد،
إن االرتـفــاع القياسي للصادرات
ً
ي ـع ـط ــي دلـ ـ ـي ـ ــا عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار
التعافي االقتصادي من تأثيرات
تدابير مكافحة جائحة كــورونــا.
وأشــارت إلى أن صــادرات القطاع
ال ـخ ــاص زادت بـنـسـبــة ،%17.9
مـقــارنــة بــأعـلــى مـسـتــوى حققته
قبل بداية فرض هذه التدابير في
فبراير/شباط  ،2020عندما بلغت
قـيـمــة ال ـ ـصـ ــادرات حـيـنـهــا قــرابــة
 1.95مليار ري ــال .كذلك ارتفعت
بنسبة  %302مقارنة بمستوى
شهر إبريل/نيسان  ،2020الذى
يـمـثــل أدنـ ــى مـس ـتــوى ل ـص ــادرات
القطاع الـخــاص ،واقتصرت على
 572مليون ريال.

تشديد القبضة على سوق صرافة إدلب
ً
استكماال لخطواتها األخيرة الهادفة
إلى السيطرة على كامل سوق الصرافة
في محافظة إدلب شمال غربي سورية،
ب ــدأت «حـكــومــة اإلن ـق ــاذ» الـتــي تعتبر
الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام
(جبهة النصرة سابقًا) بتنفيذ أخرى
جديدة ،تهدف إلى تحصيل املزيد من
الضرائب مــن الصرافني والتحكم في
أح ـجــام األم ـ ــوال ال ـتــي تــدخــل ال ـســوق،
وتوجيه الصرافني نحو أعمال أخرى
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ـحـ ـلـ ـي ــات وت ــوجـ ـيـ ـه ــات
ّ
ويتوجب
تـصــدر عــن مــركــز تــابــع لـهــا.
ع ـلــى جـمـيــع ال ـصــرافــن ال ـعــامـلــن في
إدلـ ـ ــب ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص مــن
«م ــؤس ـس ــة ال ـن ـق ــد» ال ـتــاب ـعــة لــإن ـقــاذ،
وتـ ـف ــرض هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة م ـب ــال ــغ عـلــى
كــل ص ــراف ت ـتــراوح بــن  2500و5000
دوالر وتصل أحيانا إلى  50ألفًا ،وذلك
بحسب املكتب وطريقة عمله وتوسعه
ّ
الصرافني في
في املحافظة ،وفق أحد
ّ
املـحــافـظــة .وأش ــار ص ـ ّـراف ،فــضــل عدم
ذكــر اسمه ألسـبــاب أمنية ،فــي حديث
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» إل ــى أن مؤسسة
النقد تعمل يوميًا على فرض األسعار
املـخـصـصــة ل ـل ـتــداول وت ـصــدرهــا عبر
«ب ـن ــك ش ـ ــام» ال ـ ــذي ي ـت ـبــع ل ـه ــا بـشـكــل
مـبــاشــر ،وتـحـيــل غـيــر املـلـتــزمــن بتلك
األسـ ـع ــار م ــن ال ـص ــراف ــن إل ــى الـلـجـنــة
األمنية التابعة لهيئة تحرير الشام.
أضـ ــافـ ــت ح ـك ــوم ــة اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ إلـ ـ ــى ه ــذه
الخطوات أخيرًا إطالق تطبيق ملعرفة
أس ـعــار ال ـصــرف يـعـمــل عـلــى األج ـهــزة
املحمولة ،إضافة إلى مركز تحت اسم
«ركــاز للدراسات االقتصادية» يصدر
ّ
يوجه
دراس ــات وتحليالت وتوقعات
مــن خــالـهــا س ــوق الـصــرافــة فــي إدلــب
إلى ما ترغب به سلطات األمر الواقع
في إدلب.
وفــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،قال

أخبــار
العرب
نصف شباب األردن عاطلون
من العمل
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي
األردني ،ناصر الشريدة ،إن معدل البطالة
في األردن «يشكل تحديًا كبيرًا» ،مشيرًا
إلى أن نحو نصف الشباب عاطلون من
العمل .وأوضح الشريدة ،خالل مداخلة
في اجتماع لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ،أمس األحد ،أن «معدل البطالة بني
الشباب ما زال مرتفعًا» ،إذ يبلغ ،%48.5
بما يعادل حوالى  425ألف عاطل مع
نهاية الربع الثالث من العام املاضي .2021
وأضاف ّأن الربعني الثاني والثالث من العام
املاضي «شهدا بعض التحسن» ،الفتًا
إلى ّأن معدل البطالة بشكل عام انخفض
من  %25إلى ( %23.2إناث  %30وذكور
.)%21
وأشار إلى أن اقتصاد بالده بدأ بالتعافي
من جائحة فيروس كورونا ،حيث تجاوز
معدل النمو  ،%2ومن املتوقع أن يصل إلى
 %2.7خالل العام الحالي ،مضيفًا ّأن هذه
التقديرات تتوافق مع توقعات صندوق
النقد الدولي ،وتزيد نصف نقطة مئوية على
توقعات البنك الدولي.
مصر :صعوبات استخراج
ترخيص مزاولة الصيد
تقدم عضو مجلس النواب املصري
هشام الجاهل ،أمس ،بطلب إحاطة إلى
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي،
ووزير القوى العاملة محمد سعفان،
ووزير الداخلية محمود توفيق ،بشأن
امتناع مصلحة األحوال املدنية في وزارة
الداخلية أخيرًا ،عن إصدار بطاقات
هوية (رقم قومي) تحمل مهنة «صياد»،
في مخالفة صريحة ألحكام الدستور.
وأوضح الجاهل في طلبه ّأن الدستور
املصري نص في املادة الـ  30منه على
أن «تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية،
وحماية ودعم الصيادين ،وتمكينهم من
مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم
البيئية» ،مستنكرًا منع توثيق مهنة
الصيد في السجالت الرسمية .وأضاف:
«وزير القوى العاملة أصدر قرارًا بمنع
استخراج بطاقات الرقم القومي بمهنة
ّ
صياد ،إل بعد الحصول على شهادة
قياس مهارة ،وبطاقة مزاولة املهنة من
مديريات القوى العاملة في املحافظات
املختلفة ،التي ليس لها ارتباط بواقع املهنة،
ّ
وإنما الهدف منها جباية األموال من
الصيادين».

أخبــار
العالم

سورية
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رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة املــؤق ـتــة
امل ـع ــارض ــة ع ـبــد الـحـكـيــم املـ ـص ــري ،إن
حكومة اإلنقاذ تسيطر على كل شيء
فـ ــي إدلـ ـ ـ ــب ،ل ـك ــن الـ ـخـ ـط ــوات األخـ ـي ــرة
ً
ج ـ ـ ــاءت اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال مل ـش ــروع ـه ــا الـ ــذي
يهدف إلى جمع املزيد من األموال من
خالل التحكم في كل ورقة نقدية تدخل
املـنـطـقــة ،وف ــرض املــزيــد مــن اإلتـ ــاوات
على الصرافني ،وهذا يمكن مشاهدته
مـ ــن خ ـ ــال ش ــرك ــة وت ـ ــد ل ـل ـم ـحــروقــات
ومؤسسة النقد ،إضــافــة إلــى فرضها
التعامل بالليرة التركية في املنطقة.
ّ
وأكد رئيس الحكومة السورية املؤقتة
املعارضة أنه ال يحق ألي جهة التدخل
في عمل الصرافني كما تفعل حكومة
اإلنقاذ ،وبهذه الخطوة تتساوى هذه
الـحـكــومــة بـحـكــومــة ال ـن ـظــام ال ـســوري
ال ـت ــي ت ـف ــرض أي ـض ــا ع ـلــى ال ـصــرافــن
هـنــاك أس ـعــارًا غـيــر حقيقية ،إذ يبلغ
س ـعــر الـ ـص ــرف ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـس ــوداء
أك ـث ــر م ــن  3500لـ ـي ــرة ،بـيـنـمــا ي ـحـ ّـدد
البنك املركزي السوري سعر الصرف
بنحو  2500لـيــرة ،ويـفــرض عقوبات
على املخالفني.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـب ــاح ــث االقـ ـتـ ـص ــادي،
يحيى السيد عمر ،لـ«العربي الجديد»
إنه من غير املستبعد أن تسعى هيئة
تـحــريــر ال ـش ــام لـلـسـيـطــرة عـلــى ســوق
الـ ـص ــراف ــة ،ف ـهــي وم ـن ــذ عـ ــدة س ـنــوات
تسعى للسيطرة على كافة الجوانب
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن املـ ـح ــروق ــات
ولـ ـي ــس ان ـ ـت ـ ـهـ ـ ً
ـاء ب ــاملـ ـع ــاب ــر ،فـقـضـيــة
السيطرة على ســوق الـصــرف ليست
م ـس ـت ـب ـعــدة ،وال ـ ـهـ ــدف م ــن هـ ــذا األم ــر
واض ـ ــح وي ـت ـم ـثــل ف ــي فـ ــرض ضــرائــب
على مكاتب الصرافة ،وهــذا قد يدفع
صغار الصيارفة إلى ترك السوق في
حال تم فرض ضرائب مرتفعة.
واس ـت ـب ـع ــد ال ـب ــاح ــث االقـ ـتـ ـص ــادي أن
تـتـخـلــى الـهـيـئــة ع ــن ال ـل ـيــرة الـتــركـيــة،
ف ــا وج ــود ل ـبــدائــل حقيقية وفـعــالــة،

ف ــال ـل ـي ــرة الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
اسـ ـتـ ـق ــراره ــا ال ـن ـس ـب ــي ف ـه ــي م ـه ــددة
بــاالن ـه ـيــار كـنـتـيـجــة حـتـمـيــة النـهـيــار
اق ـت ـصــاد ال ـب ــاد ،وبــالـنـسـبــة ل ـلــدوالر
األم ـي ــرك ــي ف ــا يـمـكــن اع ـت ـم ــاده لـعــدم
وجود مصادر مستقرة له ،فالخيارات
غير واسـعــة فــي قضية العملة ،لذلك
مـ ــن امل ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـت ــم ال ـت ـخ ـل ــي عــن
الليرة التركية.
ويرتبط دخــل سكان املنطقة بالليرة
ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي واصـ ـل ــت انـخـفــاضـهــا
خــال الـفـتــرة األخ ـيــرة مقابل ال ــدوالر
األميركي ،حيث سجلت نحو  14ليرة
لكل دوالر ،خالل الفترة األخيرة.
أم ــا فــي مــا يتعلق بـتــأثـيــر ه ــذا األمــر
في حــال حصوله على هجرة رؤوس
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،قـ ـ ــال عـ ـمـ ــر :األمـ ـ ـ ــر م ــره ــون
بـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وإن كـ ــانـ ــت ال
ت ــرغ ــب فـ ــي الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى أصـ ـح ــاب
رؤوس األموال ،كونهم يشكلون دعمًا
القتصاد املنطقة ،وبالتأكيد ال ترغب
الـهـيـئــة ف ــي ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ــؤش ــرات
االق ـت ـصــاديــة ،كــونــه يــؤثــر سلبًا على
صــورت ـهــا الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،ال
سيما أنـهــا تسعى لـتـســويــق نفسها
كـفــريــق سـيــاســي مـعـتــدل ونــاجــح في
إدارة املنطقة اقتصاديًا.
ويـعـيــش س ـكــان إدل ــب تـحــت ضـغــوط
معيشية مـتـفــاقـمــة فــي ظــل إجـ ــراءات
ات ـخــذت ـهــا ح ـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ ضــاعـفــت
من أعبائهم ،ومنها إقرارها في شهر
ديسمبر/كانون األول املاضي ،زيادة
غ ـيــر مـعـلـنــة ع ـلــى أسـ ـع ــار ال ـضــرائــب
ل ـل ـمــواد ال ـتــي تــدخــل مـعـبــر ال ـغــزاويــة
الواصل بني إدلب ومنطقة عفرين في
ري ــف حـلــب مــن الـجــانـبــن (الـ ــذي يقع
ت ـحــت س ـي ـطــرة امل ـع ــارض ــة أو الـنـظــام
الـســوري) ،ما أدى إلــى ارتـفــاع أسعار
املــواد الغذائية التي تصل إلــى إدلــب،
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة أثـ ـ ـ ـ ــارت سـ ـخ ــط ال ـت ـج ــار
واملستهلكني.

تصدر أكثر من  68ألف
الصين
ّ
حفار للخارج
ذكرت بيانات جمعية الصني ملعدات البناء أن
مبيعات الحفارات في الصني ،وهي مقياس
لحيوية تطوير البنية التحتية ،سجلت
توسعا مطردا العام املاضي ،مع ازدهار
ّ
وصدرت  25شركة رائدة
صادرات املعدات.
في صناعة الحفارات في الصني 68427
حفارا في عام  ،2021وهو ما يقارب
ضعفي الحجم املسجل في عام ،2020
ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الخارجي
القوي ،حسبما أظهرت البيانات .وتم بيع
حوالي  274357حفارا في السوق املحلية
الصينية ،مما رفع إجمالي مبيعات الحفارات
في البالد في عام  2021إلى 342784
وحدة ،بزيادة سنوية قدرها  4.6في املائة،
وفقا للجمعية .وفي الشهر املاضي وحده،
انخفض إجمالي مبيعات الحفارات بنسبة
 23.8في املائة على أساس سنوي إلى
 24038وحدة.
«هوغو بوس» العالمية
توسع أنشطتها في تركيا
تعتزم شركة «هوغو بوس» األملانية الرائدة
عامليا في مجال األزياء ،توسيع شبكة
أنشطتها التجارية في تركيا ،عبر طرح
قرابة ألف فرصة عمل جديدة في منشآتها
املتواجدة في البالد ،منذ تسعينيات القرن
املاضي .وتسبب وباء كورونا في ظهور
مشاكل وتحديات كبيرة في شبكات
اإلمداد العاملية ،في حني أن تركيا طورت
من قدراتها وإمكاناتها في هذا املجال،
نظرا ملوقعها الجغرافي واالستراتيجي
بني مراكز اإلنتاج واإلمداد حول العالم،
والخطوات التي اتخذتها في هذا املجال.
وبسبب التحديات التي ظهرت عقب
الوباء ،لجأت العديد من كبريات الشركات
األوروبية املستوردة للسلع من بلدان
الشرق األقصى ،إلى نقل جزء أو كامل
أنشطتها إلى دول أخرى تعد تركيا في
مقدمتها.
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رؤية

طاقة
بينما تواصل روسيا حشد جيوشها على الحدود األوكرانية وتهدد
الواليات المتحدة وحلفاءها في أوروبا ،تعمل واشنطن على سحب
سالح الغاز الطبيعي الذي تستخدمه موسكو ضد أوروبا عبر إمدادات
الغاز المسال األميركي للدول األوروبية والتفكير في بدائل أخرى

أن يتحول العمل مقبرة في
شركات استثمارية دولية
عصام شعبان

سالح الغاز
الطبيعي

واشنطن تسعى لتحرير أوروبا
من هيمنة الطاقة الروسية
لندن ـ موسى مهدي

يــدخــل ال ـعــالــم ال ـع ــام  2022وهــو
يـ ـع ــان ــي م ـ ــن تـ ـق ــاطـ ـع ــات خ ـط ــرة
فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق الـ ـط ــاق ــة ،إذ بـيـنـمــا
تضغط موسكو على أوروب ــا عبر إمــدادات
الـغــاز الطبيعي وتــواصــل توسيع نفوذها
الجيوسياسي فــي شمال شرقي أوكرانيا،
تعمل الواليات املتحدة على سد ثغرة الغاز
الطبيعي عبر تشجيع زيادة شركات الطاقة
األم ـيــرك ـيــة ل ـصــادرات ـهــا ب ـم ـعــدالت قياسية
لـ ــدول االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .ويـ ــرى محللون
أن ش ــرك ــة غ ـ ــاز بـ ـ ــروم ال ــروسـ ـي ــة ال ـع ـمــاقــة
ال ـتــاب ـعــة لـلـحـكــومــة ال ــروس ـي ــة عـمـلــت خــال
ال ـعــام املــاضــي عـلــى خـفــض إم ـ ــدادات الـغــاز
الروسي ألوروبــا وخلق أزمــة طاقة بالدول
األوروبية لتحقيق هدفني ،وهما الحصول
عـلــى تــرخـيــص مل ـش ــروع «ن ـ ــورد سـتــريــم »2
الذي يمد أملانيا بنحو  55مليار متر مكعب
سنويًا من الغاز املسال ،وهو مشروع اكتمل
من الناحية الفنية ،ولكنه ينتظر التشغيل
القانوني عبر الحصول على ترخيص من
مـفــوضـيــة الـطــاقــة األوروب ـي ــة فــي بــروكـســل.
أم ــا ال ـه ــدف ال ـثــانــي ف ـهــو إح ـ ــداث ش ــرخ في
تماسك القرار األوروبي تجاه دعم أوكرانيا
التي تواجه حدودها منذ أسابيع تحشيد
الجيوش الروسية.
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل فـ ــإن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة تعمل
على تخليص حلفائها في أوروبا من أنياب
الـ ـ ــدب الـ ــروسـ ــي ف ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ع ـب ــر تــأمــن
احـتـيــاجــات ال ـق ــارة مــن ال ـغــاز الطبيعي عبر
الــزيــادة القياسية فــي شحنات الـغــاز املسال
األميركي والضغط على موسكو بالعقوبات
املــال ـيــة ال ـصــارمــة ف ــي ح ــال ت ـعــدي جيوشها
على الحدود السيادية ألوكرانيا .لكن يبدو
أن دبـلــومــاسـيــة امل ـفــاوضــات ال ـتــي ج ــرت بني
موسكو وواشنطن وحلفائها في جنيف منذ
االثنني املاضي لم تسفر عن أية نتيجة حتى
اآلن ،إذ ت ـطــالــب مــوس ـكــو ب ـض ـمــانــات أمـنـيــة
من واشنطن وحلف شمال األطلسي «ناتو»
بعدم نصب صواريخ باليستية في أوكرانيا،
بينما تلوح فــي ذات الــوقــت بنشر صواريخ
في كوبا وفنزويال.
على صعيد الغاز الطبيعي الذي سبب أكبر
أزم ــة فــي أوروب ــا خــال الـعــام املــاضــي ،ويعد
نـقـطــة ال ـض ـعــف الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ت ـكــويــن ق ــرار
أوروب ــي مــوحــد وق ــوي تـجــاه تـعــدي موسكو
عـلــى ال ـح ــدود األوك ــران ـي ــة ،تـسـعــى ال ــوالي ــات
املتحدة لسد هذه الثغرة عبر توجيه شركات
ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة لـتـحــويــل شـحـنــات الـغــاز
األميركي من آسيا إلى دول االتحاد األوروبي.
وحسب بيانات شركة «ريفنيتيف» اللندنية،
ف ــإن شـحـنــات ال ـغــاز امل ـســال األمـيــركـيــة بلغت
كـمـيــات قياسية فــي ديـسـمـبــر /كــانــون األول
املاضي.
ووفـ ـ ــق تـ ـق ــدي ــرات إدارة م ـع ـل ــوم ــات ال ـطــاقــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،فـ ــإن ط ــاق ــة إن ـت ــاج ال ـغ ــاز امل ـســال
األم ـيــركــي ق ــد ارت ـف ـعــت إل ــى  11.6مـلـيــار قــدم
مكعبة في اليوم في نوفمبر /تشرين الثاني
وتتجه لالرتفاع إلى  13.9مليار قدم مكعبة
في اليوم بنهاية العام الجاري  ،2022ومعظم
ه ــذه الـكـمـيــات تـتـجــه إل ــى أوروب ـ ــا ملـحــاصــرة
إم ـ ـ ـ ــدادات الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي ال ـت ــي ب ــات ــت أكـبــر
مـهــدد لنمو االقـتـصــاد األوروبـ ــي واسـتـقــرار
الديمقراطيات الليبرالية وسط االحتجاجات
امل ـت ــواص ـل ــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا شـ ـ ــوارع أوروب ـ ــا
فــي الـعــام املــاضــي .وه ــذه الكميات الضخمة
مــن الـغــاز املـســال املنتجة بوساطة الشركات
األم ـيــرك ـيــة ،تـكـشــف أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال
تخطط لسد عجز الطاقة في أوروبا فحسب،
ول ـك ــن أي ـض ــا إلـ ــى ال ــوص ــول إلـ ــى مـسـتــويــات
تجعلها تتفوق على إمــدادات الغاز الروسي
ألوروبا.
م ــن جــانـبـهــا ق ــال ــت ن ـش ــرة «أوي ـ ــل ب ــراي ــس»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إن دول االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
حصلت على شحنات غــاز أميركية تعادل
خمسة أض ـعــاف مــا حصلت عليه مــن غــاز
األن ــاب ـي ــب ال ـ ــذي ت ـضـخــه ش ــرك ــة غـ ــاز ب ــروم
ال ــروس ـي ــة .وح ـســب ال ـن ـش ــرة ،ف ــإن ن ـحــو 30
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روسيا :ال عالقة لنا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ،ألكسندر نوفاك ،إن بالده ال عالقة لها
بأزمة الطاقة في أوروبا ،رافضًا ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية قبل
أيــام ،بأن موسكو ُتعيق تدفق
اإلمــدادات ،بما يؤدي إلى ارتفاع
أســعــار الــغــاز الطبيعي .ونقلت
وكالة «إنترفاكس» الروسية لألنباء
عــن «نــوفــاك» قوله للتلفزيون
الرسمي ،يــوم السبت« :ال عالقة
لروسيا وال لغازبروم بهذا األمر».
وقــال إن روسيا «قدمت كميات
من الغاز أكثر بكثير» لعمالء مثل
ألمانيا وتركيا.
أول لقاء مباشر بين الرئيسين األميركي ،بايدن ،والروسي بوتين بجنيف في يونيو الماضي ()Getty

ناقلة غاز أميركية وصلت إلى أوروبا خالل
الشهر املــاضــي .وتستفيد شــركــات الطاقة
األميركية ليس فقط من ناحية فك ضائقة
الطاقة األوروبـيــة وتعزيز موقف واشنطن
وحـلــف «نــاتــو» فــي مواجهة روسـيــا ،ولكن
كذلك من ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى
مستويات أعلى من آسيا بسبب انخفاض
منسوب خزانات الغاز الطبيعي في أوروبا
الذي يخضع عمليًا لتدفق الغاز الروسي.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ق ـ ــال م ــدي ــر وكـ ــالـ ــة ال ـط ــاق ــة
ال ــدول ـي ــة ال ـفــاتــح ب ـي ــرول ف ــي تـعـلـيـقــات على
موقع التواصل االجتماعي «لينكد إن» يوم
الـخـمـيــس ،إن نـظــم إمـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة تــواجــه
م ـخــاطــر ك ـب ــرى حـيـنـمــا تـعـتـمــد ع ـلــى مـمــون
واح ـ ــد ،وذلـ ــك ف ــي إش ـ ــارة إل ــى هـيـمـنــة شــركــة

غاز بــروم على سوق الطاقة األوروب ــي .وقال
ب ـي ــرول ف ــي تـعـلـيـقــه «نـ ــرى أن أزمـ ــة إمـ ــدادات
الطاقة فــي الـســوق األوروب ــي مفتعلة بسبب
سلوك شركة غاز بروم».
م ــن جــانـبـهــا ت ـقــول شــركــة «وود مــاكـيـنــزي»
األميركية املتخصصة في الطاقة ،إن أوروبا
ت ــواج ــه نـقـصــا ب ـم ـخــزونــات ال ـغ ــاز الطبيعي
وربما تصل املخزونات إلى مستوى قياسي
منخفض يأخذها تحت  15مليار متر مكعب
بنهاية مارس /آذار املقبل.
وف ــي ذات ال ـش ــأن ،ت ـقــول كــاتــريـنــا فيليبنكو
محللة الطاقة ب ــ«وود ماكينزي»« :يـبــدو أن
شــركــة غــاز بــروم مـتــرددة فــي زي ــادة إم ــدادات
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي إل ــى أوروب ـ ــا وتـضـغــط عبر
ال ـغــاز الـطـبـيـعــي لـلـحـصــول عـلــى الترخيص

تباطؤ نمو
االقتصاد الصيني
أظهر استطالع لرويترز أن من املحتمل
أن ي ـكــون االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي ق ــد نما
بــأبـطــأ وت ـيــرة مـنــذ ع ــام ونـصــف الـعــام
خـ ــال ال ــرب ــع الـ ــرابـ ــع ،م ـت ــأث ـرًا بضعف
الطلب ،بسبب تراجع ســوق العقارات،
وال ـ ـق ـ ـيـ ــود عـ ـل ــى الـ ـ ــديـ ـ ــون ،وإجـ ـ ـ ـ ــراءات
كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19-ال ـ ـصـ ــارمـ ــة ،مـ ـم ــا زاد مــن
حــدة التوتر على صانعي السياسات
الت ـخ ــاذ امل ــزي ــد م ــن خ ـط ــوات الـتـيـسـيــر.
وأوض ــح االسـتـطــاع أن مــن املتوقع أن
ُ
تظهر بيانات ستنشر ،اليوم االثنني،
نـمــو الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي بنسبة
 3.6فــي امل ـئــة ،فــي الـفـتــرة مــن أكـتــوبــر/
ت ـش ــري ــن األول إلـ ــى دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول م ـقــارنــة بــال ـعــام ال ـس ــاب ــق ،وهــي
أض ـعــف وت ـيــرة مـنــذ الــربــع الـثــانــي من
ع ــام  ،2020وف ــي ت ـبــاطــؤ ب ـلــغ  4.9في

املائة في الربع الثالث .ومن املتوقع أن
يرتفع النمو على أس ــاس ربــع سنوي
إلى  1.1في املائة في الربع الرابع ،من
 0.2فــي املــائــة فــي ال ـف ـتــرة مــن يــولـيــو/
تـمــوز إلــى سبتمبر/أيلول .وبالنسبة
لعام  ،2021من املحتمل أن يكون الناتج
املحلي اإلجمالي قد زاد  8.0في املائة،
وه ــو أع ـل ــى م ـع ــدل ن ـمــو س ـن ــوي خــال
عشر سـنــوات ،ويرجع ذلــك جزئيًا إلى
األسـ ــاس املـنـخـفــض ال ــذي تــم تـحــديــده
فــي عــام  ،2020عندما اهـتــز االقتصاد
بـسـبــب ك ــوف ـي ــد 19-وع ـم ـل ـيــات اإلغ ــاق
الصارمة .ومن املقرر أن تنشر الحكومة
بيانات الناتج املحلي اإلجـمــالــي ،إلى
جانب بيانات نشاط ديسمبر/كانون
األول ،اليوم االثنني.
(رويترز)

العقارات ال تزال تهدد ائتمان الشركات الصينية ()Getty

ال ـ ــازم لـتـشـغـيــل أن ـب ــوب «ن ـ ــورد س ـتــريــم .»2
ُي ــذك ــر أن ال ـشــركــات األم ـيــرك ـيــة رف ـعــت مـعــدل
صادراتها إلى الخارج بنسبة  %52إلى 25.3
مـلـيــار مـتــر مـكـعــب ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي 2021
ف ــي خ ـط ــوة وض ـع ـت ـهــا كــأك ـبــر م ـص ــدر لـلـغــاز
الطبيعي املسال في العالم.
على الصعيد الروسي ،تعد الطاقة تاريخيًا
مصدر القوة االقتصادي والسياسي لروسيا،
وتـعـمــل مــوسـكــو عـلــى تـعــزيــز إسـتــراتـيـجـيــة
الهيمنة على سوق الطاقة عبر زيــادة إنتاج
الغاز الطبيعي خــال العقد الـجــاري وتلبية
احـتـيــاجــات حليفها الـصــن والهيمنة كذلك
عـلــى ســوق الـنـفــط عـبــر تحالفها مــع منظمة
«أوبك» لرفع أسعار النفط ،وبالتالي الضغط
على الواليات املتحدة وحلفائها في أوروبــا

واشنطن تعمل على
إحياء مشروعات غاز بحر
قزوين وشرقي المتوسط
وآس ـ ـيـ ــا .ويـ ــاحـ ــظ أن ـ ــه وألول م ـ ــرة رف ـضــت
«أوبك» طلبًا أميركيًا متكررًا لزيادة إمدادات
ال ـخــامــات ف ــي س ــوق ال ـطــاقــة ال ـعــاملــي بسبب
الهيمنة الروسية على قرار التحالف النفطي
العاملي .وتعد الطاقة تاريخيًا مصدر القوة
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ل ــروس ـي ــا ،وتـعـمــل
مــوسـكــو عـلــى تـعــزيــز إسـتــراتـيـجـيــة الهيمنة

هل يفاجئ
الفيدرالي األسواق؟

عـلــى س ــوق ال ـطــاقــة عـبــر زيـ ــادة إن ـت ــاج الـغــاز
الطبيعي وتلبية احتياجات حليفها الصني.
وحـســب وكــالــة تــاس تخطط روسـيــا لــزيــادة
إنـتــاج الـغــاز الطبيعي مــن مـسـتــواه الحالي
ال ـب ــال ــغ  739م ـل ـي ــار م ـت ــر م ـك ـعــب إل ـ ــى 1.03
تــري ـل ـيــون م ـتــر مـكـعــب ب ـح ـلــول ال ـع ــام .2030
كـمــا أن ـهــا تـخـطــط ل ــزي ــادة ال ـغ ــاز امل ـس ــال من
م ـس ـت ــواه ال ـح ــال ــي ال ـب ــال ــغ  41.5م ـل ـيــار متر
مكعب سنويًا .ولكن قد تواجه روسيا أزمة
أسواق في املستقبل إن لم تتمكن من التفاهم
مــع الــواليــات املـتـحــدة بـشــأن أزم ــة أوكــرانـيــا،
ألن واشنطن تخطط إلجــراءات حظر قاسية
على صناعة الطاقة الروسية فــي املستقبل
وتحرمها من التقنيات املتقدمة التي تحصل
عليها حــالـيــا .وي ــرى محللون أن الــواليــات

املتحدة ربما تواصل حصار روسيا وتقليل
حـصـتـهــا م ــن ال ـط ــاق ــة األوروب ـ ـيـ ــة ع ـبــر عــدة
مسارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
من بني هذه املسارات ،مشروع «ترانس غاز»
بحر قزوين الذي ينقل الغاز من تركمانستان
وأذرب ـي ـجــان إلــى تركيا ثــم يمر إلــى أوروب ــا.
ولكن هــذا الخط يحتاج إلــى عــودة التفاهم
مع أنقرة بشأن مد خط غاز بحر قزوين إلى
أوروبــا .وخط أنابيب «ترانس قزوين» يبلغ
طوله  300كيلومتر .وتـعــود بــدايــة املشروع
إل ــى الـتـسـعـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وتــم
تصميم املشروع لنقل  30مليار متر مكعب
م ــن الـ ـغ ــاز س ـن ــوي ــا 16 ،م ـل ـي ــار م ـت ــر مـكـعــب
منها للسوق التركي و 14مليار متر مكعب
للمستهلكني في أوروبا .ولكن واجه املشروع

انتعاش سوق السيارات الفاخرة
حققت شــركــات تصنيع الـسـيــارات الـفــاخــرة،
مـثــل رول ــز روي ــس وبـنـتـلــي وحـتــى بــوغــاتــي،
مبيعات قياسية فــي ع ــام  ،2021مــع تصدر
تلك العاملة بالدفع الرباعي قائمة املبيعات،
ّ
ب ـع ـي ـدًا ع ــن س ـ ــوق الـ ـسـ ـي ــارات الـ ـت ــي شــلـتـهــا
األزمة الصحية .وحسب وكالة فرانس برس،
بــاعــت شــركــة رول ــز روي ــس (مـجـمــوعــة بــي إم
دبـلـيــو)  5586س ـيــارة ،لتتجاوز بــذلــك العدد
غـيــر امل ـس ـبــوق ال ــذي سجلته فــي ع ــام .2019
وتهافت الــزبــائــن األثــريــاء على شــراء سيارة
«غوست» (الشبح) الجديدة وكالينان رباعية

ً
الدفع التي يبدأ سعرها في فرنسا مثال عند
مستوى  300ألف يورو.
ك ــذل ــك س ـج ـلــت ب ـن ـت ـلــي والم ـب ــورغ ـي ـن ــي (م ــن
م ـج ـمــوعــة فــول ـك ـس ـفــاغــن) م ـب ـي ـعــات قـيــاسـيــة
بلغت  14659و 8405سـيــارات على التوالي.
وارتفعت املبيعات بفضل سيارتي بنتايغا
وأوروس رباعية الدفع ،واللتني تباعان بنحو
 200ألف يورو .وعلى صعيد الفخامة املطلقة،
شهدت بوغاتي «أفضل عام على اإلطالق في
تاريخ الشركة» ،إذ تم طلب  150سيارة بسعر
أساسي بحدود ثالثة ماليني يورو تقريبًا.

متعامل في سوق وول ستريت األميركي ()Getty

ق ــال املـسـتـثـمــر األم ـيــركــي ،بـيــل أك ـمــان،
َّ
إن بنك االحتياط الفيدرالي األميركي
(املـ ـ ــركـ ـ ــزي) ربـ ـم ــا س ـي ـخ ـســر م ـعــرك ـتــه
أمـ ــام الـتـضـخــم إن ل ــم يـتـخــذ خ ـطــوات
تـفــاجــئ ال ـس ــوق يـمـكــن م ــن خــالـهــا أن
ّ
«يستعيد مصداقيته» .وشــدد على أن
هــذه الخطوة املفاجئة ربما تكون من
خالل مفاجأة األسواق بزيادة أكبر من
َّ
املتوقع في سعر الفائدة.
وقال أكمان في سلسلة من التغريدات،
َّ
إن مجلس االحتياط الفيدرالي يحتاج
إل ـ ــى رف ـ ــع أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة «ب ـخ ـط ــوة
أولية مفاجئة بمقدار نصف في املائة
إلح ـ ـ ــداث ص ــدم ــة ،وإثـ ـ ـ ــارة ال ــرع ــب فــي
ال ـســوق ،وه ــو مــا سيظهر قــدرتــه على
ردع التضخم».
وأضاف« :السوق تتوقع زيادة بمقدار
رب ــع ف ــي امل ــائ ــة ،وال ـن ـص ـي ـحــة املــألــوفــة

ه ــو أن ي ـقــوم ال ـف ـيــدرالــي بــرفــع أسـعــار
الـفــائــدة مــن ثــاث إلــى أرب ــع م ــرات هذا
الـ ـع ــام لـتـخـفـيــف ال ـت ـض ـخ ــم» ف ــي حــن
أصبح من الحكمة التقليدية أن يرفع
االحتياط الفيدرالي املعدالت من  3إلى
 4مــرات هــذا الـعــام لتخفيف التضخم.
وتتوقع السوق زيادات قدرها  25نقطة
أسـ ـ ــاس .وفـ ــي حـ ــال ل ــم ت ـتــم الـسـيـطــرة
ع ـلــى الـتـضـخــم خ ــال ه ــذه ال ـخ ـطــوات
التقليدية فــي رفــع سعر الـفــائــدة على
ّ
الدوالر ،يرى محللون أن البنك املركزي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي رب ـ ـمـ ــا ي ـف ـق ــد م ـص ــداق ـي ـت ــه
ك ـم ـح ــارب ض ــد ال ـت ـض ـخــم .ل ـك ــن ،حتى
اآلن من غير املعروف ما إذا كان البنك
املــركــزي سيلجأ لخطوة غير تقليدية
خوفًا من خضة في سوق وول ستريت
املالية.
(العربي الجديد)

مجموعة من العقبات .على صعيد مشروع
أنـ ـب ــوب غـ ــاز امل ـت ــوس ــط ال ـ ــذي كـ ــان مـخـطـطــا
لـ ــه أن ي ـن ـق ــل ال ـ ـغـ ــاز مـ ــن الـ ـحـ ـق ــول امل ـص ــري ــة
والفلسطينية املحتلة إلى أوروبا عبر جزيرة
كريت إلى اليونان ثم إلى إيطاليا ،فقد توقف
خــال األع ــوام املاضية بسبب عــدم الجدوى
املــال ـيــة .وه ـنــاك خــط «إي ـســت م ـيــد» املخطط
له أن ينقل نحو  10مليارات متر مكعب من
الغاز سنويًا إلى أوروبا وتقدر كلفته بأكثر
من  7مليارات دوالر .لكن هــذا الخط يواجه
خــافــات بــن الـيــونــان وتركيا حــول الـحــدود
البحرية ،إضافة إلى الكلفة الضخمة ،ولكن
الــواليــات املتحدة إذا اضـطــرت ربـمــا تتمكن
من تسوية الخالفات املشتركة في املشروع
وفق مراقبني.

مبيعات رولز رويس سجلت أرقامًا قياسية في العام الماضي )Getty( 2021

واعتبر أدولـفــو دي ستيفاني كوسينتينو،
رئـيــس االت ـحــاد اإليـطــالــي لـتـجــار الـسـيــارات،
أن «األم ـ ــر نـفـســه ي ـحــدث ف ــي ك ــل م ـك ــان :بعد
األزمــات ،يــزداد األغنياء ثـ ً
ـراء والفقراء فقرًا»،
مضيفًا «أن الفخامة والتميز دفعا مبيعاتنا
لالرتفاع» .من جانبه ،قال رئيس شركة «رولز
رويــس» تورسنت مولر-أوتفوس ،في مقابلة
أجرتها معه الوكالة الفرنسية في مايو /أيار
 ،2021إن «ثـمــة الكثير مــن األم ــوال الجاهزة
ل ــإن ـف ــاق» ،مـضـيـفــا «أن ال ـجــائ ـحــة جعلتهم
ي ــدرك ــون أنـهــم قــد يـمــوتــون غـ ـدًا ،وأن عليهم
تاليًا االستمتاع بالحياة اآلن».
وعانت صناعة السيارات في العالم من نقص
في املكونات ،وال سيما الرقائق اإللكترونية
وأشباه املوصالت ،مما حال دون إنتاج بعض
املركبات رغم الطلب الكبير على الشراء .وأدت
األزم ــة إلــى تــوقــف إنـتــاج  9.5إلــى  11مليون
سيارة على مستوى العالم في العام املاضي
 ،2021بحسب الشركة االستشارية «بي دبليو
ســي» .وفــي مــا يتعلق بالتميز ،سجلت «بي
إم دبليو» نتائج قياسية مع بيع  2.2مليون
س ـ ـيـ ــارة ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـص ــن والـ ــواليـ ــات
املتحدة .وشهدت منافستها مرسيدس-بنز
انخفاضًا في مبيعاتها العاملية بنسبة %5
بـسـبــب ن ـقــص ال ــرق ــائ ــق ،ل ـكــن مـبـيـعــاتـهــا من
ال ـط ــراز الــريــاضــي «إي ــه ام ج ــي» و«مــاي ـبــاخ»
ارتفعت بشكل هــائــل .وأش ــار جــوزيــه بغداد،
الـشــريــك ورئـيــس قـطــاع الـسـيــارات فــي شركة
«ب ــي دب ـل ـيــو س ــي» االس ـت ـش ــاري ــة ف ــي فــرنـســا
وامل ـ ـغـ ــرب الـ ـع ــرب ــي ،إلـ ــى أنـ ــه «ال ي ـت ــم إن ـت ــاج
س ــوى ال ـس ـيــارات األك ـثــر طـلـبــا» ،مــوضـحــا أن
«الشركات املصنعة املتميزة مستعدة كذلك
لشراء املكونات بسعر أعلى».
(فرانس برس)

ال مبالغة في أن قصة نــور عاشور ،املوظف املصري الــذي انتحر
م ــؤخ ــرا بـمـقــر عـمـلــه ح ــن أل ـقــى نـفـســه م ــن الـ ــدور ال ـثــالــث ،ستظل
مـحـفــوظــة فــي ذاك ــرة مــن تــابـعـهــا ،ربـمــا يـنـســى االس ــم ،لـكــن ليس
الواقعة بما تمثله من مأساة صادمة ،إضافة إلى حوادث مشابهة
لم تحظى بنفس االهتمام وتحمل دالالت عن قسوة سوق العمل،
ال تـظـهــرهــا امل ــؤش ــرات واإلحـ ـص ــاءات الــرسـمـيــة ب ـقــدر املـشــاهــدات
امليدانية ،ودراســات الحالة التي تتبع املشكالت املستجدة في بيئة
ونظم العمل ،وتحليل أثرها داخل النسق االقتصادي على الظروف
االجتماعية واملشكالت النفسية .
وتجسد واقعة االنتحار صورة عن بعض الوظائف الحديثة نسبيا،
ومنها خــدمــة الـعـمــاء ،والـتــي تتسم بـمـعــدالت عالية مــن اإلجـهــاد
النفسي والعصبي ،ســواء ما تعلق بمتاعبها كمهنة ومــا تسببه
من مشكالت طبية ،أو ظروف بيئة العمل ،والتي تتصف بدرجات
اسـتـغــال ،منها طــول ســاعــات العمل وتــواضــع األج ــور وهشاشة
عالقات العمل ،ما يسبب في النهاية ضغوطًا متعددة.
ويتشارك عمال القطاع الخاص جــزءًا من هذه الخصائص ،حيث
يفتقدون مفهوم العمل الالئق الذي يشير إلى فرص تشغيل تضمن
األمن والكرامة واألجر الكافي .وحسب إحصائيات الجهاز املركزي
ً
للتعبئة واإلحصاء ،فقد بلغت نسبة من يعملون عمال دائمًا بالقطاع
الخاص  27.3باملائة في  ، 2020ونسبة املؤمن عليهم اجتماعيا أقل
من  11باملائة ،ما يعنى انتشار عالقات العمل الهشة وهدر حقوق
العاملني ،املتزامنة مع طبيعة العمل املؤقت التي أصبحت سمة غالبة
لقطاع الخدمات في القطاع الـخــاص ،بل وفــي كثير من القطاعات
الحكومية التي توسعت فــي تطبيق نظام التعاقدات مــع شركات
خاصة ،حتى لم تعد هناك ،في بعض األحيان ،حدود فاصلة بني
القطاعني العام والخاص.
وارت ـف ـعــت فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة نـسـبــة ق ــوة الـعـمــل مــن خريجي
الجامعات الحكومية ،ويـضــاف إليهم مـئــات اآلالف سنويا .وبلغ
عدد الخريجني  428ألفًا خالل  ،2019في حني وصل إلى  450ألفًا
في  ،2020منهم من يتسمون بمهارات استخدام أدوات االتصال
وتحدث اإلنكليزية بطالقة ،كحالة بعض العاملني في خدمة العمالء،
الذين يمثلون حائط صد ملشكالت العمالء مع الشركات ،ويتحملون
ردود األفعال الغاضبة واملتجاوزة في أحيان كثيرة ،وتكون معاناة
العامالت أعلى في ما يتعلق بالضغوط أو التجاوزات أو نظام العمل
بالورديات الليلية .وخــال شهادات ومقابالت مع عاملني بمراكز
خــدمــة الـعـمــاء ،يمكن ق ــراءة صفحات مــن دفـتــر أحــوالـهــم ،وكيف
يتحولون إلى مجرد أرقام ،تتمثل في تحقيق املستهدف «التارجت»
بصرف النظر عن حدود قدراتهم وتحملهم ،يستخدم ذلك سالحًا
للضغوط ومبررًا للخصومات .وفى أحيان كثيرة ،تلجأ الشركات
إلى توظيف خرجني جدد أو طالب لتقليل تكاليف التشغيل ،ويعد
الخرجون الجدد ،املعطلون حديثا واملتنقلون من وظائف إلى أخرى،
مصدرًا أساسيًا للعمالة ،وتكررت في الشهادات مصطلحات مثل
«نشعر أنـنــا عـبـيــد»« ،أن ـفــار وأج ــراء عند اإلق ـط ــاع»« ،اإلدارة تريد
تحقيق الربح دون التفات إلينا» ،مع تقليل العمالة أحيانا مع زيادة
املهام ،لتوفير تكاليف التشغيل ،باإلضافة إلــى شكاوى من نمط
إدارة يتصف بالتعسف والقهر والتهديد املستمر ،ويتحمل العبء
النهائي من هم في أدنــى السلم الوظيفي ،والــذيــن يمثلون العامل
الرئيسي في تقديم الخدمات ،فيما تمثل قطاعات أخرى من اإلدارة
مهمة ناقلي ومستقبلي تقارير العمل ،وهو ما يقترب من توصيف
اإلنـثــروبــولــوجــي األمـيــركــي ديفيد جــريــر  ،Task Mastersأستاذ
االقتصاد الذي اهتم بتحليل نظم العمل.
كما يشعر العاملون بأن مسارهم ومستقبلهم الوظيفي بال أفق،
فال فرص للترقي وال خبرات تتراكم ،مع شعور عميق باالغتراب،
فال يشعر العاملون بنتاج عملهم كما في مهن أخــرى ،وفــي يوم
العمل ،يكونون أقرب إلى السجناء مربوطني بمقعد وسماعة لتلقي
املكاملات والرد عليها بشكل آلي ،محدودي الحركة ،واإلجازات في
أضيق الـحــدود ،ليتكرس إحساس بــأن العمل كما قيود السجن،
ومـطـلــوب أن يبقى املــوظــف هــادئــا أم ــام أي ت ـجــاوز أو غـضــب من
العمالء ،وهو يتلقى تعنيفًا يوميًا في حال ساءت خدمات الشركات.
أما عن قواعد العمل ،فهي قابلة للتغيير السريع كما فريق العاملني،
وفي بعض األحيان ،تمتد ساعة العمل بشكل قسري ،وحــدث أن
أضربت مجموعة من املوظفات نصف ساعة في إحدى الشركات
الكبرى احتجاجا على مد ساعات العمل ،ليتم بعدها تسريح ثلث
العمالة في يوم واحد .وتلقي واقعة االنتحار الضوء على الشركات
الدولية العاملة في مجال خدمة العمالء ،تكون مراكزها في الدول
الغنية ،عابرة للحدود وقوانني بلد املنشأ ،وتعمل في بلدان فقيرة،
بنيتها التشريعية ال تــراعــي حـقــوق الـعــامـلــن ،وتــوظــف تقنيات
االت ـصــال والـعـمــل عــن بـعــد ،وتستثمر انـخـفــاض األج ــور وحــوافــز
االسـتـثـمــار ،ويقبل على وظائفها آالف الخريجني الــذيــن يعانون
البطالة ،ويخضعون للقبول بالحد األدن ــى الــذي يكفي معاشهم،
وربـمــا ال يكفي كما فــي حالة نــور عــاشــور األربعيني الــذي يعيل
طفلني ،وال يزيد راتبه عن  4آالف جنية (تقريبا  250دوالرًا شهريًا)
ومطلوب منه أن يكفي الــراتــب أجــر السكن ومستلزمات املعيشة
الضرورية .إجماال ،ال يمكن التقليل من أثر ظروف العمل القاهرة
من ساعات عمل طويلة ،باإلضافة إلى ساعات الوصول إلى العمل
إذا كانت مقار العمل بعيدة عن أماكن العاملني ،وهو عبء إضافي
يزيد من ساعات العمل أيضا ،ومعها تتآكل األجور املتدنية أصال،
وإذا تـجــاور ذلــك مــع التهديد بالفصل ،يصبح العاملون فــي حالة
من القلق املستمر التي تدفع إلى حاالت اكتئاب العمل ،وما ينتجه
من أمــراض نفسجسدية ،ويمكن في السياق تذكر حالة الطبيب
محمود سامي الذي فقد بصره أثناء مواجهة كورونا.
في حالة نور عاشور ،كان من املمكن أن يتم سرد رواية السقوط
مــن ال ـنــافــذة نتيجة اخ ـتــال ال ـت ــوازن ك ــرواي ــة بــديـلــة ،لـكــن شـهــادة
بعض زمــائــه ،وإن كانت مـحــدودة ،والتحريات ،كشفت تفاصيل
ومــاب ـســات أحــاطــت بــالــواقـعــة وظـ ــروف الـعـمــل ،ومـعـهــا أصبحت
مسار اهتمام مصري وعربي واســع ،ما دفــع الشركة بعد  6أيام
إلــى أن تصدر «بيان نعي» .لكن ،وللمفارقة ،لم تذكر الشركة في
بيانها اسم املوظف الذي وصفته بالزميل العزيز ،ووعدت زمالءه
بتوفير الدعم النفسي ،ومع الواقعة ،تم فتح باب النقاش حول مظالم
دالــة على سقوط لقواعد العدالة ،وقهر يطاول العاملني في قطاع
الخدمات ،وعن تناقض بني وفــرة الــزوائــد ،في حني تفتقر حشود
جائعة إلــى ما هو ضــروري ،على حد تعبير روســو في مقال في
أصل الالمساواة والتفاوت بني البشر.
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عن السعادة وتداعياتها
بسمة النسور

قــال الكاتب الــروســي العظيم مكسيم غــوركــي ،في محاولة للكشف عن كنهها ،إن
السعادة تبدو دائما صغيرة عندما تمسكها بيديك ،لكنك إذا تركتها أدركت فورا كم
كانت كبيرة وغالية .وقال أيضا إن املرء كلما ذاق املزيد من املرارة زاد جوعه ملباهج
الحياة .وال ينطلق غوركي في حديثه من ترف فكري أو تأمل فلسفي مجاني ،فقد
عاش أياما مضنية في حياته ،إذ أصبح يتيم األبوين في التاسعة من عمره ،فرعته
ّ
ّ
وأثرت في تكوينه النفسي واألدبــي ،لكن املوت عاجلها ،هي األخرىّ ،
تعرض
جدته،
شديد ،دفعه إلى محاولة االنتحار تأثرا على
حزن
ٍ
على إثرها لصدمة كبيرة ووقع في ٍ
ّ
متشردا في أنحاء روسيا ،في بحثه عن لقمة
رحيلها .عانى طويال وهام على وجهه
العيش ،في ظل الواقع املرير الذي عانى منه الشعب الروسي في حكم القيصر .ومن
هنا جاء تأمله في معنى السعادة موجعا وعميقا وحقيقيا ،كونه نابعا من عمق
األلــم .السؤال هنا :من يجرؤ على ترك حالة السعادة مختارا؟ أال يحدث ذلك رغما
عن أنوفنا؟ نتشبث بها ،ونحاول استبقاءها ،غير أنها سرعان ما تغادرنا ،ألن عدم
الدوام هو جوهر طبيعتها ،والوصول إليها ،على الرغم من نسبيتها ،ال يتم بسهولة.
املعيشي وتركيبته
ويختلف تعريف السعادة من شخص إلــى آخــر بحسب ظرفه ً
النفسية .هنالك من ظفر بكل أسبابها .ومع ذلك ،ظلت روحه حزينة ،تجهل طريق
الفرح أسيرة الكآبة واإلحباط .وهناك من ولد محروما من كل شيء ،لكنه امتلك القدرة
على اإلحساس بالسعادة من خالل أبسط األشياء .وفي أحد تعريفات علم النفس،
تتحقق السعادة عندما تزيد عــدد املشاعر اإليجابية على عــدد املشاعر السلبية،
باإلضافة إلى ارتفاع تقييم اإلنسان مستوى رضــاه عن نفسه وحياته ،وخلصت
بعض الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من التغييرات املزاجية محكومة بالعامل الوراثي
بالدرجة األول ــى ،حتى أن الـظــروف الطارئة املسؤولة عن فرحنا أو حزننا ال تغير
وثمة من ّ
مزاجنا إال بشكل مؤقت ،لنعود إلى حالتنا العاطفية الطبيعيةّ .
يرجح أن
السعادة قرار أو هدف في وسعنا بلوغه ،لو أخلصنا السعي واملثابرة والعناد في
سبيل تحققها .قد يبدو األمــر شاقا ،لكنه ليس مستحيال ،كونه مرتبطا بــاإلرادة
وروح املقاومة والرغبة الحقيقية في إحداث التغيير .وإذا ما تحققت لنا السعادة التي
ننشد ،فحتما ســوف تترتب عليها آثــار إيجابيه ّقوية على سلوكنا ،مثل التفكير
اإليجابي والثقة بالنفس .وبالتالي ،القدرة على تخطي الصعوبات وتحقيق األهداف.
اقترنت السعادة عند أرسطو بسد النواقص ،وهــي تختلف من شخص إلــى آخر،
فــإذا كــان مريضا يعطي األولــويــة للصحة ،وإذا كــان فقيرا يعطيها للمال .وقــد أكد
أرسطو أن السعادة ترتبط باملعرفة ،وهي ليست أمرا تصنعه الطبيعة ،فنحن ال نولد
سعداء ،بل نصبح كذلك ،في حني قرن النفري املعرفة بالشقاء في عبارته الشهيرة
«كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» .وربط إيمانويل كانط بني السعادة والفضيلة،
ملا تنطوي عليه من خالص روحي مبعثه راحة الضمير والتصالح مع الذات والرضا
ّ
عنها ،أيــا كــان تعريفنا ملفهوم السعادة فإنه يظل مسألة شخصية بحتة ،يمتلك
الفرد وحده تحديد مالمحه وكيفية الوصول إليه هدفا أسمى ،يضيف للحياة معنى،
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحدي ،مهما بلغت املشاق واألحزان .نترفع عنها ونصبر
اإلصرار
ويحفزنا على
ّ
عليها ،أمال دائما بتخطيها للوصول إلى نقطة التوازن ،حيث يكمن وعد السعادة التي
ستطرق أبوابنا ذات يوم على أهون سبب ،يقينا ال ّ
شك فيه.
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سميرة المسالمة

ّ
يمثل الحكم الـصــادر عــن محكمة أملانية
بالحبس املؤبد على أحد ضباط النظام
السوري حتى عام  ،2012تاريخ انشقاقه
وانـ ـض ــوائ ــه م ــع م ـج ـمــوعــات امل ـع ــارض ــة،
ّ
م ـق ــول ــة «إن امل ـح ــاس ـب ــة ع ـل ــى امل ـش ــارك ــة
ب ــارتـ ـك ــاب الـ ـج ــرائ ــم ال ت ـس ـقــط م ــع تـغـيــر
ع ـنــاويــن إق ــام ــة املــرت ـك ـبــن ،وال حـتــى مع
تـغـيـيــر ض ـفــة اص ـط ـف ــاف ــات ـه ــم» ،وهـ ــو مــا
ي ـج ــب أن تـ ــدركـ ــه املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة،
ع ـن ــدم ــا تـ ـح ــاول أن ت ـم ـحــو ت ــاري ـخ ــا مــن
فشلها بتغيير أسماء كياناتها أو ّادعاء
إصالحها ،حيث محاكم ذاكرات الشعوب
أك ـثــر ص ــرام ــة م ــن مـحــاكــم ال ـق ـضــاة تحت
قـ ــوس امل ـح ـك ـمــة .ومـ ــا ي ـحـ ّـم ـلــه س ــوري ــون
كثيرون لكيانات املعارضة من مسؤولية
عن تدهور واقع املناصرة لثورتهم ،وعدم
تـمـثـيـلـهــم ج ــوه ــر قـضـيـتـهــم ومـطــالـبـهــا،
ي ـ ـكـ ــاد يـ ــرقـ ــى إلـ ـ ــى هـ ـ ــدف شـ ـعـ ـب ــي ،وه ــو
محاسبة قادة في املعارضة ،بل واملطالبة
بمقاضاتهم.
من هنا ،يمكن فهم عدم حماسة سوريني
كثيرين لطرح هذه الكيانات في مبادرات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ــن ف ـت ــرة وأخ ـ ـ ــرى .وه ـ ــذا ألن
الناس تعي حقيقة معنى ّكثرة املبادرات،
ّ
ّ
فـهــو إن دل عـلــى ش ــيء ،فــإنـمــا ي ــدل على
لعلل
نقصها ،أيضًا ،إن لعدم نضجها ،أو
ٍ
ك ـث ـيــرة ف ـي ـهــا ،ح ـتــى ل ــم ي ـعــد ال ـس ــوري ــون
يـكـتــرثــون ب ـ ّ
ـأي م ـب ــادرة ،أو ال يأخذونها
ع ـل ــى م ـح ـم ــل ال ـ ـجـ ــد ،ف ـي ـط ــوي ـه ــا ال ــزم ــن،

كاريكاتير

إل ــى ح ــن ط ــرح مـ ـب ــادرة أخ ـ ــرى ،وه ـك ــذا.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ط ــرح ــت ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـس ــوري ــة
مـ ـب ــادرت ــان ،إن صـ ـ ّـح ال ـت ـع ـب ـيــر ،األولـ ـ ــى،
على شكل نــدو ٍة ،تم الحشد لها ،وتأمني
اإلمكانات املــاديــة إلنجاحها ،مع تغطية
إعــام ـيــة ،بــالـنـظــر إل ــى ال ـج ـهــات الــدولـيــة
وراء هـ ـ ـ ـ ــا .والـ ـث ــانـ ـي ــة ،ع ـل ــى ش ـك ــل ّادع ـ ــاء
متجدد ملحاولة إصالح االئتالف الوطني
لقوى الـثــورة واملعارضة السورية ،وهو
ال ـج ـهــة الــرس ـم ـيــة ال ـتــي تـمـثــل امل ـعــارضــة
الـ ـس ــائ ــدة ،أي الـ ـت ــي م ـن ـح ـ ّت ـهــا األطـ ـ ــراف
ال ـخــارج ـيــة ال ـشــرع ـيــة ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
وشرعيتها الداخلية.
أهليتها
ّ
يمكن املرء أن يتمنى النجاح ألية مبادرة،
ب ـي ــد أن امل ـس ــؤول ـي ــة ت ـق ـت ـضــي ال ـح ــدي ــث،
بـ ـص ــراح ــةٍ  ،ع ــن ال ـن ــواق ــص ال ـت ــي تـعـتــور
ت ـلــك املـ ـ ـب ـ ــادرات ،أو ع ــن امل ـس ـت ـلــزمــات أو
امل ـم ـهــدات املـفـتــرضــة إلن ـجــاح أي ــة خطوة
مــن ه ــذا ال ـن ــوع ،ألن مــن ش ــأن الـفـشــل في
كل مرة تزايد مشاعر اإلحباط والغضب
وفقدان األمل عند السوريني في كل مكان،
وت ـح ـق ـيــق ن ـص ــر م ـج ــان ــي ل ـل ـن ـظــام ال ــذي
يــراهــن على تــواضــع إمـكــانــات املعارضة
ّ
وتـمــزقـهــا .وأختصر هنا رأي ــي فــي نقاط
محددة:
ً
أوال ،ال ف ــرص ــة ل ـن ـجــاح أيـ ــة مـ ـب ــادرة إذا
ص ـ ـ ــدرت مـ ــن جـ ـه ــةٍ ك ــان ــت مـ ـس ــؤول ــة عــن
اإلخ ـف ــاق ــات ال ـت ــي ت ـعـ ّـرضــت ل ـهــا مـسـيــرة
املعارضة السورية ،على أي صعيد كان،
وال سيما ّأن األطراف املعنية لم ّ
تقدم نقدًا
ذات ـيــا عـلــى مــواقـفـهــا وأدائـ ـه ــا .وف ــي هــذا

عماد حجاج

المهدي مبروك

استبقت السلطات التونسية ذكرى إحياء
ال ـت ــون ـس ـي ــن ل ـث ــورت ـه ــم يـ ـ ــوم  14جــان ـفــي
(يناير /كانون الثاني) ،وهو تقليد دأبوا
عليه ،في مثل هذا اليوم ،منذ أسقطوا نظام
بن علي قبل  11سنة ،بجملة من اإلجراءات
التعسفية .ألغى النظام عيد الـثــورة الــذي
َّ
ُسن منذ أكثر من عقد وإعالنه رسميًا يوم
عطلة سنوية ،وعوضه بيوم  17ديسمبر/
كـ ــانـ ــون األول .وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ت ـم ـ ّـس ــك طـيــف
واس ــع مــن التونسيني بــإحـيــاء هــذا الـيــوم،
واسـتـعــدوا لــه منذ أكثر مــن شهر ،وتزامن
هذا مع انطالق إضراب جوع دعا إليه تكتل
«مواطنون ضد االنقالب».
ومــع التعبئة الكبيرة التي قوبل بها هذا
ال ـ ـنـ ــداء ،ت ــوق ــع ال ـج ـم ـيــع أن ي ـك ــون تـجـ ّـمـعــا
ضخمًا إلحــراج سلطات االنقالب ،ودفعها
إلــى التراجع عن غيها ،وقــد توغلت كثيرًا
ف ــي ج ـع ــل األمـ ـ ــر الـ ــواقـ ــع م ــرج ـع ــا لـلـحـيــاة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ب ـع ــد أن ش ــرع ــت فـ ــي إج ـ ــراء
اسـتـفـتــاء إل ـك ـتــرونــي (اس ـت ـش ــارة وطـنـيــة)،
تشرف عليه وزارة تكنولوجيا االتصاالت،
ح ـتــى ت ـغ ـيــر ،ف ــي ضـ ــوء ن ـتــائ ـجــه ،ال ـن ـظــام
الـسـيــاســي وص ـيــغ الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ضــاربــة
ع ــرض ال ـحــائــط بـمــا ن ــص عـلـيــه الــدسـتــور
والقانون االنتخابي ،بل إنها تجاهلت أن
اإلشــراف على االستفتاءات من صالحيات
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
عمدت سلطات االنقالب قبيل يوم الجمعة
إل ــى مـنــع ك ــل ال ـت ـظــاهــرات واالح ـت ـجــاجــات
ً
وإعالن حظر الجوالن ليال ،بدعوى حرصها
على تكثيف اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة ،منعًا
الن ـت ـشــار ف ـي ــروس أوم ـي ـك ــرون .ل ــم ي ـصـ ّـدق
التونسيون أن هذا للحفاظ على صحتهم،
ب ــل ك ــان ــت ك ــل الـ ــدالئـ ــل ت ـش ــي بـ ــأن الـقـصــد
م ـنــع الـتـجـمــع الـكـبـيــر ف ــي شـ ــارع الـحـبـيــب
بورقيبة ،شارع الثورة كما يسمونه .ومع
ذلــك ،وعلى الــرغــم مــن أن يــوم الجمعة يوم
عمل بحسب ذلــك ال ـقــرار ،تجمع حشد من
التونسيني وسط العاصمة ،وشــارك طيف
واسع من أقصى اليسار إلى حركة النهضة
فــي ذل ــك ،إذ ظـلــت األح ـ ــزاب ،عـلــى مختلف
مشاربها ،تدعو ،منذ أسبوع ،إلى املشاركة
فــي ي ــوم الـغـضــب ه ــذا ،عـلــى غ ــرار األح ــزاب
الــدي ـم ـقــراط ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ع ـ ــاوة عـلــى
ع ـشــرات الـجـمـعـيــات ،مـثــل جمعية النساء
الديمقراطية والــرابـطــة التونسية لحقوق
اإلنسان وغيرهما.
ّ
عسكر النظام مداخل وسط العاصمة ،وركز
آالف ال ـح ــواج ــز مل ـنــع ال ـن ــاس م ــن االق ـت ــراب
م ــن امل ــداخ ــل امل ــؤدي ــة إل ــى شـ ــارع الـحـبـيــب
ً
ّ
وتصدى للمتظاهرين ،مستعمال
بورقيبة،
خــراطـيــم املـيــاه والقنابل املسيلة للدموع،
وع ـن ـف ــا ك ـث ـي ـرًا طـ ـ ــاول ح ـت ــى ال ـص ـحــاف ـيــن
األجانب .وانتشرت تلك الصور املسيئة إلى

أية مبادرة ستكون
موضع شبهات إذا
صدرت باالستناد إلى
هذه الدولة أو تلك،
بناء على التجربة
ً
السابقة

وع ـس ـكــرت ـهــا ،وف ـق ــدان ـه ــا خ ـطــابــا ســوريــا
جامعًا ،وكل األسباب التي أودت بنا إلى
ك ــارث ــة ،ف ــإن أي ــة م ـب ــادرة ستفقد معناها،
أو صــاحـيـتـهــا ،وس ـت ـكــون م ـجـ ّـرد خطوة
ترقيعية «ترفيهية» إلعادة إنتاج التجربة
ال ـك ــارث ـي ــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ّأدت إل ـ ــى ي ــأس
السوريني من كيانات املعارضة ،وعزوفهم
عنها وسخريتهم منها ،وغضبهم عليها.
ثالثًا ،أية مبادرة ستكون موضع شبهات
إذا صـ ــدرت بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ه ــذه الــدولــة
أو ت ـلــك ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى الـتـجــربــة الـســابـقــة ،إذ
ّ
إن تشكيل الـكـيــانــات (املـجـلــس الــوطـنــي،
واالئ ـ ـتـ ــاف ال ــوط ـن ــي ،وه ـي ـئــة ال ـت ـفــاوض
 1و ،2والـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ،والـفـصــائــل

سعد كيوان

فلسطين مصدرًا لألزمات في 2022
داود كتّاب

من بني املناطق العشر في العالم املتوقع
أن ت ـش ـه ــد تـ ــأزمـ ــا فـ ــي عـ ـ ــام  2022ت ــأت ــي
فلسطني وإســرائـيــل فــي املرتبة السابعة،
حـســب دراسـ ــة نـشــرتـهــا أخ ـي ــرا ،مجموعة
األزمات العاملية التي جاء تحليلها مبنيا
على هشاشة وضــع الحكومة االئتالفية
اإلســرائـيـلـيــة ،ونـتــائــج معركة حـمــاس مع
إس ــرائـ ـي ــل ،امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي ّ
وحـ ـ ــدت الـضـفــة
الـغــربـيــة ،بـمــا فـيـهــا ال ـق ــدس ،وق ـطــاع غــزة
وفلسطينيي الـ  ،48وغياب أي إرادة دولية
إليجاد حل والعمل على السير في طريق
حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
ل ـقــد زادت احـتـمــالـيــة االن ـف ـج ــار م ـنــذ تلك
الـتـنـبــؤات .عـنــف املستوطنني فــي الضفة
فــي ازديـ ـ ــاد ،والـ ــرد الفلسطيني الشعبي
واملسلح أيضا في ازدي ــاد .موقع الرئيس
محمود عباس في تراجع ،على الرغم من
ّ
تحسن بسيط في موقع حركة فتح ،وذلك
ّ
ال ـت ـق ــدم ب ــال ــذات ،بـسـبــب ازديـ ـ ــاد ان ـخ ــراط
كـ ــوادر حــركــة فـتــح ف ــي عـمـلـيــات املـقــاومــة
الشعبية في مناطق ،مثل بيتا وبرقا ،وفي
محافظة جنني وفي منطقة الخليل.
يـ ـح ــاول ال ــرئـ ـي ــس ع ـ ّـب ــاس الـ ـتـ ـج ــاوب مــع
التغييرات على األرض ،من خــال رسائل
الـتـهــديــد املـبـطــن لـلـجــانـبــن ،اإلســرائـيـلــي
واألم ـي ــرك ــي ،ث ــم الـتـهــديــد بـتـغـيـيــر املـســار
الفلسطيني ،بعد دعوته إلى عقد اجتماع
املجلس املــركــزي الفلسطيني ،ثــم تأجيله
ب ـ ـصـ ــورة م ـف ــاج ـئ ــة .وم ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ـنــا
سـنـشـهــد رب ـم ــا ال ـع ــام ال ـس ـيــاســي االخ ـيــر
للرئيس عباس ( 86عــامــا) ،وال ــذي وضع
كل آماله في الدبلوماسية ودور املجتمع
الدولي ،من دون أن يتجاوب معه الطرف
اآلخر ّ
بجدية.
قــد يشعل ص ــراع حــركــة فـتــح عـلــى خالفة
الرئيس ّ
عباس أزمة عام  ،2022خصوصا
ّإبـ ــان الـتـحـضـيــر ملــؤتـمــر ال ـحــركــة الـثــامــن،
وامل ـقـ ّـرر عـقــده فــي  21م ــارس /آذار املقبل.
كما سـنــرى أكـثــر تــوجـهــات سـكــان الضفة

معن البياري

ّ
ومنصات
العسكرية ،وغير ذلك من ّهيئات
وأحزاب وجمعيات) أكد أنها جميعًا كانت
مدينة لألطراف التي أسهمت في تشكيلها،
ورعتهاّ ،
وقدمت الدعم لها بشقيه ،املالي
ّ
والسياسي ،وال سيما أن بعض تلك الدول
باتت تتالعب بالثورة السورية ،وبمصير
الـ ـس ــوري ــن ،ف ـمــا ال ـ ــذي ي ـج ـمــع امل ـعــارضــة
الـســوريــة ب ـ ٍّ
ـأي مــن تشكيالتها ،مــع مسار
ً
ً
َ
آستانة مثال ،الذي أريد ترسيخه بدال من
بيان جنيف؟ وكيف للمعارضة أن تنخرط
في مؤتمر سوتشي؟ وكيف للمعارضة أن
تغطي مــواقــف تركيا الـتــي ّ
تأسست على
مسار ثالثي آستانة ،أي مع روسيا وإيران
حليفي النظام السوري وشريكيه في قتل
السوريني وتشريدهم؟
حــاولــت أن أق ــول ،فــي هــذا امل ـجــال ،الشرط
ال ـ ـ ـ ــازم لـ ـنـ ـج ــاح أي م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ،لـ ـك ــن ث ـ ّـم ــة
شـ ـ ـ ــروط أو م ـس ـت ـل ــزم ــات أخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا:
تــول ـيــد أو تـشـكـيــل مـنـبــر س ـيــاســي يمكن
الـ ـس ــوري ــن ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ت ــوج ـه ــات ـه ــم،
وأمــاك ــن وج ــوده ــم ،أن يـعـبــروا مــن خالله
ع ــن آرائـ ـه ــم ب ـكــل ص ــراح ــة .ال ـت ــواف ــق على
قيم عليا تمهد إليجاد إجماعات وطنية
عند السوريني على مختلف مرجعياتهم
القومية من عرب وكــرد وآشوريني وأرمن
وت ــركـ ـم ــان وشـ ــركـ ــس وغـ ـي ــره ــم ،وت ـك ــون
بمثابة نـقــاط ف ــوق دس ـتــوريــة ،وتـتـ ّ
ـأســس
على حقوق املواطنة في الحرية واملساواة
والكرامة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي
وتــداولــي .بعد ذلــك ،الدعوة إلــى عقد نوع
من لقاء عام وطني يضم تكتالت أو أحزابًا

سـيــاسـيــة م ــع شـخـصـيــات س ــوري ــة فاعلة
وم ــؤث ــرة فــي مجتمعات ال ـســوريــن ،على
أن ُيستبعد منهم كل مسؤول عن تجربة
سابقة فاشلة.
بــاخـتـصــار ،يمكن إج ــراء خ ـطــوات عــديــدة
للتمهيد لطرح مـبــادرة ،وتأمني مقومات
نجاحها ،وليس فقط إمكانات تمويلها،
وذلك قبل ّادعاء امتالك مبادرة ،وبالتالي
ام ـتــاك الـفــاعـلــن فـيـهــا ،أو ام ـتــاك طريق
ل ــإص ــاح ،أو ل ـل ـخــروج م ــن املـ ـ ــأزق .املـهــم
أن تـ ـك ــون الـ ـب ــداي ــة مـ ـس ــؤول ــة ون ــاض ـج ــة
ومعنية بـنـجــاح الـفـكــرة وام ـتــاك أسـبــاب
اس ـت ـق ــال ـي ـت ـه ــا ،وبـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ــن ال ـش ـل ـل ـيــة
وت ـج ـم ـيــع األت ـ ـبـ ــاع ت ـح ــت م ـب ــدأ «تــوج ـيــه
ال ـ ــدع ـ ــوات إلس ـ ـكـ ــات االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات وك ـســب
األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات» ال ـ ـتـ ــي اع ـ ـتـ ــادت ـ ـهـ ــا كـ ـي ــان ــات
امل ـعــارضــة خ ــال مـسـيــرتـهــا وتـ ّ
ـوسـعــاتـهــا
وتشكيل لجانها ،إذ لن ينتج من تجميع
مـ ـس ــؤول ــن ف ـ ــي كـ ـي ــان ــات ف ــاشـ ـل ــة ك ـيــانــا
ُ
موثوقًا ،وإن ز ِّيــن بشخصيات وازنــة .وما
لــم تــراجــع الـكـيــانــات تجربتها ّوتحاسب
ّ
امل ـس ــؤول ــن ع ــن فـشـلـهــا ،ف ـهــي إن ـم ــا تـســن
للنظام طريقة جــديــدة فــي الـتـهـ ّـرب (على
قـيــاسـهــا) م ــن اسـتـحـقــاقــات إن ـه ــاء عـهــده،
ب ــال ــدع ــوة إل ــى مــؤت ـمــر بـ ـ ــأوراق إص ــاح ــه،
واعتبار ناتج املؤتمر نظامًا جديدًا بريئًا
م ــن ت ـب ـعــات ج ــرائ ــم م ــا اق ـتــرف ـتــه ق ـبــل ذلــك
قــواتــه وشخصياته وأزالم ـ ــه ...فـهــل تقدم
املعارضة للنظام السوري عبر مبادراتها
سيناريوهات الهروب من تاريخه؟
(كاتبة سورية)

مهنة المتاعب بين االرتهان واالبتذال

السطو على الذاكرة
في تونس
ً
ثورة وقف أحرار العالم إجالال وتقديرًا لها.
تــوقــع مــن ق ـ ّـرروا كسر الحظر واملـنــع ردود
ّ
التحرش
األف ـعــال ه ــذه ،خصوصًا فــي ظــل
بهم منذ أسابيع ،ومــع ذلــك أرادوا اختبار
س ـعــة صـ ــدر ال ـن ـظ ــام ال ـ ــذي ضـ ــاق ب ـهــم في
مـنــاسـبــات ســابـقــة ،حـتــى وصـفـهــم بأبشع
الـنـعــوت :مـخـمــورون ،م ــأج ــورون ،جراثيم،
إلـ ـ ــخ .ل ـق ــد اعـ ـت ــاد ال ـت ــون ـس ـي ــون م ـث ــل ه ــذه
املمارسات التي ّبينت ،لألسف ،أن املؤسسة
األمـ ـنـ ـي ــة ظ ـل ــت ع ـل ــى ع ـق ـيــدت ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة،
وفشلنا جميعًا في تحويلها إلى مؤسسة
أم ــن ج ـم ـه ــوري ،غ ـيــر أن م ــا ل ــم ي ـت ـعــودوه،
احـتـكــار الـتـصـ ّـرف فــي ال ــذاك ــرة الجماعية،
وخ ـص ــوص ــا م ــا يـتـعـلــق مـنـهــا بـتــاريـخـهــم
الـحــديــث .لقد عمد الرئيس زيــن العابدين
بن علي إلى تغيير تواريخ وطنية ،فألغى
ب ـع ـض ـهــا وأض ـ ــاف أخ ـ ــرى ،وج ـع ــل ت ــاري ــخ
ان ـقــابــه ع ـي ـدًا وط ـن ـيــا .أم ــا الــرئ ـيــس قيس
س ـع ـ ّـي ــد ،ف ـلــن ي ـع ـمــد إلـ ــى ه ـ ــذا ،وهـ ــو ال ــذي
اخـتــار عيد الجمهورية تــاريـخــا النقالبه.
أما أن يختار ّ
بجرة قلم إلغاء عيد الثورة،
ف ـه ــذا ب ــال ــغ اإلس ـ ـ ــاءة ل ــذاك ــرة الـتــونـسـيــن.
وه ــو م ـنــذ ب ــدأ يـظـهــر ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام
بــاعـتـبــاره خبيرًا دسـتــوريــا ،لــم يكن ينظر
بعني الــرضــى إلــى يــوم  14جانفي ،ويلقي
جملة غامضة ،تفيد بأنه يوم االنقضاض
عـلــى ال ـثــورة وإجـهــاضـهــا .وال يـعــرف أحــد
سبب هذه القراءة سوى بعض التأويالت
التي تــرى أن بعض رمــوز النظام قد ظلوا
يؤمنون بفترة انتقالية ،وضع الشعب حدًا
لها ،بشكل واضح ،حني ذهب إلى أطروحة
املجلس التأسيسي واملشاركة الواسعة في
انتخابات حـ ّـرة ونزيهة ،غير أن هناك من
يـقــول إن الــرئـيــس ال ــذي لــم ي ـشــارك مطلقًا
فــي الـثــورة وال فــي فعاليتها حتى إسقاط
ال ـن ـظ ــام يـ ـ ـ ّ
ـود اب ـت ـك ــار س ــردي ــة جـ ــديـ ــدة ،ال
تستطيع أن تنهض دعائمها من دون وأد
ً
تــاريــخ  14جانفي أصــا وكــل مــا نتج منه:
ّ
نخب سياسية ،دستور ،إلخ ،وهو ما تمكن
من إنجازه ،ولم تثنه املقاومة التي يلقاها
عن تنفيذ مشروعه هذا.
يـبــدو فــي سـيــاســات الـ ّـذاكــرة الـتــي يتبعها
الـنـظــام كثير مــن الـتـشــفــي ،وطـمــس تاريخ
ليس ملك الرئيس أو النخب ،بل هو إنجاز
تضحيات عديدة،
أجـيــال بأكملها ،قـ ّـدمــت
ٍ
م ــن أج ــل أن تـلـغــي ك ــل مـظــاهــر االس ـت ـبــداد
والتسلط .والتواريخ ليست أوثانًا ،بل هي
أخ ـطــر ،وه ــي عــامــات انـتـمــاء جـمــاعــة إلــى
تاريخ موحد ومصير مشترك .لذا ،ال يشكل
التالعب بها ّ
مجرد تعديل للطقوس ،وإنما
ه ــو تــاعــب بــال ـش ـعــور الـجـمـعــي وخـلـخـلــة
ألس ــس االج ـت ـمــاع الـسـيــاســي لـجـمــاعــةٍ مــا.
ليست الذاكرة مهمة املـ ّ
ـؤرخــن ،وال وظيفة
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،بـ ــل هـ ــي م ـه ـم ــة الـ ـ ـح ـ ــوارات
الوطنية الواسعة.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)

ّ
كل هذا البؤس العربي

هل تستفيد دمشق من مبادرات المعـارضة؟
ً
الصدد مثال ،يمكن طرح سؤال جوهري:
ك ـيــف لــائ ـتــاف أن ُي ـص ـلــح ن ـف ـســه ،وهــو
ّ
أسس خاطئة منذ بداياته؟
مبني على
ٍ
وال أت ـ ـح ـ ـ ّـدث هـ ـن ــا ع ـ ــن م ـ ـجـ ــرد رأي ،بــل
ع ــن ت ـجــربــة ،أي ـض ــا ،وك ـنــت ق ــد أكـ ــدت ذلــك
ّإب ـ ــان وج ـ ــودي ف ــي «االئـ ـت ــاف» ذات ـ ــه ،في
م ـقــال نـشــرتــه ف ــي «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» في
 16ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ث ــان ــي  2016بـعـنــوان
«اع ـتــراف واع ـتــذار إلــى الشعب الـســوري»
كما كتبت عنه فــي كتابي الـصــادر أخيرًا
«االنهيار السوري  ..الصراع على السلطة
ّ
والــدولــة والـهــويــة» .أقـصــد أن املشكلة في
ّ
الطريقة التي تشكل فيها «االئتالف» ،وفي
افتقاده ليس فقط كيانات سياسية حية
وفاعلة ،بل وافتقاده شخصيات سياسية
وث ـقــاف ـيــة وف ـعــال ـيــات اق ـت ـص ــادي ــة ،نــزيـهــة
ّ
وم ـج ـ ّـرب ــة وم ـن ــاض ـل ــة ،إذ إن ال ـج ـمــاعــات
ّ
التي تـصـ ّـدرت عمل «االئ ـتــاف» ،وحولته
ّ
تصدر
إلــى صـنــدوق مغلق تـتـنــاوب على
مــراكــزه امل ـســؤولــة ،بــل تـنــأى بنفسها عن
الـفــاعـلــن ال ـســوريــن املــؤثــريــن ،وه ــم كثر،
وحني تفسح املجال لتوسعةٍ جديد ٍة تأتي
ً
بناء على خياراتها الشللية والتصويتية.
ّ
ّ
ثــانـيــا ،مــن دون نقد كــل ط ــرف ،وحـتــى كل
ش ـخــص ،تـجــربـتــه ومــواق ـفــه ،وتــال ـيــا ،نقد
ال ـت ـجــربــة ال ـســاب ـقــة لـلـمـعــارضــة ال ـســوريــة
(فعلت هــذا ّإبــان وج ــودي فــي «االئـتــاف»
وف ــي اس ـت ـقــال ـتــي م ـن ــه) ،أي م ــن دون نقد
مسارات االرتهان ،والتبعية ،لهذه الدولة
أو تـلــك ،على حـســاب مصالح الـســوريــن،
وم ـ ـ ـسـ ـ ــارات ت ـط ـي ـيــف الـ ـ ـث ـ ــورة الـ ـس ــوري ــة،

الغربية بأكثر وضوح بعد سبعة أيام من
مؤتمر «ف ـتــح» ،عندما يعقد سـكــان املــدن
الفلسطينية في الضفة الغربية انتخابات
بلدية ،األمر الذي يساعد في تعجيل العودة
إلى الحديث عن ضرورة تنفيذ استحقاق
االنتخابات التشريعية والرئاسية ،وعقد
مـجـلــس وط ـنــي فـلـسـطـيـنــي م ـح ــدث ،بـنــاء
على تلك االنتخابات وغيرها في األماكن
ال ـتــي يـمـكــن ع ـقــدهــا .ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
أي ـضــا ،ص ــدرت م ـبــادرة إج ــراء انـتـخــابــات
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ول ــذل ــك ي ـم ـكــن ال ـت ـغ ـلــب على
عقد سياسية فــي مشاركة سكان القدس
وبعض مناطق الشتات ،وحتى في قطاع
غزة ،على الرغم من رفض «حماس» إجراء
حتى انتخابات بلدية هناك.
انعقاد مؤتمر فتح وعمليات االنتخابات
امل ـت ــوق ـع ــة فـ ــي ال ــربـ ـي ــع ت ـس ـخ ــن ال ـس ــاح ــة
الـسـيــاسـيــة ،وتــوفــر ملــن يــرغــب فــي إثـبــات
وطنيته مــن خــال الـعـمــل امل ـيــدانــي ،األمــر
الــذي سيزيد سخونة الوضع في القدس
وبــاقــي الـضـفــة الـغــربـيــة .ه ــذا إضــافــة الــى
خ ـطــورة الــوضــع بــن إســرائـيــل واملـقــاومــة
اإلســام ـيــة ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة .وم ــن املـتــوقــع
أن يـسـتـمــر الـتـسـخــن ف ــي ال ـس ـجــون الـتــي
ستشهد زي ــادة مــن إضــرابــات عــن الطعام
ورف ـ ــض ال ـت ـعــامــل م ــع م ـحــاكــم االحـ ـت ــال،
خصوصا في ما يتعلق بــأوامــر االعتقال
اإلداري امل ـ ـعـ ــارضـ ــة لـ ـلـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي
اإلنساني.
يـضــاف إلــى ذلــك كله أن أواخ ــر عــام 2022
س ـت ـش ـه ــد ت ـغ ـي ـي ــرا فـ ــي رئـ ــاسـ ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلـيــة إذا صمد االئ ـتــاف الحاكم،
وت ـ ــم الـ ـسـ ـم ــاح ل ــوزي ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،يـئـيــر
لبيد ،بأن ّ
يبدل األدوار مع رئيس الــوزراء
نـفـتــالــي بـيـنــت .وع ـلــى الــرغــم مــن أن لبيد
أقـ ــل ت ـط ـ ّـرف ــا وأكـ ـث ــر وس ـط ـيــة بــاملـقــايـيــس
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،إال أن ــه ق ـطــع ال ـطــريــق أم ــام
ـص يـ ـت ــوق ــع مـ ـن ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
أي ش ـ ـخـ ـ ٍ
املفاوضات ،حيث قال إن سياسة االئتالف
بـبـقــائــه مـتـمــاسـكــا مــرتـبـطــة ب ـعــدم إج ــراء
ـات مــع الـجــانــب الفلسطيني.
أي م ـفــاوضـ ٍ

يجب أن تكون
سخونة 2022
المتوقعة فرصة
إليجاد اختراق يكسر
من عنجهية المحتل

إذا ،ن ـ ـحـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــام وض ـ ـ ـ ــع س ـ ــاخ ـ ــن ع ـل ــى
األرض ،وســاخــن فــي األروقـ ــة السياسية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وغـ ـي ــاب ط ــوي ــل األم ـ ــد ألي
ت ـ ـحـ ـ ّـرك ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،فـمــا
هـ ــو املـ ـطـ ـل ــوب ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا ل ـت ـغ ـي ـيــر ه ــذا
األف ـ ــق ال ـس ـيــاســي امل ـغ ـل ــق؟ ي ـح ـتــاج األم ــر
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة فـلـسـطـيـنـيــة مـتـفـقــا عليها
مــن كــل الجهات الفلسطينية ،وبمشاركة
ك ــل ال ـف ـئــات م ــن مـمـثـلــي األس ـ ــرى وال ـقــوى
الــوط ـن ـيــة واإلس ــام ـي ــة ق ـطــاعــات الـشـبــاب
واملــرأة واإلعالميني والنقابيني والفنانني
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ون ـ ـش ـ ـطـ ــاء حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان
وغيرهم .ويجب أن تشمل االستراتيجية
املتوقعة الشعب الفلسطيني في كل أماكن
وج ـ ـ ــوده ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي داخ ـ ــل مـنــاطــق
 1948والشتات ومخيمات الالجئني .وأن
تشمل انخراطا أكبر في عمليات املقاطعة
واملـقــاومــة الشعبية غير املسلحة ،والتي
يـفـتــرض أن تلعب دورا أكـبــر فــي األشـهــر
املقبلة.
يجب أن تكون سخونة عام  2022املتوقعة
فرصة إليـجــاد اخـتــراق حقيقي يكسر من
عنجهية املحتل ،ويرفع الظلم عن الشعب
ّ
التحرر
الفلسطيني ،ويوفر خريطة طريق
واالستقالل.
(كاتب فلسطيني)

البغاء وحفر القبور أقدم مهنتني عرفهما
ال ـع ــال ــم م ـنــذ ب ـ ــزوغ ال ـب ـش ــري ــة ،ومـ ــا زال ـتــا
ّ
التحوالت
مستمرتني ،على الرغم من كل
التي طرأت على الحياة والعالم ،واختفاء
مـهــن عــديــدة بفعل الـتـقـ ّـدم التكنولوجي،
رب ـمــا ألنـهـمــا ت ـجـ ّـســدان بــرمــزيـتـهـمــا فعل
الـحـيــاة واملـ ــوت .ويـصــح ال ـقــول ،بــالـتــالــي،
إن املهنة الثالثة بامتياز هــي الصحافة
الـتــي ب ــدأت بــإيـجــاد أول تــواصــل وصــات
بـ ــن ال ـب ـش ــر ب ـن ـش ــر األحـ ـ ـ ـ ــداث وال ــوق ــائ ــع
اليومية ونقل أخبار الناس ،وتحديدا ما
يجمع بني أول مهنتني ومــا ّ
يفرقهما ،إال
أنها امتازت عنهما باعطاء معنى جديد
ّ
ونبيل للحياة ،يتخطى الفعل الغرائزي،
ويخاطب العقل باستعمال الكلمة لتظهير
قــدرة اإلنـســان على التفكير والتعبير عن
فـكــرة ورأي ومــوقــف ،ثــم ت ـطـ ّـورت صعودا
أداة لـلــدفــاع عــن حــريــة التعبير عــن الــرأي
واملــوقــف .ويعود الفضل أوال في نشأتها
إلى الحضارة اليونانية ،إذ كانت السلطة
ـورات ع ـلــى الـ ـج ــدران،
آنـ ـ ــذاك ت ـع ـلــق مـ ـنـ ـش ـ
ٍ
تتضمن الـ ـق ــرارات ال ـتــي تـتـخــذهــا الــدولــة
إليـ ـص ــالـ ـه ــا إلـ ـ ــى املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،ثـ ــم ظ ـه ــرت
الـصـحــف ف ــي عـصــر الـنـهـضــة ف ــي أوروب ــا
على شكل رسائل إخبارية مكتوبة باليد،
وي ـت ــم ت ــداول ـه ــا ب ــن ال ـت ـج ــار ،ث ــم ص ــدرت
أول ص ـح ـي ـفــة م ـط ـب ــوع ــة ف ــي أمل ــانـ ـي ــا فــي
القرن الخامس عشر ،على شكل ّ
كراسات
صـ ـغـ ـي ــرة ،ونـ ــالـ ــت شـ ـه ــرة واس ـ ـعـ ــة ألن ـهــا
كانت تنشر مواضيع مثيرة .ومع اختراع
املطبعة ،بدأت تنتشر الصحف في أوروبا
ّ
لتعم ،في ما بعد ،أنحاء العالم،
وأميركا،
وتتحول الحقا إلى وسيلة للمعرفة ،وأداة
قـيـمــة لـنـشــر األخـ ـب ــار والـ ـت ــواص ــل ،وفـتــح
ال ـعــالــم ع ـلــى ب ـع ـضــه ،وف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه،
إل ــى س ــاح ف ـتــاك لـكـشــف (وف ـض ــح) أفـعــال
الحكام واملتسلطني الذين لم يهضموا أبدا
الصحف ودورهـ ــا ،فتحولت الـعــاقــة إلى
صراع شبه دائم ّ
يجسد العالقة بني الحرية
واالس ـت ـبــداد ،وبــاألخــص فــي ظــل األنظمة
ال ـش ـم ــول ـي ــة ،ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة وال ـق ـم ـع ـيــة،
وتحديدا العسكرية منها التي سادت في
بـلــدانـنــا ع ـقــودا بــاســم ال ـت ـحـ ّـرر والـقــومـيــة
وفلسطني ،ونشأت معها صحفها الناطقة
ّ
بمسميات عدة،
باسمها او باسم أحزابها
م ـثــل «ال ـ ـثـ ــورة» و«الـ ـع ــروب ــة» و«الـ ـق ــدس»
و«ال ـب ـع ــث» و«ت ـش ــري ــن» وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر.
وقابلتها ،بطبيعة الحال ،صحف وأقــام
حـ ـ ـ ّـرة وج ــري ـئ ــة أغـ ـن ــت امل ـه ـن ــة ،وخ ــاض ــت
مـ ـع ــارك ش ــرس ــة م ــن أجـ ــل ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
وال ـ ــدف ـ ــاع ع ــن ق ـض ــاي ــا ال ـ ـنـ ــاس ،ول ـ ــم يـكــن
دوره ــا سهال على اإلط ــاق ،إذ كــانــت أول
خـطــوة يـقــوم بها الـحــاكــم أو السلطة هي
وقــف صــدور الصحيفة ،أو إحالتها على
املحاكمة.
مع مرور الزمن ،استحقت الصحافة لقب
الـسـلـطــة الــراب ـعــة بـعــد الـسـلـطــات الـثــاث
الـتــي يـقــوم عليها الـنـظــام الــديـمـقــراطــي،
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة وال ـق ـضــائ ـيــة.
ـدان ع ــدي ــدة في
وه ـ ــذا م ــا س ــاه ــم ف ــي بـ ـل ـ ٍ
بلورة صحافة حـ ّـرة وجريئة ومسؤولة،
ّ
وأدى إل ــى إي ـج ــاد مـنــافـســة صـحـيــة في
كيفية متابعة ال ـحــدث وصـنــاعـتــه ،وفــي
ّ
بلورة األقالم والكتاب ،ما ّأدى إلى تطور
ال ـص ـح ــاف ــة ورف ـ ـ ــع مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ،وص ـقــل
املـهـنــة وأســالـيـبـهــا ورف ــع م ــن مـسـتــواهــا
وحــرفـيـتـهــا .وكــانــت مـســألــة ّالتحقق من
الخبر ومــن مـصــادره قبل تبنيه ونشره
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هــي مــن ألــف بــاء الـصـحــافــة .وك ــان كاتب
الـ ـ ــرأي أو ال ـت ـع ـل ـيــق ي ـج ـمــع ب ــن ال ـج ــرأة
وال ـ ــرص ـ ــان ـ ــة وامل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة بـ ـعـ ـي ــدا عــن
املـ ـه ــات ــرات واالبـ ـ ـت ـ ــزاز وال ـش ـت ــم وال ـك ــام
ال ـبــذيء .وكــان املــواطــن يشعر بشيء من
االرت ـيــاح وبـنــوع مــن حصانة وق ــوة دفع
مـعـنــويــة تـثـيــر ع ـن ــده الــرغ ـبــة ف ــي ق ــراءة
الـصـحــف واإلق ـب ــال عـلــى شــرائـهــا بشكل
يومي ،وتجعل منه ،بالتالي ،شريكا في
الشأن العام.
ّ
كانت الصحف تصنع رأيــا عاما وتقض
مضاجع الحكام .وهناك عشرات األمثلة
عن دور الصحافة والصحافيني الكتاب
ف ــي م ـق ــارع ــة ال ـس ـل ـطــة وك ـش ــف عــورات ـهــا
وتـجــاوزاتـهــا ،مــا كــان يــدفــع السلطة إلى
الـكـشــف عــن وجـهـهــا الـقـبـيــح وطبيعتها
القمعية ،كما حصل مع صحيفة السفير
ال ـب ـي ــروت ـي ــة الـ ـت ــي أوقـ ـف ــت ع ــن الـ ـص ــدور
أسبوعا عام  ،1993لنشرها وثائق تتعلق
باملفاوضات اإلسرائيلية – اللبنانية ،أو
اعتقال الصحافي كاتب املقال املزعج ،أو
حـتــى اعـتـقــال صــاحــب الصحيفة نفسه،
عندما تم توقيف غسان تويني صاحب
صـحـيـفــة ال ـن ـه ــار عـ ــام  1973ملـعــارضـتــه
ال ـ ـشـ ــرسـ ــة سـ ـي ــاس ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـل ـي ـمــان
فرنجيه ،وكذلك رئيس التحرير الشاعر
أنسي الحاج ،علما أن تويني كان وزيرا في
أول حكومة في عهد فرنجيه ،وغيرها من
إجــراءات تعسفية كثيرة بحق الصحافة
وال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن .وف ـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة الحـ ـق ــة،
أص ـب ـح ــت ال ـص ـح ــاف ــة امل ـك ـت ــوب ــة والـ ـح ـ ّـرة
مزعجة ،إلــى درج ــة أن السلطة السورية
ل ـل ـب ـنــان م ـث ــا لـ ـج ــأت ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
إلــى اغتيال عــدد مــن الصحافيني ،أمثال
ن ـق ـي ــب ال ـص ـح ــاف ــة ري ـ ـ ــاض طـ ــه ورئ ـي ــس
تـحــريــر أه ــم مـجـلــة أسـبــوعـيــة عــربـيــة في
تـلــك الـحـقـبــة وصــاحـبـهــا سـلـيــم ال ـل ــوزي.
وإذا كــانــت ثـ ــورات «الــرب ـيــع ال ـعــربــي» لم
تنجح فــي إحـ ــداث التغيير املـنـشــود في
الواقع السياسي والبنيوي العربي ،وفي
أنـظـمــة الـحـكــم ،فــإنـهــا فــرضــت عـلــى األقــل
مناخا من الحرية جعل الصحافة تتمتع
بمساحة من الحركة والقدرة في التعبير
ّ
متعددة ومتنوعة في
عن نفسها بصحف
بلدان مثل تونس والجزائر ،أو سابقا في
الـعــراق ،ما مهد لحراك سياسي وإيجاد
رأي عام ضاغط ما زال يتفاعل.
ومع دخول الصحافة عصر التكنولوجيا،
أو األصـ ــح اق ـت ـحــام الـتـكـنــولــوجـيــا عــالــم
الصحافة ،والثورة التي أحدثتها مهنيا
وتقنيا وبشريا ،كانت أولى مضاعفاتها
تحجيم الصحافة الورقية املكتوبة التي
شــارفــت ،فــي بعض الـحــاالت وفــي بعض
ال ـب ـل ــدان ،ع ـلــى االن ـ ـقـ ــراض ،وف ـت ــح ال ـبــاب
واسـعــا أم ــام مــا اصطلح على تسميتها
وســائــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وأصـبــح
لكل شخص «صحيفته» ،وراحت املواقع
اإللكترونية تـفــرخ فــي كــل مـكــان ،وتنبت
ٍّ
وألي كـ ــان ،وراج ــت
كــالـفـطــر كـيـفـمــا ك ــان
بدعة كسر احتكار املعرفة وحــق أي فرد
فــي الــوصــول الــى املـعـلــومــات وتعميمها
م ــن دون ق ـيــد أو ش ـ ــرط ،خ ـصــوصــا وأن
العالم أصبح كما يقال «قرية واحدة».
ومن دون التوقف مطوال عند املضاعفات
السلبية التي أحدثتها «الثورة الرقمية»
عـلــى واق ــع الـصـحــافــة الــورق ـيــة وطبيعة
عملها ومقاربتها لــأحــداث والقضايا،
ومـ ــن ت ــراج ــع ل ـل ـم ـس ـتــوى امل ـه ـن ــي وش ـ ّـح
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات ،ف ـ ـ ــإن م ـ ــا يـ ـلـ ـف ــت ،ب ـش ـكــل
أسـ ــاسـ ــي ،ه ــو اب ـت ـع ــاد الـ ـ ـق ـ ـ ّـراء والـ ـن ــاس

ابتعد الق ّراء والناس
عمومًا عن الصحافة
المكتوبة ،ألنهم باتوا
يفضلون «الوجبات
الجاهزة» التي
وتقدمها
تولفها
ّ
المواقع اإللكترونية

ع ـمــومــا ع ــن ال ـص ـحــافــة امل ـك ـتــوبــة ،ألنـهــا
باتت تفضل «الــوجـبــات الـجــاهــزة» التي
تــولـفـهــا وت ـقـ ّـدم ـهــا امل ــواق ــع اإللـكـتــرونـيــة
حـســب الــرغـبــات واألذواق بـقــالــب سريع
ومختصر ،يوفر على املهتم عناء التفكير
وال ـتــرك ـيــز وإض ــاع ــة ال ــوق ــت ،ألن ك ــل ما
يحتاجه أو يرغب في معرفته أو االطالع
ع ـل ـيــه أص ـب ــح أم ــام ــه وفـ ــي ج ـي ـبــه وعـلــى
هاتفه املحمول .وهذا النمط في أسلوب
ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ،ال ـقــائــم ع ـلــى الـســرعــة
واالختصار والسباق مع الوقت ،يجعله
ي ــرض ــى وي ـك ـت ـفــي ب ـ ــأي ش ـ ــيء يـ ـق ـ ّـدم ل ــه،
بغض النظر عن نوع املادة ومضمونها،
أو املعلومة وصحتها وقيمتها الثقافية
أو ال ـع ـل ـم ـيــة ،م ـ ّـا يـجـعـلــه ع ــرض ــة لـقـبــول
أي ش ــيء ،وتـبــنــي أي ف ـكــرة ،مهما كانت
مبتذلة أو تافهة .في املقابلّ ،
تجهز املواقع
وامل ـنــابــر اإللـكـتــرونـيــة ال ـتــي حـلــت الـيــوم
ّ
بمحرريها الذين
محل الصحف الورقية،
ّ
تجهز
هــم أقــرب إلــى كتبة أو روبــوهــات،
لكل مريد ما ًيريد ،ولكل موقف أو حالة
عدتها ،مطلقة على الشبكة العنكبوتية
ب ـب ـض ـعــة أس ـط ــر وب ـب ـض ــع دق ــائ ــق خ ـبــرا
مــن دون التحقق مــن صحته ومـصــدره،
ال ب ــل ي ـكــون امل ــوق ــع ه ــو نـفـســه «صــانــع»
ّ
يشوه
الخبر ،ومــن شــأن هــذا السلوك أن
ح ـقــائــق ،وي ـس ــيء ألش ـخ ــاص أو يـحــدث
أزمــة سياسية أو اجتماعية أو أخالقية.
كما أن املوقع ذاته مستعد إلطالق خبرية
أخ ــرى «غ ــب الـطـلــب» ،بـعــد  24ســاعــة ،أو
حـتــى بـعــد س ــاع ــات ف ـقــط ،تـنــاقــض الـتــي
ّ
املتضرر أو املغدق
سبقتها ،تلبية لرغبة
ب ـن ـع ـمــه .ن ــاه ـي ــك ع ــن األس ـ ـلـ ــوب الــرك ـيــك
والـفـقـيــر لـغــويــا ال ــذي ينتهجه أصـحــاب
هذه «الصحافة الجاهزة» ،على الرغم من
الغنى في املبنى واملعنى وفــي املفردات
الذي تتمتع به اللغة العربية ،إلى درجة
أنـ ــه ي ـت ــم أح ـي ــان ــا ت ـس ـخ ـيــر أحـ ــد امل ــواق ــع
م ـنـ ّـصــة لـلـتـســريــب ودس أخـ ـب ــار ملفقة
بغرض اإلساءة وبألفاظ بذيئة لطرف أو
لشخص ،أو على العكس ،لتسويق جهة
أو ط ــرف س ـيــاســي أو م ـق ـتــدر .واألم ـ ــران
بــالـنـسـبــة لـلـمــالــك أو املـ ـس ــؤول ع ــن هــذه
الـصـحـيـفــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة أو ت ـلــك أو ذاك
املوقع سيان ،من دون أن يقام أي اعتبار
لـلـجــانــب الـقـيـمــي أو األخ ــاق ــي أو حتى
املهني ومــا يرتكب مــن إس ــاءات للمهنة
ول ـل ـم ـعــرفــة ،ول ـل ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،وبــاتــت
م ـه ـن ــة ال ـص ـح ــاف ــة ي ـت ـن ــازع ـه ــا االرتـ ـ ـ ــزاق
واالبتذال!
(كاتب لبناني)

هل ّ
صدق وزير الداخلية اللبناني ،بسام مولوي ،نفسه ،وهو يتوعد منظمي «لقاء
املعارضة في الجزيرة العربية (اقرأ «مؤتمرًا ملعارضني سعوديني») في الضاحية
الجنوبية لبيروت ،بـ«إجراءات قانونية» ملنع انتقاد املشاركني فيه الحكم في العربية
السعودية ،وقد عقد هؤالء لقاءهم ،وقالوا ما قالوه مما هو أشنع من انتقاد؟ أليس
الساقية الحمراء ووادي الذهب (اقرأ «بوليساريو»)
يعني ّأن الجبهة الشعبية لتحرير
ّ
في بؤس سياسي ظاهر ،على ما يــدل حنقها على األمــم املتحدة ومجلس األمن،
وقد ّ
عبرت عنه مجددًا مسؤولة منها ،نقلت عنها وكالة األنباء الجزائرية قولها إن
زيارة مبعوث األمم املتحدة إلى الصحراء الغربية ،ستيفان دي ميستورا ،مخيمات
الصحراويني في تندوف جنوب شرقي الجزائر ،ال تختلف عن زيــارات أسالفه،
في ظل عــدم اتخاذ األمــم املتحدة إجــراءات جدية ومــع تقاعس مجلس األمــن؟ هل
استشعر الحاكمون في أبوظبي حرجًا في حشاياهم وهم يسمعون أغنية املمثلة
اإلسرائيلية ،نعومي شيستر ،بالعربية ،فــي سخريتها مــن عــرب معهم ماليني
ونسيو شعب انتكب ونسيو فلسطني ،وتنهيها بالزمة «دبي دبي دبي»؟ .هل هو
ّ
حقًا عطل فني في طائرة شركة بدر (هل هي سودانية؟) متجهة من الخرطوم إلى
إسطنبول اضطرها للهبوط في مطار األقصر ،فأمكن للسلطات املصرية «التقاط»
الراكب املصري ،حسام منوفي ،واعتقاله ،وهو الذي استجوبته السلطات السودانية
في الخرطوم قبل إقالع الطائرة؟ كم فلسطينيًا على وجه البسيطة اكترث بخبر
تلقي حركة حماس دعوة روسية لحوار املصالحة الفلسطينية ،أعلنه موسى أبو
مــرزوق ،وهل من أحد التفت إلى خبر وصــول وفد من حركة فتح (برئاسة عزام
األحمد) إلى الجزائر بدعوة من الرئاسة الجزائرية لعقد مشاورات بشأن عقد مؤتمر
للفصائل الفلسطينية و«إتمام» (!) املصالحة الفلسطينية؟ ما أخبار «االستشارة
اإللكترونية الشعبية» في تونس ،وقد انفتح بابها ،في إطار إجراءات قيس ّ
سعيد
هناك ،أول من أمس الخميس؟ هل يتقمص القائمون على وكالة األنباء السورية
(سانا) نباهة فيهم ،عندما تبث الوكالة خبر إغالق وزارة اإلعالم السودانية مكتب
وتذيله ّ
قناة «الجزيرة مباشر» ّ
بأن قناة الجزيرة ساهمت منذ العام  2011بتنفيذ
«سياسات الغرب التآمرية على دول املنطقة»...؟
تجتمع األخبار أعاله ،كما كثير مثلها ،في مشهد عربي أول عناوينه وتفاصيله
انعدام السياسة فيه .ال تقع فيه على معنى يأخذك إلى وضوح في ّأي شأن .هل أحد
في وسعه أن يلحظ جدية من أي مستوى في أي جهد من أجل إنهاء النكبة اليمنية
الراهنة؟ هل يستطيع عقل لديه أقل أدوات التحليل السياسي أن يستشرف نافذة
إلى حل من أي نوع ملقطع من املأساة السورية؟ هل من ركاكة ورثاثة أكثر شناعة
من خراب السياسة وتعطلها في تونس ،بفعل عبقرية فريد زمانه قيس ّ
سعيد،
ومن ارتضوا أن يهادنوه ،في غير ّ
محك ومحطة ،بدافع روح استعالئية وغير وطنية
ّ
وناقصة العقالنية تجاه حركة النهضة؟ في أي زمن سيعرف حزب الله أنه ما هكذا
تقوم الدولة القوية العادلةّ ،
وأن الحروب على السعودية في واحد من وجوهها حرب
على مصالح لبنان وأهله؟ البطالة والغالء وإحباط الشباب وقلة املداخيل والكساد
عناوين في األردن ،ليس في مستطاع تعديالت دستورية وتشريعية والصخب،
ُ
ّ
املفتعل في بعض حــوافــه ،أن تخفي وضوحها وكآبتها .الـســودان بعد أكثر من
ستة عقود على استقالله ما زالت نخبه ،من غير جيل وجيل ،عاجزة عن صياغة
إجابات على أسئلة الدولة والكيان والهوية والنظام ،والــذي نشهد من ّ
تأزمات ما
ّ ّ
يدل على استعصاء ّ
ّ
حاد .أما قضية فلسطني فليس في وسعك ،مهما
تنفك تتجدد
أوتيت من ملكات القول ،أن تحرز النعت األدق لراهنها البائس.
صحيح ّأن أحوالنا العربية ،في غير بلد ،في عقود سابقة ،لم تكن زاهية ،وكان فيها
ما فيها مما ال يسر الخاطر ،غير ّأن البؤس الراهن لم يماثله بؤس سابق ،لم يكن في
أشد الكوابيس ما ينبئ عن زيارات ال تتوقف لغالة مسؤولي مجالس املستوطنات
اإلسرائيلية إلى أبوظبي ودبي ،وال ما يخبر عن موت نحو ألف محتجز وسجني
في زنازين مصرية في بضع سنوات ،وال ما يجعلك تسري عن نفسك ،في أتون
العبث العربي املقيم ،بوعيد لوزير الداخلية اللبنانية إلى حزب الله ،وبما تراه «سانا»
في قناة الجزيرة...

ما وراء كوارث المرور في مصر
سامح راشد

شهدت مصر ستة حوادث مرورية فظيعة في أقل من شهر .قبل أسبوع ،غرق ثمانية
مصريني ،بينهم ستة أطـفــال ،إثــر سقوط سيارة نصف نقل في نهر النيل .وقبل
أسبوعني ،أطاحت شاحنة ذات مقطورة بعدة سيارات متوقفة بسبب الشبورة (الغيم
الكثيف) على طريق دمياط  -بورسعيد قبل بوابة الرسوم بأمتار .وفي اليوم التالي،
ّ
تفحم ستة أشـخــاص فــي اصـطــدام عــدة سـيــارات على طريق سريع فــي السويس.
وقعت هذه الحوادث الرهيبة بعد أيام من ثالث كوارث ال تقل بشاعة ،إذ أنهى شاب
بسيارته حياة أربعة طالب ثانوي .وبعدها مباشرة اشتعلت عشر سيارات نتيجة
اصطدامها معًا على الطريق األوسطي ...ولقي  16شخصا مصرعهم في تصادم
حافلتني في جنوب سيناء .يقع كثير من هذه الحوادث املميتة على مدار العام في
مختلف ربوع مصر ،على الرغم من قوانني رائعة ورادعة.
ليست املشكلة ،إذن ،في نقص القوانني أو ضعف العقوبات ،وإنما في تصديقها
واليقني بتطبيقها .وهذا جزء أصيل من ثقافة املصريني ،ومثلهم شعوب كثيرة توقن
أن القانون ليس للجميع .وال حاجة إلى التذكير بفوضى امليكروباصات وبلطجتها،
أو انتشار التكاتك أو سير عربات الكارو فوق الطريق الدائري عكس االتجاه!.
ّ
املؤكدة« ..من أمن العقاب أساء التصرف» .والتبريرات ّ
املكررة من
املعادلة البسيطة
نوعية أن الوضع اختلف ،وحاليًا الكل سواسية وال أحد فوق القانون ،لم يعد أحد
ّ
ّ
يصدقها ،إذ هي كالم فقط .وحني ّ
سيصدقها الجميع بال ترويج
تتحول إلى واقع،
وال تسويق .أما حاليًا ،فمن يقول يتظاهر بالصدق ومن يسمع يتظاهر بالتصديق.
ولكن بعض الكوارث ال تقع بخطأ سائق أو استهتار مواطن ،فأحيانًا يكون القصور
في تصميم بعض الطرق أو أماكن العبور أو نقاط التقاطع أو في تنفيذها سببًا
ً
جــوهــريــا فــي ح ــوادث كــارثـيــة .مـثــا ،فــي نقطة وق ــوع ح ــادث الـطــريــق األوس ـطــي مع
األوتــوسـتــراد ،تصميم نفق مــرور األوسـطــي مــن تحت األوتــوسـتــراد يجعل القادم
على األوسطي باتجاه النفق يفاجأ أمامه مباشرة بالسيارات املنحدرة بسرعة من
األوتوستراد ،فيستحيل عليه تفاديها .وشهدت هذه النقطة ما يزيد عن عشر حوادث
في املكان نفسه وبالطريقة نفسها ،ولكن مع اختالف حجم الكارثة وعدد الضحايا.
مثال آخــر ،تــم إنـشــاء كـبــاري (جـســور) كثيرة فــي مختلف طــرق الـقــاهــرة الكبرى،
ومعظمها بال منطق وال ّ
مبرر واضح .وتقع حوادث يومية في منازل تلك الجسور،
بسبب عدم وجود أماكن لعبور املشاة أو وجودها على مسافة بعيدة ،لم تراع فيها
حاجة مئات ّ
املارة بل آالف منهم لعبور هذه الشوارع ،سواء كبار سن أو سيدات أو
ذوي احتياجات .وتكفي نظرة سريعة على مختلف أحياء القاهرة من مدينة نصر
ً
ومصر الجديدة شرقًا إلى أكتوبر غربًا ومن شبرا شماال إلى حلوان جنوبًا ،بسهولة
ّ
شديدة يمكن التأكد أن عشرات الجسور التي مزقت القاهرة قدمت خدمة جليلة
ً
ّ
ملن يريد اختراق القاهرة أو عبورها طوال وعرضًا ،لكنها داست تحتها على حقوق
عشرات آالف من املواطنني سكان تلك املناطق.
ً
ما الحل؟ للحل مساران متالزمان :األول ،االرتقاء باإلنسان ،أخالقًا وعلمًا وعقال
وثقافة .وهذا مسار بعيد املدى ،ويتجاوز في أهميته ،وفي نطاقه ،املرور والسلوكيات
في الشوارع والطرق .ولكن على األقل يجب أن يثق املواطن أنه إذا لم يكن يجيد القيادة
ويحترم املـ ّـارة ويلتزم بالقانون ،فسيلقى عقابا رادعــا له ولغيره .الثاني ،أن يكون
إرضاء هذا اإلنسان نفسه هو الغاية النهائية من أي عمل عام .وأن يقتنع القائمون
على تخطيط الخدمات العامة والبنية التحتية والتحديث واإلنـشــاءات وتصميمها
وتنفيذها بأن هذه األعمال من أجل ذلك املواطن ،وليست إلرضاء قياداتهم بتنفيذ
التكليف في أقل وقت بأدنى تكلفة ،أيًا كانت جودته ،ثم أداء «التمام» والسالم.
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العراق ...تسعينيات القرن الفائت العائدة
عمار السواد

ُ
زعيمهــم مقتــدى
الصدريــون ،وفــي مقدمتهــم
ٌ
الصــدر ،ظاهــرة شــعبوية عراقيــة ِمــن وجهــة
ُ
نظــر كانــت تتمســك بهــا النخــب املنتميــة إلــى
اإلســام السياســي الكالســيكي ،الشــيعي
تحدي ـدًا .لهــذا ّ ،تــم التعامــل معهــم ُبعيــد عــام
 2003علــى أنهــم إســاميون ِمــن الدرجــة
الثانيــةّ .
تعمقــت هذه الرؤيــة بعد جريمة قتل
عبــد املجيــد الخوئــي نجـ ِـل املرجــع الدينــي
الســابق ،أبــو القاســم الخوئــي ،واملتهـ ُـم بقــرار
قتله مقتدى الصدر.
ُ
هنــا انقســمت الشــيعية السياســية
ـس
«الكالســيكية» إلــى ثالثــة أقســام؛ املجلـ ِ
ـزب
األعلــى بقيــادة عبــد العزيــز الحكيــم ،حـ ِ
الدعــوة وأبــرز شــخوصه حينئــذ رئيـ ُـس
ـزب
الــوزراء األســبق إبراهيــم الجعفــري ،وحـ ِ
الدعــوة «تنظيــم الداخــل» بزعامــة هاشــم
املوســوي .القســم األول نظــر إلــى الصدريــن
بكراهيــة ،وســعى عبــد العزيــز الحكيــم ،زعيـ ُـم
ّ
املجلــس آنــذاك ،بــكل مــا امتلــك مــن نفــوذ،
إلــى إبقــاء الصدريــن بعي ـدًا عــن املعادلــة
السياسية.
ً
أذكــر حــن كنــت َمراســا لوكالــة أنبــاء عربية،
ّ
وتحدي ـدًا نهايــة عــام  ،2003أن وائــل عبــد
اللطيــف ،وهــو قــاض شــغل منصــب محافــظ
البصــرة وعضــو مجلــس الحكــم وقتهــا ثــم
صــار وزي ـرًا في حكومــة إياد عالوي ،أخبرني
ّأن املجلس األعلى لم ّ
يدخر جهدًا لعدم إشراك
الصدريــن فــي الحيــاة ً السياســية ،بمعنــى
إبقــاء الصدريــن حالــة مارقــة عــن الــوالء
الشيعي للعملية السياسية الجديدة.
هــذا الوضــع جـ ٌ
ـزء مــن إرث تســعينيات القــرن
ُ
املاضــي ،حــن اســتعر العــداء بــن املرجــع
َ
واملجلس
محمد الصدر ،والد مقتدى ،وإيران
ِ
ّ
األعلــى املوالــي لهــا .و ُســبب العــداء أن الصــدر
نــادى بواليــة الفقيــة القطريــة أو املحليــة ضد
واليــة الفقيــه العابــرة الحــدود ،وطــرح َ
نفســه
ّ
وليــا فقيهــا مقابــل مرشـ ِـد الثــورة فــي إيــران
ُ
علــي خامنئــي .وكان رمــوز املجلــس األع ّلــى،
وبينهــم صــدر الديــن القبنجــي ،يشــنون
حمــات ضــد الصــدر األب ،ويعتبرونــه ّ
مجر َد
أداة بيد نظام الرئيس األسبق صدام حسني.
ً
ولهــذا حكايــة تحتــاج مجــاال آخــر للحديــث
عنها.
فــي الطــرف اآلخــر ،نظــر حـ ُ
ـزب الدعــوة إلــى
الصدريــن نظــرة اســتعالء واســتثمار فــي آن.
ُ
احتــوى الدعــاة الصدريــن بعــد هروبهــم مــن
إيران وسورية ،أو هكذا
العراق عام  1999إلى ّ
ظنــوا .وكانــوا يظنــون أنهــم مفيــدون لبنــاء
شعبيةٍ لم يكونوا يمتلكونها في البالد ،غير

َ
ّ
َ
منظارهــم كان نظــرة النخــب إلى «العامة».
أن
ً
وفعــا اســتفاد الحــزب مــن الصــدر كبيضــة
ّ
القبــان أكثــر من مــرة ،منذ عام  ،2005لترجيح
ّ
كفـ ّـة مرشــحهم لرئاســة الــوزراء علــى حســاب
مرشح املجلس األعلى.
حــزب الدعــوة تنظيــم الداخــل َ هــو انشــقاق
علــى الحــزب الرئيــس نهايــة تســعينيات
القــرن املاضــي ،كان أقـ َ
ـرب إلــى الصدريــن ِمــن
ّ
اآلخريــن .إلــى درجة أنــه ،خالل معركة النجف
ّ
ضد جيش املهدي عام  ،2004ظل عبد الكريم
العنــزي القيــادي البــارز فــي تنظيــم الداخــل
واالسم ّ
املقرب جدًا من إيران في سعي دؤوب
ُ
إلــى منــع تدميــر الصــدر .وكان هــو وأبــرز
ّ
مؤسســي البيــت السياســي الشــيعي أحمــد
الجلبــي وســيطني رئيســيني إلشــراك الصــدر
في الحياة السياسية.
بعــد أكثــر من  18ســنة ،أصبــح مقتدى الصدر
َ
الالعب األول في الحياة السياســية ،ال منازع
له .زعيم قادر على تحريك جمهوره العريض
بطريقتــه ،وصاحــب الكلمــة الفصــل ،إذ يحـ ّـج
ُّ
إليــه فــي النجــف كل السياســيني ،بعدمــا كان
ُ
حجيجهــم إلــى املرجــع علــي السيســتاني.
ّ
لــم يعــد بيضــة القبــان ،بــل صاحــب القــرار.
لــم يعــد الزعيــم الشــاب ،ولــم يعــد مجـ َ
ـرد قائــد
مليشــيا ،بــل قــوة ال يمكن التعامــل مع العراق
ّإل بالتعامــل معهــا .هــو وجمهـ ُ
ـوره امتــداد
عــراق التســعينيات ،عــراق الحصــار ،عــراق
ّ
واملوجــه بعاطفــة
صـ ّـدام املنكســر واملهــزوم
ـف
دينيــة ،بمــا يعنيــه ذلــك ِمــن شــعبويةٍ وعنـ ٍ
ـان ومحاولــة للتعويــض عــن الخســائر
وحرمـ ٍ
ْ
وانكســارات يريد املصابون بها أن يســتردوا
هيبتهم.
ْ
حــاول الصــدر علــى مـ ّـر الفتــرة املاضيــة أن
ً
يلعــب دورًا لــم يعتــد عليــه ،قـ ّـدم نفســه رجــا
ً
التقى مقتدى الصدر
معتدال .أخبرني ناشط
ّ
عــام  ،2015برفقــة آخريــن ،أنهــم ،حــن كانــوا
مجتمعني في غرفة بفندق بعد اللقاء ،سمعوا
البــاب يطــرق ،وحــن فتــح ُ
أحدهــم الباب وجد
ّ
شــابًا يحمــل كيســا أســود ،أبلغــه أن «الســيد»
أرســل إليــه وإلــى صحبــه ّ قنانــي مشــروبات
كحوليــة .يقــول صاحبي إنه اســتغرب ،معلقًا
ّ
ّ
ملــن كانــوا حولــه فــي الغرفــة إن الرجل يظن أن
العلمانيــة مجـ ُ
ـرد نــزوة .هو وعــدد من زمالئه
الناشــطني فــي تظاهــرات عــام  2015كانــوا
مدعويــن إلــى النجــف للقــاء الصــدر .ذهبــوا
بحمــاس للقائــه ،لــم يــروه «وطنيــا» فحســب،
ّ
كان
بــل وجــدوه متفهمــا علمانيتهــم كذلــكّ .
صاحبــي الناشــط ســاخرًا مــن الحــال ،لكنــه
ّ
أصــر علــى أن زمــاءه لــم يكونــوا كذلــك ،ليــس
بســبب الخمــر املرسـ ِـل إليهــم فــي جنــح الليــل،
بــل بســبب مقــوالت الصــدر الجديــدة .ذهــب

الصــدر إلــى أبعـ َـد مــن ذلــك ،ففــي نهايــة عــام
 2015أو بدايــة العــام الالحــق لــه ،دافــع عــن
ضــرورة التعامــل مــع األشــخاص املثليــن
بطريقــة قانونيــة ووفــق منطــق «إنســاني».
شـ ّـجع هــذا كلــه التعامــل مــع الرجــل وتيــاره
بطريقــة مختلفــة مــن األقليــة «العلمانيــة»
ذات التأثيــر البالــغ فــي حــراك العــراق .وهنــا،
ّ
نتحدث عن زعيم سياسي بشعبية مؤقتة،
ال
كنوري املالكي ،بل عن شــخصيةٍ لها شــعبية
ذات جمهــور يتبعــه فــي ّ
أي ظــرف ،ومه َمــا
ّ
كانت عقائده وشــعاراته ،إلى درجة أن بعض
جمهوره ّ
يقبل عجالت سيارته.
َ
قـ ّـدم الصـ ُ
ـدر نفســه خــال الســنوات األخيــرة
خصمــا للذهنيــة املليشــياوية ،حاول احتواء
ـن أيديولوجيــا معــه وتقبلهــم ،دافــع
املختلفـ ّ
لبرملان يمثل
األولى
ـة
ـ
س
الجل
في
ـه
ـ
لكن
عنهــم.
ٍ
أكثريتــه الناجحــة باالنتخابــات نجاحــا
حاســمًا ،أرســل ّ
نوابــه مرتديــن أكفانًا بيضاء

مكتــوب علــى بعضهــا اســم «ج ّيــش اإلمــام
ً
املهــدي عــج» أي اســم مليشــيا مثلــت واحــدة
ِمن أصعب لحظات سفك الدم العراقي وحرب
الجماعــات الخارجــة عــن الدولــة ومعركــة
تــوازن الرعــب ،وهــي املليشــيا نفســها التــي
ّ
حلها الصدرّ ،
وأسس على أنقاضها مليشيا
أخــرى بمسـ ّـمى «ســرايا الســام» .هــذا هــو
املشــهد العراقــي ،أكبــر الكتــل الفائــزة تدخــل
البرملــان بأكفــان مكتــوب علــى بعضهــا اســم
مليشــيا ســيئة الصيــت ،وفــي الوقــت نفســه،
تقـ ّـدم نفســها خصمــا للمليشــيات األخــرى
التي ّ
يسميها الصدر «القذرة».
منافســاه الرئيســان ،قائمــة يقودهــا رئيــس
إلى تقســيم العــراق وتقديم
البرملــان السـ ً
ـاعي ّ
نفســها زعيمــة ســنة البــاد ،ورئيــس وزراء
ســابق يعــد أهــم ســادة خــراب مــا بعــد خــراب
صـ ّـدام حســنْ ،
أي نــوري املالكــي ،وهــو
األب الفعلــي للمليشــيات الشــيعية املناوئــة
َ
للصدر ،كونه املســؤول الرئيس عن تأســيس
أهم أسمائها «عصائب أهل الحق» مستفيدًا
مــن انشــقاق قيــادات الصــدر عــن جيــش
املهدي ،وهو أيضًا املؤســس العملي للحشــد
الشــعبي كــردة فعــل علــى احتــال مســلحي
تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) األراضـ َـي
العراقيــة ،حــن كان هــو نفســه قائ ـدًا عامــا
للقوات املسلحة.
ٌ
ُ
نتائج االنتخابات حصيلة عدة عوامل؛ أولها
ّ
أن قانــون االنتخابــات الجديــد ،الــذي دافــع
ّ ً
عنــه مقتــدى الصــدر ،كان مفصــا ليناســبه.
ّ
واملعمــم الــوارث
هــو قانــون دوائــر صغيــرة،
آلل الصــدر هــو الوحيـ ُـد القــادر علــى تجنيــد
جمهــوره للتصويــت بكثافــة فــي دوائرهــم
االنتخابية .بذلك استفاد من مقاطعة شعبية

ينتظر مقتدى الصدر
َ
رحيل السيستاني،
واألربعة الكبار الذين
أحدهم قبل
رحل
ُ
المرجع
أكثر من عام،
ُ
محمد سعيد الحكيم،
يقدم نفسه
كي
ّ
منافسًا على ميراثه
األسري
قيادة كانت شابة،
مليشياوية ،خلفها
جمهور عريض من
«غير المنطقيين»
وأصبحت اآلن في
المركز
ُ
واســعة لجــأت إليهــا األغلبيــة الصامتة ،حني
لــم تجــد َمــن يمثلهــا ،أو فقــدت ثقتهــا بحالــة
الوضع السياسي ونظامها.
قــد ُينظــر إلــى األمــر أنــه انتكاســة للعــراق،
مشـ ٌ
ـهد شــعبوي مشبع بأيديولوجيا السالح
ّ
الذي يحمل اســم الســامُ ،إذ إن ســرايا الســام
املليشــيا األكبـ ُـر واملقدمــة نفســها كمعتدلــة
ّ
ضــد قتلــة إيــران في العــراق ،على الرغم من أن
ّ
قــادة جــل القتلــة جــاءوا من خلفيــات صدرية.
هــو ليــس انتكاســة ،هــو امتداد لحالــة عراقية
ً
لم يتم التأمل فيها طويال؛ حالةِ البلد املهزوم
ّ
واملدمــر بعدمــا كان يحلــم باســتعادة نبوخــذ
نصــر وحمورابــي وســركون األكــدي وهــارون
الرشــيد .الشــيعية السياســية «الكالســيكية»
جــاءت من خارج التســعينيات ،قفـ ْ
ـزت عليها،
عـ ْ
الثمانينيات
ـادت إلى الســبعينيات وبدايــة
ً
يــوم غــادرت العــراق .لهــذا لــم تكــن معنيــة بما

جــرى بعدهــا ،لم تفهمهــا ،لم تدرك تداعياتها
خدود في الروح العراقية التي
وما تركته من
ٍ
أنتجــت أغنيــة البرتقالة ذات اإليقاع املختلف
تمامــا عــن إيقــاع األغنيــة التقليديــة العراقية،
األغنيةِ الحزينة.
الصــدر هــو املمثل األهــم لتلك املرحلة ،مرحلة
ال سياســة فيهــا ،بل مقــوالت عريضة وعقائد
متخمــة ومعانــاة حافــرة فــي الذاكــرة .حــن
ّ
ُ
ّ
لبــس
أسـ َـس جيـ َـش املهــدي ،لــم يتــردد أن ي ِ
أفراده الرداء األسود ،لم يكن مهتما بالتشابه
ّ
مــع رداء خصمــه تنظيــم القاعــدة ،ألن االثنــن
حمال روح مليشــيا «فدائيي ّ
صدام» مليشــيا

امللثمني مرتدي السواد.
ّ
صحيـ ٌـح أن تاريــخ العــراق الجمهــوري كان
ّ
صعبــا ،مليئــا بالــدم ،غيــر أن مــا جــرى فــي
تســعينيات القــرن املاضــي مختلــف ،حالــة
ذات خيــارات وســيناريوهات وأوضــاع ال
تشــبه مــا مـ ّـر بــه ِمن قبــل ،وال تشــبه ما حصل
بعــد .هــذه املرحلــة تلقــي بظاللهــا اآلن ،ليــس
ِمــن خــال الجــوع والفقــر ،بــل عبــر َمــن كانــوا
جياعًا وفقراء ومعدمني ...األمر يشــبه الثورة
الفرنســية ،مقاصلهــا أقامهــا الفقــراء ،علــى
الرغــم مــن مســاعي نخبهــا رفــع النســق العــام
لتفكيــر املجتمــع .بالطبــع ،هــي ليســت ثــورة،
وال فولتيـ َـر فــي العــراق كمــا ال ّ
روســو ،لكــن
ّ
تحولــت إلــى مليشــياوية،
هنــاك شــعبوية
ْ
ْ
ـت الهوائــلً ،وهــي اآلن
قتلــت ،آذت ،ارتكبـ ِ
ّ
حاضــرة علــى رأس البرملــان ،معلنــة بــا تردد
انتماءها لجيش املهدي.
الصــدر فــي هــذه املعادلــة ال َينظــر إلــى إدارة
الحكم في بغداد فقط ،هو يريد النجف أيضًا،
َ
ينتظــر رحيــل السيســتاني ،وجميـ َـع األربعــة
الكبــار الذيــن رحــل ُ
أحدهــم قبــل أكثر مــن عام،
ّ
ُ
املرجع محمد ســعيد الحكيم ،كي يقدم نفســه
منافســا علــى ميراثــه األســري .يريــد حكــمَ
األكثريــة الــذي كان معارضــا لــه قبــل ثمانيــة
أعوام ،وإبعاد الخصوم الشيعة ،ليكون زعيم
الطائفــة الوحيــد ،حســن نصــر اللــه العــراق،
كــي يفــرض رأي األكثريــة .كيف ســيكون ذلك؟
معرفــة الجــواب صعبــة ،وخيــارات اآلخريــن،
وفي مقدمتهم إيران ،تبدو اآلن مربكة.
فــي النهايــة ،هنــاك قيــادة كانــت شــابة،
مليشياوية ،خلفها جمهور عريض من «غير
املنطقيــن» وأصبحــت اآلن فــي املركــز .هــذا
ليــس نجاحــا للصــدر بقــدر مــا هو اســتحقاق
عراقــي ال يمكــن إعــادة بنــاء البــاد مــن دون
ـران
فهمــه واكتوائهــا بنــاره ،كمــا اكتــوت بنيـ ٍ
أخــرى وآخريــن .ســتتعلم أم ال؟ ســؤال تقــول
ّ
ـؤد إلــى
التجربــة إن الــدروس القاســية لــم تـ ِ
نتائجها الالزمة.
(إعالمي عراقي في تلفزيون العربي)

تحذير من غرق أراض ومنازل في قطاع غزة

17

رصد «الشفق القطبي» في استوكهولم

ٍ
ّ
أراض فلســطينية ومنــازل مــن جـ ّـراء فتــح
ـرق
ـ
غ
ـن
ـ
م
ـزة،
ـ
غ
ـاع
ـ
ط
حــذرت بلديــة النصيــرات ،وســط ق
ٍ
إســرائيل ســدود تجميــع ميــاه األمطــار قــرب الحــدود الشــرقية للقطــاع .وقالــت البلديــة ،فــي بيــان:
«ندعــو الســكان املجاوريــن ملجــرى وادي غــزة إلــى اتخــاذ أقصــى درجــات الحــذر أو إخــاء منازلهــم،
بعد فتح االحتالل ســد مجرى الوادي» .أضافت« :من املحتمل أن يسـ ّـبب فتح الســد فيضان املجرى
ّ
وغمــر امليــاه للمناطــق واملنــازل املجاورة» .وتسـ ّـبب إســرائيل مع كل شــتاء إغــراق األراضي الزراعية
قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة ،من ّ
(األناضول)
جراء فتحها لسدود تجميع مياه األمطار.

شهدت العاصمة السويدية استوكهولم ،أول من أمس ،الظاهرة الطبيعية املسماة «الشفق القطبي»
ّ
أو «األضــواء الشــمالية» .وقــال رئيــس قســم علــم الفلــك الســويدي فــي أوربــرو ،كجيل أوالوســون ،إن
الشفق القطبي شوهد في استوكهولم .وأكد أولوسون أن املجال املغناطيسي لألرض شهد تمزقًا
ّ
وصدعًا ،ما أدى إلى انعكاس األضواء الشــمالية بقوة في الســماء .أضاف أن الشــفق القطبي يمكن
أن يظهــر أيضــا مــن أملانيــا وبولندا في األيام املقبلة .ويتشــكل الشــفق القطبــي نتيجة تفاعل املجال
(األناضول)
املغناطيسي لألرض مع الجسيمات املشحونة القادمة من الشمس.

اليمن« :جوع متزايد» يهدد الماليين
أعلنــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق
اإلنســان فــي اليمنّ ،أن ماليــن النازحني في اليمن
يواجهون «جوعًا متزايدًا» بسبب قطع املساعدات
الغذائيــة .وقالــت« :تواجــه العائــات النازحــة فــي
اليمــن جوعــا متزاي ـدًا بســبب قطــع املســاعدات
الغذائيــة» ،مضيفــة ّأن «أكثــر مــن نصــف النازحني
داخليــا فــي البــاد البالــغ عددهــم  4ماليــن نســمة

ّ
يعيشــون فــي مناطــق مصنفــة علــى أنهــا حالــة
غذائيــة طارئــة» .وتشــير إلــى ّأن «املاليــن خــال
الشــهر الجــاري يحصلــون علــى حصــص غذائيــة
مخفضة».
ومطلــع الشــهر الجــاري ،أعلنــت األمــم املتحــدة
إيقــاف أو تقليــص برامــج إغاثيــة حيوية في اليمن
من جراء نقص التمويل .ويشــهد اليمن منذ أكثر

مــن  7ســنوات حربــا مســتمرة بــن القــوات املوالية
للحكومــة املدعومــة مــن التحالــف العربــي بقيــادة
الســعودية ،وجماعــة «أنصــار اللــه» الحوثيــن
املدعومــة مــن إيــران ،التي تســيطر على محافظات
عــدة بينها العاصمة صنعاء ،منذ ســبتمبر/أيلول
.2014
وحتــى نهايــة عــام  ،2021أســفرت حــرب اليمــن

عن مقتل  377ألفًا بشــكل مباشــر وغير مباشــر،
بحســب األمــم املتحــدة .وأدت الحــرب إلــى خســارة
اقتصــاد البــاد  126مليــار دوالر ،فــي واحــدة مــن
أســوأ األزمــات اإلنســانية واالقتصاديــة في العالم،
إذ يعتمــد معظــم الســكان البالــغ عددهــم نحــو 30
مليونًا على املساعدات.

(األناضول)

عندما توازن تركيا خياراتها بين روسيا والغرب
محمود علوش

علــى وقــع الحشــود العســكرية الروســية
علــى الحــدود األوكرانيــة ،أجــرى املســؤولون
ـات مكثفــة علــى
الــروس والغربيــون مفاوضـ ٍ
أكثــر مــن مســتوى خــال األســبوع املنصــرم،
فــي مســعى إلى نزع فتيــل حرب جديدة تلوح
في هذه املنطقة .في العاشر من شهر يناير/
كانــون الثانــي الجــاري ،التقــى دبلوماســيون
أميركيــون وروس فــي جنيــف .وبعــد يومــن،
انعقد مجلس حلف شمال األطلسي (الناتو)
وروســيا فــي بروكســل قبيــل اجتمــاع منظمــة
األمــن والتعــاون فــي أوروبــا فــي األســبوع
كان القاســم املشــترك فــي االجتماعــات
نفســهّ .
الثالثــة أنهــا أخفقــت جميعهــا فــي تهدئــة
التوتــر .تطالــب روســيا ،مــن بــن أمــور أخرى،
وضــع حــدود لتوســع «الناتــو» علــى أطرافهــا
الشــرقية ،واالنســحاب مــن الــدول التــي كانــت
جــزءًا مــن االتحــاد الســوفيتي .كمــا تطلــب من
الحلــف ً التوقــف عــن التعــاون مــع أوكرانيــا،
ً
قانونيــا بــأن أوكرانيــا وجورجيــا
وضمانــا
ُ
لــن ًتنضمــا أبـ ًـدا إلــى الحلــف ،كمــا وعدتــا
ُ
ســابقا .الرســائل التــي ترســلها موســكو فــي
ُ
هــذا الخصــوص متضاربــة ،فبينمــا تشــير
ّ
حشــودها العســكرية إلى أن خيار شن هجوم
جديــد علــى أوكرانيــا مطـ ٌ
ـروح علــى الطاولــة،
ينفــي مســؤولوها هــذا األمــر .يبــدو بوتــن
واضحــا فــي مســعاه إلــى إعــادة رســم خطــوط
ّ
ـاردة بــن
املواجهــة التــي كرســتها الحــرب البـ ّ
روســيا والغــرب قبــل ثالثــة عقــود ،لكنــه غيــر
واضــح فــي خطواتــه املســتقبلية فــي حــال لــم
يســتجب الغــرب ملطالبــه ،مــا يضــع الغربيــن
في حالة من عدم اليقني.
في العلن ،سعت الواليات املتحدة وحلفاؤها
إلــى تقديــم أنفســهم جبهة ّ
موحــدة في األزمة،
ّ
لكــن الواقــع ال يبــدو كذلــك ،فإلــى جانــب قلــق
دول أوروبيــة مــن أفــكار طرحتهــا الواليــات
املتحــدة فــي محادثاتهــا مــع موســكو قبــل
عرضهــا علــى الحلفــاء ،تبــدو تركيــا قلقــة
مــن ارتــداد هــذا الصــراع عليهــا ،بالنظــر إلــى
وضعهــا االســتثنائي للغايــة ،فهي من جانب
عضــو فــي حلــف الناتــو ،وتمتلــك ثانــي أكبــر

جيــش فيــه بعــد الواليات املتحــدة ،كما لديها
عالقــات وثيقــة مــع أوكرانيــا تطــورت ،أخي ـرًا،
لتشــمل جوانــب عســكرية .ومــن جانــب آخــر،
تحافــظ علــى عالقــة جيــدة نســبيًا أو ،بشــكل
أدق ،غيــر متوتــرة للغايــة مــع موســكو .كمــا
لديهــا مصالــح متداخلــة معهــا فــي آســيا
الوســطى والقوقاز والشــرق األوســط وشمال
أفريقيــا .فــي الســنوات األخيــرة ،تدهــورت
عالقــات أنقــرة مــع الغربيــن بفعــل تعــارض
مصالحهــم فــي قضايــا دوليــة كثيــرة .كانــت
الشــراكة التــي أبرمتهــا تركيــا مــع روســيا
عقــب إصــاح العالقــات بينهمــا بعــد إســقاط
املقاتلــة الروســية عــام  2015أحــد األســباب
الرئيســية التــي ّأدت إلــى تدهــور عالقاتهــا
بالغــرب ،ســيما الواليات املتحــدة .على الرغم
مــن ذلــك ،ظــل موقــف تركيــا الداعــم وحــدة
األراضــي األوكرانيــة ،والرافــض االعتــراف
بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ،إحدى نقاط
االلتقــاء القليلــة بــن ّأنقرة والغــرب .ومع ذلك،
ســعت أنقــرة إلــى تبنــي سياســة متوازنــة فــي
هــذه املســألة مــن خــال رفــض ضــم القــرم مــن
دون االنضمــام إلــى العقوبــات الغربيــة علــى
روســيا ،وتقديــم نفســها علــى الــدوام وســيطًا
بني موسكو وكييف.
ّ
قبيــل املفاوضــات الروســية الغربيــة ،حــث
وزيــر الدفــاع التر ّكــي ،خلوصــي أكار ،روســيا
نداء
والغــرب علــى تجنــب أية اســتفزازات ،في ٍ
يعكــس مخــاوف أنقــرة مــن ارتــدادات تفاقــم
ـن عليهــا .علــى مــدى
الصــراع بــن الجانبـ ّ
الســنوات املاضيــة ،حثــت أنقــرة باســتمرار
حلفاء هــا فــي «الناتو» علــى االلتزام باتفاقية
مونتــرو لعــام  ،1936والتي تهدف إلى ضمان
االســتقرار فــي منطقــة البحــر األســود .علــى
عكــس معظــم القضايــا الدوليــة التــي نجحــت
تركيــا وروســيا فــي إدارة الخالفــات بشــأنها
على قاعدة التعاون التنافسي ،ظل التعارض
بينهما حول املســألة األوكرانية عقبة ثانوية
فــي عالقاتهمــا .لكــن هــذه العقبــة أضحــت
رئيســية اآلن ،مــع تصاعــد التوتــر الروســي
الغربي إلى مسـ ً
ـتوى ُيعاد فيه رســم جغرافية
خطــوط ّاملواجهــة بــن الطرفــن .عــاوة علــى
ذلــك ،يؤثــر هــذا التحــول ،بشــكل مباشــر ،على

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

منطقــة حساســة لروســيا وتركيــا هــي البحــر
األســود ،مــا يزيــد مــن الضغوط على سياســة
التــوازن التــي تنتهجهــا تركيــا بــن روســيا
ّ
والغرب منذ سنوات .يتركز القلق التركي في
الوقــت الراهــن علــى امتــداد الصــراع الروســي
الغربــي إلــى البحر األســود ،إلى جانب الحذر
املتزايــد مــن السياســات التوســعية الروســية
في هذه املنطقة.
ســاهمت اتفاقيــة مونتــرو فــي إرســاء حالة من
توازن القوى في البحر األسود على مدى أكثر
مــن ثمانيــة عقــود ،وإبقائــه بعي ـدًا التوتــرات.
لكــن التحــوالت التــي حدثــت خــال العقديــن
املاضيــن تســببت بخلــل فــي هــذا التــوازن،
وقللــت مــن جدوى اســتراتيجية تركيا في هذا
الخصــوص .فإلــى جانــب انضمــام بلغاريــا
ورومانيــا إلــى «الناتــو» ،عملــت روســيا علــى
تعزيــز وجودهــا العســكري في البحر األســود.
فــي عــام  ،2008دعمــت هجــوم االنفصاليــن
علــى القــوات الجورجيــة ،إلخراجهــا مــن إقليــم
أبخازيــا قبــل االعتــراف باســتقالله إلــى جانب
أوســيتيا الجنوبيــة .وبعد ســتة أعــوامّ ،
ضمت
شــبه جزيــرة القــرم إليها .لم تكــن دوافع بوتني
محصــورة فحســب بمواجهــة تمـ ّـدد «الناتــو»
شرقًا ،بل ألن البحر األسود ُيعد نقطة وصول
روســيا إلــى البحــر األبيــض املتوســط ،حيــث
ينمــو دورهــا هنــاك بشــكل كبيــر .وبالنظــر
إلــى أن الصــراع الروســي الغربــي يؤثــر بشــكل
مباشــر علــى الوضــع فــي البحــر األســود ،فــإن
ستتخذه أنقرة في األزمة الحالية
املوقف الذي
ً
أصبح أكثر حيوية من أي وقت مضى.
في الوقت الحالي ،تراهن تركيا على إمكانية
حــل األزمــة على حــدود أوكرانيا دبلوماســيًا.
مــع ذلــك ،إن لــم يتمكــن الجانبان مــن التوصل
ّ
إلــى تســوية للصــراع ،فإن اســتجابة «الناتو»
ملطلــب روســيا التعهــد بعــدم ضــم أوكرانيــا
ً
وجورجيــا للحلــف مســتقبال ،سـ ُـيضعف
مســاعي أنقــرة إلعــادة التــوازن مــع روســيا
فــي البحــر األســود .وفــي حــال تطـ ّـورت األزمة
إلــى صــراع عســكري جديــد ،فســيضع ذلــك
تركيــا أمــام خيــارات صعبــة ،فمــن جانــب،
عرض انخراطهــا ،وهــو مســتبعد ،فــي ّ
سـ ُـي ّ
أي
ـرب جديــدة إلــى جانــب كييــف و«الناتــو»
حـ ٍ
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إلى جانب ضغطها
العسكري على
الوجود التركي في
شمال سورية ،في
مقدور روسيا ممارسة
مزيد من الضغوط
إلضعاف دور تركيا
في آسيا الوسطى

مصالحهــا مــع روســيا لخطــر كبيــر .ومــن
ـيضر الحيــاد فــي ّ
جانــب آخــر ،سـ ّ
أي مواجهــة
عســكرية ،للغايــة ،بشــراكتها السياســية
والعســكرية واالقتصاديــة املتناميــة مــع
أوكرانيا ،وسـ ُـيلحق ضــررًا إضافيًا ّبمكانتها
ّ
املرجــح أن تتبنــى أنقــرة
فــي «الناتــو» .مــن
سياســة الحيــاد العســكري فــي مثــل هــذا
الســيناريو مــع املوقــف السياســي نفســه،
ّ
الداعــم لكييــف الــذي تبنتــه بعــد  .2014لكــن
ّهــذا الحيــاد ،الــذي سـ ُـينظر لــه فــي أنقــرة على
أنــه يحـ ّـد مــن األضــرار عليهــا ،سـ ُـي ّ
كرس خلــل
التــوازن فــي البحــر األســود لصالــح روســيا.
ففــي حــرب ّ 2014أدت ســيطرة موســكو علــى
كثيــر مــن ســفن البحريــة األوكرانيــة والبنيــة
التحتيــة للموانــئ إلــى إنهــاء تفــوق البحريــة
التركية في املنطقة.
ّ
لــدى موســكو أوراق ضغــط مؤثــرة ُيمكــن أن
تمارســها علــى أنقــرة إلبقائهــا علــى الهامــش
فــي الصــراع الراهــن ،فإلــى جانــب الضغــط
العسكري الذي تمارسه بالفعل على الوجود
ّ
التركــي فــي شــمال ســورية ،فــإن بمقدورهــا
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هاتف0097440190600 :

ممارســة مزيــد مــن الضغــوط إلضعــاف دور
تركيــا فــي آســيا الوســطى ،وعرقلــة طموحها
لفتــح معبــر بـ ّـري مــع أذربيجان عبــر أرمينيا.
كان التدخــل ّالروســي األخيــر فــي أزمــة
ّ
ّ
مستعدة
كازاخستان مؤشرًا على أن موسكو
لتهميــش الــدور التركــي فــي الجمهوريــات
الســوفييتية الســابقة الناطقــة باللغــات
التركيــة إذا مــا قـ ّـررت ذلــك .في املقابــل ،ال يزال
هنــاك مــا ُيمكــن أن يقدمــه بوتــن ألردوغــان
لدفعــه إلــى الحيــاد ،فإلــى جانــب تراجــع
إمــدادات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا عبــر
بيالروسيا وأوكرانيا ،سيؤدي تعليق أملانيا
املحتمــل لخــط نــورد ســتريم  ،2إذا مــا تفاقــم
الصــراع إلــى زيــادة إمــدادات الغــاز الروســية،
ّ
عبــر خطــوط أنابيــب تمر عبر تركيا ،ما يعزز
طموحــات أنقــرة لتعزيــز دورهــا دولــة عبــور
للطاقة إلى أوروبا .لكن هذه املنافع املحتملة
لسياســة الحياد ســتزيد من النظرة الســلبية
داخل «الناتو» إلى دور تركيا فيه.
ّ
تسعى أنقرة حاليًا إلى موازنة خياراتها بدقة
فــي هــذا الصــراع ،لكــن إخفاق روســيا والغرب
فــي التوصــل إلــى تســويةٍ ُيمكــن أن يـ ّ
ـؤدي إلى
نهاية عملية التوازن طويلة األمد لتركيا بني
«الناتــو» وروســيا ،إلــى جانــب تقييــد طمــوح
النفوذ اإلقليمي الذي ّ
حدد فترة حكم الرئيس
رجــب طيــب أردوغــان .مــع اقتــراب االنتخابات
الرئاسية والبرملانية التركية ّ
املقررة منتصف
العــام املقبــل ،يســعى أردوغــان إلــى تصفيــر
املشــكالت الخارجيــة ألنقــرة ،مــن أجــل التفـ ّـرغ
للتحديــات االقتصادية التي تواجهها البالد.
وعلــى الرغــم من نجاحــه في تهدئة التوتر مع
األوروبيني في شرق املتوسط وإعادة إصالح
العالقــات مــع بعض القوى اإلقليمية العربية،
ّ
فــإن األزمــة الراهنــة بــن روســيا والغــرب قــد
ُ ّ
تشــكل ضربــة قويــة لهــذه املســاعي .أكثــر مــن
ُيقلــق تركيــا فــي هــذه املرحلــة أن تجــد نفســها
ً
مجبرة على التعامل مع صراع عسكري يلوح
في األفق على جبهتها الشمالية ،وأن يدفعها
هــذا األمــر إلــى االختيــار بــن خياريــن كالهما
مـ ّـر ،أو اختيــار الحيــاد الــذي قــد يـ ّ
ـؤدي إلــى
عزلتها ووضعها على الهامش.
(كاتب لبناني)
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الطالق مح ّرم في شمال القوقاز

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي الجمهوريــات ذات األغلبيــة املســلمة
فــي شــمال القوقــاز جنوبــي روســيا ،مــا زال
ّ
(املحرمــات) فــي
الطــاق مــن التابوهــات
املجتمعــات املحليــة ،األمر الذي يضطر نســاء كثيرات
ّ
إلــى ّ
تحمــل العنــف األســري مــن قبــل أزواجهــن ،خوفــا
ّ
ّ
مــن تنديــد ذويهــن باالنفصــال ومنعهــن مــن رؤيــة
ّ
ّ
أطفالهــن .ومــع ذلــك ،بدأت فــي اآلونة األخيــرة تتجلى
ّ
مالمــح تحــرك تعمــل لــه نســاء قوقازيــات مــن أجــل
ّ
ّ
حقوقهــن ومواجهــة التقاليــد الراســخة فــي مناطقهن
منذ قرون.
وعلى الرغم من الرفض املجتمعي قبل الديني للطالق
ّ
ـإن دراســة حديثة ّ
أعدتها شــركة
فــي شــمال القوقــاز ،فـ
ّ
«فــن إكســبيرتيزا» الدوليــة لالستشــارات أظهــرت أن
عدد حاالت الطالق في األشهر األربعة األولى من عام
 2021ارتفــع بمقــدار  3.5أضعــاف فــي إنغوشــيا و2.7
ضعــف فــي الشيشــان و 2.1ضعــف في داغســتان .وما
زالــت الشيشــان فــي صــدارة األقاليــم الروســية لجهــة
تفـ ّـوق عــدد حــاالت الــزواج علــى عــدد حــاالت الطــاق
ّ
بنســبة تصــل إلــى  207.7فــي املائــة ،متخطيــة بفــارق
ّ
هائــل داغســتان التــي حلت في املرتبة الثانية بنســبة
 87.7في املائة.
وبعد معاناتها من العنف األسري وقرارها االنفصال
عــن زوجهــا ،واجهــت نينــا تســيريتيلوفا ،امــرأة

داغســتانية مــن مدينــة بويناكســك ،مشــكالت كثيــرة
ّ
بــدءًا مــن تخلــي ذويهــا عنهــا وعــدم تقديــم املســاعدة
ً
لها وصوال إلى انحياز القضاء لزوجها السابق .وقد
اضطــرت تســيريتيلوفا إلــى االنتقــال إلــى محــج قلعة
جديدة.
عاصمة جمهورية داغستان لبدء حياة
ُ
وتخبــر تســيريتيلوفا «العربــي الجديــد»« :خطبــت
عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري .وصار والدي
علي حتى ّ
أتزوج في أسرع وقتّ ،
يضغط ّ
فتم ذلك بعد
أشهر من إتمامي عامي الثامن عشر .وأنجبت طفلي
ّ
ّ
األول بعــد أقــل مــن عــام ،ثـ ّـم أنجبــت الثانــي» .تضيــف
ّ
ّ
تســيريتيلوفا« :كنــت أتعــرض إلــى عنــف أســري ،لكــن
ّ
الجميــع كان يحــاول إقناعــي بأن هذا الوضع طبيعي
ّ
وأن أح ـدًا لــن ّ
لي :لن
يتزوجنــي في حال
الطالق .وقيل َ
ّ
يك
تفســدي الحياة على نفســك ّفحســب ،إنما على ابن ِ
ّ
استمر زواجي ستة أعوام ونصف العام».
كذلك .لذلك
ً
ّ
وتتابــع تســيريتيلوفا« :وبعدمــا صرت حامــا للمرة
الثالثــة ،ازداد الوضــع ســوءًا ،إذ لــم يثـ ِـن حملي زوجي
عــن ضربــي بقســوة شــديدة .علــى أثــر ذلــك ،اضطررت
إلــى مغــادرة املنــزل ،وســافرت إلــى محــج قلعــة حيــث
اســتأجرت شــقة وباشــرت بإجــراءات الطــاق ألبــدأ
حياتي الجديدة».
وحــول موقــف عائلتهــا مــن قــرار االنفصــال ،تقــول
تســيريتيلوفا« :فــي أحيــان كثيــرة ،يســاعد األهــل
ابنتهــم املنفصلــة عــن زوجهــا فــي الفتــرة األولــى .ثـ ّـم
ّ
يعـ ّـدون وصــف الحالــة االجتماعيــة الجديــدة ،مطلقة،

بمثابــة وصمــة عــار ،فيصـ ّـرون علــى مصالحتهــا مــع
زوجهــا ،وهكــذا تعــود األمــور إلــى مــا كانــت ّعليــه ال
بل تزداد ســوءًا» .وتشــير تســيريتيلوفا إلى أنه «عند
رفعــي دعــوى الطــاق ،لــم يأخــذ القاضــي طرفــي ،بــل
كان يمارس ضغطًا ّ
علي ،منحازًا إلى زوجي الســابق
ّ
ومتضامنــا معــه» ،مؤكــدة أن «النــاس فــي القوقــاز
ّ
ّ
ينددون باملطلقات مهما كان ســبب الطالق .بالنســبة
ُّ
ـت املذنبــة بجميــع الكبائر .كذلك
ـت فأنـ ِ
إليهــم ،إذا طلقـ ِ
ّ
ّ
قات».
املطل
حيال
المباالة
ثمة حالة
ّ
ومــا فاقــم متاعــب تســيريتيلوفا هو أنهــا انتقلت إلى
َ
ً
مدينــة أخــرى برفقة طفلــن وحامال بثالث ،بال موارد
مالية للعيش .وتوضح« :واجهت مشكالت مالية ولم
أحصل على النفقة على الرغم
أكن أعلم بحقوقي ،ولم
َّ
مــن مطالبتــي بهــا .فلــم يتبــق أمامــي مــن خيار ســوى
الذهــاب إلــى العمــل مصطحبــة أطفالي الصغــار ،بمن
فيهــم الرضيــع ،وذلــك ملـ ّـدة أربعة أشــهر قبل أن أمرض
بســبب اإلجهــاد الجســدي» .وال تخفــي تســيريتيلوفا
ّ
أن «زوجــي الســابق حــاول خطــف األطفــال ودهســي
ّ
وكذلك كسري بشتى الطرق املمكنة».
فــي ســياق متصــل ،تشــير الصحافيــة والباحثــة
املتخصصة في شــؤون القوقاز ليديا ميخالتشينكو
إلــى «ســوء األوضــاع املتعلقــة بحقــوق املــرأة فــي
الجمهوريــات ذات األغلبيــة املســلمة فــي شــمال
ّ
مقدمتهــا الشيشــان وداغســتان
القوقــاز ،فــي
ّ
محملــة «الســلطات املحليــة مســؤولية
وإنغوشــيا»،

تعدد الزوجات
يُــعــرف حــاكــم الــشــيــشــان رمــضــان قــديــروف
بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدال ،من قبيل
انحيازه إلى الــزوج في حــوادث العنف األســري،
«التمسك بالزواج» على عاتق
واضعًا مسؤولية
ّ
لتعدد
ّ
المرأة ،باإلضافة إلى ترويجه المستمرّ
الــزوجــات ،على الــرغــم مــن تــعــارض ذلــك مع
القانون الفيدرالي الــروســي .أمــا في إنغوشيا،
تعدد الزوجات
فقد اصطدمت محاولة تقنين
ّ
بإصدار حكم ببطالنه.

التســاهل مــع االنتهــاكات التــي تطاول املــرأة» .وتقول
َ
ميخالتشينكو لـ«العربي الجديد» ّإن ّ
«ثمة مشكلتني
َ
رئيسـ ّـيتني تواجهــان نســاء شــمالي القوقــاز ،أوالهما
الحصــول علــى الطــاق الــذي ال يوافق عليه ّ
األئمة في
حالة رفض الزوج.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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تونس :رياض األطفال تطلق
«فوارق التعليم»

تشير دراسات إلى أن عوامل إحجام الشباب الدنماركيين
عن اإلنجاب لم تعد تنحصر في نظرتهم إلى أولوياتهم
الشخصية ،بل بالخوف من المستقبل البيئي السياسي،
وتأثير المواد الكيميائية

مشروع
الطفل
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تسجل الــدنـمــارك على غــرار دول
غربية أخرى تراجعًا في معدالت
اإلن ـجــاب منذ سبعينيات القرن
العشرين .ولــم تسفر مـحــاوالت رفــع املعدل
م ــن  1.7طـفــل لـكــل امـ ــرأة إل ــى  2.1عـلــى أقــل
تقدير للحفاظ على عدد السكان عن نتائج
إيـجــابـيــة ،بحسب مــا كشفته أرق ــام نشرها
باحثون في ديسمبر /كانون األول املاضي
ومطلع العام الجاري ،علمًا أن تراجع معدل
اإلنجاب يشمل العالم كله ،وتحدده األرقام
املعلنة من نحو  5أطفال لكل امــرأة إلى 2.5
طفل للمرأة في املتوسط.
مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف أن الـ ـشـ ـب ــاب ال ــدن ـم ــارك ـي ــن
معتادون على تأخير مشروع اإلنجاب من
أجــل تحقيق أولــويــات التعليم والحصول
ع ـلــى وظ ـي ـفــة وت ــأم ــن املـ ـن ــزل ،ل ـكــن عــوامــل
أخـ ــرى تـلـعــب دورًا ف ــي جـعــل ه ــذا املجتمع
اإلس ـك ـن ــدن ــاف ــي ص ـغ ـي ـرًا ع ـلــى ص ـع ـيــد عــدد
سكان الذي يناهز  5.5ماليني ،بينهم نحو
 14في املائة من أصــول غير دنماركية ،هم
مهاجرون من الغرب ودول العالم الثالث.
وي ـ ــاح ـ ــظ م ـت ـخ ـص ـص ــون ف ـ ــي ال ـخ ـص ــوب ــة
واإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاب ب ــاملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي فــي
كوبنهاغن شــاركــوا فــي دراس ــة عــن أسباب
ت ــأخ ــر وانـ ـخـ ـف ــاض ال ـ ـ ـ ــوالدات أن «م ـش ــروع
إنـجــاب طفل لــدى الشباب يــأتــي بعد فــوات
ً
األوان ب ـس ـبــب ال ـتــرك ـيــز أوال ع ـلــى تـطــويــر
الــوضــع ال ــذات ــي» .ويـتـحــدثــون أيـضــا عــن أن
«ال ـع ـم ــر ال ي ـل ـعــب وح ـ ــده دورًا ف ــي تــراج ــع
الوالدات ،إذ شهدت السنوات األخيرة عزوف
الشباب عن اإلنـجــاب بسبب القلق البيئي،
وه ـ ــو م ــا ي ـج ــب أن ي ـت ـعــام ــل ال ـس ـيــاس ـيــون
ّ
التغيرات
معه بـجــديــة ،فــاملـخــاوف مــن آث ــار
املناخية وأفعال الحكومة تساهم في تراجع
الرغبة في الحصول على طفل».

تؤكد السلطات
التونسية أنها توفر
االعتمادات المطلوبة
لتكريس التربية
المتكافئة للجميع
في رياض األطفال،
لكن عائالت محدودة
تحس بفوارق،
الدخل
ّ
وتخشى على فرص
تعليم أبنائها
تونس ـ إيمان الحامدي

الدنماركيون
في مرحلة
«فوات األوان»

امل ـهــم ف ـهــم م ــا ي ـجــري ل ــدى ال ـش ـب ــاب ،وأخ ــذ
قلقهم في االعتبار ،خصوصًا على صعيد
تأثيره على املجتمع».
وأبدى زمالء لها قلقهم من أن «نسبة  56في
املائة من الشباب الذين شملهم االستطالع
أبـ ـ ـ ــدوا اعـ ـتـ ـق ــاده ــم ب ـ ــأن ال ـب ـش ــري ــة م ـح ـكــوم
ّ
التغيرات املناخية ،ما
عليها باملوت نتيجة
يجعلهم أكثر عزوفًا عن وضع أطفال جدد
في هذا العالم ،ما يعني أنهم يؤمنون بأنه
ال يـصــح إن ـجــاب أط ـف ــال ،وتــرك ـهــم ملــواجـهــة
ّ
التغيرات التي تطرأ
مصير مشؤوم وســط
على مستقبل األرض».
وي ـع ـت ـبــر أسـ ـت ــاذ املـ ـن ــاخ وامل ـج ـت ـم ـع ــات فــي
ج ــامـ ـع ــة ج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ــدن ـ ـ ـمـ ـ ــارك ،س ـب ـس ـت ـيــان
م ـيــرن ـي ـلــد ،أن «مـ ــا ي ـع ــزز االتـ ـج ــاه الـسـلـبــي
للشبان التقارير التي تتحدث عن ّ
تغيرات
مناخية متطرفة» .ويضيف خــال تعليقه
للتلفزيون الــدنـمــاركــي عـلــى ال ـجــدل الــدائــر
ّ
املتغيرات
في شــأن نتائج الــدراســة وتأثير
املـنــاخـيــة عـلــى ال ـش ـبــاب أن «تـلـقــي الـشـبــاب
م ـع ـلــومــات ع ــن أن م ـتــوســط درج ـ ــة حـ ــرارة
الدنمارك ارتفع نحو  1.4درجــة مئوية عن
عـ ــام ( 1888ت ــاري ــخ بـ ــدء ت ـس ـج ـيــل درجـ ــات
الـحــرارة) ،وتوقع ارتفاعها نحو  2.8درجة
بحلول عــام  ،2100يلعبان دورًا فــي طريقة

تفكير األج ـي ــال ال ـجــديــدة بــاملـسـتـقـبــل ،لكن
األمـ ــانـ ــة امل ـه ـن ـيــة ت ـح ـتــم وضـ ــع امل ـع ـلــومــات
على الطاولة كي يتصرف الناس بناء على
أساسها».
م ــن جـهـتـهــا ،ت ــرى أس ـت ــاذة عـلــم الـنـفــس في
املستشفى الوطني الدنماركي ،ترينا ليند،
أن «حـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـخـ ــوف امل ـت ـع ـل ـقــة بـمـسـتـقـبــل
التغيرات املناخية باتت حاضرة إلى جانب
الـ ــرهـ ــاب االج ـت ـم ــاع ــي ،م ــا ي ـج ـعــل ال ـش ـبــاب
ي ـجــدون صـعــوبــة فــي ات ـخــاذ قـ ــرارات بينها
اإلنجاب ،وهو ما يزيده عدم رؤيتهم جدية
كافية في تعامل الكبار مع املخاطر ،وعدم
االك ـت ــراث حـتــى ملـشــاعــرهــم فــي ش ــأن البيئة
واملناخ».
الغدد الصماء

على صعيد آخر ،تظهر نتائج دراسة أخرى
نشرت في منتصف ديسمبر /كانون األول
املــاضــي أن الدنماركيني يــواجـهــون مشكلة
ت ـت ـع ـل ــق بـ ــوجـ ــود اض ـ ـطـ ــرابـ ــات فـ ــي الـ ـغ ــدد
ال ـص ـمــاء تـتـسـبــب بـهــا مـ ــواد كـيـمـيــائـيــة في
مـحـيـطـهــم ال ـي ــوم ــي .وق ــد ح ــاول ــت سـلـطــات
كوبنهاغن خــال السنوات األخـيــرة خفض
االعتماد على املواد البالستيكية ،في تكرار
ملا فعلته سلطات باريس عبر حظر تغليف

«عراقيل بيئية» لفكرة اإلنجاب في الدنمارك (مادس كلوس راسموسن /فرانس برس)

ب ـعــض األغ ــذي ــة ب ـه ــذه املـ ـ ــادة ،ل ـكــن الـتــأثـيــر
على الهرمونات في الدنمارك أعمق بكثير.
ويــؤكــد الـبــاحـثــون فــي املستشفى الوطني
بـكــوبـنـهــاغــن أن «امل ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة بــاتــت
تدخل في صناعة كل شيء تقريبًا ،وبينها
املنسوجات وألعاب األطفال ومستحضرات
التجميل واألثاث والدهانات .ورغم أن هذه
املـ ـ ــواد غ ـيــر س ــام ــة ،لـكـنـهــا ت ـضــر اإلنـ ـس ــان،
وتؤثر سلبًا على نظامه الهرموني».
وي ـع ـت ـبــر هـ ـ ــؤالء أن ت ــأث ـي ــر امل ـ ـ ــواد ال ـض ــارة
أك ـبــر مــن ال ـســابــق ،خـصــوصــا عـلــى الـجـهــاز
التناسلي .ويكشف رئـيــس مــركــز البحوث

االتجاه السلبي

وي ـقــول الـبــاحـثــون ،اسـتـنــادًا إل ــى استطالع
ل ـلــرأي أج ــري فــي سبتمبر /أي ـلــول املــاضــي
وش ـ ـمـ ــل ح ـ ــوال ـ ــى  10آالف شـ ـ ــاب ت ـ ـتـ ــراوح
أعـمــارهــم بــن  16و 25عــامــا أع ـطــوا آراء ه ــم
حــول أسـبــاب تــرددهــم فــي إنـجــاب طـفــل ،إن
« 59فــي املــائــة مــن املستفتني أبـ ــدوا قلقهم
الشديد من التغيرات املناخية التي تجعلهم
يشعرون بإحباط يدفعهم إلى اتخاذ موقف
سلبي من إنجاب أطفال وســط الخوف من
مستقبل الـكــرة األرض ـيــة ،وكــذلــك مــن أفعال
الحكومات التي تثير غضبهم».
وتشير الباحثة التي شــاركــت فــي الــدراســة
الخاصة باملستشفى الوطني في كوبنهاغن
الـبــروفـيـســور آنــا صوفيا بــاك إلــى أنــه «من

اﻟﺴﻮﻳﺪ

اﻟﺪﻧﻤﺎرك
ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ
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النسبة المئوية لشباب ربطوا في
استطالع فكرة عدم إنجاب أطفال
بتغيّرات المناخ

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

في املستشفى الوطني بكوبنهاغن وأستاذ
الطب أندرس يول أن دراسة أخيرة تناولت
ت ــأثـ ـي ــر امل ـ ـ ـ ــواد ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة عـ ـل ــى ت ــراج ــع
الخصوبة واإلنـجــاب ،وانــدرجــت في سياق
ب ـحــث ع ــامل ــي ش ـمــل إض ــاف ــة إلـ ــى ال ــدن ـم ــارك
ال ـبــرازيــل وفــرن ـســا وبــريـطــانـيــا وأسـتــرالـيــا
ودولــة االحتالل اإلسرائيلي ،أظهرت عالقة
امل ــواد الكيميائية بـتــراجــع فــرص اإلنـجــاب
ل ـ ــدى الـ ــرجـ ــال فـ ــي الـ ــدن ـ ـمـ ــارك وبــري ـطــان ـيــا
وفــرنـســا ،وكــذلــك ب ــوالدة مــزيــد مــن األطـفــال
بتشوهات في األعضاء التناسلية ،علمًا أن
ً
رجــاال أصحاء باتت لديهم أنــواع حيوانات
منوية أقل خصوبة من السابق».
وفيما ركز الباحثون في الدراسة على تراجع
نسب ال ــوالدات مقارنة بما كــان عليه األمــر
فــي بــدايــة الـقــرن العشرين ،واعتماد العالم
أكثر فأكثر على الوقود األحـفــوري ،يكشف
الـبــاحـثــون أن أضـ ــرار املـ ــواد الكيميائية ال
تنحصر فــي الــذكــور فقط بــل تشمل اإلنــاث
أيضًا اللواتي يصنب باضطرابات في الغدد
الـ ـصـ ـم ــاء ،وي ــواجـ ـه ــن حـ ـ ــاالت بـ ـل ــوغ مـبـكــر
بسبب تناولهن بعض األدوية .ويقولون إنه
«مقارنة بالوضع السائد عام  1991بدأ عدد
أكبر مــن الفتيات الصغيرات فــي الحصول
على ثدي في وقت مبكر ،إذ كان حوالي 11
عامًا في املتوسط عام  ،1991فيما انخفض
إلى نحو  9.9أعوام حاليًا».
ويــربــط الباحثون البلوغ املبكر بمشكالت

اإلنـ ـج ــاب املــرت ـب ـطــة بــالــرحــم وال ـبــوي ـضــات.
ويالحظون أن تراجع خصوبة الرجل خالل
األعـ ــوام ال ـ ــ 50املــاضـيــة ورداءة الـحـيــوانــات
امل ـنــويــة واضـ ـط ــراب ــات اإلن ـ ــاث تـتـسـبــب في
تراجع املواليد.
وعمليًا نتج من االختالالت حاجة النساء في
الدنمارك كما أخريات في الغرب إلى تدخل
طـبــي لـلـحـصــول عـلــى ح ـمــل ،عـلـمــا أن نحو
 10فــي املــائــة مــن مواليد الــدنـمــارك يولدون
بتلقيح اصطناعي ،علمًا أن الدراسة تشير
أيضًا إلى أن سرطان الخصية بات منتشرًا
في الدول الغربية في شكل غير مسبوق.

حاالت الخوف المتعلقة
بمستقبل التغيرات
المناخية حاضرة
الدنماركيون يواجهون
اضطرابات بالغدد الصماء
بسبب مواد كيميائية

توصيات

وفي كلتا الحالتني اللتني تتعلقان بالقلق
مـ ــن الـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات املـ ـن ــاخـ ـي ــة وت ــأثـ ـي ــر املـ ـ ــواد
الكيميائية التي تحضر فــي يوميات عدد
كبير من األوروبيني ،وبينهم الدنماركيون،
يـ ــرى ال ـب ــاح ـث ــون أن م ـش ـك ـل ـتــي ال ـخ ـصــوبــة
ً
وتــراجــع مـعــدالت املــوالـيــد تتطلبان تدخال
مـجـتـمـعـيــا وس ـيــاس ـيــا .وه ــم ي ــوص ــون بــأن
يتعامل صانعو ال ـق ــرارات جــديــا مــع خوف
الـشـبــاب مــن مستقبل الـحـيــاة على األرض،
وأن تـغـ ّـيــر املـجـتـمـعــات األوروب ـي ــة عــاداتـهــا
االس ـت ـه ــاك ـي ــة وت ـق ـل ــل امل ـ ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة
الضارة في التعامالت اليومية لسكانها.
وي ــرى أس ـتــاذ الـصـحــة الـعــاملـيــة فــي جامعة
كـ ــوب ـ ـن ـ ـهـ ــاغـ ــن ،ف ـل ـي ـم ـن ــغ ك ـ ــون ـ ــرادس ـ ــن ،أن

«متوسط عدد األطفال املولودين ينخفض
ب ــوت ـي ــرة م ـت ـســارعــة ج ـ ـدًا ف ــي ك ــل م ـك ــان في
ّ
ال ـعــالــم ت ـقــري ـبــا» .وي ـعــلــق ع ـلــى انـعـكــاســات
الـتـنــاقــص ال ــذي تـشـهــده دول أوروب ـي ــة في
عــدد ال ــوالدات بأنه سيتسبب في مشكالت
ألنظمة الـخــدمــات الصحية ،خصوصًا في
ظ ــل ت ــراج ــع عـ ــدد امل ــوظ ـف ــن املـ ــدربـ ــن عـلــى
رعاية املسنني ،الذين يشكلون الفئة األكبر
حجمًا النتشار أمــراض الخرف والسرطان.
كما سيؤثر هــذا التناقض سلبًا في النمو
االقـ ـتـ ـص ــادي ،بــاع ـت ـبــار أن ع ــدد املـلـتـحـقــن
بـســوق الـعـمــل سيتقلص فــي مـقــابــل تــزايــد
عدد املتقاعدين ،ما يعني تراجع اإلنتاج».

يـضــع غ ــاء رس ــوم مــؤس ـســات الـطـفــولــة
املـبـكــرة (ريـ ــاض األط ـف ــال) حــواجــز أمــام
األس ــر التونسية م ـحــدودة الــدخــل التي
لم تعد قــادرة على تسجيل أطفالها في
مــؤسـســات مــا قـبــل ال ــدراس ــة ،مــا يـكـ ّـرس
إق ـصــاء أب ـنــاء نـحــو مـلـيــون أس ــرة فقيرة
مــن املــراحــل املـبـكــرة للمسار التعليمي.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،ش ـه ــدت رس ــوم
مؤسسات الطفولة املبكرة قفزات كبيرة
فــرضــت أع ـبــاء مــالـيــة كـبـيــرة عـلــى األســر
التي لم تملك إال خيار قبول األمر الواقع
أو اللجوء إلى املؤسسات «العشوائية»
األق ــل س ـع ـرًا ،وال ـت ــي تـفـتـقــر إل ــى ش ــروط
السالمة أو الحماية القانونية لألطفال
مـ ــن كـ ــل أش ـ ـكـ ــال االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات الـ ـت ــي قــد
يتعرضون لها.
وقـ ـ ــد يـ ــؤخـ ــر ارت ـ ـف ـ ــاع رسـ ـ ـ ــوم الـ ــريـ ــاض
القانونية اندماج األطفال في مؤسسات
التعليم املبكر ،ما يخلق فارقًا كبيرًا في
تأسيس املـهــارات بينهم ورعايتهم ،ما
يؤثر على نتائجهم الدراسية الالحقة.
تـ ـق ــول أم ـ ــل ال ـت ـل ـي ـلــي ( 35عـ ــامـ ــا) ال ـتــي
تـعـمــل فــي مـصـنــع ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«أض ــع ابـنــي الـبــالــغ  4أع ــوام فــي روضــة
أط ـف ــال عـشــوائـيــة ت ـشــرف عـلـيـهــا سـيــدة
خمسينية تــرعــى خمسة أطـفــال أخرين
في مقابل مبلغ  60دينارًا ( 20.82دوالرًا)
ش ـهــريــا ،بـسـبــب ع ــدم ق ــدرت ــي ع ـلــى دفــع
مبلغ  100دينار ( 34.70دوالرًا) شهريًا
في روضة قانونية» .تضيف« :أصبحت
ريــاض األطفال العشوائية مالذ النساء
العامالت من الفئة ذات الدخل املحدود،
لكنني أشعر بالذنب تجاه طفلي الذي ال
يجد حظوظًا متكافئة مع باقي األطفال
م ــن أبـ ـن ــاء األسـ ـ ــر ذات ال ــدخ ــل املــرت ـفــع
التي تــودع أطفالها في ريــاض قانونية
ومـنـظـمــة تـلـتــزم تطبيق مـنــاهــج تعليم
ج ـيــدة تــدعــم تجهيز األط ـف ــال للمرحلة
الدراسية».
وتنتقد أمل عدم تدخل سلطات الرقابة
لـ ـكـ ـب ــح غ ـ ـ ــاء رس ـ ـ ـ ــوم ري ـ ـ ـ ــاض األط ـ ـفـ ــال
وتكييفها مداخيل األســر« ،ما يعني أن
ال عدالة في التعليم والرعاية بني أبناء
األس ـ ــر ال ـف ـق ـيــرة وت ـل ــك املـ ـيـ ـس ــورة» .لكن
وزارة ش ــؤون امل ــرأة واألس ــرة والطفولة
وك ـبــار الـســن تــؤكــد أنـهــا تعمل لضمان
ح ــق ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـب ـك ــر ال ـج ـي ــد امل ـت ـكــافــئ
ألبـنــاء الـعــائــات الفقيرة وامل ـعــوزة عبر
زيادة االعتمادات الحكومية لدعم أبناء
ال ـف ـئ ــات ال ـه ـش ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــا .وت ـت ـحــدث
ع ــن تـخـصـيــص اع ـت ـم ــادات إضــاف ـيــة في
موازنة العام الحالي لتوفير مساعدات
مــالـيــة ألس ــر ال ق ــدرة لـهــا عـلــى مــواجـهــة
هذا ّ
الكم من املصاريف .ويوضح املدير
العام للطفولة في وزارة املــرأة واألســرة
والطفولة وكبار السن ،شكري معتوق،
فـ ــي ح ــديـ ـث ــه لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» أن
«م ــوازن ــة ال ـعــام الـحــالــي تضمنت زي ــادة
فــي اعـتـمــادات برنامج دعــم أبـنــاء األســر
امل ـ ـعـ ــوزة الـ ـت ــي ت ـح ــدده ــا لـ ـج ــان ت ــدرس
امللفات املقدمة».
يضيف« :سيرتفع هذا العام من  10آالف

إل ــى  15أل ـفــا ع ــدد األط ـف ــال املستفيدين
من مجانية التعليم املبكر في الرياض
الخاصة التي ستدفع الوزارة لها رسومًا
قيمتها  6.5ماليني دينار ( 2.08مليون)
مقارنة بـ  4.5ماليني دينار ( 1.56مليون
دوالر) س ــابـ ـق ــا .وسـ ـيـ ـع ــزز ذل ـ ــك ف ــرص
األط ـفــال املنتمني إلــى عــائــات مـحــدودة
الــدخــل فــي االس ـت ـعــداد ملــرحـلــة الــدراســة
ب ــدرج ــة م ـت ـســاويــة م ــع أب ـن ــاء ال ـعــائــات
املـيـســورة ،ويـحــد أيـضــا مــن اللجوء إلى
ريــاض األطـفــال العشوائية التي تجري
م ـك ــاف ـح ـت ـه ــا عـ ـب ــر إخـ ـض ــاعـ ـه ــا مل ــراق ـب ــة
مستمرة ،وإغــاق تلك التي ال تستجيب
للشروط املوضوعة».
وع ــن ارت ـفــاع رس ــوم ري ــاض األط ـفــال في
بلد ال يتجاوز حد األجر األدنى فيه 460
ديـنــارًا ( 159.63دوالرًا) ،يـقــول معتوق:
«ج ــرى بـحــث األس ـعــار مــع غــرفــة ريــاض
األطفال التي تمسكت بمبدأ السعر الحر
مــع إم ـكــان درس تـحــديــد الـسـعــر األدن ــى
فـ ـق ــط» .وي ـش ـيــر إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة تـعـمــل
إلعادة تجهيز رياض األطفال الحكومية
التي تخضع رسومها لضوابط تراعي
األوضـ ـ ــاع االج ـت ـمــاع ـيــة ،وت ـت ـمــاشــى مع
اإلم ـك ــان ــات امل ــادي ــة لـلـطـبـقــات الضعيفة

وامل ـت ــوس ـط ــة ،وت ـض ـم ــن تـعـلـيـمــا مـبـكـرًا
ج ـي ـدًا .وت ـت ــراوح رس ــوم ري ــاض األطـفــال
بحسب منظمات غير حكومية بــن 50
و 900دي ـن ــار ( 17.35دوالرًا و313.32
دوالرًا) ،فــي حــن يـبـلــغ مـتــوســط األجــر
الشهري في تونس نحو  300دوالر.
وي ــواج ــه األط ـف ــال ف ــي تــونــس تـهــديــدات
ال ـت ـس ــرب امل ــدرس ــي امل ـب ـكــر وال ـف ـق ــر رغــم
تعدد التشريعات القانونية التي تضمن
ُ
حـقــوقـهــم .وي ــرى ك ـثــر أن واق ــع الطفولة
ال يــزال بعيدًا عــن الـصــورة التي تنقلها
الـسـلـطــات وامل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة الـتــي
تتحدث عن ضمان مستقبل يعزز كرامة
الطفل ويحفظ حقوقه األساسية.
وي ـك ـشــف ت ـقــريــر ح ــدي ــث أص ـ ــدره مكتب
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة لـ ـلـ ـطـ ـف ــول ــة
(يــونـيـســف) فــي تــونــس «وجـ ــود ف ــوارق
اجتماعية ومعرفية حــادة بــن األطفال
نــاجـمــة ع ــن ع ــدم ال ـتــوصــل إل ــى تحقيق
األهــداف املرسومة في مجاالت التنمية
املستدامة ألفــق  ،2030من أجــل مكافحة
الفقر وتعزيز الصحة والتعليم ومجاالت
حياتية أخــرى» .ويــورد التقرير بعنوان
«تحليل وضــع األطـفــال فــي تــونــس» ،أن
«خمس أطفال تونس يعانون من الفقر».

حواجز مالية تعترض التعليم المتكافئ في تونس (ياسين قايدي /األناضول)

ارتفاع رسوم الرياض يؤخر اندماج األطفال في التعليم (ياسين قايدي /األناضول)

المغرب« :أوميكرون» يرهق الكادر الصحي
يعاني الكادر الصحي
في المغرب من اإلرهاق
الشديد وسط التفشي
السريع لمتحور فيروس
كورونا «أوميكرون» ،في
ظل نقص الموارد البشرية
والضغط الكبير على
المستشفيات ،من دون أن
تتخذ السلطات المعنية
أي إجراءات
يواجه الكادر الصحي
تحديات كبيرة (فاضل
سنّا /فرانس برس)

الرباط ـ عادل نجدي

ّ
تنعكس تداعيات التفشي السريع للمتحور
الجديد في
«أوميكرون» من فيروس كورونا ُ
املغرب على الكادر الصحي ،الذي أنهك في
ظل النواقص الكثيرة منذ بــدء العمل على
ع ــاج مــرضــى ك ــوف ـي ــد .19-وي ـق ــول الطبيب
حمادة أوبابا لـ «العربي الجديد»« :عانينا
ألش ـهــر طــويـلــة مــن ضـغــط نـفـســي وإج ـهــاد.
وال ـيــوم ،نجد أنفسنا مـجــددًا فــي الصفوف
األمامية ملواجهة الفيروس في ظل الضغط
ّ
ال ـ ــذي ت ـش ـهــده امل ـس ـت ـش ـف ـيــات» .ي ـض ـيــف أن
ال ــوض ــع ال ــراه ــن «ي ــزي ــد م ــن ص ـعــوبــة عمل
الكادر الصحي ويــؤدي إلى إجهاده بسبب
ساعات العمل الطويلة».
من جهته ،يقول العامل في القطاع الصحي
الـحـبـيــب كـ ــروم ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ب ــدأ
ال ـكــادر الـصـحــي يـعــانــي مــن تـبـعــات املــوجــة
الــوبــائـيــة الـحــالـيــة ،ويـسـبــب الـضـغــط الــذي
تـ ـشـ ـه ــده امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ه ــذه

األي ــام ارتـفــاع أع ــداد اإلصــابــات بــن األطباء
ّ
وامل ـ ـمـ ــرضـ ــن واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» .وي ـ ــوض ـ ــح أن
«ارتفاع أعداد اإلصابات بني الكادر الصحي
يزيد من الضغط في املستشفيات بانتظار
شفاء املصابني .هذا الواقع يؤدي إلى زيادة
ساعات عمل األطباء واملمرضني األصحاء،
ّ
ً
ف ــي ظـ ــل ال ـن ـقــص الـ ـح ــاد أص ـ ــا ف ــي امل ـ ــوارد
البشرية».
ُ ّ
ويشكل النقص في أعداد األطباء واملمرضني
ت ـح ــدي ــا ك ـب ـي ـرًا ل ـ ــدى ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي فــي
املـ ـغ ــرب .ويـ ـق ــول وزي ـ ــر ال ـص ـحــة خ ــال ــد آيــت
ّ
الطالب ،إن املستشفيات املغربية تعاني من
نقص حــاد يقدر بـ  32ألــف طبيب و 65ألف
ممرض ،في وقت يبدو ّ
سد هذا العجز على
ّ
وج ــه الـســرعــة صـعـبــا فــي ظــل ت ـخــرج 1200
طبيب سنويًا فقط.
وي ـقــول الـكــاتــب الــوطـنــي لـلـنـقــابــة املستقلة
ل ـل ـم ـمــرضــن وت ـق ـن ـيــي ال ـص ـح ــة ،مـصـطـفــى
جـ ـع ــا ،إن ال ـ ـكـ ــادر ال ـص ـح ــي وال ـت ـمــري ـضــي
يواجه ظــروف عمل صعبة ،ويعمل في ظل

تعاني المستشفيات من
نقص حاد يقدر بـ 32ألف
طبيب و 65ألف ممرض
ارتفعت نسبة اإلصابة
بمتالزمة اإلرهاق في
صفوف الكادر الصحي

ضـغــوط مستمرة مـنــذ ب ــدء تفشي كــورونــا
في البالد ،من جراء اإلمكانات املحدودة في
الـقـطــاع الـصـحــي ونـقــص املـ ــوارد الـبـشــريــة.
ّ
وي ـل ـف ــت إل ـ ــى أن ت ـل ــك الـ ـضـ ـغ ــوط مـ ــا زالـ ــت
مستمرة ،وتضاعفت حاليًا بسبب حمالت
التلقيح ضد الفيروس ومعالجة املصابني

ب ــ«أوم ـي ـك ــرون» .ويـخـشــى أن ي ــؤدي ارتـفــاع
أع ــداد اإلصــابــات بـكــوفـيــد 19-إلــى انتكاسة
وبائية.
ويقول جعا لـ «العربي الجديد»« :على الرغم
من اإلرهــاق الكبير الــذي يعاني منه الكادر
ال ـص ـحــي وال ـت ـمــري ـضــي ف ــي عـمـلــه ملــواجـهــة
ك ــورون ــا مـنــذ نـحــو سـنـتــن ،بــاإلضــافــة إلــى
ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي ،ل ــم ت ـقــم وزارة الـصـحــة
بــدورهــا ،أقـلــه لناحية توظيف أطـبــاء جدد
وت ـق ـس ـيــم ف ـت ــرات ال ـع ـمــل م ــن خ ــال تشكيل
فــرق لـلـتـنــاوب» .يضيف« :مــا زال ــت املعاناة
مستمرة .كذلك بات بعض األطباء يعانون
م ــن اض ـط ــراب ــات نـفـسـيــة نـتـيـجــة الـضـغــوط
الـيــومـيــة .وت ــرك الـبـعــض الـعـمــل فــي القطاع
ال ـص ـح ــي ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب امل ـح ـف ــزات املــالـيــة
وعدم االستجابة ملطالبهم البسيطة».
ّ
وي ــوض ــح ج ـعــا أن «امل ـع ــرك ــة ض ــد امل ـت ـحــور
الجديد تتطلب العناية بالجيش األبيض
وتوظيف املزيد من املوارد البشرية وإشراك
جـمـيــع امل ـع ـن ـيــن ف ــي إدارة األزم ـ ـ ــة» ،داع ـيــا

إلــى تحفيز األطـبــاء واملمرضني وإعطائهم
ف ـتــرات الــراحــة الــازمــة مــن خ ــال الـتـنــاوب،
ّ
ألن كثيرين يعانون من اإلرهاق ولم يعودوا
قــادريــن على تحمل الضغوط النفسية في
ظل ارتفاع أعداد املرضى في املستشفيات».
وبحسب دراسة صدرت في أكتوبر /تشرين
األول املـ ــاضـ ــي ،ارتـ ـفـ ـع ــت ن ـس ـب ــة اإلص ــاب ــة
بـ ـمـ ـت ــازم ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاق فـ ــي صـ ـف ــوف الـ ـك ــادر
الـصـحــي خ ــال امل ــوج ــة الـثــانـيــة م ــن تفشي
فـيــروس كــورونــا 83.4 ،فــي املــائــة .وأظـهــرت
نتائج الدراسة التي أعدها خمسة باحثني
مـ ـغ ــارب ــة مـ ــن ج ــام ـع ـت ــي «الـ ـحـ ـس ــن األول»
ب ـس ـط ــات و«مـ ـحـ ـم ــد الـ ـخ ــام ــس» ب ــال ــرب ــاط،
واملعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
ّ
الصحة ببني م ــال ،أن  31.7فــي املــائــة من
امل ـش ــارك ــن (أي  46ش ـخ ـصــا) ي ـع ــان ــون من
إرهـ ـ ـ ــاق م ـن ـخ ـف ــض ،و 40.7ف ــي امل ــائ ــة (59
شـخـصــا) يـعــانــون مــن إره ــاق مـعـتــدل ،و11
فــي املــائــة ( 16شخصًا) يعانون مــن إرهــاق
شــديــد .فــي املـقــابــل ،لــم يـجـ ِـر اإلب ــاغ عــن أي

حالة إرهاق في  16.6في املائة ( 24شخصًا)
من املشاركني .وهكذا ،خلص الباحثون إلى
ّ
أن نسبة انتشار متالزمة اإلرهاق بمختلف
درجاته في العينة بلغت  83.4في املائة من
أفراد العينة الطبية.
ّ
وبـ ّـيـنــت ال ــدراس ــة كــذلــك أن جــائـحــة كــورونــا
لدى
أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة اإلرهاق ً
العاملني في القطاع الصحي عمومًا ،مقارنة
ُ
بما أبلغ عنه سابقًا .ولهذه األسباب ،تركزت
توصيات الدراسة على ضــرورة االستثمار
ق ــدر اإلمـ ـك ــان ف ــي ح ـمــايــة ال ـص ـحــة الـبــدنـيــة
وال ـع ـق ـل ـي ــة ل ـل ـعــام ـلــن فـ ــي مـ ـج ــال ال ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـيــة م ــن خـ ــال ت ــوف ـي ــر م ـ ـ ــوارد ال ــدع ــم
ال ـن ـف ـســي ل ـب ـنــاء مــرون ـت ـهــم وق ــدرت ـه ــم على
العمل في ظروف وبائية على غرار جائحة
ك ــورون ــا .وأوص ـ ــى ال ـبــاح ـثــون «ب ــال ـح ـ ّـد من
األعـبــاء التي يتحملها الـكــادر الصحي من
خ ــال تـعــديــل أوق ــات عملهم وخـلــق بيئات
عمل صحية» مــن شأنها أن تمنع أو تقلل
من اإلرهاق الذي يتعرضون له في عملهم.
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تكمن أهمية كتاب «السياســة الخارجية التركية» في تقديمه دراســة علمية واســعة لهذه السياســة منذ نشــأة الجمهورية،
مع التركيز على السنوات العشر األخيرة .تستكشف القراءة اآلتية أهداف الكتاب ومراميه المستندة إلى النظرية الواقعية في
العالقات الدولية

كتاب في التحالفات والرهانات استنادًا إلى النظرية الواقعية

السياسة الخارجية التركية
عمر كوش

ي ـس ـت ـنــد ال ـب ــاح ــث عـ ـم ــاد ق ـ ــدورة
فــي كتابه «السياسة الخارجية
التركية :االتجاهات ،التحالفات
املـ ــرنـ ــة ،س ـي ــاس ــة ال ـ ـقـ ــوة» (املـ ــركـ ــز ال ـعــربــي
ل ــأب ـح ــاث ودراسـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات ،ب ـي ــروت،
الــدوحــة )2021 ،إلــى النظرية الواقعية في
ال ـعــاقــات الــدول ـيــة ال ـتــي تـتـمـ ّـيــز بالتركيز
عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــة ال ـ ـقـ ــوة وت ـع ـظ ـي ــم ال ـ ـقـ ــدرات
امل ــادي ــة وب ـنــاء الـتـحــالـفــات ،لكنها ال تولي
أه ـم ـي ـ ًـة ل ـت ــأث ـي ــرات ال ـع ــوام ــل امل ـح ـل ـيــة على
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول ،لـ ــذلـ ــك ي ـل ـج ــأ إل ــى
الواقعية الكالسيكية الجديدة التي تبحث
في تأثير الـقــدرات املادية والتحالفات إلى
ج ــان ــب ال ـع ــوام ــل امل ـح ـل ـيــة ف ــي ال ـس ـيــاســات
الخارجية لـلــدول ،وذل ــك كــي يـقـ ّـدم دراسـتــه
عن السياسة الخارجية التركية وتطورها
منذ نشأة الجمهورية التركية ،مع التركيز
ع ـلــى ات ـجــاهــات ـهــا ال ـج ــدي ــدة ال ـســاع ـيــة إلــى
ت ـق ــوي ــة الـ ـع ــاق ــات م ــع الـ ـق ــوى ال ـك ـب ــرى فــي
مرنة
تحالفات
الغرب والشرق معًا ،ضمن
ٍ
ٍ
ت ـت ـجـ ّـنــب االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ح ـل ـيــف ُم ـه ـي ـمــن،
ـوازن
وتـسـتـفـيــد م ــن م ــزاي ــا االت ـج ــاه ــنُ ،
وت ـ ـ ِ
أحــده ـمــا بــاآلخــر فــي ح ــال ال ـتــوتــر ،إضــافــة
إلــى اعتمادها فــي سلوكها اإلقليمي على
سياسة القوة الخشنة وعلى الدبلوماسية
أيـضــا بوصفها قــوة نــاعـمــة .وه ــذا يتطلب
دراس ــة جملة األح ــداث واملتغيرات املحلية
وال ـخــارج ـيــة  ،2021-2010ال ـتــي ّأث ـ ــرت في
بلورتها ،وتبيان مدى ارتباطها بسياسات
تركيا منذ تأسيس الجمهورية عام ،1923
وتلمس ما أصابها من انقطاع وتواصل.
ّ
يتحدد
ويضع قدورة ثالثة أهداف لكتابه،
ّ
أولها في التعرف على أهم معالم السياسة
ال ـخــارج ـيــة الـتــركـيــة مـنــذ االس ـت ـقــال وإل ــى
عامنا الحالي ،وعلى اتجاهاتها بني الشرق
والغرب مع تقييم مدى التغير في اتجاهات
الـسـيــاســة الـحــالـيــة فــي عـهــد ح ــزب الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـح ــاك ــم وال ــرئ ـي ــس رجـ ــب طيب
أردوغ ــان ،وثانيهما يتمحور حــول تحليل
الـعــوامــل املحلية والـخــارجـيــة والتحالفات
بني القوى الداخلية خالل العقد األخير ،مع
تقييم تأثير ذلــك على اتجاهات السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى االسـتـقــالـيــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـح ـل ـيــل مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـس ـل ـطــة
ال ـح ــاك ـم ــة مـ ــوازنـ ــة الـ ـع ــاق ــات بـ ــن ال ـغ ــرب
والـ ـش ــرق ،وثــالـثـهــا ي ـخـ ّ
ـص دراس ـ ــة التغير
فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة الـحــالـيــة مـقــارنــة
بــال ـس ـيــاســات ال ـســاب ـقــة ،واع ـت ـم ــاده ــا على
سياسة القوة والتدخل الخارجي بعد عام
.2016
وس ـع ـيــا إل ــى ب ـل ــوغ أه ـ ــداف ال ـك ـت ــاب ،يضع
ق ـ ــدورة أربـ ــع فــرض ـيــات ي ـح ــاول اخـتـبــارهــا
عبر صفحاته ،تنهض األولــى على اعتبار
ات ـجــاه الـسـيــاســة الـخــارجـيــة الـحــالـيــة نحو
ال ـت ــوازن فــي ال ـعــاقــات مــع ال ـشــرق والـغــرب
هــي سـيــاســة مـتـجــددة ،وسـبــق أن اتبعتها
تركيا نتيجة شعورها السلبي حيال القوى
العاملية ،بأنها تسعى إلى إضعافها ،األمر
الذي عزز رغبة قادتها في االستقاللية منذ
ّ
تأسيس الجمهورية.
وتـحـيــل ثــانـيــة ال ـفــرض ـيــات إل ــى اع ـت ـبــار أن
للعوامل واملتغيرات الداخلية دورا مؤثرا
في السياسة الخارجية الحالية وسلوكها.
وترى ثالثة الفرضيات أن سلوك السياسة
الـخــارجـيــة الـحــالــي ليس جــدي ـدًا ،بــل يمزج
بــن عـنــاصــر ســابـقــة مــع ال ـت ـفـ ّـرد فــي بعض
ـركــز رابـعــة الفرضيات على
السياسات .وتـ ّ
أن الـسـلــوك واالت ـجــاهــات الـحــالـيــة القائمة
على تحقيق املصالح القومية عبر سياسة
القوة ومحاولة االستقاللية تزيد من فرص
التنافس مع القوى اإلقليمية والدولية ،ما
تحالفات مرنة مع عــدة قوى
يستلزم بناء
ٍ
في الغرب والشرق في الوقت نفسه.
ويـظـهــر تتبع ج ــذور الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
الـتــركـيــة وم ـبــادئ ـهــا وال ـق ــوى واالت ـجــاهــات
املــؤثــرة فــي تشكيلها خ ــال الـفـتــرة (1923
–  )2011أن مـبــادئـهــا فــي ()1945 – 1923
تحددت في التشديد على مبدأ «ســام في
ّ
ال ــداخ ــل ،س ــام ف ــي ال ـع ــال ــم» ،الـ ــذي وضـعــه
مـ ــؤسـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،م ـص ـط ـف ــى ك ـم ــال
أتــاتــورك ،إلــى جانب احـتــرام سيادة جميع
الدول ،وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي ح ــل الـ ـن ــزاع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
وك ــان ــت ت ـلــك املـ ـب ــادئ ت ـه ــدف إل ــى الـحـفــاظ
عـلــى ك ـيــان دول ــة مــوحــدة ل ــأت ــراك وتـعــزيــز
االس ـت ـق ــال ،ل ــذل ــك س ــاد خ ــال ت ـلــك الـفـتــرة
ال ـج ـنــوح نـحــو ال ـعــزلــة اإلقـلـيـمـيــة والـحـيــاد
ال ــدول ــي ،لـكــن تــركـيــا تـحــالـفــت ،خ ــال فـتــرة
الحرب الباردة ( ،)1991 - 1946مع الغرب في
مــواجـهــة الطموحات السوفياتية ،وقامت
بالتدخل العسكري في قبرص .وبدأت منذ
 1991بالتطلع للقيام بــدور إقليمي خالل
فترة رئاسة تورغوت أوزال ،وبعدها أفضى
ال ـح ــراك الـسـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي الــداخـلــي

إل ــى ن ـشــوء ح ــرك ــات إس ــام ـي ــة ،م ـثــل حــركــة
«الـخــدمــة» الـتــي يتزعمها فتح الـلــه غولن،
وح ــرك ــة «ال ــرؤي ــة الــوط ـن ـيــة» ال ـت ــي انـشـ ّـقــت
ـؤس ــس حـ ــزب ال ـع ــدال ــة
م ـج ـمــوعــة م ـن ـهــا ل ـت ـ ّ
والتنمية ،الذي تعاون مع حركة غولن منذ
وصــولــه إلــى الحكم عــام  2002حتى بداية
الصراع بينهما عام .2013
وأث ـ ـ ــر ذلـ ـ ــك كـ ـل ــه فـ ــي ت ــوجـ ـه ــات ال ـس ـي ــاس ــة
الخارجية التركية ،حيث اعتمد حزب العدالة
والتنمية (الحاكم) على الفاعلية اإلقليمية
ـدال مــن ال ـعــزلــة ،وع ـلــى امل ـشــاركــة الــدولـيــة
بـ ً
متعددة ،لكنه حافظ على
تحالفات
وبناء
ّ
املبدأ األساسي التقليدي «سالم في الداخل،
سالم في العالم» ،واشتملت سياسة الحزب
الخارجية على مبادئ وسياسات جديدة
راجــت في العقد األول من حكمه ،كالتوازن
بني األمن والديمقراطية في الدولة من أجل
تأسيس مجال للتأثير في البيئة املجاورة،
وسياسة «صفر مشكالت» مع دول الجوار،
وت ـط ــوي ــر الـ ـع ــاق ــات ال ـج ـي ــدة م ــع امل ـنــاطــق
امل ـج ــاورة وم ــا وراء ه ـ ــا ،وتــأسـيــس عــاقــات
م ـت ـعـ ّـددة الـتــوجـهــات مــع األطـ ــراف الــدولـيــة
ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـت ــواف ـق ــات والــدب ـلــومــاس ـيــة
املتناغمة من خــال الوجود واملشاركة في
كل املنظمات الدولية واإلقليمية.
وخــال الفترة (ّ ،)2021 - 2010أثــرت جملة
مــن التغيرات والـتـطــورات الداخلية ،ســواء
ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـع ــاق ــات فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ح ــزب
العدالة والتنمية ،أم على صعيد العالقة مع
حركة غولن وأحزاب املعارضة ،وأفضت إلى
تنافس وصــراع مع انسحاب
بروز عالقات
ٍ
ـات م ــن الـ ـح ــزب ،وإع ـ ـ ــادة تشكيل
ش ـخ ـص ـيـ ٍ
الـتـحــالـفــات مــع األحـ ــزاب وال ـق ــوى األخ ــرى،

اعتمد حزب العدالة
والتنمية على
الفاعلية اإلقليمية
بدًال من العزلة ،وعلى
المشاركة الدولية
وبناء تحالفات
متعددة
ّ
يتناول المؤلف موقف
الحكومة التركية من
ثورات الربيع العربي،
بالتردد،
والذي اتسم
ّ
في البداية ،ثم تحول
إلى تأييدها ودعمها

المساعدات اإلنسانية قوة ناعمة
ال يعير الكتاب اهتمامًا لدبلوماسية المساعدات اإلنسانية التي تنتهجها
تركيا في سياستها ،إذ تعتبر إحدى أدوات السياسة الخارجية للدول
الهادفة إلى تحسين صورتها ،وتستخدمها من أجل تعزيز النفوذ،
تعد الدولة األكثر منحًا للمساعدات اإلنسانية في
خصوصا أن تركيا
ّ
العالم مقارنة مع دخلها القومي ،حيث تفيد تقارير دولية بأن تركيا
قدمت بين عامي  2019-2002مساعدات إنسانية لـ  140دولة ،قيمتها
ّ
 49مليار دوالر ،األمر الذي يظهر اعتمادها عليها بوصفها إحدى
أدوات قوتها الناعمة في سياستها الخارجية.

إض ــاف ــة إلـ ــى إعـ ـ ــادة تـشـكـيــل ال ـع ــاق ــات مع
املؤسستني ،العسكرية واألمنية ،واألهم هو
تغير طبيعة نظام الحكم مــن برملاني إلى
رئاسي.
وتزامنت تلك التغيرات مع انــدالع الثورات
العربية وتوتر عالقات تركيا مع إسرائيل
واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وقوى دولية وإقليمية أخرى .لذلك يتناول
امل ــؤل ــف حـيـثـيــات تــوتــر ع ــاق ــات تــركـيــا مع
إسرائيل وارتباطها بحادثة سفينة «مافي
م ـ ــرم ـ ــرة» ،وت ــأزمـ ـه ــا مـ ــع كـ ــل مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروبي ،والذي أفضى إلى إغالق االتحاد
م ـل ــف ان ـض ـم ــام ت ــرك ـي ــا إلـ ـي ــه ،ح ـي ــث ي ـعــزو
بداية تأزمها إلى تعامل السلطات التركية
م ــع اح ـت ـ ّج ــاج ــات حــدي ـقــة غ ـي ــزي ب ـ ــارك في
إسطنبول صيف .2013
كـمــا يـتـنــاول مــوقــف الـحـكــومــة الـتــركـيــة من
بالتردد،
ثورات الربيع العربي ،والذي اتسم
ّ
في البداية ،ثم تحول إلى تأييدها ودعمها،
لـكــن مــع تـحــول األوضـ ــاع فــي بـعــض بـلــدان
الثورات إلى صراعات وحروب ،وخصوصا
ف ــي س ــوري ــة امل ـ ـجـ ــاورة وت ــأث ـي ــره ــا األم ـن ــي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ـل ــى ت ــركـ ـي ــا ،ب ـ ـ ــدأت تـظـهــر
انتقادات من أحــزاب وحركات داخــل تركيا
ٌ
للسياسة الـخــارجـيــة ولـلـحــزب الـحــاكــم في
تعامله مع الثورات.
أم ــا الـعــاقــة مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،والـتــي
ـوط ــدت وت ــوث ـق ــت خـ ــال ال ـع ـقــد األول من
تـ ّ
حكم حــزب الـعــدالــة والتنمية ،فقد شهدت
وأزمات
توترات
في العقد الثاني من حكمه
ٍ
ٍ
عديدة ،أسهمت في تعزيز وجهة السياسة
الـخــارجـيــة الـتــركـيــة نـحــو ب ـنــاء (وتــوطـيــد)
عالقات وشــراكــات مع دول أخــرى ،وارتبط
ت ـل ــك ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ب ـق ـض ــاي ــا ع ـ ــدي ـ ــدة ،م ـن ـهــا:
محاكمة القس أنــدرو برونسون في تركيا،
والــدعــم األمـيــركــي لــوحــدات حماية الشعب
الكردية في سورية ،وشراء تركيا منظومة
ص ــواري ــخ إس  400م ــن روسـ ـي ــا ،وقــابـلـتــه
الواليات املتحدة بوقف تسليم طائرات إف
 35إلى تركيا وإقرارها عقوبات اقتصادية
عليها ،إلى جانب موقف الواليات املتحدة
م ــن امل ـحــاولــة االن ـقــاب ـيــة الـفــاشـلــة ف ــي عــام
 ،2016ل ـكــن األهـ ــم قـضـيــة مـحــاكـمــة «خـلــق
بنك» التركي في الــواليــات املتحدة ،بتهمة
االح ـت ـيــال وغـسـيــل األم ـ ــوال وامل ـش ــارك ــة في
ّ
التهرب من العقوبات األميركية على
جرائم
إيـ ــران ،إضــافــة إل ــى رف ــض تسليم فـتــح الله
غــولــن إلــى تــركـيــا ،وال ــذي تتهمه السلطات
التركية بالوقوف وراء املحاولة االنقالبية
الـ ـف ــاشـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـعـ ـتـ ـب ــره ــا امل ـ ــؤل ـ ــف أه ــم
متغير على صعيد السياستني ،الداخلية
والـخــارجـيــة ،كونها أتــاحــت التخلص مما
معيقات كانت تقيد حزب العدالة
تبقى من
ٍ

والـتـنـمـيــة م ــن تـنـفـيــذ سـيــاســاتــه الــداخـلـيــة
تمكن من توجيه ضربة
والخارجية ،حيث ّ
ق ــاض ـي ــة ل ـج ـمــاعــة غ ــول ــن واج ـت ـث ــاث ـه ــا فــي
ـارب مع
الــداخــل ،كما أفضت إلــى حــدوث تـقـ ٍ
حزب الحركة القومية بقيادة دولة بهجلي،
ال ــذي بــات حليفًا لـحــزب الـعــدالــة والتنمية
ّ
ف ــي ال ـح ـكــم ،األمـ ــر الـ ــذي مــهــد إل ــى الـتـحــول
نحو النظام الــرئــاســي ،وإلــى تعزيز مكانة
ال ــرئ ـي ــس وس ـل ـطــاتــه ف ــي ال ـب ـن ـيــة ال ـجــديــدة
التـخــاذ الـقــرار الـخــارجــي ،وإع ــادة تأسيس
العالقات بني السلطة التنفيذية واملؤسسة
العسكرية ،والتي أثرت بدورها على حشد
التأييد الداخلي للنهج الجديد للسياسة
الخارجية.
ويـعـتـبــر امل ــؤل ــف أن دخـ ــول تــرك ـيــا مــرحـلــة
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــرئـ ــاسـ ــي ف ـ ــي عـ ـ ــام  2017ال ـت ــي
عـ ــززت سـلـطــات الــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان أفـضــى
إل ـ ّـى صـعــود الــدبـلــومــاسـيــة الشخصية في
السياسة الخارجية التركية بشكل واضح
فــي ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،لـكــن بــروز
شخصية أردوغ ـ ــان وتــأث ـيــره فــي العقدين
ـدال سياسيًا لــم يقتصر
املــاضـيــن أث ــارا ج ـ ً
ع ـل ــى الـ ـش ــأن الـ ـخ ــارج ــي ،ب ــل ع ـل ــى مـجـمــل
السياسة التركية املعاصرة ،حيث يستمر
ن ـق ــاش ب ـش ــأن س ـم ــات شـخـصـيـتــه وكـيـفـيــة
تــأثـيــرهــا فــي خ ـي ــارات تــركـيــا وتــوجـهــاتـهــا
السياسية.
ويـ ــرى امل ــؤل ــف أن أردوغـ ـ ــان يـمـتـلــك سـمــات
شخصية دفـعـتــه إل ــى املـقــدمــة ،تـتـحـ ّـدد في
اع ـت ـق ــاده الـ ـج ــازم ب ــأن ف ــي إم ـكــانــه الـتــأثـيــر
فيما يحدث في البيئة السياسية في تركيا
وال ـع ــال ــم ،وك ــون ــه أك ـث ــر اه ـت ـمــامــا ونـشــاطــا
وان ـ ـخـ ــراطـ ــا فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ص ـن ــع ال ـس ـي ــاس ــة،
إل ــى جــانــب اع ـت ـقــاده بــام ـتــاك ال ـق ــدرة على
الـسـيـطــرة عـلــى األحـ ـ ــداث ،بـمــا يـفـضــي إلــى
تـ ّ
ـوجــه سـيــاســي اسـتـبــاقــي ،وإل ــى إدراك أن
ال ـحــواجــز ال ـتــي ت ـحــول دون عـمـلــه الـنــاجــح
يمكن التغلب عليها ،إضــافــة إلــى الشعور
الـ ـع ــام ل ـ ــدى أردوغـ ـ ـ ـ ــان ب ــال ـش ــك ف ــي دواف ـ ــع
اآلخرين وأفعالهم.
وف ـ ــي مـ ـع ــرض ت ـن ــاول ــه ال ـت ـح ــال ـف ــات امل ــرن ــة
واالتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
يحدد املؤلف ثالث سمات رئيسية
التركيةّ ،
تتجسد األولى في النزعة االستقاللية،
لها،
ّ
والـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي اعـ ـتـ ـب ــار ات ـج ــاه ــات ـه ــا نـحــو
متجددة ،وليست جديدة،
الشرق أو الغرب
ّ
كونها تمتلك جذورًا منذ نشأة الجمهورية
الـتــركـيــة ،أم ــا الـثــالـثــة فتنتج عــن السمتني
السابقتني ،حيث تميل السياسة الخارجية
ال ـت ــرك ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــص دوره ـ ــا
تحالفات
الــوظـيـفــي الـتــابــع مــن خ ــال بـنــاء
ٍ
حليف ُمهيمن،
بدال من االعتماد على
ٍ
مرنةً ،
ومن ثم تسعى إلى موازنة عالقاتها بالقوى
الـخــارجـيــة الـفــاعـلــة ،عـلــى أس ــاس املـصــالــح
القومية التركية.
وعليه ،يسعى االتجاه الجديد في السياسة
الخارجية التركية إلى الجمع بني اتجاهي
تحالفات مرنة،
الغرب والشرق معًا ،ضمن
ٍ
قابلة لالستفادة من كليهما ،وق ــادرة على
إحداث التوازن بما يخدم املصالح القومية،
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـ ــن االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــن :ح ـل ـي ـف ـهــا
ال ـغ ــرب ــي األط ـل ـس ــي ال ـ ـضـ ــروري ،وال ـش ــراك ــة
االستراتيجية مع روسيا والصني وإيــران،
بمنافعها الدفاعية واالقتصادية ،من دون
التخلي عن أحدهما.
وقـ ــد ب ـ ــدأت ال ـح ـكــومــة ال ـت ــرك ـي ــة ،ب ــدع ــم من
ال ـج ـيــش وحـ ــزب ال ـحــركــة ال ـقــوم ـيــة ،تنفيذ
أج ـنــدت ـهــا بـنـفـسـهــا م ـنــذ ال ـع ــام  2016عبر
س ـي ــاس ــة الـ ـق ــوة والـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري فــي
الخارج ،اعتمادًا على موافقة روسيا أحيانًا
كـمــا فــي شـمــال ســوريــة ،وأحـيــانــا بموافقة
أميركية كما في ليبيا ،وأحيانًا أخــرى من
منطلق ذاتي كما في شرقي البحر املتوسط
وف ـ ــي أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ،واالن ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـع ـس ـكــري
وتأسيس القواعد في الخارج كما في قطر
والصومال وغيرهما.
وتـكـمــن أهـمـيــة الـكـتــاب فــي تقديمه دراس ــة
علمية واسعة للسياسة الخارجية التركية
مـنــذ ن ـشــأة الـجـمـهــوريــة ،مــع الـتــركـيــز على
ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر األخـ ـي ــرة ،لـكـنــه ال يعير
اهتمامًا لدبلوماسية املساعدات اإلنسانية
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـه ـج ـهــا ت ــركـ ـي ــا ف ـ ــي س ـيــاس ـت ـهــا
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،إذ ت ـع ـت ـبــر ه ـ ــذه املـ ـس ــاع ــدات
إح ــدى أدوات الـسـيــاســة الـخــارجـيــة لـلــدول
ال ـه ــادف ــة إل ــى تـحـســن وت ـعــزيــز صــورت ـهــا،
وت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـع ــزي ــز ال ـن ـف ــوذ
وبـنــاء الـعــاقــات بــن ال ــدول لضمان الدعم
تعد الدولة
السياسي ،خصوصا أن تركيا ّ
األك ـث ــر مـنـحــا ل ـل ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة في
ال ـعــالــم م ـقــارنــة م ــع دخـلـهــا ال ـقــومــي ،حيث
تفيد تـقــاريــر دول ـيــة ب ــأن تــركـيــا قـ ّـدمــت بني
عامي  2019-2002مساعدات إنسانية لـ 140
دول ــة ،قيمتها  49مليار دوالر ،األمــر الــذي
يظهر اعتمادها على املساعدات اإلنسانية
بوصفها إحــدى أدوات قوتها الناعمة في
سياستها الخارجية.
(كاتب سوري في إسطنبول)

MEDIA

أخبار

أطلق اإلعالمي الساخر يوسف
حسين ،مقدم البرنامج الشهير «جو
شو» في تلفزيون «العربي :أخبار»،
حملة تبرعات لتشييد قرية للنازحين
في الشمال السوري ،عبر صفحاته
على مواقع التواصل .وكشف في
حديث مع «العربي الجديد» بدء
الحملة فعليًا مساء الخميس المقبل.

ضجت وسائل التواصل في الكويت،
بإدانات واسعة لإلعالمية فجر
السعيد ،عقب ما ُوصف بأنه إساءة
عنصرية صدرت منها ضد النائب
في مجلس األمة ،حسن جوهر،
باستهزائها بأصوله غير العربية ولهجته
أثناء انتقادها له في برنامجها اليومي
المسائي «هنا الكويت».

قررت خدمة االشتراكات التلفزيونية
«دايركت تي في» عدم تجديد
«ون أميركا نيوز
عقدها مع قناة َ
نِتوورك» المؤيدة لنظريات المؤامرة
وللرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال متحدث باسم «دايركت تي
في»« :قررنا أننا ال ننوي توقيع عقد
جديد عندما ينتهي العقد الحالي».
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قضت محكمة في موسكو،
بسجن ثمانية قراصنة إلكترونيين
احتياطيًا لمدة شهرين ،في وقت
تشن روسيا حملة تستهدف
مجموعة «ريفيل»  REvilللقرصنة
بناء على طلب واشنطن .ويواجه
الموقوفون عقوبة السجن حتى
سبع سنوات في حال إدانتهم.

العراق :خطوات لفرض رقابة على مواقع التواصل
فــي تطــور خطير على صعيــد الحريات أعلن رئيس الجهــاز التنفيذي لهيئة اإلعــام واالتصاالت في العراق علــي المؤيد ،العمل على
فرض ضرائب وضوابط على مواقع التواصل
بغداد ــ أكثم سيف الدين

أعلنــت الســلطات العراقيــة ،عــن تحركهــا
لفــرض ضرائــب وضوابــط علــى الشــركات
ُ
املسؤولة عن مواقع التواصل التي تستخدم
ّ
بشــكل واســع فــي العــراق ،مؤكــدة أن تلــك
املواقــع باتــت «تمــس األمــن القومــي للبــاد،
وتخالــف القانــون» .وكان «مركــز اإلعــام
الرقمــي» العراقــي قــد أكــد أخي ـرًا ،أن نحــو 25
مليــون مواطــن عراقــي يســتخدمون مواقــع
التواصــل ،مــن بــن  40مليونــا هــم عــدد
ســكان العراق الكلي .ويقول رئيس الجهاز
التنفيــذي لهيئــة اإلعــام واالتصــاالت علــي
ّ
املؤيــد ،إن «شــركات التواصــل االجتماعــي
تعمل في الغالب وفق رؤى وشــروط خاصة
بهــا ،بغــض النظــر عن خصوصيــات البلدان
والــدول املســتهلكة ،وتســعى لفــرض تلــك
الشــروط علــى الجميــع بمــا تتمتــع بــه مــن
انتشار وقوة مالية كبيرة».
ونقلــت وكالــة األنبــاء العراقيــة الرســمية
(واع) ،عــن املؤيــد قولــه إن «هنــاك محــاوالت
بشــكل جمعــي وبصــورة منفــردة لتفــاوض
العــراق مــع هــذه الشــركات لفــرض ضوابــط
وشــروط عمــل لهــا ،هــذه املحــاوالت ال تــزال
مســتمرة بنــاء علــى اإلشــكاليات املطروحــة
فــي العــراق وفــي العالــم ،كذلــك بخصــوص
عمــل تلــك الشــركات» .وأضــاف أن «العــراق
ومنــذ مــدة يحــاور هــذه الشــركات لفــرض
ضوابط وشروط على عملها ،وهناك مرونة
مــن هــذه األطــراف ،ولكن لم تصل إلى مرحلة
ّاالتفــاق والعمــل ،وألســباب كثيــرة» ،مؤك ـدًا
أنــه «يتــم التحــرك لفرض الضرائب على هذه
الشركات والعمل مستمر في هذا املجال».
وبشــأن مــا يســمح بنشــره عبــر مواقــع
التواصــل ويؤثــر علــى األمــن القومــي فــي
ّ
العــراق ،أوضــح املؤيــد أن «للعــراق مطالــب
بهــذا الخصــوص مــن تلــك الشــركات وفــق
ثنائيــة حفــظ الحريــات ،ومنــع مــا يخالــف
القانــون ،ويمــس األمــن القومــي العراقي ملنع
تــداول مــا ينشــر ويتصــل بالجرائــم املنظمــة
(االتجــار بالبشــر ،واملخــدرات ،والعملــة
املزيفــة ،وعمليــات االبتــزاز ،واإلرهــاب)
وغيرهــا» .وكانــت الســلطات األمنيــة
العراقيــة قــد بــدأت فــي مايــو /أيــار مــن العام
املاضــي حملــة متابعــة ومراقبــة ملــا ينشــر
عبــر تلــك املنصــات ،كمــا اتخــذت إجــراءات

ســابقة وعقوبــات قانونيــة علــى من سـ ّـمتهم
«املحرضــن علــى الطائفيــة ،واملروجــن لها»
عبر مواقع التواصل في البالد.
من جهته ،أكد عضو نقابة املحامني العراقية
محمــد علــي ،وجود ما وصفه بـ«االســتخدام
الســيئ ملواقــع التواصــل االجتماعي وبكثرة
في البالد ،خصوصًا في ما يتعلق بالتعدي

يحذر ناشطون من
استمرار فرض القيود
على مواقع التواصل

علــى الخصوصيــة واالبتــزاز والتنمــر
الشائعات».
وتشويه السمعة وإطالق
ّ
وقــال علــي لـ«العربــي الجديــد» إنه «تم رصد
آالف املخالفــات منهــا األخالقيــة والدينيــة،
واألمنيــة ،وقــد تمــت إحالتهــا الــى الجهــات
املختصــة للتحــرك القضائــي ضدهــا» الفتــا
ّ
إلــى أن «ســوء اســتخدام مواقــع التواصــل

تشرف هيئة اإلعالم واالتصاالت على عمل هذه المواقع (أحمد الربيعي/فرانس برس)

فــي العــراق لــه تأثيــرات ســلبية علــى األمــن
املجتمعــي» .ويحــذر ناشــطون ،من اســتمرار
فــرض القيــود والشــروط علــى مواقــع
التواصــل ،بحجــج تهديــد األمــن ومخالفــة
القانــون ،وقــال الناشــط هــادي الفتــاوي،
ّ
لـ«العربــي الجديــد» إن «الحكومــة تربــط
ّ
أي ملــف تريــد تقييــده ،بالتهديــد األمنــي،
ّ
وأن تحركهــا األخيــر هــو تقييــد لحريــات
التعبيــر علــى مواقــع التواصـ ّـل ،وتضييــق
علــى العراقيــن» .وشــدد علــى أنــه «ال يمكــن
اســتمرار هــذا النهــج .وضعــت الحكومــة
مواقــع التواصــل تحــت الرقابــة األمنيــة،
وفرضــت عقوبــات وغرامــات ماليــة علــى مــن
يخالــف شــروطها بالنشــر ،ومــن ثــم تريــد
فــرض قيــود على شــركات التواصل» معتبرًا
ّ
كل تلك اإلجراءات «تكميمًا لألفواه».
ّ
وبينمــا ترتفــع أصــوات إضافيــة متخوفــة
مــن التضييــق علــى املحتــوى اإللكترونــي،
تتصاعــد بشــكل خطيــر ظاهرة االبتــزاز عبر
الشــبكة فــي العــراق ،فتســعى الســلطات إلــى
وضع الخطط والتعاون مع املنظمات املدنية
الناشــطة فــي املجــال اإللكترونــي ،للحــد مــن
الظاهرة .وبدأت الشــرطة املجتمعية حمالت
توعيــة فــي املــدارس والجامعــات ،كما يجري
اإلعــداد لتطبيــق «الحــارس الرقمــي» فــي
الهواتف كإجراء إلكتروني لكشف املبتزين.
وبشــكل الفــت تنتشــر ظاهــرة االبتــزاز
اإللكترونــي فــي العــراق ،التــي تمارســها
عصابــات مختصــة وأفــراد لتحقيــق
مكاســب ماليــة وغايــات أخــرى ،وبينمــا
تجتهــد الجهــات األمنيــة فــي الســعي للحــد
ّ ّ
مــن الظاهــرة وتحجيمهــا ،إل أن ضعــف
ّ
يحجــم مــن إمكانيــة
التقنيــات اإللكترونيــة
الســيطرة عليهــا .ووفقًا للنقيب في الشــرطة
ّ
املجتمعيــة ،محمــد البهادلــي ،فــإن «املكتــب
اإلعالمــي للشــرطة املجتمعيــة ،نشــط أخي ـرًا
بتنفيذ حمالت توعية يومية ،في الجامعات
واملــدارس ،فــي عمــوم املحافظــات» .وأوضــح
ّ
لـ«العربــي الجديــد» أن «الحمــات بــدأت
ً
تالقي تفاعال لدى فئة الشــباب بشــكل كبير،
خصوصــا مــع التنبيــه علــى طــرق االبتــزاز
اإللكترونــي ،وخطورتهــا ،ومــا يترتــب عنهــا
ّ
مــن نتائــج خطيــرة» .وأضــاف أن «الحمــات
تتضمن محاضرات تعليمية توجه الفتيات
والشــباب إلــى اتبــاع الطــرق العلميــة لعــدم
االنجرار خلف االبتزاز اإللكتروني».

لعبة الكلمات «ووردل» تجتاح العالم
اســتأثرت لعبــة «ووردل» علــى اهتمــام عــدد
كبير من مســتخدمي الشــبكات االجتماعية،
ُ
وسـ ّـجل إقبــال واســع عليهــا فــي األســابيع
األخيــرة ،وهــي تقــوم علــى مبــدأ بســيط،
يتمثل في اكتشــاف كلمة كل يوم من خمســة
أحرف ،وبحد أقصى هو ست محاوالت.
وقالت سوزان دروبني ( 65عامًا) التي تلعب
«ووردل» يوميــا إنهــا «رائعــة « ،والحظــت
فــي تصريــح لوكالــة «فرانــس بــرس» أنهــا
تجعل الالعب «مدمنًا عليها» .وتشرح املرأة
املتقاعــدة التــي تعيــش فــي ميريالنــد علــى
الساحل الشرقي للواليات املتحدة أن اللعبة
«ال تســتغرق إال بضــع دقائــق» ،واصفــة
إياها بأنها «وســيلة تســلية ظريفة ومدتها
قصيــرة» .وأفــادت صحيفــة «نيويــورك
تايمــز» بــأن عــدد الذيــن يحاولــون العثــور
علــى كلمــة اليــوم ارتفــع مــن  90شــخصًا فــي
األول مــن نوفمبــر /تشــرين الثانــي الفائــت
إلــى أكثــر مــن  300ألــف بعــد شــهرين ،فــي
الثاني من هذا الشهر.
ً
ويبــدو مبــدأ اللعبــة ســهال ،ويتمثــل فــي
العثــور علــى الكلمــة األنســب املكونــة مــن
خمســة أحــرف ،فــي ســت محــاوالت كحــد
أقصى .ويظهر كل حرف في مكانه الصحيح
باللــون األخضــر ،وإذا كان الحــرف فــي غيــر
مكانــه يظهــر باللــون األصفــر .وينبغــي على
كل العــب إيجــاد كلمــة واحــدة يوميــا ،هــي
نفســها للجميــع ،وإذا أخفــق فــي ذلــك ،ال
يمكنه إعادة املحاولة إال في اليوم التالي.
ومــا لبثــت ســوزان دروبــن التي بــدأت تلعب
قبــل أســابيع ،أن انضمــت إلــى اآلالف مــن
هــواة «ووردل» الذيــن ينشــرون نتائجهــم
اليوميــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
باســتخدام وســم  ،#Wordleعلــى شــكل ســتة
خطــوط يتضمــن كل منهــا خمســة مربعــات

ارتفع عدد مستخدمي اللعبة (ألكسي روزنفيلد)Getty/

ملونــة تبـ ّـن عــدد املحــاوالت التــي قــام بهــا
الالعب لفك اللغز.
مــا يميــز «ووردل» أن مصممهــا ،وهــو
مهنــدس كمبيوتــر بريطانــي يدعــى جــوش
واردل يعيــش فــي نيويــورك ،لــم يكــن يهــدف
إلــى بيعهــا للجمهــور العريــض ،بــل أرادهــا
ببســاطة وســيلة للترفيه ،وقرر عدم تحقيق
أربــاح مــن خــال هــذه اللعبــة .وقــال جــوش
واردل لصحيفــة «نيويــورك تايمــز» إن

تم تحويل «ووردل»
أخيرًا إلى الفرنسية
وسميت «سوتوم»
ّ

املســتخدمني «يســتمتعون بوجــود هــذه
اللعبــة املســلية عبــر اإلنترنــت» .وطمــأن إلــى
ُ
أن «ووردل» ال تقدم على «أي أمر يثير الريبة
في ما يتعلق ببيانات الالعب الشخصية».
وال تظهــر أي إعالنــات علــى املوقــع ،لكــن
البعض سبق أن حاولوا نسخ املبدأ ،وكسب
املــال مــن خاللــه .ويمكــن العثــور علــى اللعبة
األصلية على الرابط التالي powerlanguage.
 .co.uk/wordleورأى منســق األبحــاث فــي

مركــز «غايــم الب» لدراســات األلعاب الرقمية
فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
(إم آي تــي) مايــكل جاكوبســون ،ان «ووردل»
تســاعد فــي تمريــر الوقــت ،كمــا فــي حــاالت
«انتظــار حافلــة» علــى ســبيل املثــال .ورأى
جاكوبســون فــي حديــث لوكالــة «فرانــس
بــرس» أن نجــاح اللعبــة يعــود جزئيــا إلــى
ســهولة نشــر الالعــب نتائجــه علــى شــبكات
التواصــل االجتماعي .وقال« :تشــعر بالفخر
(بعد حل اللغز) ،وما عليك سوى النقر على
زر املشــاركة الصغير ،مما يتيح لك التباهي
ً
قليــا ،وهــو مــا نحــب أن نفعلــه عــادة» .أمــا
عاملــة النفــس املتخصصة في ألعاب الفيديو
رايتشــل كويــرت فاعتبــرت أن األمــر يقــع
تحــت نظريــة املقارنــة االجتماعيــة ،لجهــة
أن كل فــرد يرغــب فــي تقويــم نفســه مقارنــة
باآلخرين .واعتبرت أن «حصر إمكان اللعب
بمــرة واحــدة يوميــا يمنح إحساســا بالندرة
النفســية ...هــذا مــا يجعلك ترغــب في العودة
واللعب يوما بعد يوم».
وللعبــة ميــزة أخــرى هــي أنهــا فــي متنــاول
الجميــع ،بشــرط أن يتقــن املســتخدم اللغــة
ّ
اإلنكليزيــة .لكــن هــذا الشــرط لــم يعــد قائمــا،
إذ ســرعان مــا تــم توفيــر نســخ منهــا بلغــات
أخــرى ،نظ ـرًا إلــى شــعبيتها الواســعة .تــم
تحويــل «ووردل» أخي ـرًا إلــى الفرنســية
وسـ ّـميت «ســوتوم» .وهــذه التســمية مؤلفــة
مــن أحــرف كلمــة «موتــوس» باالتجــاه
املعاكــس ،و«موتــوس» لعبــة تلفزيونيــة
معروفــة كانــت تعرض على قنوات مجموعة
«فرانــس تلفزيــون» العامــة .وعلــى موقــع
 ،sutom.nocle.frينبغــي علــى املســتخدم ،كما
فــي «ووردل» ،إيجــاد كلمــة اليــوم فــي ســت
محاوالت فقط.
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

أشرف الحساني

من الصعب تقييم ما وصلت إليه
املوسيقى الهندية اآلن من غنى
ُ
ّ
ّ
جمالية على التأثير
فني وقــدرة
ّ
ّ
ف ــي املــوسـيـقــى ال ـعــربــيــة وال ـغــربــيــة .بسبب
مركزيتها وقـ ّـوتـهــا فــي اخ ـتــراق الجغرافية
ُالهندية واكـتـســاح أذواق جماهيرها على
امل ـس ـتــوى ال ـعــاملــي .وذل ــك راجـ ـ ٌـع إل ــى غ ــزارة
ُاإلن ـت ــاج ال ـه ـنــدي وت ـنـ ّـوعــه وتـشـ ّـعـبــه داخ ــل
ّ
ّ
جغرافي واحـ ٍـد ،حيث تتشظى األغنية
قطر
ٍ ّ
وتتنوع املوسيقى وتخلق فيما بينها عناقًا
ّ
ـدم أو يـنـســف الـقــديــم
جـمــالـيــا ُ خ ـ ّـاق ــا ال ي ـهـ ّ
ُ
الذي ال يعول عليه ،وإنما يطوع ّموسيقيًا
ً
ُ
ويـسـتـحـضــر بــاع ـت ـبــاره ش ـك ــا فــن ـيــا ُيـمـ ّـيــز
ّ
الـتـجــربــة ُ املــوسـيـقــيــة الـهـنــديــة ويـخـلــق لها
ّ
ّ
ّ
التنوع
والخاص .لذلك ،فهذا
طابعها املركب
الـ ــذي تـنـتـجــه الـسـيـنـمــا الـهـنــديــة يستحيل
ـأم ـل ــه واإلمل ـ ـ ــام ب ـك ـ ّـل تـفــاصـيـلــه َ
تـ ّ
وم ـبــاه ـجــه
ُ ّ
ّ
لكثرة األنماط املوسيقية التي باتت تشكل
ّ
ّ
لجماليات الفيلم الهندي.
جمالية
ترسانة
ّأمــا األمــر الثاني الــذي يجعل عملية تقييم

خلق الموسيقي الهندي ،إيه .آر .رحمان ،مكانة بارزة للموسيقى الهندية في نفوس العالم،
فالمثير للدهشة أ ّن موسيقاه ساهمت في نجاح كثير من األفالم الهندية
ُ

إيه .آر .رحمان

موسيقى هندية تهجس بالسفر والتجديد

هــذه املوسيقى صعبة وتـحـتــاج إلــى نظر ٍة
ّ
ّ
جمالية ُمــزدوجــةٍ  ،فتتعلق بصعوبة ضبط
وت ـح ــدي ــد م ـي ـك ــان ـي ــزم ــات ب ـع ــض ال ـت ـج ــارب
ّ
امل ـعــاصــرة ،ألن الكثير منها أضـحــى ينفي
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـق ــدي ـم ــة م ــن ن ــاح ـي ــة ارت ـبــاط ـهــا
ببعض اآلالت الهندية التقليدية وتوظيفها
داخ ـ ـ ــل ب ـع ــض املـ ـق ــاط ــع ال ـغ ـن ــائ ـي ــة ،بـسـبــب
ُ
التأثير الذي تمارسه املوسيقى اإللكترونية
ّ
وجمالياتها
الـ ُغــربـ ّـيــة بنموذجها وآفــاقـهــا
جغرافيات
وقدرتها على السفر الدائم صوب
ٍ

ضبط
أخ ــرى مــن ال ـعــالــم .مــا يـجـعــل عملية
ُ
ْ
ماهيتها وخصوصيتها صعبة إن لم نقل
ُمستحيلة .بحيث تتشابك ْ األغنية الهندية
مــع املــوسـيـقــى ال ـغــربـ ّـيــة ،إذ تـتـحـ ّـولّ بعض
ـخ ُم ـصــغــرة من
ال ـت ـجــارب الـهـنــديــة إل ــى ن ـسـ ٍ
التأليف املوسيقي الغربي ،وتلهث جاهدة
إلى ْمحاكاة النموذج الغربيُ .
ل ـك ــن ف ــي م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ي ـع ـثــر املـ ـت ــاب ــع عـلــى
ت ـجــارب غنائية جــد ُمــذهـلــة تـمــزج الهندي
ّ
القديم باآلخر الغربي الحديث في ما يتصل

يُؤمن رحمان ّ
أن
الجوائز ال تصنع موهبة
الموسيقي

ُ ّ
بــالـصـنــاعــة املــوسـيـقـيــة .ي ـبــرز اس ــم امل ــؤل ــف
واملـ ّـوسـيـقــار إي ــه .آر .رحـمــان ( )1967كأبرز
ـاع املوسيقى داخ ــل ّالسينما الهندية.
صــنـ ٌ
ّ
موسيقية فريدة حقق معها رحمان
تجربة
َّ
ُ
م ــا لــم يــكــن يـحـلــم ب ــه ي ــوم ــا .إذ إن الـ ُـصــدفــة
قــادتــه يــومــا وبـطــريـقــة تلقائية وارتـجــالـيــة
ْ
إل ــى تسجيل ّأول أغــان ـيــه ،ل ـكــن ســرعــان ما
ّ
ـدر ك ـب ـيـ ٍـر في
ت ـحــولــت ه ــذه ال ـصــدفــة إل ــى قـ ـ ٍ
سيرة وحياة إيــه .آر .رحمان وجعلته على
وم ّ
عرش املوسيقى الهندية املعاصرة ُ
توجًا

اتجاه صوفي
أكد الموسيقار الهندي
إيه .آر .رحمان ،لـ «العربي
الجديد» ،في ديسمبر/
األول الماضيّ ،
أن
كانون ّ
أعماله الموسيقية تنبع
من تأثره بالموسيقى
الصوفية المنتشرة في
راجستان والهند وباكستان.
وقال ّ
إن الصوفية تعطي
جميع الناس من مختلف
الديانات بركة روحية،
مضيفًا« :في الهند
وحدت الصوفية المجتمع
هناك ،على اختالف بيئاته
ودياناته ،إذ يدرك الجميع
أنها موسيقى روحانية،
وأنا أستشعر السكينة
والهدوء في هذا النوع
من الموسيقى وأجده
محفزًا لمخيلتي».

يسعى رحمان لخلق تواصل روحي مع الموسيقى الغربية (جورج بيمينتل)Getty/

رحيل

وفاة نينو شيروتي ...المصمم اإليطالي الذي غيّر موضة الرجال
روما ـ العربي الجديد

توفي مصمم األزياء اإليطالي املعروف نينو
شـيــروتــي عــن  91عــامــا ،وفــق مــا نقلت وكالة
«فرانس بــرس» مساء السبت عن مصدر في
مجال املــوضــة ،فــي تأكيد ملــا أوردت ــه وسائل
اإلعـ ـ ــام اإليـ ـط ــالـ ـي ــة .وذكـ ـ ــر م ــوق ــع صـحـيـفــة
«كوريري ديال سيرا» أن شيروتي توفي في
أحــد مستشفيات فيرتشيلي فــي بييمونتي
(شـ ـم ــال غ ـ ــرب) ح ـي ــث كـ ــان ي ــرق ــد لـلـخـضــوع
لجراحة في خاصرته.
ويأتي رحيل شيروتي ،ليختم رحلة طويلة
ن ـجــح فـيـهــا امل ـص ـ ّـمــم اإلي ـط ــال ــي ال ـش ـه ـيــر في
إحــداث ثــورة في عالم املالبس الرجالية منذ
الستينيات ،مساهمًا كذلك في تعريف العالم
بمجموعة من املصممني الشباب وقتها مثل
جورجيو أرماني ،فاتحًا له أبواب الشهرة.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء اإليـطــالـيــة «البــريــس»
أن شيروتي توفي فــي شمال غــرب إيطاليا،
ح ـيــث تــديــر عــائـلـتــه شــركــة نـسـيــج م ـنــذ عــام
 .1881ورث املصمم الشهير هــذه املهنة عن
عائلته ،متسلمًا إدارة شركة يقع مقرها في
ّ
مدينة بييال في منطقة بييمونتي ،في سن
الـعـشــريــن بـعــد وف ــاة وال ــده عــام  .1950أطلق
أول شركة مالبس رجالية ،Hitman ،عام 1957
بالقرب من ميالنو ،التي تخصصت بصناعة
املالبس الرجالية الشبابية الجاهزة ،وهناك
ّ
وظ ــف أرمــانــي ليعمل فــي املـصـنــع ،منتصف
الستينيات.
عـ ــام  ،1967خ ـطــا خ ـطــوتــه ال ـك ـب ـي ــرة ،معلنًا
تأسيس دار األزياء الرجالية الفاخرة Cerruti
 1881فــي بــاريــس ،مــع الـحـفــاظ على صناعة
املالبس في إيطاليا .وجاء استخدامه لأللوان

املختلفة عــن تـلــك الــرائـجــة وقـتـهــا ،وحفاظه
عـلــى الـقـصــات التقليدية مــع إدخ ــال تطوير
شبابي عليها ،ليجذب مجموعة مــن نجوم
تلك الحقبة ،أبرزهم نجم السينما الفرنسية
جان بول بلموندو.
فــي تـلــك الـفـتــرة كــذلــك أطـلــق شـيــروتــي أيضًا
خطًا خاصًا لــأزيــاء النسائية ،الــذي ّ
توسع
ّ
تدريجًا ليمثل في الثمانينيات وحتى اليوم
حوالى  20في املائة من إجمالي مبيعات دار
األزي ـ ــاء ،ل ـيــواصــل ال ـت ـجــريــة وتــوس ـيــع رقـعــة
زبائنه مع إطالقه عام  1975مجموعة خاصة
ب ــال ـك ـن ــزات ال ـص ــوف ـي ــة وال ـق ـط ـن ـيــة الــرجــال ـيــة
والـقـمـصــان غـيــر الــرسـمـيــة ،وه ــي املجموعة
التي حملت توقيع ،Cerruti 1881 Brothers
بـهــدف تمييزها عــن خــط املــابــس الرسمية
التي اشتهرت بها الدار.
وف ــي نـهــايــة الـسـبـعـيـنـيــات ،أط ـلــق أي ـضــا أول
عطر للرجال مرتبط بعالمته التجارية وحمل
اسمه  ،Nino Cerrutiلتنطلق معها اإلنتاجات
أو ال ـت ـص ــام ـي ــم فـ ــي م ـخ ـت ـلــف املـ ـ ـج ـ ــاالت مــن
املالبس الرياضية إلى تلك الخاصة بالتزلج.
وازدادت شعبية العالمة التجارية أكثر عام
َّ
َ
كمصمم رسمي لفريق
اختيرت
 1994عندما
فيراري في سباقات فورموال .1
ومــن باريس إلــى هوليوود ،بــدأ يبني شبكة

ساهم في إطالق
عدد من المصممين
أبرزهم جورجيو أرماني
رحل عن  91عامًا (رافاييل غايار)Getty/

عــاقــات ضـخـمــة ،أدت إلــى ظـهــور تصاميمه
على الشاشة من قبل نجوم من طينة مايكل
دوغــاس في فيلم  Basic Instinctعام ،1992
وريتشارد غير في  Pretty Womanعام ،1990
وتوم هانكس في  Philadelphiaعام .1993
بــاع شيروتي الشركة فــي أوائ ــل العقد األول
من القرن الحادي والعشرين ،متخليًا أيضًا
عن دوره في التصميم .لكنه لم يقطع عالقاته
ب ــدار األزيـ ــاء ،حـتــى عـنــدمــا ح ـ ّـول تــركـيــزه من
التصميم إل ــى ت ـجــارة األقـمـشــة ،فـكــان يظهر
دائمًا على املقاعد األولى في أسبوع املوضة
في باريس.
ومع إعالن خبر وفاته ،نعاه عدد من العاملني
فــي مـجــال امل ــوض ــة ،وك ــان أب ــرزه ــم جورجيو
أرمــانــي ال ــذي أص ــدر بيانًا جــاء فـيــه« :أتــذكــر
نينو شيروتي كرائد أعمال مبدع يتمتع بعني
حــادة ،وفضول حقيقي ،وقــدرة على الجرأة.
سنفتقد طريقة عمله» .وأض ــاف أرمــانــي في
بيانه« :حتى لــو تراجعت االت ـصــاالت بيننا
مــع م ــرور الـسـنــوات ،فقد كنت أعـتـبــره دائمًا
أحد األشخاص الذين كان لهم تأثير حقيقي
وإي ـج ــاب ــي ف ــي ح ـيــاتــي .تـعـلـمــت م ـنــه أهـمـيــة
الرؤية الشاملة كمصمم ورائد أعمال».
أم ــا رئ ـيــس غــرفــة األزيـ ـ ــاء اإلي ـطــال ـيــة ،كــارلــو
كــابــاســا ،فنعى «املبتكر العظيم وأحــد أرقــى
الــرجــال في إيطاليا» .قــال كاباسا« :كــان أول
من أدرك أهمية اإلبداع في املالبس الرجالية
وأعطى مساحة ملصمم شاب يتمتع بمواهب
هــائـلــة مـثــل جــورجـيــو أرم ــان ــي ،غـ ّـيــر معايير
طــري ـقــة ارتـ ـ ــداء امل ــاب ــس .ل ـقــد ك ــان م ــن أوائ ّــل
الذين كان لهم حضور دولي قوي ،حيث مثل
للعالم هذا املزيج الفريد من اإلبداع والجودة
الذي أعطى املوضة اإليطالية تميزها».

بجائزة األوسـكــار و«بافتا» و«غــرامــي» عن
ب ـعــض مــوس ـي ـقــاه داخ ـ ــل أ ُف ـ ــام سـيـنـمــائـيــة
يبقى أشهرها «املليونير امل ّ
تشرد»(.)2008
ورغ ـ ـ ـ ــم حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى ُمـ ـجـ ـم ــل الـ ـج ــوائ ــز
ّ
ّ
املوسيقية العاملية ،فإن ذلك لم يقف حاجزًا
ّ
ستايالت
منيعًا عند تقدم تجربته وتقديم
ٍ
للموسيقى الهندية
نفلت
مـغــايــر ٍة وأف ــق ُم
ٍ
ّ
ّ
وتقديمها بحلة معاصرة تتوغل أكثر في
ك ــل م ــا ه ــو روحـ ـ ـ ّـي  -ص ــوف ــي وت ـن ـفــي معه
أي ط ــاب ــع تــرفـيـهــي أو ُب ـع ـ ٍـد ت ـج ـ ّ
ّ
ـاري داخ ــل
ٍ
ّ
ّ
موسيقاه .وعلى الرغم من أن شهرته تعدت
الـحـ ّـيــز الـجـغــرافــي الـهـنــدي واخ ـتــرقــت آفــاق
ّ
ُ
الجوائز ال تصنع
العالم ،يؤمن رحمان أن ُ ّ
مــوه ـبــة امل ــوس ـي ـق ــي ،وال ت ـغ ــذي ـه ــا روح ـي ــا،
ب ـقــدر م ــا تــدفــع االج ـت ـهــاد وخ ـلــق ُالـتـجــديــد
وت ـك ـس ـيــر الـ ـق ــوال ــب امل ــوس ـي ـق ـ ّـي ــة امل ـت ـع ــارف
ْ
عـلـيـهــا ف ــي ت ــاري ــخ األغ ـن ـي ــة .ف ــا غ ــراب ــة أن
ّ
يعتبر املوسيقار الهندي أن حصوله على
مجرد حــدث عـ ّ
ـادي في حياته،
الـ«أوسكار»
ّ َ ٍ
ما دام يطمح إلــى املزيد والخلق واالبتكار
وتجديد املوسيقى الهندية وجعلها مدرسة
ق ــائ ـم ــة ب ــذات ـه ــا داخ ـ ــل املــوس ـي ـق ــى ال ـعــاملـيــة
ّ
ّ
والتوهج في نفوس
وتتمتع دومــا بالبهاء
َ
ّ
الناس ومشاغلهم اليومية.
ّ
والحقيقة أن إيه .آر .رحمان خلق للموسيقى
املعاصرة مكانة ب ــارزة فــي نفوس
الهندية
ّ ُ
ّ
الـعــالــم .إذ إن املـثـيــر للدهشة أن موسيقاه
ساهمت في نجاح كثير من األفالم الهندية
وخـلـقــت لـهــا جـمـهــورًا واس ـعــا .وه ــذا أم ـ ٌـر ال
ّ
يوجد حتى فــي السينما الهوليوودية ،إذ
ُ
تصبح مداخيل موسيقى الفيلم التصويرية
أك ـبــر م ــن ع ــائ ــدات الـ ـص ــاالت وق ـي ـمــة إن ـتــاج
ّ
الفيلم ككل .ما جعله أكثر املوسيقيني شهرة
وطلبًا من مخرجني من مختلف دول العالم.
ّ
قناعات
لكن تجربة إيه .آر .رحمان تنبع من
ٍ
ّ
ذاتية في تعاملها مع الفيلم السينمائي ،وال
ترتبط بـ ّ
فاقع بالنسبة
هاجس تجاري
ـأي
ٍ
ٍ
ّ
ُ
ّ
ّ
مدينة
لفنان
وموسيقي هندي ولد فقيرًا في ّ
ّ
مــدراس (تحول اسمها اليوم إلى تشيناي)
ّ
وقـ ـ ــاده ش ـغ ـفــه ب ــال ـف ــن ال ـس ــاب ــع إلـ ــى دراسـ ــة
املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة ال ـغــرب ـيــة والـعـمــل
بموسيقى األفالم.
ّ
لــذلــك ي ـظــل رح ـمــان يــؤمــن فــي الــوقــت ذات ــه،
ّ
ب ــأن ُمستقبل املــوسـيـقــى الـهـنــديــة يقتضي
نوع من التواصل
أساسًا االستناد إلى خلق ّ ٍ
الغربية وإعادة إحياء
الروحي مع نظيرتها
أش ـك ــال املــوسـيـقــى الـكــاسـيـكـيــة ف ــي الـعــالــم
وف ــق ق ــال ـ ٍـب م ـعــاصـ ٍـر ُي ــراع ــي خـ ّصــوصـيــات
ّ
وت ــراث املــوسـيـقــى الــوطـنـيــة ،لكنها تتنطع
ّ
التمرد على هذا التراث الالمرئي
دومًا إلى
ّ
بنسج صــداقــات موسيقية مــع تــراث
وذل ــك ّ
واملوسيقي.
ي
الفن
اآلخر
َّ
ج ـس ــدي ــا ،ال ي ـت ــوف ــر إيـ ـ ــهّ .آر .رحـ ـم ــان عـلــى
ً
صورة خارجية تجعله ُمؤثرًا وفاعال داخل
خشبات املسارح العاملية عن طريق الرقص
وال ـك ـل ـي ـش ـيــه الـ ـبـ ـص ـ ّ
ـري ،ب ـح ـكــم شخصيته
االن ـط ــوائ ـي ــة ون ــزوع ــه ال ــدائ ــم ّ إلـ ــى الـصـمــت
والـتـ ّ
ـأمــل ،مقارنة ببعض صــنــاع املوسيقى
داخ ـ ــل ال ـه ـن ــد .ل ــذل ــك ل ـع ـبــت ال ـس ـي ـن ـمــا دورًا
م ـحــوريــا ف ــي س ـيــرتـ ُـه املــوس ـي ـقـ ّـيــة وجـعـلـتــه
ْ
قــري ـبــا م ــن وجـ ـ ــدان امل ـس ـت ـمــع ال ـع ــامل ــي .لـكــن
بقدر مــا أف ــادت السينما وصنعت تجربته
ّ
املوسيقية داخل أضخم ّاألفالم البوليوودية
ن ـجــاحــا وانـ ـتـ ـش ــارًا ،ح ــق ــق إي ـ ــه .آر .رح ـمــان
ـذه األف ـ ــام،
م ــن ج ـه ـتــه ط ـف ــرة م ـل ـمــو
ســة ل ـه ـ ّ
ً
ّ
فاستقطب لها عــددًا هائال من عشاق الفن
السابع ،وأيضًا من الــوجــوه الجديدة التي
ّ
ت ـســل ـلــت إلـ ــى ع ـمــق الـ ـص ــورة الـسـيـنـمــائـيــة
وأضـ ـح ــت ت ـص ـنــع ل ـه ــا مــوس ـي ـق ـيــا ال ـح ــدث
عــاملـيــا ،بـعــد املــوجــة الهستيرية الترفيهية
الفيلم الـهـنــدي فــي الـسـنــوات
الـتــي وسـمــت
ّ
هشًا ُ
ومرتبكًا.
األخيرة وجعلته

متابعة

تهميش الممثل اللبناني عربيًا
ربيع فران

تعتمد الدراما العربية في السنوات األخيرة على
َّ
الشخصية .وإن وضعنا
املحسوبيات والعالقات
املـتـطـلـبــات الـتـجـ ّ
ـاريــة لــإنـتــاج الـعــربــي املشترك
ّ
ج ــان ـب ــا ،ف ـس ـن ـجــد أن ه ـ ــذه ال ـ ــدرام ـ ــا ت ـع ــان ــي مــن
مشاكل أخ ــرى ،مثل ممارسة املنتجني للتسلط
والعنصرية خصوصًا تجاه مجموعات ّ
معينة
من فريق عمل اإلنتاج.
فـ ــي تـ ـش ــري ــن ّ
األول /أكـ ـت ــوب ــر مـ ــن عـ ـ ــام ،2019
اندلعت في لبنان انتفاضة شعبية ضد املنظمة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـح ــاك ـم ــة ،وأرخ ـ ـ ــت ت ــداعـ ـي ــات ه ــذه
االحـتـجــاجــات بـظــالـهــا عـلــى معظم الـقـطــاعــات،
وبــاألخــص االقـتـصـ َّ
ـاديــة .حــرم معظم اللبنانيني
امل ــودع ــن ف ــي امل ـص ــارف م ــن الـتـحـكــم بــأمــوالـهــم،
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا األمر على شركات
َّ
اللبنانية.
اإلنتاج
ّ
كرد فعل على هذا ،اعتمدت هذه الشركات صيغة
ّ
خ ــاص ــة فــرض ـت ـهــا ف ــي م ـع ــام ــات ـه ــا ،خـصــوصــا
م ـن ـص ــات ال ـ ـعـ ــرض ال ـخ ـل ـي ـج ـ َّـي ــة ،وه ـ ــو ال ـق ـبــض
بــالــدوالر .هــذا مــا حصل فعليًا منذ الـيــوم ّ
األول
ْ
ل ــأزم ــة ،إذ نـشـطــت عـجـلــة اإلنـ ـت ــاج ال ـعــربــي في
مقارنة
لـبـنــان بـعــد ال ـفــرق لسعر ص ــرف الـ ــدوالر
ْ
مـ ــع الـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـ َّـي ــة .ل ـك ــن ث ـ ّـم ــة م ـش ـك ـل ــة ،إذ
ّ
ي ـق ـبــض امل ـم ـثــل ال ـع ــرب ــي بـ ــالـ ــدوالر ،ف ــي ح ــن أن

املمثل اللبناني يقبض أجرته بالليرة اللبنانية.
ي ـ ــروي أحـ ــد امل ـم ـث ـلــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن امل ـخ ـضــرمــن
تجربته فــي الـصـيــف املــاضــي بـعــدمــا ش ــارك في
مسلسل عربي مشترك في بيروت ،حول تعامل
الشركة املنتجة مع املمثلني من لبنان وزمالئهم
ّ
مــن الخليج ودول عــربـيــة أخ ــرى .ويـعـتــرف بــأن
املمثلني الـعــرب تــواجــدوا فــي مـقـصــورات مكيفة
م ـ ـعـ ـ ّـدة خ ـص ـي ـصــا ل ـل ـت ـص ــوي ــر ،ف ـي ـم ــا امل ـم ـث ـلــون
اللبنانيون ،ورغ ــم تــاريـخـهــم ،جلسوا فــي غرف
مــن دون تكييف فــي عــز مــوســم الصيف والـحــر.
ال يــريــد املمثل ذ ْكــر اسـمــه ،خــوفــا على عمله مع
الشركة املنفذة ،إذ يعاني هو شخصيًا من سوء
ّ
الوضع االقتصادي في لبنان ،فيما يؤكد أن ثلث
أجــرة بعض املمثلني اللبنانيني تكون بالدوالر
األميركي ،وباقي املبلغ يدفع بالليرة اللبنانية،
وهذا أقسى ما يمكن وصفه.
الـســؤال :ملــاذا ال تقوم شركات اإلنـتــاج اللبنانية

أثناء التصوير يجلس
الممثلون اللبنانيون في
غرف من دون تكييف
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ال يسلم حتى
بعض الممثلين
اللبنانيين
المحترفين
من التهميش
المعنوي
(فيسبوك)

بــدفــع امل ـبــالــغ ب ــال ــدوالر ،طــاملــا أن أج ــرة اإلن ـتــاج
بالكامل مكفولة من املحطات العربية والخليجية
املساهمة حكمًا فــي هــذا اإلنـتــاج ،بــل هــي املنتج
األول ومــا الـشــركــات ســوى حــركــة تنفيذ إلتمام
املسلسل وشحنه.
وال ي ـس ـل ــم حـ ـت ــى بـ ـع ــض امل ـم ـث ـل ــن امل ـح ـت ــرف ــن
من التهميش لناحية الحق املعنوي ،خصوصًا
ّ
أن ب ـع ـض ـه ــم رغ ـ ـ ــم تـ ــاري ـ ـخـ ــه ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ل ـيــس
م ـع ــروف ــا ف ــي ال ـخ ـل ـيــج أو ال ـق ــاه ــرة .وه ـن ــا نصل
إلــى املشكلة الثانية فــي طريقة إضــافــة األسماء
ُ
إلــى التراتبية التي من املفترض أن تــراعــى .لكن
ّ
كـ ــل ذلـ ــك ي ـقــع أم ـ ــام ج ـهــل املـ ـخ ــرج أو مـســاعــديــه
م ــن املـنـتـجــن املـنـفــذيــن بـقـيـمــة أو مـكــانــة املمثل
واملمثلة من لبنان.
وهـ ــذا م ــا تـسـبــب بـمـشــاكــل ك ـث ـيــرة حـصـلــت قبل
أشـ ـه ــر ،وم ـ ــا زالـ ـ ــت ح ـت ــى الـ ـي ــوم مـ ـص ــدر خ ــاف
بــن املنتجني الـعــرب وبــن املمثلني اللبنانيني.
بعضهم أعلن بشكل نهائي عن عدم التعاون مع
الشركة املنتجة واملخرجني بسبب سوء املعاملة
وتـهـمـيــش تــاريـخـهــم الـفـنــي مـعـنــويــا .وامل ـعــروف
ّأن شــركــات اإلنـتــاج العربية تمنع منعًا باتًا ّ
أي
شرط إضافي على عقود العمل التي تجيزها مع
املمثلني اللبنانيني ،وهــي وضعت لهذا الغرض
ب ـن ـدًا ض ـمــن ال ـع ـقــد لـتـكـفــل حـقـهــا بــاالسـتـخـفــاف
بجهود املمثلني اللبنانيني.

رصد

السينمائي كيريل سيريبرينيكوف عائد إلى روسيا
صرّح السينمائي الروسي
كيريل سيريبرينيكوف
من مدينة هامبورغ بأنّه
ال يمتلك أدنى فكرة
عن إزالة اسمه من قائمة
منع مغادرة البالد من
قبل السلطات
أكـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج املـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي والـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي
سيريبرينيكوف من مدينة
الروسي كيريل َّ َّ
األملانية أنــه سيعود إلــى روسيا
هامبورغ
في  22كانون الثاني/يناير ،في الليلة التي
يقام فيها العرض األول ملسرحيته «الراهب
األسـ ـ ـ ــود» .وي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،صــرح
املـخــرج الــروســي ،بعد حصوله على اإلذن
بالسفر ملــدة قصيرة إلــى أملانيا ،أن ليست
لديه «أدنــى فكرة» عن األسباب التي َ
حدت
بموسكو إلى تعليق قرار منعه من مغادرة
بلده.
وأعطى سيريبرينيكوف هذه التصريحات
سـ ــاخ ـ ـرًا خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر فـ ــي مـ ـس ــرح ثــال ـيــا
فــي هــام ـبــورغ (ش ـمــال أملــان ـيــا) ،حـيــث ّ
يعد
ملسرحية «الراهب األســود» املستوحاة من
ق ـصــة ق ـص ـيــرة ألن ـط ــون ت ـش ـي ـخــوف «رب ـمــا
كــان سلوكي جـيـدًا» .وأضــاف «قدمنا طلبًا
رسميًا إلى السلطات للسفر إلى هامبورغ.
وقــد منحتنا اإلذن بـهــذا امل ـش ــروع» .وقــال
سيريبرينيكوف الــذي عانى سابقًا رفض
طلبات مماثلة ملشاريع أخرى «ليست لدي

أدنى فكرة» عن سبب هذا القرار .وحال ذلك
دون تمكن املخرج ،في تموز/يوليو الفائت،
من حضور مهرجان كان السينمائي الذي
شـ ــارك فـيـلـمــه «ب ـت ــروف ــز ف ـل ــو» («إن ـف ـلــونــزا
بتروف») في مسابقته الرسمية.
وأكد سيريبرينكوف أنه سيعود إلى بلده.
ً
ـورغ «عـلـ َّـي أن أعــود
وتــابــع قــائــا فــي هــامـبـ ُ
ألن ـن ــي وع ـ ــدت بـ ــذلـ ــك» .وف ـ ـ ــرض م ـن ــع سـفــر
ع ـلــى ال ـف ـنــان ال ـبــالــغ  52ع ــام ــا ب ـعــد إدان ـت ــه
ب ــاالخـ ـت ــاس ،عـلـمــا أنـ ــه مـ ـع ــروف بــأعـمــالــه
الـجــريـئــة وان ـت ـقــاده لـنــزعــة نـظــام فالديمير
بوتني االستبدادية .وبدأت مشاكل املخرج
مع القضاء في آب/أغسطس  ،2017عندما
أوقفته الشرطة خالل تصوير فيلم «ليتو»
ّ
بتهمة اخـتــاس امل ــال الـعــام .لـكــن املدافعني
عـ ــن الـ ـفـ ـن ــان ال ـ ـج ـ ــريء ،ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان يـتـمـتــع
ســابـقــا بـمــزايــا الـسـلـطــة ،ي ــرون أن ــه ُيـعــاقــب
على مــواقـفــهُ .
ووض ــع سيريبرينكوف قيد
اإلقــامــة الجبرية أكثر من عــام ونصف عام
وحظر عليه استخدام اإلنترنت والهاتف،
لـكـنــه يـتـلـقــى بــواس ـطــة وكـ ــاء ال ــدف ــاع عنه
م ـف ــات ـي ــح «ي ـ ــو إس ب ـ ــي» ت ـت ـض ـمــن م ـقــاطــع
فيديو لبروفات عروضه التي يشرف عليها
بالطريقة نفسها ،وتمكن على هــذا النحو
ً
من اإلعداد مثال إلقامة أوبرا في هامبورغ.
وفـ ــي ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو  ،2020ح ـكــم عليه
بــالـسـجــن ث ــاث س ـنــوات مــع وق ــف التنفيذ
بتهمة االختالسُ ،
ومنع من مغادرة روسيا
خــال هــذه املــدة .وأثــار هــذا الحكم ارتياحًا
نـظـرًا إلــى أنــه كــان يمكن أن تـكــون العقوبة
ال ـس ـج ــن س ـ ـ ّـت س ـ ـنـ ــوات مـ ــع الـ ـنـ ـف ــاذ .أزيـ ــح
سيريبرينيكوف فــي شباط/فبراير 2021
م ــن مـنـصـبــه م ــدي ـرًا مل ـس ــرح «غ ــوغ ــول» في

سيريبرينيكوف« :هذا وطني .أحبه كثيرًا ولدي الكثير من األصدقاء في روسيا» ()Getty

مــوسـكــو ن ـظ ـرًا ل ـعــدم تـمــديــد بـلــديــة املــديـنــة
عقده .وعلى الرغم من هــذه الصعوبات ،ال
يخطط املـخــرج لترك روسـيــا .وقــال لوكالة
«ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس» عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش امل ــؤتـ ـم ــر:
«هــذا وطـنــي .أحبه كثيرًا ولــدي الكثير من

األصــدقــاء فــي روس ـيــا .أحــامــي ال ت ــزال في
روس ـي ــا» .وعـلــى الــرغــم مــن س ـنــوات إقامته
ال ـج ـبــريــة ،أك ــد أن ــه يـشـعــر دائ ـم ــا بــالـحــريــة.
وأضــاف «جــزء من عملي أن أكــون ح ـرًا .من
املستحيل أن أعمل فــي الفن أو املـســرح من

دون حــريــة .وإال فسيكون عملي دعــايــة أو
ً
شيئًا آخر» .وتابع قائال« :حريتنا متأصلة
في داخلنا وال نتلقاها من الخارج ،ولهذا
األمر عالقة بكيفية بناء حياتنا وأنفسنا».
(فرانس برس)
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يسر الدخول إلى مدينة المعرفة
كاتب ّ
ٌ

رحيل
اختار الكاتب التونسي
الذي غادر عالمنا قبل
أيام ممارسة المعرفة
الميسرة واالنحيا َز إلى
ّ
ً
تاركا النّصوص
التبسيط،
تنطق بذاتها عما
في خباياها بعد أن
يستجل َبها من كنوز
ّ
ويوفرها للقارئ
التراث،
َ
يحيط
غير المتمكن حتى
سريعا
بموضوعه
ً
نجم الدين خلف اهلل

َ
ّ
أت ــذك ــر امل ـ ـ ـ ّـرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي رأي ـ ُـت
ّ
َ
ف ـي ـه ــا اس ـ ـ ــم الـ ـك ــات ــب ال ــت ــون ـس ــي
أح ـم ــد ال ـطــوي ـلــي (،)2022-1942
الذي َّ
غيبه املوت في الثالث عشر من الشهر
الـ ـج ــاري .ي ـعــود ذل ــك امل ـش ـهــد إل ــى أك ـثــر من
ثالثة عقود ،حيث انتقش اسمه على كتاب
«اإلمتاع واملؤانسة» ،ألبي ّ
ّ
التوحيدي
حيان
فــي طبعة مـيـ ّـســر ٍة ،مختصرة عــن تلك التي
أنجزها أحمد أمني وأحمد الزين سنة .1939
ْ
طالعت أجيال عديدة من التونسيني ،طلبة
وتــام ـيــذ ،تـلــك الـلـيــالــي املــؤن ـســة ،ول ــم نكن
نعلم وقتها ما كان وراء هــا من جهد َجهيد
في النشر والنقل والتبسيط من أجل ّ إتاحة
عيون الـتــراث األدب ـ ّـي لقارئيه مــن الناشئة.
ُ
ّ َ
َ
ـط خ ـي ــان ــة ت ـ ـشـ ـ ّـوه ال ـع ـم ــل
ف ـه ــل ك ـ ــل ت ـب ـس ـي ـ ٍ
وتقضي على عمقه؟
ّ
ت ــؤك ــد امل ـس ـي ــرة ال ـع ـل ـمـ ّـيــة ألح ـم ــد الـطــويـلــي
َ
ً
وازن بني عمق التحليل
العكس تماما ،حيث َ َ
ّ
وتـبـسـيــط امل ـع ـلــومــات .يــفــع ه ــذا ال ــرج ــل ّفي
رحــاب مدينة القيروان العريقة حيث َتلقى
ْ
تـكــويـنــه ّ
األول ،ثــم أكـمـلــه فــي أروق ــة املعهد
ُ
ال ـص ــادق ـ ّـي ب ـتــونــس ال ـعــاص ـمــة ح ـي ــث أتـقــن
ّ
ّ
بسنوات
ا َلـلـســان الفرنسي ،وكــلــل ذل ـ َـك كــلــه
ٍ
ّ
خصيبة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ب ـت ــون ــس ،ح ـيــث اغـ ـت ــرف م ــن ك ـن ــوز ال ـت ــراث

إطاللة

وداعًا أحمد الطويلي
ً
ـوم ــا والـ ـت ــونـ ـس ـ ّـي خ ـص ـ ً
ـوص ــا،
ال ـع ـ ّـرب ــي ع ـم ـ ُ
ّ
ّ
وتمكن من كافة فروعه املعرفية والتاريخية،
ّ
ً
تضلعه في ّ
الص ًحافة.
فضال عن
ُ َ
َ
ترك ّ
الرجل قرابة  130مؤلفا ما بني تحقيق
ّ َ
ّ
عـلـمــي وتـبـسـيــط ودرس تــاري ـخــي وإبـ ــداع
تـخـ ّـيـلــي ،بـمــا يـجـعــل مــن َمـسـيــرتــه الـعــامــرة
ً
َ
نتساء ل عن طبيعتها
ظاهرة ،من املشروع أن
ّ
ومـنــاهـجـهــا ،وه ــي ال ـتــي ام ـت ــدت عـلــى أكثر
عقود .وإذا ما أردنــا تلخيصها
من خمسة
ٍ
َ
فــي مـبــدأ جــامـ ٍـع ،فسيكون تبسيط املعرفة
واألدبية ،وجعلها ً
ّ
ّ
جزء ا
التراثية ،التاريخية
ً
معيشا في خضم الحياة اليومية.
وقد تبدو هذه ّ
املهمة في ظاهر أمرها سهلة.
ّ
ّ
ولكنها ،عند ّ
التأمل ،دقيقة .ذلك أن الطويلي
ّ
ّ
أخذ على عاتقه مهمة إخراج الكتب التراثية
مــن بــروجـهــا الـعــاجـ ّـيــة وتقريبها للناشئة
ف ــي ش ـكــل ُم ـ َـب ـ ّـس ــط ،وه ــو م ـج ـهــود َيـخـتـلــف
ُ
جــوهـ ًّ
مجايله
ـريــا عــن ذاك ال ــذي نـهــض بــه
ً
الباحث املـصــري عبد الـســام ه ــارون مثال،
ألنه كان ينجز طبعات ّ
مبسطة لتلك الكتب
ٍ
ّ
التي يعسر إيجادها في املكتبات العادية،
مثل «طــوق الحمامة» البن حزم و«مقامات
ال ـس ـي ــوط ــي» و«اإل ّم ـ ـتـ ــاع وامل ــؤانـ ّـس ــة» ألبــي
حـ ـ ّـيـ ــان ،ف ـه ــو ي ـلــخ ـص ـهــا ويـ ـش ــذبـ ـه ــا ،دون
ً
املـ ـس ــاس ِبـ ـج ــوه ــره ــا ،ج ــاع ــا م ـن ـهــا كـتـ ًـبــا
م ـ ــدرس ـ ـ ّـي ـ ــة ،ف ـ ــي م ـ ـت ـ ـنـ ــاول آالف ال ـت ــام ـي ــذ
ّ
يطالعونها كأجزاء من ّ
الدراسية.
املقررات
ُ
ومـ ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ان ـص ـ ّـب ــت جـ ـه ــوده على
ّ
ت ـح ـق ـيــق س ــائ ــر الـ ـنـ ـص ــوص الـ ـت ــي ت ـت ـ ُعــلــق
ب ـتــاريــخ تــونــس وح ـض ــارات ـه ــا ،ه ــذا الــقـطــر
َ
الذي تعاقبت على التفاعل فيه ،منذ الفتح
ُ
اإلسـ ــامـ ــي ،أك ـث ــر م ــن س ـب ــع دول وع ـه ــود،
آخـ ــرهـ ــا ال ـع ــائ ـل ــة ال ـح ـس ـي ـن ـ ّـي ــة ،أي :عــائ ـلــة
البايات ذوي األصول التركية الذين سادوا
ً
ّ
الفاطمية ذات
حتى  ،1957فضال عن الدولة
ّ
ّ
كالصنهاجية
التوجه الشيعي ،وقبلها دول
واألغلبية.
وقــد ازدان الـتــاريــخ الثقافي لكل َعـصــر من

االنحياز إلى التبسيط

ّ
والمحقق التونسي،
خذ على الكاتب
أُ ِ
ُ
وجيه
والمأخذ
تبسيطه للمعارف.
َ
ٌ
َ
َّ
إذا ما اعتبرنا أن الهدف من األبحاث
ّ
أدق
الــتــاريــخــيــة هــو التحقق مــن
تهم إال أهل
دقائق التفاصيل التي ال
ّ
االخــتــصــاص .وأمـــا إذا كـــان العمل
جهًا الى الجمهور العريض ،فاألمر
مو ّ
َ
يمثّل خدمة جليلة .وال شك في ّ
أن
ما قام به أحمد الطويلي ليس سوى
حجر أســاس في إظهار َرصيد ضخم
ووضعه في متناول الباحثين .ويكفيه
يسر الدخول إلى مدينة المعرفة.
أن ّ
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حيث يتراجع خطاب الهوية

حدود الترجمة
ُ
عدم
الترجمة
ُتبدي
َ
اكتراثها بأمر استحالة أن
ُ
المنقول
تقول اللغة
ُ
اللغة
إليها ما تقوله
المنقولة ،ألنّها تعي
ّ
مهم َتها تتخطى
أن
َّ
العبو َر اللغوي

مزوار اإلدريسي

أحمد الطويلي في أمسية تكريمية في «نادي الطاهر الحداد»( 2018 ،تصوير :حكيم زري ّر)

العديد مــن الشعراء
هــذه العصور بتآليف
َ
ّ َّ
ّ
الثري هذا
والكتاب والفقهاء ،إال أن تراثهم
لم ُيحقق كله ،ولم يخرج إلى دائرة الضوء،
ب ــل ب ـق ــي س ـج ــن امل ـك ـت ـب ــات وامل ـخ ـط ــوط ـ ًـات
النادرة .ولذلك ّ
أكب عليها ًالطويلي نافضا
عـنـهــا غ ـبــار ال ـق ــرون وكــاشــفــا بفضلها عن
الـكـثـيــر مــن تـفــاصـيــل الـحـيــاة الـفـكـ ّ
ـريــة لهذا
البلد .وأهــم أعماله في هــذا الصدد تحقيق
ّ
الضياف ()1874-1804
كتب أحمد بــن أبــي
ورســائ ـلــه وحـتــى دي ــوان ش ـعــره ،والـجـنــرال
ح ـســن وم ـح ـمــد الـحـشــايـشــي وغ ـيــرهــم من
ّ
العثمانية الــذيــن ق ــادوا حركة
أعــام الفترة
تحديث البالد.
وأم ــا ثــالــث ه ــذه الـحـقــول فيتعلق بالحياة
ّ
ّ
اليومية باملعنى الذي نظر له عالم االجتماع
ّ
الـفــرنـســي مـيـشــال مــافـيــوزلــي ،فـقــد رك ــز في
الكثير من دراساته ،مثل كتاب «في التراث
الشعبي التونسي :عادات وأغان وأمثال في
السياسة والفالحة واملرأة» ،على كل املظاهر
ال ـت ــي م ـ ّـي ــزت م ـس ـت ــوي ــات امل ـع ـي ــش ال ـيــومــي
وتــأث ـيــرهــا ،كــدراس ـتــه لـلـ َـمــابــس وال ـش ــارات
وامل ـ ــواق ـ ــع واملـ ـع ــال ــم األثـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ــة ،مـ ــع اه ـت ـم ــام

مؤلفًا
ترك قرابة ُ 130
ما بين تحقيق ودرس
تاريخي وإبداع
ّ
أخذ على عاتقه
مهمة تقريب الكتب
التراثيّة للناشئة
خـ ـ ّ
ـاص بــاألع ـيــاد وامل ـنــاس ـبــات كــاحـتـفــاالت
ّ
امل ــول ــد ال ـن ـب ــوي ال ـت ــي ي ـش ــرف عـلـيـهــا ق ــادة
َ
ـان وع ـي ـ ْ
ـدي
ال ـ ـبـ ــاد ،وطـ ـق ــوس ش ـه ــر رم ـ ـضـ ـ
ال ـف ـط ــر واألض ـ ـح ـ ــى ،م ـم ــا ي ـج ـع ــل مـ ــن ه ــذه
املباحث أقــرب مــا تكون إلــى إثنوغرافيا أو
ّ
تاريخية تستعيد األنظمة
أنثروبولوجيا
الــرمـ ّ
ـزيــة ال ـتــي طـ ّـورت ـهــا مجتمعات تونس

لـبـنــاء خـصــوصـيـتـهــا .كـمــا سـلــط الـطــويـلــي
الضوء على البنية االجتماعية في تونس
وما شهدته من عــادات وتقاليد ،كان زميله
إليها .وتمثل هذه
عثمان الكعاك قــد أشــار َ
األعمال ما ُيشبه املوسوعة الكبرى لتاريخ
ّ
وحضارتها ،كل كتاب يعرض عنها
تونس
ً
وج ـ ًـه ــا مـخـتـلــفــا بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى الــوثــائــق
ّ
والصفحات املجهولة.
َ
ّ
ويظل امليدان الذي تألق فيه الطويلي كتابة
ال ـ ّـس ـي ــر والـ ـت ــراج ــم ،ف ـقـ ًـد خ ـ ّـص ــص أك ـث ــر من
ّ
تاريخية،
خمس وعشرين ترجمة ،أي سيرة
أله ـ ّـم الشخصيات الـتــي حفل بها التاريخ
ال ـتــون ـســي ال ــوس ـي ــط واملـ ـع ــاص ــر ،م ـثــل ابــن
خلدون وعلي الحصري القيرواني والطاهر
الـ ـح ـ ًـداد وع ـث ـم ــان ال ـك ـ ّـع ــاك وغ ـي ــره ــم كـثـيــر،
كاشفا ،في كل سيرة ،ليس فقط عن نسيج
األحداث لحيواتهم ،بل وعن تشابكها ضمن
ّ
السياسية والثقافية وتأثيرهم فيها
البنى
وتأثرهم بها.
وقــد يـبــدو للناظر فــي سلسلة أعماله أنها
ـخـهــا ورجــالـهــا،
تقتصر عـلــى تــونــس ،تــاريـ ِ
ّ
إال أن ه ــذا ال ــوه ــم س ــرع ــان م ــا ي ـت ـبــدد حني

نستذكر جـهـ َ
ـوده الواسعة في إحياء األدب
ّ
الـعــربــي الـقــديــم وال ـحــديــث عـلــى ح ــد س ــواء،
حيث ّ
خصص دراسات مستفيضة عن أبرز
َ
ال ــوج ــوه ال ـتــي بــرعــت فــي الـنـثــر الـفـنــي مثل
ّ
واملعري.
الجاحظ أو الشعر مثل املتنبي
كما قد تخللت مسيرة التحقيق التاريخي
ٌ
أعمال ّ
أدبية صرفة ،من الخيال
هذه ورافقتها
َّ
ٌ
َ
ســداهــا ،أسـلــوبـهــا س ــرد روائ ــي سـلــس ،بــث
فيها خلجات قلبهِ وذكــريــاتــه ومالحظاته،
ال سـيـمــا أث ـنــاء تــرحــالــه ال ــواس ــع ًفــي أقـطــار
األرض ،فقد اشتغل الراحل أستاذا ً
زائرا في
كــل مــن قـطــر وكــوريــا الـجـنــوبـ ّـيــة وغيرهما،
ّ
دون خاللها انطباعاته في صــدق وأملعية،
م ـث ــل ك ـت ــاب «مـ ــن س ـي ــول إلـ ــى س ـن ـغ ــاف ــورة،
رحلة إلى عشرة بلدان في الشرق األقصى»،
فكانت رحالته تلك فرصة ملقارعة الثقافات
ٍّ
معرفي.
رصيد
البعيدة بما لديه من
ٍ
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

طبيعة جميلة ومواطنون قاتمون

صباح فلماني

كان الخروج لرؤية الصباح
الوليد ،عادة قديمة
رافقتني منذ الصبا.
فلقد ولدت في مخيم،
تحوطه غابة أحراش
باسم النبريص

مقطع من «على قيد الحياة مع أزهار حمراء» لـ بانايوتيس تيتسيس (اليونان) ،زيت على قماش

ال ي ـت ـ َّ
ـردد ك ـث ـيــرون فــي تـعــريــف الترجمة
َ
ب ـكــون ـهــا ج ـس ـرًا ب ــن ال ـث ـق ــاف ــات ،يـضـمــن
َ
ُ
والتفاهم،
التعارف،
لألفراد واملجتمعات
وال ـحــوار ،والـتـعــايــش ،وت ـبـ ُـادل الـخـبــرات.
ّ
وواضـ ــح أن ه ــذا ال ـ َـح ـ َّـد ،أي الـتـعــريــف ،ال
َّ
يستنفد كل إمكانات ُهذه املمارسة ،التي
ستقبل ،وتتداخل
يلتبس فيها الوافد بامل
ِ
فيها اإلثـنـيــات ،ليتراجع أم ــام فعاليتها
ّ
خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـهـ ــويـ ــة .وال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع أن وج ـ ــود
ّ
للتعدد اللغوي،
نتيجة منطقية
الترجمة
ّ
الــذي ُ
سببه الــشـتــات الـبـشــري ،منذ بابل
َح ـ َـس ــب األسـ ـ ـط ـ ــورة ،ومـ ــا ن ـج ــم ع ـن ــه مــن
اخـتــافــات ثقافية ولـغــويــةّ ،
تسبب طرح
قيمها ثقافاتُ
إشـكــاالت الـحــدود ،التي ُت ُ
ُ
َ
ُ
ِّ
الـ ـع ــال ــم ولـ ـغ ــات ــه ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا ،فــت ـســيــج
ُّ
َ
بهما نفسها ،بغاية التميز عــن سواها،
ما ُيثير قضية استحالة الترجمة ،نظرًا
لصعوبة املرور من لغة إلى لغة أخرى.
ّ
ومع ذلــك ،فــإن الترجمة تكشف ،في أثناء
حـ ـض ــوره ــا ،ع ــن ك ــون ـه ــا ن ـش ــاط ــا بـشــريــا
ُ
ً
ـواصــا ،وأن ـهــا ال تـ ُعـنــى بــأمــر العبور
م ـتـ ِ
ْ
الـلـغــوي ،ألنـهــا تجعل نـصــب ًعينيها أن
ت ـط ــرح رؤي ـ ــة ل ـل ـعــالــم ،وف ـل ـس ـف ــة ،وثـقــافــة
م ـت ـفـ ِّـردة ،تـتـهــاوى أم ــام زحـفـهــا ال ـحـ ُ
ـدود،
الـ ـت ــي ت ـس ـعــى ال ـث ـق ــاف ــات امل ـح ــاف ـظ ــة إل ــى
إقامتها ،تحت ذريعة ُالحفاظ على الهوية؛
وبذلك ُتبدي الترجمة َ
عدم اكتراثها بأمر
ُ
اسـتـحــالــة أن ت ـ ُقــول الـلـغــة امل ـن ـقــول إليها
مــا تـقــولــه الـلـغــة املـنـقــولــة ،ألن ـهــا تـعــي أن
َّ َ
َ
وألنها
العبور اللغوي،
مهمتها تتخطى
ً
ٍّ
وجود َ ْحد لها خطأ
إثبات
ترى في مسألة
ِ
َّ ِ ُ
فظيعًا ،ألن َّ
األساسي نقل النص ،أو
همها
الـخـطــاب ،بــل هــو نقل الثقافة أيـضــا ،إلى
ُ ُ
ُ
الج َّدة.
غاير ي ِ
دخل إليه ِ
فضاء ثقافي م ِ
ه ـ ــذا املـ ـعـ ـط ــى أ ُعـ ـ ـ ـ ــاه ،ي ـ ــؤك ـ ــده ال ـ ــروائ ـ ــي
ْ
ـول أ ْ
وس ـ ِـت ــر ،فــي ح ــوار عميق
األمـيــركــي پ ـ
ُ
ّ
ـري أج ـ ـ ُـراه م ـعــه ال ـفــرن ـسـ ّـي ج ـي ــرار دو
ُو ْث ـ ـ َ ْ
كــرتـ ُـانــز ،ونـ ِـشــر فــي كـتــاب بـعـنــوانُ «ملف
ْ
وسـ ِـتــر :عزلة املتاهة» .يلفت أ ْ
ـول أ ْ
وس ِتر
پـ
َ
االن ـت ـب ــاه إل ــى أث ــر ال ـتــرج ـمــة ف ــي الـحـيــاة
األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ب ـت ــرك ـي ــزه ع ـل ــى ال ـت ـف ــاع ــل بــن
الثقافات ،الذي َ
سب ُبه رواج الترجمة ،التي
ُت ِّ
أعماله؛
شخصه قبل
عب ُر عن أثرها في
ِ
ِ
فـهــو فــي أث ـنــاء تـكــويـنــه الـجــامـعــي ،درس
اآلداب اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية،
واسـتـقــر فــي فــرنـســا شــابــا ،وع ــاش هناك
سنوات طويلة ،كان خاللها يكتب الشعر
وال ـتــرج ـمــة وال ـن ـق ــد وال ـس ـي ـن ــاري ــو ،فـكــان

ب ــوت ـق ــة ت ـن ـص ـهــر ف ـي ـهــا أج ـ ـنـ ـ ٌ
ـاس وف ـن ــون
ُ
جمعها سوى الترجمة
عديدة ،ال ت ِفلح في
ِ
َ
َ
باقتدارها العرضاني.
ّ
ْ
ُي ـف ــن ــد أوس ـت ــر وهـ ـ ـ َـم ال ـح ـ ّـد ف ــي الـتــرجـمــة
ُ
بــاس ـت ـح ـضــار االخـ ـ ـت ـ ــراق ،ال ـ ــذي ت ـح ـ ِـدث ــه
ُ
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـن ـس ـيــج ال ـث ـقــافــي ،ف ـهــي ال
ت ـهــادن األوضـ ــاع ،وال تستقر عـلــى حــال،
ألن ل ـه ــا ص ـ ـي ـ ــرورة ،وألن ـ ـهـ ــا فـ ــي ن ـشـ ِّـاط
دؤوب وحـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــةُ ،
ويـ ـم ــث ــل
لــديـنــامـيـتـهــا بـشـعــر ال ـس ــون ــات ــةَ ،فـيـقــول:
ُ
«وج ــدت الترجمات منذ ظهور امل َ
طبعة.
ِ
ُ َّ
األميركيون ،على سبيل
هكذا كان الكت ُاب ُ
ُ ّ
ا َمل ـث ــال ،مـثـلـمــا قـ َـ ّـراؤهـ ــم ،ي ـق ــرؤون لــكــتــاب
آخرين أيضًاُ ،لغتهم ُّ
األم هي اإلنكليزية،
ُ
ختلفة عن
وكانوا يخضعون لتأثيرات م ِ
بلدهم األصلي؛ ويكفي َ
املرء أن ينظر إلى
تــاريــخ ت ـطـ ّـور الـســونــاتــة فـقــط :السوناتة
ش ـكــل ُو ِلـ ـ ــد ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،ث ــم ان ـت ـشــر في

َّ
أرجاء أوروبا ،وتولد عنه ،من بني أشكال
أخ ــرى ،الـســونــاتــة الفرنسية والـســونــاتــة
اإلنكليزية».
فــي هــذا امل ـثــال ،يـشــدد أوسـتــر على الـعـ ِّ
ـام
َ
َّ
ُم ـشــخـصــا ف ــي ال ـ َّســونــاتــة ،ق ـ ْـب ــل االن ـت ـقــال
ُ َّ
ّ ُ َ ً
إل ــى الـعـيـنــي مــمــث ــا ف ــي ك ــت ــاب بعينهم،
ل ـي ـبــرهــن ع ـلــى اس ـت ـحــالــة «وض ـ ــع أبـ ــواب
ـوادي» ،وف ــق ع ـب ــارة ثــربــان ـت ـيــس ،أي
ل ـل ـب ـ
ُ
اإلت ـي ــان بــاملـسـتـحـيــل ،وه ــو إي ـقــاف تـمـ ُّـدد
َ ّ
الـتــرجـمــة وتــأثـيــرهــا حيثما ت ـ ُـح ــل؛ فهذا

تخترق الترجمة الحدود
التي تسعى الثقافات
المحافظة إلقامتها

«فلوبير ،الفرنسيَّ ،أثر كثيرًا في ُج ْ
ويس
ُاإلي ــرل ـن ــدي ،الـ ــذي أث ــر ِب ـ ـ ـ َـدوره ك ـث ـي ـرًا في
فــولـكـنــر مــن أمـيــركــا الـشـمــالـيــة ،ال ــذي أثــر
كـثـيـرًا فــي األم ـيــركــي الـجـنــوبــي غابرييل
غارث َّيا ماركيز ،الذي أثر كثيرًا ْأيضًا في
ُ ِ
ـوريـ ُـســون .ال وجـ َ
ـونــي ُمـ ِّ
ـود لـلـ ُـحـ ُـدود! لم
طـ
ِ
ُ
َيـخـطــر بـبــال ٍّ
ـونــي
أي ُك ـ َّـان أن يـقــول إن طـ ِ
ّ
مـ ِّ
الشمالية
ـوريـســون أكـثــر كــتــاب أمـيــركــا
ُّ
ت ــأث ـرًا بـ ــاألدب الـكــولــومـبــي! تـلــك ال ـحــدود
ّ
عبثية».
ٌ
ُ
ُ
هـ ـك ــذا ،تـ ـ ـب ـ ـ ِـرز ا ّل ـت ــرج ـم ــة أنـ ـه ــا نـ ـش ــاط ال
ٌ
ُ
ها منذ أن ابتكر اإلنسان
يح ُّدهَ زمــان ،ألن
ُ
ْ
ْ
ال ـل ـ ّغــة وه ــي تــحــضــر بـشـكـلــيـهــا الـكـتــابــي
ّ
وال ــش ـف ـ َه ــي ،ف ــي س ـيــاقـ ُّـات م ـت ـنـ ِّـوعــة ،لـكــن
نص ّيًا ،ال َ
فتها تحققًا ِّ
غرو
بص ِ
الترجمةِ ،
َ ّ
ّأن َلها ّ
حدًا في الزمان ،وأنها تشيخ لتحل
َ
ٌ
مكانها ترجمات أخرى.
(أكاديمي ومترجم من املغرب)

لوحة لـ رونيه ماغريت

فعاليات

أخ ــرج ألم ــأ ت ـيــرمــوس ال ـق ـهــوة :رذاذ خفيف
في الخارج .صالة الطعام مطفأة .أنتظر على
الباب الخارجي ،بجوار ثالجة املاء.
دق ــائ ــق وي ــأت ــي امل ــوظ ــف ال ـش ــاب ع ـلــى املــوعــد
تمامًا :السابعة وعشرين دقيقة من كل يوم.
أتلقى تحية الصباح بأحسن منها.
ي ـف ـت ــح املـ ــوظـ ــف الـ ـ ـب ـ ــاب ،وأدخـ ـ ـ ــل مـ ــن إحـ ــدى
ضلفتيه عبر ممر حديدي.
النور اآلن مشعل في الصالة.
أتجه نحو صنابير املــاء ،ألغسل التيرموس
من بقايا قهوة األمس.
أغسل يدي أيضًا ،تنفيذًا للتعليمات الصارمة،
التي ّ
تسير البلد ،منذ منتصف األزمة.
أالحــظ ،بدهش ،خمسة من املوظفني الشباب
الـ ـ ـج ـ ــدد ،وث ـ ــاث ـ ــة مـ ـنـ ـه ــم ب ـ ــذق ـ ــون وعـ ـ ــراض
املناكب ،يجلسون متقاربني جــدا ،ويتكلمون
الـلـغــة الـنـيــدرالنــديــة ،لـغــة الـجــانــب الفالماني
البرجوازي من اململكة.
الـلـغــة ،ال ـتــي ت ـبــدو ل ــي ،مـشـفــرة وم ـح ــورة عن

الـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة .أس ـتّ ـغــرب وج ــوده ــم بـهــذا
ال ـع ــدد ،فـقــط لـكــي ُي ـح ــض ــروا س ـخــان الـقـهــوة
والـشــاي الكبير ،وكــي يراقبوا املسافة اآلمنة
بني الداخلني.
م ــع أن ــه لـيــس ثـمــة م ــن داخ ـل ــن وال خــارجــن.
على األعــم ،ال يأتي أحــد ســواي لتناول قهوة
َ
ال ـص ـب ــاح ،ف ــا أح ــد يـسـتـيـقــظ وي ـق ـطــع ســاعــة
النوم الهنيئة هذه ،بعد سهر طاول الفجر ،من
أجل كاس قهوة عديم الطعم والشذى.
بــل إنـهــم حـتــى ،لــم يـكــونــوا ،أقـصــد الــاجـئــن،
ليأتوا كــي يــأخــذوا وجبة الفطور الروتينية
البائسة.
أخ ـ ـ ــرج مـ ــن ال ـ ـصـ ــالـ ــة ،وقـ ـ ــد ت ــوق ــف ال ـ ـ ــرذاذ
ُ
َ
أص ــل غرفتي وأت ـنــاول شريحتي
الجميلِ .
خ ـبــز أب ـي ــض (ل ـع ــدم ت ــواف ــر األسـ ـ ــود ،حتى
ألص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـ ـ ــرض) وبـ ـع ــض املـ ــربـ ــى غـيــر
مـسـحــوب ال ـس ـكــر ،وأخـ ــرج م ــرة ثــان ـيــة ،كي
أدخن وأشرب وأرقب الطقس ،أمام الساحة
املعشوشبة ،كل هذا جميعًا في آن.
ل ـك ــم فـتـنـتـنــي م ــن ق ـب ــل م ـش ــاه ــدة ال ـص ـبــاح
الباكر ،وكيف تنبثق لوحات شفقهِ البديع

عادة ما زالت
ترافقني وتخفف
عني عبء الساعات
القادمة من النهار
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وت ـت ـح ــول درج ــاتـ ـه ــا ال ـل ــون ـي ــة ،م ــن دق ـي ـقــة
ألخ ــرى .ان ال ـخــروج لــرؤيــة الـصـبــاح الــولـيــد،
عادة قديمة رافقتني منذ الصبا .فلقد ولدت
فــي مـخـيــم ،تـحــوطــه غــابــة أح ـ ــراش ،وأش ـجــار
كـثـيـفــة م ــن الـكـيـنــا واألك ــاس ـي ــا م ــزروع ــة على
كثبان رملية صفراء ،ال أجمل وال أبدع.
ع ــادة مــا زال ــت تــرافـقـنــي ،وتـخـفــف عـنــي عــبء
الساعات القادمة من كل نهار.
أف ـك ــر ف ــي ه ـ ــذا ،وأعـ ـ ــود ف ــأض ــع الـ ـك ــأس تحت
السرير ،وأخــرج ألتريض في محيط الحقول
القريبة ،حيث أشاهد سكان املنطقة املترفة،
من ّ جميع األعمار ،وهم يركضون أو يعتلون
أع ــن ــة الـ ــدراجـ ــات ال ـهــوائ ـيــة ب ـم ــوت ــور .مثلما
أشــاهــد الـخـيــول تــرعــى عشبها امل ـنــدى تحت
حــوافــرهــا ،فــي م ُــزارع كـبـيــرة مخصصة لها،
وقـ ــد ولـ ـ ــدت بـ ـع ــض إن ــاثـ ـه ــا ،وال ــرضـ ـي ــع أب ــو
أسبوعني يسعى رشيقًا بجوار أمه.
أو الـغــزالن وهــي تشرئب بأعناقها ،في هدأة
الوقت ،كي تراني وأنا أتأملها من خلف سياج
مرصع بزهرات صفراء ناصعة الصفار.
إلهي!
إن ل ــم ت ـكــن هـ ــذه ال ـج ـنــة املـ ــوعـ ــودة ،ف ـمــا هي
الجنة؟
ويا إلهي!
ُ َّ
ـان مـثـلــي أن يـفـهــم هــذا
ك ـيــف يـ ـق ــدر ل ـكــائــن فـ ـ ٍ
الـ ـتـ ـن ــاق ــض غـ ـي ــر امل ـ ـق ـ ـبـ ــول :ط ـب ـي ـع ــة جـمـيـلــة
ومواطنون قاتمون ،ال يضحكون ،ال فحسب
ل ـلــرغ ـيــف ال ـس ـ َخ ـ َـن ،وإنـ ـم ــا لـ ـل ــوردة ال ـص ـفــراء
الدالعة وسط خضار معتنى به جيدا؟
(شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا)

حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري ،يتواصل في «قاعة الباب سليم» بساحة
متحف الفن المصري الحديث في القاهرة معرض التوقيت ليس غرينتش
يضم المعرض ،الذي افتُتح الثالثاء الماضي ،ستين
للتشكيلي مجدي أنور (.)1968
ّ
لوحة تشتبك فيها الحروف العربية مع رموز من الحضارة الفرعونية أو اليونانية.

ّ
تنظمها
الرواية والشعر في األدب العربي األمريكي عنوان جلسة حوارية
«مكتبة قطر الوطنية» في الدوحة عند الخامسة من مساء األحد المقبل ضمن
الفعاليات المصاحبة للمعرض الذي تقيمه المكتبة التراثية بعنوان المهاجرون
العرب في الواليات المتّحدة :السعي وراء الحلم األميركي .تشارك في الجلسة
الكاتبتان سارة غواالتيري وهيلين زغيب ،فيما يديرها يوسف األنصاري.
منذ  11من الشهر الجاريُ ،تعرض في «المدرج الروماني بالجم» (وسط تونس)
تنصيبة عمالقة بعنوان المجالد أنجزها الفنان التشكيلي التونسي محمد سامي
بشير .تتمثّل التنصيبة بتركيب سلسلة دوائر رخامية زرقاء متجاورة على مسافة
أكثر من مئة متر ،توحي لمن يشاهدها من المدارج بأنها تعكس السماء.

يتواصل في «األكاديمية الملكية للفنون» بلندن معرض خطوط الضوء :الصور
يتضمن المعرض ،الذي انطلق في
المعمارية لهيلين بينيه حتى األحد المقبل.
ّ
المصورة السويسرية بينيه خالل
تشرين األول /أكتوبر الماضي ،صورًا التقطتها
ّ
ثالثين عامًا لمعماريين مثل زها حديد (العمل) ودانيال ليبسكند وبيتر زومثور.
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 70عامًا لـ دفاتر السينما

ألها تأثيرٌ
العربي؟
على
ّ
في بداية عامها الـ،71
يُستعاد تاريخ «دفاتر
السينما» وأفعالها
وحضورها وتأثيراتها،
ما يدعو إلى التساؤل عن
العربي بها.
عالقة
ّ
أشرف الحساني

ّ
قرن ،ظلت املجلة
ألكثر من نصف ٍ
الفرنســية «دفاتــر الســينما»
(ُ )Cahiers Du Cinemaم ّ
تربعــة
على عرش املطبوعات الســينمائية األشــهر،
واألكثــر اختراقــا للصناعــة الســينمائية فــي
ٌ ُ ِّ
ٌ
ـام فرنسـ ّـية
العالــم .مســار طويـ ُـل َّ ،تــوج بأفـ ٍ
عـ ّـدة ،وبعشــرات املؤلفــات النقديــة ،التــي
أضحــت مرجعــا ّ
مهمــا فــي تاريــخ الســينما
العاملية.
ال يعثر الناقد العربي على مجلةٍ سينمائية
ُ
تضاهي «دفاتر السينما» في براعتها ،كما
فــي زخمهــا وحريتهــا ونقدهــا وتفكيرهــا
وصناعتهــا وتغطياتهــا وحواراتهــا
ومقاالتهــا ،مــا جعلهــا ـ منــذ عام  1951ـ أكثر
املجــات الســينمائية قــراءة .ورغــم غيابهــا
ّ
مغربيــة،
ـاك
ـات وأكشـ ٍ
الطويــل عــن مكتبـ ٍ
يشــترك زمــاء كثيــرون ـ منــذ ثمانينيــات
ّ
معنيــة بالتوزيــع،
القــرن ال ــ 20ـ مــع جهــةٍ
للحصــول علــى أحــدث األعــداد ،ومعرفــة
الشــأن الســينمائي العاملــي ،واللحظــات
ٌ
أفالم ونظريــات ومفاهيم في
التــي تعيشــها
ْ
كأبحاث
ُمختبر النقد الفكري ،قبل أن تظهر
ٍ
ُ
صحف ومواقع تعنى بالشــأن
ومقــاالت فــي
ٍ
السينمائي.
املجلة تتجاوز اليوم كونها مطبوعة علمية،
ُ
ّ
تعنــى بأحــوال الفــن الســابع ،نق ـدًا وفك ـرًا

وتوثيقــاْ ،إذ باتــت مصــدرًا ّ
مهمــا للتأريــخ
الفنــي ،ملــا فيهــا مــن قضايـ ُـا وإشــكاالت
ّ
تتعلــق بصناعــة الصــورة امل ّ
تحركــة ،فــي
الحقبــة الحديثــة ،ومــن مقــاالت لهــا عالقــة
ّ
معينــة ،مــا يجعــل
ـياقات ســينمائية
بسـ
ٍ
املجلة مصدرًا للباحث بفضل مخزونها من
مفاهيم ونظريات وأفكار ،قادرة على صوغ
مشــروع فكـ ّ
ـري ،ســنده الســينما ،وعمــاده
ٍ
التجربة.
ال تنتمــي املجلــة إلــى جهةٍ فرنسـ ّـية رســمية،
ْ
ّ
ّ
التصورات،
تتحرر فــي
مــا ســاعدها علــى أن
ُ
ُ
وتعنــى باالجتمــاع ،وتلتحــم بامل ّ
تخيــل.
ّ
يتبــدى خطهــا التحريــري بوصفــه يســاريًا،
ال يهتـ ّـم باألفــام الرســمية وحفالتهــا ،بــل
بفضــاء للنقــد والتفكيــر والتعبيــر بطالقــة
ـام فرنسـ ّـية حاضــرة فــي وعــي
عــن أفـ ٍ
االجتماع اإلنساني .من النقد اإليديولوجي
ً
إلــى نظيــره التفكيكــي ،وصــوال إلــى الفكــر
اآلخــر ،تأرجحــت كتاباتها بني هذه األنماط
فــي صــوغ معرفـ ّـي نقـ ّ
ـدي وســينمائي .فــي
ٍ
ـتداد أزمــة
ســبعينيات القــرن ال ــ ،20مــع اشـ
ُ
اليســار فــي العالــم ،وظهور اليمــن امل ّ
تطرف
وم ّ
كعنصــر ثابــت ُ
ضاد للحداثــة والتحديث
ـي الجيوسياســية فــي العالــم ،بــدت املجلــة
فـ ّ
كأنهــا سياســية أكثــر منها ســينمائية ،رغم
ّ
ساهم في ذيوعها وانتشارها ،حتى
أن هذا ُ
ّ
أضحــت قبلــة كتــاب وســينمائيني وفنانــن
وسياسيني ُ
وم ّ
ؤرخني كثيرين.
ّ
َّ
تجــاوز خط ْهــا التحريــري كل مــا هــو فنــي
وجمالــي ،إذ اسـ ّ
ـتقرت فــي نقـ ٍـد تفكيكــي
(مرحلــة ســيرج دانــي) ،قوامــه الســياق
التاريخــي ،ونســقه مشـ ٌ
ـدود إلــى ممارســة
ّ
ّ ُ ّ
فكريــةُ ،متمثلــة فــي إقامــة نقـ ٍـد فكــري يفــكك
ُ
وبنــاه
الســياقات التاريخيــة للفيلــم،
البصريــة ،وأنمــاط الصــورة وعالقاتهــا
بأســئلة الجســد والتاريــخ والوجــود .لذلــك،
ُ
تعـ ّـد هــذه التجربــة أغنى املراحــل التاريخية
ً
جودة ،فسيرج داني ( 1944ـ  )1992لم يعمل
علــى تكريــس األفكار واملفاهيــم والنظريات،

فرنسوا تروفو :بين «دفاتر السينما» و«الموجة الجديدة» ()Keystone-France/Gamma-Rapho/Getty

عدم انتمائها إلى
جهة رسمية ساعدها
تصوراتها
على تحرير
ّ
بــل علــى تثويــر الفكــر فيهــا ،وجعلهــا أفقــا
فكريًا أكثر منه نقديا أو إعالميا.
رغــم الســياق التاريخــي الــذي ظهــرت فيــه،
ودورهــا فــي تفعيــل الحيــاة الســينمائية
ـية ،تبــدو «دفاتــر الســينما»
الفرنسـ ّ
اليــوم كأنهــا تعيــش علــى وقــع أمجادهــا،
ال بســبب ضعــف مقاالتهــا ،وارتبــاك
حواراتهــا وبســاطتها أحيانــا ،بــل لتالشــي
الســياق اإليديولوجــي لهــا ،ودخــول
املجتمــع الفرنســي ـ بسياسـ ّـييه ُ
ومنتجيــه
ُ
ونخبــه ُ
ومثقف ْيــه ـ فــي سياســات الترفيــه
واالســتهالك ،إذ أصبــح الفضاء الســينمائي
مكانًا للتسلية .وهذا يقتل حيوية السينما،
ودورهــا الفكــري ،وتأثيرهــا اإليديولوجــي

تتصدى لخراب الراهن
ذاكرة صاالت لبنانية
ّ
نديم جرجوره

يصعب فصل ما يحصل في لبنان ،سينمائيًا،
عــن راهـ ٍـن مضطــرب ،يعانــيّ خرابــا فظيعــا فــي
شؤون الحياة اليومية .يتمثل الحاصل بعودة
ســينمائية إلــى ماضــي البلــد ،عبــر اســتعادة
ذاكــرة ســينمائية لطرابلـ ٌـس وشــارع الحمــرا
ٌ
البيروتي .للمكانني تاريخ حافل في السينما،
صــاالت وأفالمــا وتوزيعــا واشــتغاالت .العودة
ـاض قديـ ٍـم ،فــي لحظــة اضطــراب
الراهنــة إلــى مـ ٍ
ّ
وخــراب ،تعنــي شــوقًا إلــى حالــةٍ ٌغيــر مؤهلــة
الســتعادة حيويتهــا قريبــا .إســراف فــردي فــي
ـات ،تنبثــق مــن الذاتـ ّـي لتقول شــيئًا
ســرد ذكريـ ٍ
ُ
عــن املشــهد العــام ،دليــل قلـ ٍـق وخيبــةٍ  ،أكثــر مــن
ّ
تحس ـرًا وبكائيــات .الصدمــة املتأتيــة
كونــه
مــن «االنهيــار الكبيــر» للبلــد ،منــذ «انتفاضــة
ّ ُ
 17أكتوبــر» ( )2019علــى األقــل ،تحـ ِّـرض

ْ
علــى فعـ ٍـل كهــذا ،وإن كان فــي الفعــل نفســه
ّ
تحســر وبكائيــات .املخــرج والباحــث هــادي
ّ
ٌ
زكاك منهمــك ،منــذ أعــوام ،فــي نبــش املاضــي
الســينمائي لطرابلــس ،عاصمــة الشــمال
اللبنانــي .النتيجــة مزدوجــة :كتـ ٌ
ـاب بعنــوان
َ
«العــرض األخيــر ـ ســيرة ســيلما طرابلــس»
( ،ZAC Filmsالطبعــة األولــى ،)2021 ،وفيلــمٌ
ً
وثائقـ ّـي ُيصـ ِّـور مرحلــة ووقائــع وانقالبــات
فـُـي املدينــة ،مــن خــال صاالتهــا الســينمائية
ّ
ـوام طويلــة ،بــدءًا مــن
املقفلــة كلهــا منــذ أعـ ٍ
املرحلــة الالحقــة للنهايــة املزعومــة للحــرب
األهلية اللبنانية ( 1975ـ « .)1990أمم للتوثيق
ُ ِّ
واألبحــاث» تنظــم «معرضــا قيــد اإلنشــاء»
ٌ
بعنوان «طرابلس ســكوب ـ عود على طرابلس
في ثقافتها وممارستها السينمائية» ،تنسيق
ناتالــي بوشــر ،فــي منطقــة «شـ ّـكا» (شـ ّ
ـمالي
ّ
ّ
الخاصــة بأرشــيف
لبنــان) ،يعــرض املتعلقــات

«الشــركة الســينمائية التجاريــة طرابلــس
ُ
لبنــان» ،الــذي (األرشــيف) تنقــذه «أمــم» مــن
النســيان واإلهمــال والتجاهــل ،والــذي يكشــف
شــيئًا مــن أحــوال تلــك املدينــة ،عبــر صاالتهــا
فيهــا منــذ ثالثينيــات القــرن ال ــ.20
شــرة َ
املنت ٌ
أرشــيف ُيعثــر عليــهُ ،فيعالــج بما ُيالئــم ما فيه
غني بمعطيات ،لن ُت َ
إرث ّ
حاصر بالسينما
من ٍ ْ
ً
فقــط ،إذ تقــول الســينما فــي تلــك املدينــة حيــاة
ـات اجتماعيــة واقتصــادًا وعيشــا .هــذا
وعالقـ
ٍ َ
ُ َ
نواة «ســيلما» (هكذا تنطق الســينما باللهجة
الطرابلســية) أيضــا .الكشــف عــن األرشــيف،
ّ
السينمائي
والتجول في ماضي املدينة وإرثها
ً
ّ
ـيء آخر ،يمزجان معًا رغبة
املفتوح على كل شـ ٍ
النفــاد مــن خــراب اللحظــة الراهنــة القاتلــة،
فــي ً
ورغبــة فــي توثيـ ِـق تاريـ ٍـخ وذاكــرة ،ال يــزال
ً
ّ
عارفون فيهما أحياء يتذكرون فصوال منهما؛
ـات ومســارات وانفعــاالت
ويبوحــان بمحطـ ٍ
حاصلة فيهما.
اســتعادة ســيرة الســينما فــي طرابلــس
اللبنانيــة (هنــاك نحــو  40صالــة فيها ،تعرض
حينهــا أفالمــا معروضــة في بيــروت في الوقت
نفســه ،أو غيــر معروضــة فــي صاالتهــا أحيانــا
ُ ِّ
ّ
متنوع األشــكال واملســائل،
عـ ّـدة) تذكــر بالثــراء
امللتصــق باملدينــة وناســها فــي أزمنــةٍ عريقــة.
ّ
كأن تخريبها ،اجتماعيًا وعمرانيًا واقتصاديًا،
ّ
ٌ
ـوام
مقصــود ،وإغٌــاق الصــاالت كلهــا فــي ْ أعـ ٍ
متالحقــة جــزء مــن التخريب املطلــوب ،إذ يبدو
ّ
أن حيويتهــا ونبضهــا وحماســتها لالنفتــاح
والعيــش واإلنتــاج أقــوى مــن احتمــال البعض،
الذي (البعض) ُي ِّ
قرر تحطيمها ،وتحطيم إرادة
ناسها في االنفتاح والعيش واإلنتاج.

هادي ّ
زكاك بين مغالي عون ومايز األدهمي في أثناء العمل على «العرض األخير» (فيسبوك ّ
زكاك)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أخبار
◆ يصعب تأكيد سبب النجاح
الجماهيري الكبير لـSpider-Man:
 No Way Homeلجون واتس ،منذ
بدء عروضه التجارية العاملية في
 15ديسمبر/كانون األول ،2021
قبل يومني على بدء عروضه
ّ
املتحدة
التجارية في الواليات
املغامرة الجديدة
األميركية .ذلك ّأن
ّ
لـ«الرجل العنكبوت» حققت إيرادات
دولية بلغت ،إلى اليوم ،مليارًا و546
مليونًا و 566ألفًا و 780دوالرًا
أميركيًا ،منها  868مليونًا و642
ألفًا و 706دوالرات أميركية في
صاالت الواليات املتحدة ،أي 56.2
باملائة ،علمًا ّأن ميزانية إنتاجه

بلغت  200مليون دوالر
أميركي .هناك من يربط هذا النجاح
ُ
برغبة املشاهدين
في العودة إلى الصاالت السينمائية،
أشهر مديدة من اإلغالق
بعد
ٍ
التام في دول كثيرة في العالم؛
بينما يرى البعض ّأن شخصية
«الرجل العنكبوت» ال تزال تجذب
معجبني ومعجبات كثرا ،حتى ْ
وإن
جديد
تخلو النسخة هذه من ّأي ُ ٍ
ُيذكر ،فالشخصية نفسها تغري
باملتابعة ،وقدرتها على إنقاذ
ّ
الناس من الكوارث تجعلهم يتمنون
شخصية مثلها في عالم اليوم،
املليء بالكوارث ّ
املتنوعة.

◆ ُيكـ ِّـرم «مهرجان العني
الســينمائي» ،في دورته الـ4
( 23ـ  27يناير/كانــون الثاني
ُ
 ،)2022املنتــج واملمثل اإلماراتي
ســلطان النيادي ،والناقد
املصري طارق الشناوي،
واملنتــج والكاتب واملخرج الكويتي
الراحــل خالد ّ
الصديق ،علمًا ّأن
الدورة الجديدة ســتعرض 47
فيلمًا في مســابقاتها املختلفة،
الخاصــة باألفالم القصيرة
والطويلــة وأفالم الطلبة ،في دول
الخليــج العربي ،ومنها« :بي
 »82لخالد املحمود ،و«ســفران»
لصالح كرامة ،و«كروموســوم»

لعلي جمال ،و«حني» لســعد راشد
الســعيد ،وغيرها .باإلضافة إلى
أفــام ّ
عربية مختلفة ،كالجزائري
ٍ
«هيليوبوليــس» ( )2020لجعفر
قاســم ،واملصري «ملا بنتولد»
( )2019لتامر ّ
عزت ،والتونســي
«الرجــل الذي باع جلده» ()2020
لكوثــر بن ّ
هنية ،وهذه اختيرت
ّ
كلهــا لتمثيــل دولها في التصفيات
األولى لجائزة «أوســكار» أفضل
فيلــم ناطق بغير اإلنكليزية.
ُوي ِّ
خصــص املهرجان برنامجًا
جديدًا« ،الركن الكالســيكي» ،يهتمّ
بأبــرز إنتاجات األفالم القصيرة
في اإلمارات.

ّ
ـاع واألمكنــة .ذلـ ُـك أن الســينما
فــي ّاالجتمـ ٍ
ّ
تتحول من آلةٍ لصنع الفكر وفسحةٍ للتأمل،
إلــى مهرجانــات فنيــة وصــاالت عــرض تريد
التسلية فقط.
ٌ ُ
غاير شهدته املجلة في األلفية
هناك مسار م ّ
الجديــدة ،يتمثــل فــي عــدم قدرتهــا علــى
التأثيــر فــي الحيــاة الســينمائية الفرنســية،
ّ
لكن هذا يحتاج إلى قراءات أكثر قبل إصدار
حكـ ٍـم قيمـ ّـي .بهتــان اإلنتــاج الســينمائي
الفرنســي ،وتراجعــه فــي اآلونــة األخيــرة،
ّ
ً
ربمــا يكونــان عامال علــى تراجع خط املجلة
ّ
وقدرتهــا علــى التأثيــر .إن ّ
تأمــل املســارات
ّ
الغنيــة التــي مـ ّـرت بها ،تجعل القارئ يشــعر
ّ
بــأن ســياقها التاريخــي ســبب ذيوعهــا؛
ُ
وبتال ُشــي هــذا األفــق العضــوي الوثيــق
بــن املجتمــع والســينما ،الــذي عرفتــه فــي
سبعينيات القرن الـ ،20بدأت املجلة تتراجع
وترتبك في بعض أعدادها ،منذ تسعينيات
القرن نفسه.
ّ
لــم ُ
مبنيــا علــى
ـينما
ـ
س
ال
ـاع
ـ
صن
ـان
يعــد رهـ
ُ
ّ
النقــد الســينمائي ،مــع االهتمــام باملؤسســة
الرســمية ،وقنوات الدعم ،وشــركات اإلنتاج،

واملهرجانــات العامليــة ،التــي غــدت األهــم
ُ ّ
ـوال
بالنســبة إليهــمّ ،ملــا تــدره عليهــم مــن أمـ ٍ
كثيــر ٍة .رغبــة نقــاد ومخرجــن وعاملــن
ســينمائيني فــي إبــداع صــورة ســينمائية
جديدة ،منذ الستينيات املاضية ،مع سيرج
دانــي وجــان ـ لــوك غــودار وفرنســوا تروفــو
وإريــك رومــر وجــاك ريفيــت وغيرهــم ،مع ما
ّ
ُعــرف بـ«املوجة الجديدة» ُ ،جعلتهم ُيفكرون
ّ
فــي صــوغ هــذا املشــروع املتقطــع فــي النقــد
والسينما.
عربيــا ،إذا تجاوزنــا ســبعينيات القــرن الـ20
وثمانينياتــه ،يــكاد الناقــد ال يعثــر علــى ّ
أي
ّ
يستمد أفكاره ُ
وم ّ
تخيله وصناعته من
فيلم
ٍ
ُ
«دفاتــر الســينما» ،بوصفهــا مختب ـرًا للفكــر
ّ
وطرح أســئلة تتعلق بالســينما ،وبعالقتها
ّ
بتمزقــات النــاس ومآســيهم .فــي أفــام جــان
شمعون ومارون بغدادي وجوسلني صعب
ً
مثالّ ،
الصورة
يتبدى ـ تقنيًا ،وطريقة إنتاج
ٌ
ُ
ّ
ٌ
املتخيلــة ،وأنمــاط التصويــر ـ فكــر وخلــق
ٌّ
وتشــكل مــن املوجــة ّالجديــدة ،فهــم أبدعــوا
متنــا ســينمائيًا ُمكثفــا ،يقتــرب مــن أحــام
الناس َ
ومشاعرهم ورؤاهم.

أقوالهم

ُ
عالقتــي بوالــدي متينــة .هــو مــن صنــع الشـ ّـابة التــي كنتهــا .األمر
قاس عليها :حينها،
أعقد مع والدتي،
فالحاصل معي في شبابي ّ ٍ
مارست املهنة التي َ
ُ
لكن والدي منعها من
أراد ْت ممارستها دائمًا،
ُ ِّ
ُّ
تحقيق حلمها هذا .أكثر من ذلك :صفق لي كثيرًا ،وبت محبوبة
ج ـدًا .مــع هــذا ،هــي التــي ّ
تمرين من
حرضتني على املشــاركة فــي
ٍ
أجل مسرحية ،عندما بلغت  17عامًا.
جاين بيركن

ّ
ُ
كتبت مالحظات على ّ
النص السينمائي ،للتأكد من ّأن «صرخة»
( )2022يحتــرم شــخصية ســيدني فيــه .الجميــع منفتحــون
ُ
أحيانًا« :أعتقــد ْأن ِو ْس (كرافن ،مخرج
ومتواضعــون .كنــت أقــول ُ
ٌ
ُ
ِّ
السلسلة) كان سيفعل هذا» ،فأعجبوا بقولي .هناك مشهد يكرم
ِو ْس .شعرنا فعليًا بغيابه ،وللمفارقة شعرنا بحضوره أيضًا.
نيف كامبل

ّ
متطرفة ،سياســيًا وعاطفيًا .قول رئيس
انتخــاب ترامــب جعلنــي
ّ
ّ
ُ
الواليــات املتحـ ّـدة إنــه «عندمــا تكــون نجمــا ،يمكــن أن تفعــل كل
ـيء مــع النســاء» ضربــة أخيــرة ،لــم أعــد معها قــادرة على قبول
شـ ٍ
أدنى مرونةّ .
علي حسم خياراتي ونظرتي إلى األمور.

ماغي غيلّينهال

أفعالهم

ميلنــا ْســميت
 Madres Paralelasلبيــدرو أملودوفــار ،تمثيــل ِ
(الصــورة) :عالقــة بــن امرأتــن حاملــن تنشــأ فــي مستشــفى
للتوليــد ،وتكشــف أمــورًا عــن أنمــاط العيــش والعالقــات بني الناس
ّ
ّ
واألمومــة والحـ ّـب ،خصوصــا ّأن كل واحــدة منهمــا تختلــف كليــا
عــن األخــرى ،فجانيــس ُم ّ
صورة محترفة ،غير نادمة على شــيء؛
ُ
ّ
راهقة تقيم مع والدتها املمثلة ،مرتبكة وغير ُمدرك ٍة كيفية
وآناُ ،م ِ
ّ
التصرف.
ّ
 Chère Léaلجيــروم بونيــل ،تمثيــل أناييــس دوموســتييه
ُ
(الصورة) :ال يزال جوناس مغرمًا بصديقته السابقة ،ليا .ورغم
ّأن عالقتهمــا محتفظــة بغليانهــا العاطفيُ ،ت ّ
صر ليا على رفضه.
بعــد ليلــة أمضاهــا مخمــو ّرًا ،يزورهــا ،فتصـ ّـده .يذهــب إلى مقهى
ويكتــب لهــا رســالة ،مــا عطــل يــوم عمــل له ،وأثار فضــول صاحب
املقهى.
 Passingلـريبيــكا هــال (الصــورة) :مــا الــذي ســيحدث لشـ ّـابة
ســوداء فــي نيويــورك ،في عشــرينيات القــرن ال ــ ،20عندما تلتقي
صديقة قديمة لها ،بات لون بشــرتها أبيض بالكامل؟ صدمة ثم
عالم جديد
محاولة معرفة ســبب قيام ّصديقتها ٍ
بأمر كهذا ،في ٍ
ّ
واجتماع غير متقبل السود.
يتشكل،
ٍ

يتقابل العربي
والكويت اليوم
االثنين في
مسابقة كأس
السوبر الكويتي
لكرة القدم
على استاد جابر
األحمد الدولي،
في صراع
على أول ألقاب
الموسم .وأعلن
االتحاد المحلي
أنه تطبيقًا لقرار
مجلس الوزراء،
خصص 30
س ُي َّ
في المائة
فقط من
مقاعد االستاد
للجماهير.
وشدد على ّ
أن
السماح بدخول
الملعب سيكون
للمطعمين
َّ
بلقاح كورونا،
ومن يلتزم وضع
الكمامة في
مرافق االستاد
كافة.

السوبر الكويتي
المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة ()Getty

كروز أزول يهزم خواريز
ويصعد لوصافة الدوري
المكسيكي

مدربا السيلية والدحيل
يتفقان على صعوبة
لقاء الفريقين

سان جيرمان
يستعيد توازنه بثنائية
في شباك بريست

فاز كروز أزول بهدف نظيف على ضيفه خواريز،
وارتقى لوصافة ترتيب مرحلة إياب الدوري
املكسيكي لكرة القدم (كالوسورا  ،)2022وذلك
ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
وأحرز كارلوس رودريغيز هدف اللقاء في الدقيقة
ً
الخامسة من تمريرة أورييل أنتونا ،مسجال
هدفه الثاني في مباراتني ،ليمنح الفوز لصاحب
األرض .وبهذا االنتصار ،رفع كروز أزول رصيده
إلى ست نقاط وصعد لوصافة الترتيب.

اتفق مدربا السيلية والدحيل ،على صعوبة
املباراة التي ستجمع فريقيهما اليوم اإلثنني،
ضمن الجولة الـ  15من الدوري القطري «دوري
نجوم  »QNBللموسم الكروي  .2022 -2021وأكد
التونسي سامي الطرابلسي مدرب السيلية على
قوة وصعوبة مباراة فريقه أمام الدحيل ،وقال
في املؤتمر الصحافي :دائما مواجهات السيلية
أمام الدحيل تكون قوية نظرًا لقوة املنافس الذي
عال.
يمتلك العبني ومحترفني على مستوى ٍ

استعاد باريس سان جيرمان ذاكرة االنتصارات
في «الليغ آ» ،بفوزه «املنطقي» على ضيفه
بريست بهدفني من دون ّ
رد ،في إطار الجولة
الـ 21بدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم.
وسجل الفريق الباريسي هدفًا في كل شوط،
حيث افتتح النجم كيليان مبابي باب التسجيل
في الدقيقة  ،32ليرفع رصيده إلى  10هداف هذا
املوسم ،ويتصدر قائمة هدافي فريقه ،فيما أضاف
تيلو كيرير الهدف الثاني في الدقيقة .53
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مباريـات
األسبـوع

أصبحت المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر
ونظيره منتخب السودان ،ضمن منافسات
الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس
أفريقيا ،حاسمة للغاية ،ألنها ستحدد من
سيتأهل إلى ثمن النهائي

كأس األمم
األفريقية

إيموبيلي يعيد التسيو إلى االنتصارات في الكالتشيو
قاد شيرو إيموبيلي فريقه التسيو إلى انتصار عريض بثالثية نظيفة على
حساب مضيفه ساليرنيتانا ،ضمن الجولة الــ 22من مسابقة دوري الدرجة
األول ــى اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم .وسـجــل إيموبيلي هــدفــن فــي الــدقــائــق العشر
األولى من املباراة (د 7.و )10ليسهل االنتصار الذي تعزز في الشوط الثاني
بهدف ثالث للضيوف سجله مانويل الت ــزاري (د .)66.وهــذا هــو االنتصار
األول لالتسيو بعد جولتني حصد فيهما نقطة وحيدة ،بتعادله أمام إمبولي
قبل خسارته أمام إنتر ميالنو صاحب الصدارة بـ 49نقطة .وأصبح رصيد
التسيو  35نقطة في املركز السادس بجدول الكالتشيو ،بينما تجمد رصيد
ساليرنيتانا عند  11نقطة في املركز العشرين واألخير.
ليفركوزن يقتحم المربع الذهبي بانتصار على
مونشنغالدباخ
حقق باير ليفركوزن انتصارا  1-2على مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ،
ضمن الجولة ال ــ 19من دوري الدرجة األولــى األملاني لكرة القدم .سجل هدفي
الفوز لليفركوزن كل من روبــرت انــدريــش (د )51.وباتريك ستشيك (د،)74.
قبل أن يقلص نيكو إلفيدي الـفــارق ألصـحــاب األرض بهدف (د )81.لــم يكن
كافيًا ملعادلة الكفة .وبـهــذا االنـتـصــار ،يصعد ليفركوزن مــن املــركــز السادس
إلــى الثالث ،رافعا رصيده إلــى  32نقطة ،متخطيًا كال من فرايبورغ ويونيون
برلني وهوفنهايم .ويعد االنتصار هو األول لباير ليفركوزن بعد أربع جوالت لم
يحصد فيها سوى نقطتني .أما مونشنغالدباخ فعاد إلى سكة الهزائم التي كان
قد عانى منها ألربع جوالت متتالية قبل أن يستفيق في آخر جولتني ويحصد
أربع نقاط .ويحتل مونشنغالدباخ املركز الثاني عشر برصيد  22نقطة.

مصر تقترب...
والسودان يحتفظ باألمل

مجدي طايل

ت ُـ ـحـ ـ ّـول «دي ـ ــرب ـ ــي وادي ال ـن ـي ــل»
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ب ـ ــن م ـن ـت ـخ ـب ــي م ـصــر
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ،ف ـ ــي ثـ ــالـ ــث ج ـ ــوالت
املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ل ـب ـط ـ ُـول ــة كـ ـ ــأس األمـ ــم
األف ــري ـق ـي ــة لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم امل ــق ــام ــة ح ــال ـي ــا فــي
الكاميرون وتستمر حتى  6فبراير/شباط
املـ ـقـ ـب ــل ،إل ـ ــى لـ ـق ــاء ح ــاسـ ــم ،ل ـت ـح ــدي ــد هــويــة
امل ـن ـت ـخــب ال ـع ــرب ــي امل ـت ــأه ــل إلـ ــى الـ ـ ــدور ثمن
ال ـن ـهــائــي ،وامل ـن ـت ـخــب الـ ــذي ي ـ ـ ّ
ـودع الـبـطــولــة
م ـب ـك ـرًا م ــن امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ،ف ــي ضـ ــوء فــوز
«ال ـفــراع ـنــة» عـلــى غـيـنـيــا بـيـســاو ب ـهــدف من
دون رد ،وخ ـس ــارة «ص ـقــور ال ـجــديــان» أمــام

عانى منتخب السودان
خالل المواجهة
أمام منتخب نيجيريا
نـيـجـيــريــا ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف في
الجولة الثانية.
ويملك املنتخب املـصــري اآلن األفضلية في
الـنـقــاط ،إذ لــديــه  3نـقــاط فــي املــركــز الـثــانــي،
خلف منتخب نيجيريا املتصدر ب ــ 6نقاط،
م ـق ــاب ــل ن ـق ـط ــة واحـ ـ ـ ــدة مل ـن ـت ـخــب الـ ـ ـس ـ ــودان،

عب ّرت الجماهير المصرية عن سعادتها باالنتصار ()Getty

خسر السودان المواجهة أمام نيجيريا ()Getty

وم ـث ـل ـه ــا مل ـن ـت ـخــب غ ـي ـن ـيــا بـ ـيـ ـس ــاو .وي ـت ـيــح
التعادل بالنسبة للمنتخب املصري ،وكذلك
الـفــوز ،الصعود املـبــاشــر ،فيما ال بديل أمــام
«صقور الجديان» سوى الفوز للوصول إلى
النقطة  4لحسم التأهل.
وكتبت الجولة الثانية ،عــودة محمد صالح
ق ــائ ــد امل ـن ـت ـخــب امل ـص ــري ل ـك ــرة ال ـق ــدم ونـجــم
لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ،إل ــى االس ـت ـح ــواذ على
ن ـص ـيــب األسـ ـ ــد م ــن اه ـت ـم ــام ــات ال ـج ـمــاه ـيــر
املصرية ،لكن هذه املــرة بشكل دولــي ،بعدما
لـعــب دور املـنـقــذ ،وق ــاد «ال ـفــراع ـنــة» إل ــى أول
فـ ــوز ع ـل ــى ح ـس ــاب م ـن ـت ـخــب غ ـي ـن ـيــا بـيـســاو
بهدف سجله بمهارة ،في الدقيقة  69من عمر
الشوط الثاني في املواجهة.
ُ
وي ـم ـثــل ال ـه ــدف قـيـمــة كـبـيــرة ملـحـمــد ص ــاح،
ف ـهــو أول أه ــداف ــه ال ــدول ـي ــة ب ـعــد ص ـي ــام دام
ملــدة  10أشـهــر عــن التسجيل برفقة منتخب
«الـفــراعـنــة» ،وغـيــاب تــام عــن هــز الـشـبــاك في
 6م ـب ــاري ــات دولـ ـي ــة ألول مـ ــرة ف ــي مـسـيــرتــه
الدولية ،بخالف نجاحه في رفع عدد أهدافه
في بطولة كأس األمم األفريقية إلى  5أهداف
منذ ظهوره األول في عام  2017بالغابون.
وب ــات مـحـمــد ص ــاح أول الع ــب م ـصــري في
التاريخ ،يسجل في  3دورات متتالية لبطولة
كــأس األمــم األفريقية «الغابون  ،2017مصر
 ،2019الـكــامـيــرون  ،»2022وهــو رقــم قياسي
ج ــدي ــد يـحـســب ل ـقــائــد «ال ـف ــراع ـن ــة» ،وأخ ـي ـرًا
تسجيل أول أهدافه الرسمية ،بعدما أصبح
قائدًا فعليًا للمنتخب املصري بشكل رسمي،
ونال الشارة في أعقاب إلغاء نظام األقدمية
في تداولها بني الالعبني ،كما عــزز صدارته
لـلـهــدافــن الـتــاريـخـيــن ملـنـتـخــب مـصــر بـ ـ 46
هدفًا خلف حسام حسن (.)68
وعانى املنتخب املصري في سبيل الفوز على
غينيا بيساو ،فــاملــدرب البرتغالي كارلوس
ك ـ ـيـ ــروش رغ ـ ــم عـ ــودتـ ــه ل ـل ـع ــب ب ــاع ـب ـي ــه فــي
مراكزهم األصلية بعد تجارب لقاء نيجيريا
الفاشلة ،إال أنه أثار الجدل في الشوط الثاني
بالتغييرات التي أجــراهــا ،مثل اللعب لفترة
ط ــوي ـل ــة م ــن دون رأس ح ــرب ــة ع ـق ــب سـحــب
مصطفى محمد املـهــاجــم ال ـصــريــح ،والــدفــع
بأحمد سيد زيزو العب خط الوسط.
وأنـ ـ ـق ـ ــذت ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـي ــدي ــو املـ ـس ــاع ــد «ف ـ ــار»
منتخب مصر مــن التعثر مـجــددًا فــي اللقاء،
بعدما ألغت هدفًا سجله «بالدي» في الدقيقة
ال ـ ــ( ،)82عقب ظـهــور خطأ مــن جــانــب األخير
بـحــق عـمــر ك ـمــال عـبــد ال ــواح ــد ،ظـهـيــر أيـمــن
املنتخب املصري قبل التسجيل.

اليونايتد يفلت مــن «ريــمــونــتــادا» أســتــون فيال
بتعادل مثير

ياوندي ـ العربي الجديد

البطولة األفريقية لم تشهد إقباًال جماهيريًا (كينزو تريبوليارد/فرانس برس)

ّ
تـ ـ ـ ـ ــؤدي كـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ــى ف ـ ـشـ ــل الـ ـحـ ـض ــور
ـري ملـ ـب ــاري ــات ب ـط ــول ــة كـ ــأس األم ــم
ال ـج ـم ــاه ـي ـ ُ
األف ــري ـق ـي ــة املـ ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون،
واسـ ـتـ ـم ــرار ظ ــاه ــرة املـ ــدرجـ ــات ال ـخ ــال ـي ــة فــي
املباريات املقبلة ،خالل ما بقي من منافسات
ال ــدور األول ،حتى فــي املـبــاريــات الـتــي يكون
فيها البلد املنظم طرفًا.
وفـ ـ ـشـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات تـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
الجماهيري واإلغ ــراءات وال ـنــداءات الوطنية
ال ـت ــي ل ـج ــأت إل ـي ـهــا ال ـح ـكــومــة ال ـكــام ـيــرون ـيــة
ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،وف ـقــا لـتـقــريــر ن ـشــره مــوقــع
« .»com.actu237وك ـشــف املــوقــع الـنـقــاب عن
أس ـبــاب فـشــل الـحـضــور الـجـمــاهـيــري بكثافة
ف ــي مـخـتـلــف املـ ــدن ،ومـنـهــا ل ـجــوء املشجعني
ف ــي ال ـكــام ـيــرون إل ــى مـتــابـعــة امل ـب ــاري ــات عبر
الـ ـش ــاش ــات ال ـع ـم ــاق ــة املـ ــوجـ ــودة ف ــي مــديـنــة
دواال ،ال ـتــي تـشـهــد أجـ ـ ـ ً
ـواء جـمــاهـيــريــة على
ُ
غ ــرار مــا يـحــدث فــي امل ــدرج ــات ،وبـشـكــل شبه

واص ــل مانشستر يونايتد مسلسل نــزيــف الـنـقــاط فــي البريميرليغ ،بفقدان
نقطتني كانتا في متناوله ،بعد أن كــان متقدمًا بهدفني نظيفني ،ليتعادل في
النهاية في عقر دار أستون فيال ( ،)2-2في اللقاء الــذي احتضنه ملعب (فيال
بـ ــارك) ،ضـمــن الـجــولــة الـ ــ 22مــن الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز لـكــرة ال ـقــدم .دخــل
اليونايتد لالستراحة متقدما بأفضلية الهدف املبكر الــذي سجله نجم وسط
الفريق البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة السادسة .ثم عاد نفس الالعب
وعزز تقدم فريقه بهدف آخر في الدقيقة  ،67ليظن الجميع أن املباراة انتهت عند
هذا الحد .ولكن أصحاب األرض لم ييأسوا ،ونجحوا في العودة للمباراة بهدف
تقليص الفارق بعد  10دقائق من هدف اليونايتد الثاني ،بتوقيع الالعب الواعد
جاكوب رامسي .وواصل نفس الالعب التألق في صفوف أستون فيال ،ليصنع
هدف التعادل للوافد الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو ،الذي وضع بصمته األولى
مع «الفيالنس» ،بعد انتقاله في امليركاتو الشتوي الحالي على سبيل اإلعــارة
لنهاية املوسم ،قادما من برشلونة اإلسباني .وبهذه النتيجة ،فشل «الشياطني
الحمر» في العودة مجددًا إلى درب االنتصارات في املسابقة ،بعد خسارتهم في
الجولة املاضية على يد وولفرهامبتون بهدف نظيف .كما أن اليونايتد لم ينجح
في التفوق على أستون فيال هــذا املــوســم ،بعد أن انتهت مباراتهما في الــدور
األول على ملعب (أولد ترافورد) بانتصار فريق مدينة برمنغهام بهدف نظيف.
واكتفى اليونايتد بإضافة نقطة إلى رصيده الذي أصبح  32في املركز السابع،
مع تبقي مباراتني مؤجلتني للفريق .بينما أصبح رصيد «الفيالنس»  23نقطة
في املرتبة الـ ،13مع مباراتني مؤجلتني أيضًا.

لعب صالح دور المنقذ ضد غينيا بيساو (دانيل أولمو/فرانس برس)

من جانبه ،أهدى كارلوس املدرب البرتغالي
كـ ـي ــروش الـ ـف ــوز ل ـل ـش ـعــب امل ـ ـصـ ــري ،وب ــداي ــة
جــديــدة لــه ولالعبيه فــي أمــم أفريقيا ،بقوله
ف ــي املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي« :ن ـه ــدي ه ــذا الـفــوز
والـتـضـحـيــات ال ـتــي ق ــام بـهــا الــاع ـبــون إلــى
الجماهير املصرية ،بدأنا بشكل جيد ولم يكن
هناك توتر» .وتابع« :لدينا  3كرات ارتطمت
بــال ـقــائــم وكـ ــان م ــن امل ـم ـكــن أن نـسـجــل أك ـثــر،
وبعد  3أو  4أيام من التوتر أظهر الالعبون
شخصية قوية واستطاعوا الخروج من عنق
الــزجــاجــة وه ــذا املــوقــف الـصـعــب ،وسـنــؤدي
بكل قوة في مواجهة السودان».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،خ ـســر مـنـتـخــب الـ ـس ــودان أم ــام

نـظـيــره الـنـيـجـيــري  1-3فــي مـبــاراتـهـمــا على
مـلـعــب «روم ـ ــي أدي ـغ ـب ــا» ف ــي مــدي ـنــة غـ ــاروا،
ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة م ــن دور
املجموعات في املسابقة القارية.
ولعب املحترفون في أوروب ــا دور البطولة
املطلقة فــي منح منتخب نيجيريا الـفــوز،
فــي ظــل ف ــارق اإلمـكــانـيــات الفنية والبدنية
ع ــن ن ـظ ـيــره ف ــي الـ ـس ــودان ،ب ـخــاف عنصر
الخبرات الدولية املتوافر بشدة في «النسور
الخضر».
وضــربــت نيجيريا مبكرًا فــي الـشــوط األول،
عبر تسجيل هدفني متتاليني عبر صامويل
تشوكويزي نجم فـيــاريــال اإلسـبــانــي وتايو

الجماهير تقاطع مالعب كأس األمم األفريقية
فشلت عمليات
التسويق والنداءات
الوطنية التي لجأت إليها
الحكومة الكاميرونية
في جذب الجماهير
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ً
م ـجــانــي بـ ــدال م ــن إن ـف ــاق األمـ ـ ــوال ع ـلــى ش ــراء
ال ـتــذاكــر ،إذ أسـهــم تــوفـيــر مـنــاطــق املشجعني
بــدواال في إغــراء الجماهير بعدم الذهاب إلى
املالعب املختلفة .ومــا حــدث في مدينة دواال
تـكــرر فــي مدينة بــافــوســام ،أكـبــر مــدن الغرب
الكاميروني ،التي تضمنت مجمعًا رياضيًا
ُ
ومـنــاطــق أيـضــا للمشجعني تـنـ َـصــب خاللها
شــاشــات عــرض كبيرة لـلـمـبــاريــات ،مــا أسهم
فــي ال ـعــزوف عــن الـتــوجــه إلــى املــاعــب وشــراء
التذاكر .وذكر املوقع أن اإلجراءات االحترازية
الصحية املفروضة من جانب اللجنة املنظمة
فــي الــوقــت الـحــالــي ،وأبــرزهــا فــرض التطعيم
ضد فيروس كــورونــا وإل ــزام املشجع بإظهار
ش ـه ــادة صـحـيــة وأخ ـ ــرى لـلـتـطـعـيــم ،بـخــاف
ال ـك ـم ــام ــات وال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي ،أصــابــت
الجماهير باإلحباطُ .
ويضاف إلى ذلك عزوف
الجماهير في وقت سابق عن الحصول على
أي لقاح ضد فيروس كورونا بشكل غير مبرر
أو إحـضــار تقرير طبي يفيد بــإجــراء مسحة
سلبية للسماح للمشجع الــذي ال يريد تلقي
التطعيم .وهـنــاك سبب آخــر يتمثل بارتفاع

أغلب اللقاءات لم
تشهد حضورًا جماهيريًا
كبيرًا على المدرجات

قيمة تــذاكــر املـبــاريــات التي ت ــراوح بــن 2000
إلى  3000فرنك (من دوالريــن إلى  5دوالرات)
للتذكرة الواحدة في مباريات الدور األول.
يـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي كـ ــانـ ــت فـيــه
الجماهير بطلة لبعض التفاصيل املثيرة
لـ ـلـ ـج ــدل ،م ـث ــل مـ ــا ش ـه ــدت ــه ن ـه ــاي ــة مـ ـب ــاراة
منتخب مصر ونيجيريا ،ضمن منافسات
الـ ـ ـ ــدور األول مـ ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة فــي
كــأس أمــم أفريقيا ،من أجــواء مشحونة بني
املدير الفني ملنتخب «الفراعنة» البرتغالي
كارلوس كيروش ،الذي فقد أعصابه وتواجه
مــع فـئــة مــن الـجـمــاهـيــر املـصــريــة املــوجــودة
ف ــي م ـل ـعــب «روم ـ ـ ــدي أجـ ـي ــا» بــال ـكــام ـيــرون،
ملساندة محمد صالح وزمالئهّ .
وعبر عشاق
املنتخب املـصــري عــن غضبهم الـشــديــد من
املستوى الضعيف الذي ظهر به منتخبهم،
وهزيمته أمام نظيره النيجيري ،من دون أن
يخلق الالعبون خطورة كبيرة على مرمى
املنافس ،األمــر الــذي جعلهم متشائمني ملا
ينتظرهم في ما بقي من مشوار بالبطولة.
وأمام االنتقادات الالذعة التي تلقاها املدرب
البرتغالي ،توجه صوب املدرجات ليخاطب
مـشـجـعــا وي ــأم ــره بــال ـتــوجــه إل ـي ــه م ــن أجــل
الحديث معه أو حتى ربما للشجار ،بالنظر
لتعابير وجــه كـيــروش الـغــاضـبــة ،ولهجته
ال ـق ــوي ــة الـ ـت ــي ج ـع ـلــت امل ــرافـ ـق ــن لـلـمـشـجــع
يـ ـح ــاول ــون ت ـه ــدئ ــة األمـ ـ ـ ــور ،ق ـب ــل أن ت ـعــود
الجماهير لتحية امل ــدرب بعد انـتـهــاء لقاء
غينيا بيساو ،بانتصار مصري.

أونيي مهاجم برلني األملاني في الدقيقتني 3
و ،45فيما أضــاف موسيس سيمون الهدف
الـثــالــث فــي الــدقـيـقــة  ،46األولـ ــى مــن الـشــوط
ال ـث ــان ــيّ ،
ورد وال ـ ــي ال ــدي ــن «ب ــوغ ـب ــا» العــب
السودان بأول هدف لـ«صقور الجديان» في
البطولة من ركلة جزاء في الدقيقة .70
أبـ ـ ــدى ب ــره ــان ت ـ ّـي ــه ،امل ــدي ــر ال ـف ـن ــي ملـنـتـخــب
الـ ـس ــودان خ ــال املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي ،رض ــاه
الـتــام على أداء العبيه فــي م ـبــاراة نيجيريا
رغ ـ ــم ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ،بـ ـق ــول ــه« :ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة تـثـيــر
األحزان ،لكن الجانب اإليجابي هو املستوى
املميز ،نيجيريا فازت بسبب عنصر الخبرة
واس ـت ـغ ـلــت األخـ ـط ــاء ،لــدي ـنــا ف ــري ــق ش ــاب ال

يزيد متوسط أعـمــاره عن  22سنة ،ويجري
تـحـضـيــره لـلـمـسـتـقـبــل» .وت ــاب ــع «لــدي ـنــا 21
العبًا جديدًا في صفوف املنتخب السوداني
بخالف  5العبني من عناصر الخبرة ،ورغم
ذلك كانوا ندًا بالنسبة للمنتخب النيجيري،
خصوصًا في الشوط الثاني وهددنا مرماه
بأكثر مــن فرصة وسجلنا فــي نفس الوقت،
ولـ ـ ــوال ن ـق ــص الـ ـخـ ـب ــرات ف ــي الـ ـش ــوط األول
وظهور أخطاء سجلت منها نيجيريا هدفني،
ل ـخــرج ـنــا بـنـتـيـجــة أف ـض ــل ول ـك ــن املـحـصـلــة
جـ ـي ــدة» .واخ ـت ـتــم مـ ــدرب مـنـتـخــب ال ـس ــودان
حــديـثــه بــال ـقــول« :لــديـنــا خـطــة طــويـلــة األمــد
للكرة الـســودانـيــة ،قدمنا عــرضــا رائـعــا أمــام

غينيا بيساو ثــم أمــام نيجيريا رغــم ظهور
أخـ ـط ــاء ،ولــدي ـنــا مـ ـب ــاراة م ــع مـنـتـخــب مصر
وسـنـسـعــى خــالـهــا ملــواصـلــة الـتـطــور وتــرك
ذكــريــات طيبة لنا وسمعة جيدة في مدينة
غ ــاروا الكاميرونية وك ــأس األم ــم األفريقية،
وسـنـعـمــل أن ن ـكــون ن ــدا للمنتخب املـصــري
أيضًا ،في رحلة عــودة الكرة السودانية إلى
ال ــري ــادة ال ـتــي نـسـيــر عـلـيـهــا بــرفـقــة االت ـحــاد
السوداني في الوقت الحالي».
وكــان املــدرب برهان ّ
تيه قد ُعـ ّـن مديرًا فنيًا
ملـنـتـخــب الـ ـس ــودان ب ـعــد ك ــأس ال ـع ــرب 2021
الشهر املــاضــي ،عقب إقــالــة الفرنسي فيلود
من منصبه لسوء النتائج.

بنفيكا يرفض االقتراب من الصدارة بتعادل محبط
واصل بنفيكا مسلسل نتائجه املتذبذبة هذا املوسم ،بتعادل محبط بهدف ملثله
في عقر داره أمام موريرنسي ،في إطار الجولة الــ 18بالدوري البرتغالي لكرة
القدم .وبتعادله هذا ،اكتفى بنفيكا بحصد نقطة تجعل رصيده  41في املركز
الثالث ،بينما أصبح رصيد موريرنسي  16نقطة في املركز الـ 13مؤقتًا.

أرقام بارزة في تاريخ «الكان»
شهدت النسخ السابقة
من بطولة كأس أمم
أفريقيا العديد من األرقام
على المستوى الفردي
والجماعي
أيوب الحديثي

بـ ــدأت ال ـن ـس ـخــة ال ـ ـ ــ 33م ــن ب ـطــولــة ك ــأس أمــم
أفــري ـق ـيــا ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،ي ــوم  9ي ـنــايــر/كــانــون
الـثــانــي ال ـج ــاري ،فــي ال ـكــام ـيــرون ،بمشاركة
مجموعة مــن أبــرز املنتخبات على مستوى
القارة السمراء .وخالل املواجهات التي أقيمت
حتى اآلن ،كـســرت بعض األرق ــام القياسية،
لكن ربما سيكون من الصعب للغاية التغلب
على أرقام أخرى ،سنستعرضها في األسطر
التالية ،بحسب تقرير ملوقع «إنفو سبورت».
وس ـج ــل ن ــداي ــي م ــوالم ـب ــا ،ال ـ ــذي ت ــوف ــي في
يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي  ،2019تسعة أهــداف
ب ـم ـف ــرده ف ــي ك ــأس األمـ ــم األفــري ـق ـيــة ،1974
حــن أح ــرز مـهــاجــم الـكــونـغــو الديمقراطية
(زائير يومها) الدولي رقمًا لم يتمكن حتى
صــامــويــل إي ـتــو ،ال ـه ــداف الـتــاريـخــي لكأس
األمم األفريقية ( 18هدفًا) ،من تحقيقه .وفي
هذه النسخة تبدو املنافسة واردة لكسر هذا
الرقم ،بعدما نجح الكاميروني فنسنت أبو

بكر في تسجيل  4أهداف في أول مواجهتني،
وي ـ ـبـ ــدو ن ـج ــم بـ ــورتـ ــو الـ ـس ــاب ــق ق ــري ـب ــا مــن
تحطيم هــذا الــرقــم القياسي إذا استمر في
هذا التألق ،خصوصا أنه يملك ما ال يقل عن
مـبــاراتــن( ،األخ ـيــرة فــي املجموعة الثالثة،
ولقاء الدور الثاني).
ُ
وسـجــل أســرع هــدف فــي تــاريــخ كــأس األمــم
األفــري ـق ـيــة ،ف ــي أق ــل م ــن  23ثــان ـيــة ،ف ــي رقــم
ي ـب ــدو ل ـيــس ب ــاألم ــر ال ـس ـه ــل .وفـ ــي ال ــواق ــع،
تــم تسجيل أس ــرع ه ــدف فــي الـبـطــولــة عــام
 1994مــن قبل املـصــري أيـمــن منصور ضد
الغابون ،في انتظار رقــم أفضل في نسخة
الكاميرون .2021
وإذا كــانــت املــواج ـهــة فــي ه ــذه الـنـسـخــة بني
نـيـجـيــريــا وم ـصــر ،قــد انـتـهــت ب ـهــدف وحـيــد
ّ
فقط من كيليتشي إيهيناتشو ،فإن مواجهة
املنتخبني فــي نـسـخــة  ،1963شـهــدت غ ــزارة
ت ـه ــدي ـف ـي ــة ،ب ـع ــد أن تـ ــم هـ ــز الـ ـشـ ـب ــاك فـ ــي 9
مناسبات ،سجلت بفوز «الفراعنة» بنتيجة
 ،3-6وهي أكثر املباريات غزارة تهديفية في
تاريخ املسابقة .كان أكبر فارق انتصار بكأس
أم ــم أفــري ـق ـيــا ،ه ــو خـمـســة أه ـ ـ ــداف ،ويـحـمــل
منتخب ســاحــل الـعــاج هــذا الــرقــم القياسي،
وك ــان لــه شــرف تحقيق هــذا اإلنـجــاز مرتني:
األولى خالل دور املجموعات عام  1970ضد
إثيوبيا  ،1-6واألخــرى في ربــع نهائي كأس
أفريقيا لألمم  2008ضد منتخب غينيا .0-5
كــان بــوكــو ،هــو صــاحــب الــرقــم الـقـيــاســي في
عــدد األهــداف بكأس أفريقيا لألمم ،برصيد

 14هدفا 6 ،في  1968بإثيوبيا و 8في 1970
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،ق ـبــل أن يـحـطــم الـكــامـيــرونــي
ص ــام ــوي ــل إي ـت ــو هـ ــذا ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي .لكن
التفاصيل األخ ــرى الـتــي نذكرها عــن النجم
الـ ـس ــاب ــق ،هـ ــي أن ـ ــه الـ ــاعـ ــب ال ــوحـ ـي ــد الـ ــذي
س ـجــل خـمـســة أض ـع ــاف ف ــي مـ ـب ــاراة واح ــدة

فــي كــأس األم ــم األفــريـقـيــة (ضــد إثيوبيا في
 1970انتهت  .)1-6وكان بوكو أحد الالعبني
املؤثرين في هجوم أسيك أبيدجان ومنتخب
ســاحــل ال ـعــاج ،للفترة مــن  ،1970-1960كما
تــألــق مــع فــريــق نانسي مــوســم ،1978-1977
رفقة ميشيل بالتيني.

ساحل العاج هزم غينيا بخماسية في نسخة ( 2008ليفتي شيمبوفو)Getty/

وفــي سـيــاق أمــم أفريقيا أيـضــا ،فــا يختلف
اث ـنــان عـلــى املــوهـبــة الـتــي ك ــان يملكها نجم
مـنـتـخــب نـيـجـيــريــا ال ـســابــق نــوان ـكــو كــانــو،
هـ ــداف أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،الـ ــذي ن ـجــح في
ح ـص ــد ل ـق ــب م ـس ــاب ـق ــة دوري األبـ ـ ـط ـ ــال مــع
أياكس أمستردام الهولندي .لكن مع منتخب
«ال ـن ـس ــور الـ ـخـ ـض ــراء» م ــا زال ك ــان ــو يشعر
ّ
باألسف ،لعدم تمكنه من تسجيل هدف واحد
في  27مباراة خاضها في مسابقة كأس األمم
األفريقية ،والتي شــارك فيها خالل مسيرته
مع واحد من أبرز منتخبات القارة السمراء.
وأخفق النجم الــذي لعب لنادي إنتر ميالن
اإليطالي ،وعانى من مشاكل في القلب ،في
التسجيل فــي البطولة األفريقية األب ــرز ،مع
ذل ــك ،فـقــد ف ــاز بـكــرتــن ذهـبـيـتــن أفريقيتني
في عامي  1996و .1999وفي الـنــوادي ،حقق
م ـس ـيــرة ج ـي ــدة ،بـحـصــد ل ـقــب دوري أب ـطــال
أوروب ــا مع أياكس أمستردام في عــام ،1995
ولـقــب كــأس االت ـحــاد األوروبـ ــي بــألــوان إنتر
مـيــان فــي عــام  .1998إلــى جــانــب ه ــذا ،ال ّ
بد
م ــن إض ــاف ــة ذهـبـيــة دورة األل ـع ــاب األوملـبـيــة
لعام  1996في أتالنتا األميركية ،والتي تألق
الــاعــب فيها بشكل ملفت ،وحقق مــع بــاده
ذهبيتها التاريخية الــوحـيــدة بــالـفــوز على
األرجنتني .وباإلضافة إلى عدم تسجيله في
 27م ـبــاراة فــي ك ــأس األم ــم األفــريـقـيــة ،أخفق
أيـضــا فــي حصد أي نقطة ،ب ــ 6مـبــاريــات في
كأس العالم ،كما لم يفز أبدًا بلقب كأس أمم
أفريقيا مع نيجيريا.
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صورة في خبر

قضية
يترقب العرب سحب قرعة مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم التي ستجرى اليوم في العاصمة الماليزية كوااللمبور
مقر االتحاد القاري ،ويتطلعون لقرعة مناسبة تعزز حضورهم للحفاظ
على اللقب الكبير الذي سبق أن توج به فريق الهالل السعودي.

بادوسا تتقدم

ارتـقــت اإلسـبــانـيــة ب ــاوال بــادوســا ثــاثــة مــراكــز فــي التصنيف الـعــاملــي لــاعـبــات التنس
املـحـتــرفــات ،لتحل فــي املرتبة الـســادســة بعد تتويجها ،السبت ،بلقب بطولة سيدني.
واقتربت بادوسا هكذا من املراكز الخمسة األولى وبحوزتها  4264نقطة ،بعدما توجت
بلقب سيدني على حساب التشيكية باربورا كريتشيكوفا بواقع  3-6و 6-4و.)4-7( 6-7
وتواصل األسترالية آشلي بارتي ّ
تصدر التصنيف ،تليها البيالروسية ارينا سابالينكا
في املركز الثاني ،ثم اإلسبانية غاربيني موغوروزا في املرتبة الثالثة .ويعد لقب سيدني
الثالث لبادوسا في مسيرتها واألول لها هذا العام.

قرعة
أبطال آسيا
الدوحة ـ العربي الجديد

تـسـتـعــد نـخـبــة األن ــدي ــة ف ــي ق ــارة
آسيا للتعرف على مسار املنافسة،
عـنــدمــا ي ـجــرى سـحــب قــرعــة دور
امل ـج ـمــوعــات ف ــي دوري أب ـط ــال آس ـي ــا 2022
وكــأس االتحاد اآلسيوي  ،2022وذلــك اليوم
اإلث ـنــن فــي الـعــاصـمــة املــالـيــزيــة كــواالمل ـبــور.
ويـشـهــد دور املـجـمــوعــات فــي دوري أبـطــال
آسيا مشاركة  40ناديًا سيتم تقسيمها على
 10مجموعات ،إذ تم حسم بطاقات  33ناديًا،
تنضم إليها  7أندية من األدوار التمهيدية.
وكانت البطولة األهم على صعيد األندية في
قارة آسيا قد شهدت العام املاضي رفع عدد
املشاركني فيها ،إذ باتت منطقتا غرب آسيا
ّ
وشرق آسيا تضمان خمس مجموعات لكل
ّ
منهما ،وتشتمل كــل مجموعة أربعة أندية،
ويتأهل إلى دور الـ 16صاحب املركز األول في
ّ
كــل مجموعة إلــى جــانــب أفـضــل ثــاثــة أندية
ّ
تحصل على املركز الثاني من كل منطقة.
ّ
وت ــم تـقـسـيــم أن ــدي ــة ك ــل مـنـطـقــة ع ـلــى أرب ـعــة
مـ ـسـ ـت ــوي ــات ،ويـ ـض ــم كـ ــل مـ ـسـ ـت ــوى خـمـســة
أن ــدي ــة ،ح ـيــث ج ــاء نـ ــادي ال ـه ــال ال ـس ـعــودي
فــي املـسـتــوى األول ملنطقة ال ـغ ــرب .وتشهد
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قرعة أبطال آسيا
وكأس االتحاد اآلسيوي
على صفيح ساخن
البطولة املشاركة األولى ألربعة أندية ،وهي
في منطقة الغرب مومباي سيتي بطل دوري
ال ـس ــوب ــر ال ـه ـن ــدي ،وال ـف ـي ـص ـلــي ال ـس ـع ــودي،
وآهــال من تركمانستان ،وفي منطقة الشرق
ملبورن سيتي األسترالي.
ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا األنـ ــديـ ــة املـ ـش ــارك ــة هـ ــذا ال ـع ــام
أوراوا ريد دايموندز بطل نسخة عام ،2017
وج ـي ــون ـب ــوك ه ـي ــون ــداي الـ ـك ــوري الـجـنــوبــي
ب ـطــل ع ــام  ،2016ف ــي ح ــن ي ـش ــارك أول ـس ــان
الكوري الجنوبي بطل عام  2020في األدوار
التمهيدية .وينص نظام القرعة على تفادي
م ــواج ـه ــة األن ــدي ــة م ــن ذات ال ــدول ــة ف ــي دور
املجموعات ،وســوف يتم بــدء سحب القرعة
ابتداء من املستوى الرابع.
وسيجرى سحب قرعة دور املجموعات في
ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي فــي ذات الـتــوقـيــت،

مستويات أندية شرق آسيا

أعلن االتحاد اآلسيوي مستويات أندية شرق آسيا بدوري األبطال ويضم
المستوى األول شاندونغ تايشان (الصين) ،كاوازاكي فرونتال (اليابان)،
هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) ،باثوم (تايالند) ،شنغهاي (الصين)،
والثاني :دايموندز (اليابان) ،دراغونز (كوريا الجنوبية) ،تشيانغراي
(تايالند) ،غوانغزهو (الصين) ،يوكوهاما (اليابان) ،والثالث :يونايتد
(الفيليبين) ،كيتشي (هونغ كونغ) ،هوانغ (فيتنام) ،جوهور (ماليزيا)،
ليون (سنغافورة).

ح ـ ـيـ ــث سـ ـيـ ـت ــم ت ـ ــوزي ـ ــع األنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى 10
م ـج ـمــوعــات ،وب ـحــد أق ـصــى  4أن ــدي ــة ف ــي كل
مجموعة ،إذ تم تقسيم األندية على  5مناطق
مختلفة .وتــم تخصيص املجموعات األولــى
والثانية والثالثة ملنطقة غرب آسيا ،في حني
تتضمن منطقة آسيان املجموعات السابعة
والثامنة والتاسعة ،وتشتمل منطقة الوسط
على املجموعتني الخامسة والسادسة .وتم
تخصيص املجموعة الرابعة ملنطقة جنوب
آسيا ،واملجموعة العاشرة ملنطقة شرق آسيا.
ووزع االت ـحــاد اآلس ـيــوي مستويات األنــديــة
في قرعة دوري أبطال آسيا  ،2022فجاء في
املستوى األول ألندية غرب آسيا كل من السد
(قطر) ،الهالل (السعودية) ،فوالد خوزستان
(إيــران) ،الجزيرة (اإلمــارات) ،الدحيل (قطر)،
وفي املستوى الثاني :الفيصلي (السعودية)،
سـ ـيـ ـب ــاه ــان (إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران) ،شـ ـب ــاب األه ـ ـلـ ــي دب ــي
(اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات) ،الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــان (ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر) ،الـ ـشـ ـب ــاب
(السعودية) ،وفي املستوى الثالث :باختاكور
(أوزبـكـسـتــان) ،الــوحــدات (األردن) ،مومباي
سيتي (الـهـنــد) ،االسـتـقــال (طاجيكستان)،
آهال (تركمانستان) ،وجاء في الرابع :القوة
الجوية (ال ـعــراق) ،الغرافة (قـطــر) ،الفائز من
الـ ــدور الـتـمـهـيــدي ( 1ال ـس ـعــوديــة /ســوريــة)،
ال ـفــائــز م ــن ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي ( 2اإلم ـ ـ ــارات/
أوزبـكـسـتــان) ،الفائز مــن ال ــدور التمهيدي 4
(اإلمارات /العراق).
ك ـمــا وزع االتـ ـح ــاد م ـس ـتــويــات أن ــدي ــة غــرب
آسـ ـي ــا ف ــي ق ــرع ــة ك ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـي ــوي،
وشهد املستوى األول تواجد أندية األنصار
(لبنان) ،تشرين (سورية) ،الرفاع (البحرين)،
وفي املستوى الثاني السيب (عمان) ،شباب
الـخـلـيــل (فـلـسـطــن) ،الـنـجـمــة (ل ـب ـنــان) ،وفــي
امل ـس ـت ــوى ال ـث ــال ــث ج ـب ـلــة (سـ ــوريـ ــة) ،ال ــرف ــاع
الشرقي (البحرين) ،ظفار (عمان) ،وفي الرابع
ٌّ
كـ ــل مـ ــن :هـ ــال ال ـق ــدس (ف ـل ـس ـطــن) ،الـعــربــي
(الكويت) ،الكويت (الكويت).
ول ــن يـتــم سـحــب قــرعــة ج ـنــوب وش ــرق آسـيــا
وه ــي الـتــي تشهد مـشــاركــة أنــديــة :غــوكــوالم
كيراال (الهند) ،باشوندارا كينغز (بنغالدش)،
مازيا سبورتس (املالديف) ،والفائز من الدور
التمهيدي من شرق آسيا التي يشارك فيها:
ايسترن لــونــغ ليونز (هــونــغ كــونــغ) ،ماست
سي بي كي (مــاكــاو) ،تاينان سيتي (الصني
تايبيه) ،الفائز من الــدور التمهيدي (هونغ
كونغ /منغوليا).
وس ـب ــق أن أع ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد ت ـع ــدي ــل مــواع ـيــد
مـ ـب ــاري ــات أبـ ـط ــال آسـ ـي ــا ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد األخ ــذ
ب ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار ال ـت ـع ـق ـي ــدات ال ـن ــات ـج ــة عــن
انتشار متحور أومـيـكــرون ،وكــذلــك الظروف
االستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات
كرة القدم قبل وبعد كأس العالم  .2022وباتت
إجراءات السفر في آسيا أكثر صعوبة نتيجة
ق ـيــود وب ــروت ــوك ــوالت الـسـفــر ال ـجــديــدة التي
اعتمدتها العديد من الدول ،من أجل الحد من

على هامش الحدث

انتشار متحور أوميكرون .كما أن املنتخبات
اآلسيوية املتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم
 2022في قطر ينتظر أن تقوم بوضع برامج
إعداد مكثفة.
وصـ ــادقـ ــت ل ـج ـنــة امل ـس ــاب ـق ــات ع ـل ــى تـغـيـيــر
مــواعـيــد الـبـطــولــة األه ــم فــي ق ــارة آسـيــا على
م ـس ـتــوى األن ــدي ــة ع ـلــى أن ي ــواص ــل االت ـحــاد
اآلس ـي ــوي الـعـمــل بــإقــامــة امل ـبــاريــات بحسب

ن ـظ ــام ال ـت ـج ـمــع ،م ــع إع ـ ــادة ت ــوزي ــع مــواعـيــد
املباريات خالل هذا العام وعام  2023من أجل
ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.
وأع ـل ــن االتـ ـح ــاد الـ ـق ــاري امل ــواع ـي ــد ال ـجــديــدة
بـنـظــام التجمع مــن مرحلتي ذه ــاب وإي ــاب،
إذ ينطلق دور املجموعات فــي الفترة مــن 7
إلــى  27إبــريــل /نيسان  ،2022فيما ينطلق
دور ال ــ 16يومي  3و 4فبراير /شباط 2023

عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام
بنظام التجمع ،وينطلق ربع النهائي في 7
فبراير  ،2023أما قبل النهائي فيقام في 10
ّ
فبراير .وفي املقابل ،كان االتحاد قد أعلن أن
أندية شرق آسيا ستتنافس بنظام التجمع،
لينطلق دور املجموعات خالل الفترة من 15
إبــريــل إلــى  1مايو  2022وينطلق دور الــ16
يــومــي  18و 19أغ ـس ـطــس /آب  ،2022فيما

يلعب رب ــع الـنـهــائــي ي ــوم  22أغـسـطــس /آب
 2022عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة
تقام بنظام التجمع .ويقام قبل النهائي يوم
 25أغسطس ،فيما يقام نهائي دوري أبطال
آسـيــا مــن مـبــاراتــي ذه ــاب وإي ــاب يــومــي 19
و 26فبراير  ،2023إذ تقام مباراة الذهاب في
منطقة الـغــرب ،فــي حــن تقام مـبــاراة اإليــاب
في منطقة الشرق.

الهالل
السعودي حامل
لقب البطولة
اآلسيوية ()Getty

وجه رياضي

سالم بن بوينا
لفت الحارس،
سالم بن بوينا،
حامي عرين
منتخب جزر القمر،
األنظار إليه بفضل
تصدياته الرائعة
في كأس األمم
األفريقية

زهير ورد

شـهــدت بــدايــة منافسات كــأس أمــم أفريقيا الـتــي تحتضن
ال ـكــام ـيــرون مـنــافـســاتـهــا ،تــألـقــا الف ـتــا ل ـح ــراس امل ــرم ــى في
ُ
املباريات األخيرة ،حيث ت ِّوج أكثر من حارس بجائزة أفضل
العب في املباريات األخيرة ،وهو ما يعكس الدور الكبير الذي
قام به الحراس .وبرز سالم بن بوينا ،حارس منتخب جزر
القمر ،في اللقاء ضد املغرب ،ليقدم أوراق اعتماده كواحد من
أفضل الحراس األفــارقــة في البطولة ،حيث نجح في تقديم
مستوى رائــع ،ولعب دورًا كبيرًا في اإلبـقــاء على التشويق
إلى نهاية املباراة عندما اهتزت شباكه وتلقى الهدف الثاني.
كانت بداية سالم بن بوينا في منافسات كرة القدم الشاطئية،
إذ مـثــل فــرنـســا فــي ال ـعــديــد مــن ال ـب ـطــوالت ،وك ــان مــن أهــم
العناصر التي أسهمت في نجاحاتها على الصعيد الدولي،

ُ
وقد شارك في بطوالت العالم ،وت ِّوج ببطولة فرنسا في هذا
االختصاص  3مرات ،قبل أن يختار االنضمام إلى غاردان
الفرنسي في سنة  2012وتنطلق تجربته مع كرة القدم.
ومن النادر أن حصل حارس مرمى على جائزة أفضل العب
في مباراة وفريقه منهزمّ ،
لكن بن بوينا كسر هذا التقليد
حــن منحته اللجنة الفنية جــائــزة األف ـضــل ،اعـتــرافــا منها
بمستواه الرائع ضد هجوم منتخب املغرب عندما تصدى
للعديد من الكرات الخطيرة ،إضافة إلــى تألقه في التعامل
مع ركلة جــزاء يوسف النصيري في الشوط الثاني .يملك
بن بوينا الجنسية الفرنسية إضافة إلى القمرية ،فقد ولد
في مدينة مرسيليا عام ّ ،1991
لكن والــده من جزر القمر،
ولــم تكن كــرة القدم الرياضة املفضلة بالنسبة إليه عندما
ّ
كان شابًا ،حيث مارس التنس وكرة السلة ،كذلك فإنه كان
حريصًا على النجاح فــي الــدراســة بدليل تفوقه وحصوله

على مختلف الشهادات العلمية ،ولــم يكن مرشحًا لتمثيل
ّ
ّ
فرنسا بما أنه لم يعرف إل أندية األقسام الهاوية هناك.
وطوال مسيرته في فرنسا ،لم يتمتع الحارس سالم بن بوينا
بفرصة اللعب لفريق معروف ،وخالل الصيف املاضي جازف
بترك فريق مارتيغ لينضم إلى فريق إندوم الذي ينافس في
القسم الرابع ،وذلك بهدف كسب مكان أساسي واملشاركة في
املباريات ،تحسبًا للمشاركة في كأس أفريقيا بما ّأن املوعد
كان تاريخيًا .ووفق إحصائيات موقع «ترانسفير ماركيت»،
شارك سالم بن بوينا ،في  16مباراة دولية مع منتخب جزر
ّ
القمر ،رغم أنه أصبح دوليًا منذ سنة  2015وهو في منافسة
قوية مع الحارس علي أحمادا الــذي يملك تجربة كبيرة في
الـ ــدوري الـفــرنـســي ،وبـعــد مـسـتــوى بــن بــويـنــا ضــد املـغــرب،
سيكون من شبه املستحيل إبعاده عن التشكيلة ،بل قد يفوز
بعرض لالنضمام إلى فريق في مستوى أعلى.

الصحافة الصربية تصف قرار ترحيل ديوكوفيتش من
أستراليا بـ«الفضيحة والعار»
وص ـف ــت ال ـص ـحــافــة ال ـصــرب ـيــة ق ـ ــرار ال ـق ـضــاء
األسـتــرالــي بتأييد إلـغــاء تأشيرة دخــول العب
التنس نوفاك ديوكوفيتش لألراضي االسترالية
وتــرحـيـلــه مــن ال ـبــاد بــ«الـفـضـيـحــة» و«ال ـع ــار».
وكتبت صحيفة (تيليغراف) أن «قرار املحكمة
فاضح :يطردون نوفاك نهائيا من أستراليا».
ومن جانبها ذكرت صحيفة (كورير) أن القرار
«أكبر عار في تاريخ الرياضة» .وكتبت صحيفة
(فـيـسـيــرنــي نــوفــوسـتــي) فــي عـنــوانـهــا «دن ــاءة
وع ــار» ،بينما ذك ــرت صحيفة (سبورتسكي
زورنال) أن «ديوكوفيتش أظهر مجددا عظمته»
مــع تصريح املصنف األول عامليًا بأنه يشعر
بخيبة أم ــل بـعــد ق ــرار ال ـق ـضــاء .مــن ناحيتها
وصفت صحيفة (ألــو) القرار بـ»املخزي» .وفي
الوقت الذي نددت فيه الصحافة بقرار القضاء األسترالي ،أبرزت رد فعل ديوكوفيتش
املهذب .وكــان ديوكوفيتش قد وصل إلى أستراليا في الخامس من الشهر الجاري
من أجل املشاركة في بطولة أستراليا املفتوحة بإعفاء طبي لعدم حصوله على اللقاح
املضاد لفيروس كورونا ،إال أن سلطات الهجرة احتجزته وألغت تأشيرته وأرسلته
إلى فندق احتجاز املهاجرين ،معتبرة أن األدلة املقدمة من جانبه غير كافية للحصول
على اإلعفاء الطبي .واستأنف محامو العب التنس البالغ  34عاما القرار أمام محكمة
في ملبورن حكم قاضيها يوم االثنني املاضي لصالح الصربي ،الذي تدرب منذ ذلك
الحني بحرية استعدادا لبطولة أستراليا املفتوحة قبل أن يقرر وزير الهجرة الجمعة
إلغاء تأشيرته للمرة الثانية ،وهو القرار الذي أيده القضاء أمس .وكان تنظيم أستراليا
املفتوحة قــد أدرج ديوكوفيتش فــي قرعة البطولة وفــي جــدول املـبــاريــات .وكــان من
املقرر أن يستهل ديوكوفيتش مساء اليوم رحلة دفاعه عن اللقب أمام مواطنه ميومير
كيكمانوفيتش.
رئيس وزراء أستراليا :ترحيله يخدم المصلحة العامة
أعرب رئيس الوزراء األسترالي ،سكوت موريسون ،عن ارتياحه لقرار املحكمة الذي أيد
إلغاء تأشيرة العب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وترحيله من البالد ،معتبرا
أن القرار جاء استجابة «للمصلحة العامة» .قال الزعيم الليبرالي األسترالي في بيان
إنه «تم اتخاذ قرار اإللغاء هذا ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة والحفاظ على النظام
على أســاس أنــه يخدم املصلحة العامة» .وأيــد قضاة املحكمة الفيدرالية األسترالية
أمس قرار إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش الذي اتخذه الجمعة وزير الهجرة أليكس هوك.
وسيحل اإليطالي سالفاتوري كاروسو محل الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة
أستراليا ،حيث سيواجه املصنف الـ 150عامليا ،في الدور األول من البطولة اليوم اإلثنني
الصربي ميومير كيكمانوفيتش.
جيمس يتعملق في أمسية إصابة دورانت
تألق جيمس هاردن في صفوف فريقه بروكلني
نتس وقــاده للفوز على نيو أورليانز بيليكانز
 ،105-120فــي م ـب ــاراة أصـيــب خــالـهــا زميله
وأفضل هــداف في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني كيفن دورانـ ــت .وخـســر شيكاغو
بــولــز متصدر املنطقة الشرقية أم ــام بوسطن
سلتيكس  ،114-112وميلووكي باكس حامل
الـلـقــب أم ــام تــورونـتــو راب ـت ــورز  .103-96على
ملعب «باركليز سنتر» وأمام  17ألف مشاهد،
كــان ه ــادرن قــاب قــوســن أو أدن ــى مــن تحقيق
«تريبل-دابل» ،إال أنه اكتفى بتسجيل  27نقطة
وأضــاف إليها  15تمريرة حاسمة و 8مرتدات
أمام فريق يحتل املركز الثالث عشر في املنطقة
الغربية مــع  16ف ــوزًا مقابل  27هــزيـمــة .وقــال
هاردن تعقيبًا على إصابة دورانت« :كان علينا أن نقاوم .األمر بهذه البساطة» ،مضيفًا
أنه «من الواضح أنك تعرف مدى روعة الالعب كيفن دورانت وما يقدمه في امللعب كل
ليلة باستمرار .لــذا ،يتعني على الالعبني النهوض ومــلء هــذا الــدور واالستمرار في
املنافسة» .وأصيب دورانت قبل  5.44دقائق من نهاية الربع الثاني وقد شوهد وهو
يعاني مــن األوج ــاع بعد اصطدامه بزميله بــروس ب ــراون ليطلب الحقًا الـخــروج من
امللعب .وكان دورانت الذي يبلغ معدله  29.7نقطة في املباراة ،سجل  12نقطة في الربع
األول ليساهم في تقدم فريقه  .22-32وضمن السياق ذاته ،أمل مدرب نتس ستيف
ناش في أال يغيب دورانت عن املالعب لفترة طويلة ،وقال« :نعم ،بالطبع سيكون من
الصعب أن نفقده».
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هوامش

من المتوقع أن يشهد العالم ارتفاعًا مهوًال في اإلصابات باألمراض المرتبطة بالخرف في العقود الثالثة المقبلة ،بحسب
دراسة أعدها فريق بحثي دولي متعدد التخصصات ،ونشرت في مجلة «النسيت»
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ثالث دول خليجية تتصدر العالم العربي
محمد الحداد

م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـت ـضــاعــف ع ــدد
ال ـبــال ـغــن ال ــذي ــن ت ــزي ــد أع ـمــارهــم
عن  40عامًا ويعانون من مرض
الخرف في جميع أنحاء العالم ،إلى ثالثة
ُأض ـع ــاف عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات ال ـحــال ـيــة ال ــذي
ق ــدر ب ـ  57مليونًا فــي ع ــام  .2019وتشير
التقديرات إلى ارتفاع الرقم ليصل إلى 153
مليونًا في عام .2050
في دراسة مرجعية للعبء العاملي للمرض
هي األولــى التي تقدم تقديرات تنبؤية لـ
 204دول ،أعدها فريق بحثي دولي متعدد
الـتـخـصـصــات ،ون ـش ــرت ي ــوم الـخـمـيــس 6
يناير/كانون الثاني في مجلة The Lancet
 ،Public Healthأرجـ ـ ــع ال ـب ــاح ـث ــون ه ــذه
الزيادة الكبيرة املتوقعة في األســاس إلى
النمو السكاني وشيخوخة السكان.
للتنبؤ بمعدالت اإلصابة بالخرف ،ركزت
الـ ــدراسـ ــة ع ـلــى أربـ ـع ــة ع ــوام ــل خ ـطــر هــي:
التدخني ،والسمنة ،وارتـفــاع نسبة السكر
فــي ال ــدم ،وانـخـفــاض مـسـتــويــات التعليم.
وسلطت الضوء على تأثير هــذه العوامل
عـلــى االت ـجــاهــات املستقبلية .عـلــى سبيل
املثال ،من املتوقع أن تؤدي التحسينات في

الحصول على الحق في التعليم إلى الحد
من انتشار الخرف بمقدار  2مليون حالة
في جميع أنحاء العالم بحلول عام .2050
لكن ،رغم دور التعليم في الحد من الخرف،
إال أن عوامل أخرى تثبط تأثير هذا الدور،
من خالل االرتفاعات املتوقعة في معدالت
الـسـمـنــة وارتـ ـف ــاع نـسـبــة ال ـس ـكــر ف ــي ال ــدم
والتدخني ،والتي من املتوقع أن تؤدي إلى
زيادة تتجاوز  8ماليني حالة خرف.
ت ـت ـن ـب ــأ ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ب ـ ـ ــأن أك ـ ـبـ ــر زيـ ـ ـ ـ ــادة فــي
االن ـت ـش ــار س ـت ـحــدث ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وش ـ ـمـ ــال أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وف ـ ــي ش ـ ــرق أفــري ـق ـيــا
ج ـنــوب ال ـص ـحــراء ال ـك ـبــرى .فـفــي األخ ـيــرة
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ــرت ـف ــع عـ ــدد األش ـخ ــاص
املصابني بالخرف بنسبة  357في املائة،
من حوالي  660ألفا في عام  2019إلى أكثر
من  3ماليني في عام  ،2050مدفوعًا بشكل
أساسي بالنمو السكاني.
وب ــاملـ ـث ــل ،فـ ــي شـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا والـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ،م ــن امل ـتــوقــع أن تـنـمــو ال ـحــاالت
بـنـسـبــة  367ف ــي امل ــائ ــة ،م ــن م ــا ي ـقــرب من
 3م ــاي ــن إل ــى م ــا ي ـق ــرب م ــن  14مـلـيــونــا،
م ـ ــع زي ـ ـ ـ ـ ــادات كـ ـبـ ـي ــرة ب ـش ـك ــل خ ـ ـ ــاص فــي
قـ ـط ــر ( ،)%1926واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة
املـتـحــدة ( ،)%1795والـبـحــريــن (.)%1084

وقالت املؤلفة الرئيسية في الدراسة ،إيما
ن ـي ـكــولــز ،ال ـبــاح ـثــة ف ــي مـعـهــد ال ـق ـيــاســات
ّالصحية والتقييم في جامعة «واشنطن»،
إن ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن أن ت ـ ـك ـ ــون ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج
بـمـثــابــة دع ــوة إل ــى الـحـكــومــات وصانعي
ال ـس ـيــاســات ال ــذي ــن يـجــب عـلـيـهــم توسيع
نطاق الدعم والخدمات التي سيحتاجها
املصابون بالخرف ومقدمو الرعاية لهم
في املستقبل.
«ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن أن تـســاعــد
االسـتـثـمــارات فــي توسيع نـطــاق البرامج
املـنــاسـبــة ملعالجة عــوامــل الـخـطــر القابلة
للتعديل ،واالستثمارات في البحث حول
تـطــويــر عــاجــات فـعــالــة فــي تقليل الـعــبء
املستقبلي لهذا املرض» وفقا للمؤلفة في
تصريح لـ«العربي الجديد».
ي ـع ــد ال ـ ـخـ ــرف ح ــال ـي ــا ال ـس ـب ــب الــرئ ـي ـســي
ال ـســابــع ل ـلــوفــاة فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم
وأحد األسباب الرئيسية لإلعاقة بني كبار
ال ـســن عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،حـيــث قــدرت
التكاليف العاملية في عام  2019بأكثر من
 1تريليون دوالر أميركي.
ّ
ـرف يـصـيــب كـبــار
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـخ ـ ّ
ال ـســن بـشـكــل رئـيـســي ،فــإنــه لـيــس نتيجة
حتمية للشيخوخة .ويمكن منع أو تأخير

توقعات بتضاعف
عدد الذين يعانون
من الخرف ،فوق ّ
سن
األربعني ،في جميع
أنحاء العالم إلى ثالثة
أضعاف اإلصابات
الحالية
■■■
سيرتفع عدد
األشخاص املصابني
بالخرف في شرق
أفريقيا بنسبة  357في
املائة ،من حوالي 660
ألفا في عام  2019إلى
أكثر من  3ماليني في
عام 2050
■■■
في شمال أفريقيا
والشرق األوسط ،من
املتوقع أن تنمو الحاالت
بنسبة  367في املائة،
من نحو  3ماليني إلى
ما يقرب من  14مليونًا

م ــا ي ـص ــل إل ـ ــى  40ف ــي امل ــائ ــة م ــن ح ــاالت
ً
الـ ـخ ــرف إذا ت ــم ال ـق ـض ــاء ع ـلــى  12عــامــا
خ ـط ـرًا م ـع ــروف ــا هـ ــي :ال ـت ـع ـل ـيــم مـنـخـفــض
الجودة ،ارتفاع ضغط الدم ،ضعف السمع،
ال ـت ــدخ ــن ،ال ـس ـم ـنــة ف ــي مـنـتـصــف الـعـمــر،
االكتئاب ،الخمول البدني ،السكري ،العزلة
االجـتـمــاعـيــة ،اإلفـ ــراط فــي ش ــرب الـكـحــول،
إصابات الرأس ،تلوث الهواء.
ّ
وأوضـ ـح ــت نـيـكــولــز أن ال ـفــريــق اسـتـعــان
بـمـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن أدوات النمذجة
واألساليب اإلحصائية للجمع بني األدلة
من الدراسات املنشورة والبيانات املتاحة
ح ـ ــول انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـخـ ــرف وحـ ـج ــم ال ـس ـك ــان
وانتشار عوامل الخطر القابلة للتعديل،
بما في ذلك التدخني وارتفاع نسبة السكر
التعليمي.
في الدم والسمنة والتحصيل
ّ
ّ
وأضافت أن أهم ما تبرزه النتائج هو أننا
األفراد املصابني
يجب أن نتوقع زيادة عدد ّ
ب ــال ـخ ــرف ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وأن ـ ـنـ ــا بـحــاجــة
ألن نكون مستعدين لهذه الــزيــادات عند
حدوثها .وسيكون من املهم أيضا التأكد
من أن النظام الصحي سيكون قادرًا على
تــوفـيــر امل ـ ــوارد وال ــدع ــم ال ــازم ــن لــأفــراد
املصابني بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.
ووف ـقــا لـلـنـتــائــج ،تـتــأثــر الـنـســاء بــالـخــرف
أكثر من الرجال .ففي عام  ،2019كان عدد
ال ـن ـس ــاء امل ـص ــاب ــات ب ــال ـخ ــرف ي ـف ــوق عــدد
الرجال املصابني بالخرف بنسبة  100إلى
 .69ومن املتوقع أن يظل هذا النمط في عام
 .2050كما يتوقع الباحثون أن يرتفع عدد
حاالت الخرف في أوروبــا الغربية بنسبة
 74في املائة ،من حوالي  8ماليني حالة في
عام  2019إلى ما يقرب من  14مليونًا في
عام .2050

وأخيرًا
عالج الفقد في زمن الجائحة
محمود الرحبي

أقيمت األسبوع املاضي ( 10يناير) محاضرة في
علم النفس عــن «فـقــد عــزيــز على الـقـلــب» ،أهميتها
وراهنيتها فــي موضوعها الــذي ينسجم مــع كثرة
األع ــزاء واألصــدقــاء الــذيــن فقدناهم بسبب جائحة
ك ــورون ــا .وه ــو م ــا عـكـســه ال ـح ـضــور الـ ــذي فــاضــت
بــه الـســاحــة املفتوحة ملكتبة بيجس (األوراق) في
مسقط ،وهي مشروع مقهى ومكتبة تملكه وتشرف
عليه الصحافية والكاتبة بدرية العامري وعائلتها
الصغيرة.
ألقت املحاضرة الطبيبة النفسية ،وفاء البوسعيدي،
وهــي من املتخصصات العربيات اللواتي تستقبل
مـحــاضــراتـهــن النفسية تـفــاعـ ٌ
ـات مـهـمــة ،كـمــا أنها
تلقي محاضرات في أكثر من فضاء عربي ودولي.
وق ــد ات ـس ـمــت امل ـح ــاض ــرة بــالـعـمــق ف ــي اس ـت ـعــراض
املدارس النفسية في تعاملها مع ثيمة الفقد ،ومدى
ال ـت ـطــور ال ــذي حـصــل فــي ه ــذه الـجــزئـيــة اب ـت ــداء من
مدرسة فرويد التي تذهب إلى ضرورة القطيعة مع
امليت نهائيا ،ومسح أي ذكرى له في حياتنا من أجل
التخلص مــن ألــم الفقد ،إلــى م ــدارس أحــدث برهنت
على استحالة ذل ــك ،فامليت يظل حيا معنا ،ولذلك

يـجــب إي ـف ــاؤه حـقــه مــن ال ــذك ــر .وتــذهــب املـحــاضــرة،
وفقا آلخــر مستجدات علم النفس في التعامل مع
الفقد ،إلى ضرورة أن نترك للفقيد مساحة واسعة
ّ
يتحول الفقد
من حياتنا للحديث عنه وذكره ،حتى
إلــى حــالــة حـ ّـيــة تستحق الـعـنــايــة ،مــا سيجعلها مع
الوقت ،حالة مقبولة وطبيعية ،إذا اعتبرنا أن املوت،
في أساسه ،جزء طبيعي من الحياة.
ّ
تطرقت الطبيبة كذلك إلــى أن من الـحــاالت الصعبة
ّ
ّ
ال ـتــي ي ـمــر بـهــا أح ـبــة الـفـقـيــد وأه ـل ــه م ــا يـســمــى في
ع ـلــم ال ـن ـفــس ب ــاإلنـ ـك ــار ،ح ـيــث ي ـظــل املـ ـق ـ ّـرب ــون من
الفقيد ُيـنـكــرون غـيــابــه ،ويتعاملون مــع األم ــر كأنه
غ ـي ــر ح ـق ـي ـقــي ،وي ــرفـ ـض ــون ت ـص ــدي ــق أنـ ــه ل ــم يـعــد
مــوجــودا بيننا ،وخصوصا بعد الوفيات املفاجئة
التي أحدثتها جائحة كــورونــا ملـعــارف وأق ــارب في
منتصف أعمارهم ،وقــد رحلوا فجأة ،وليس بيننا
من لم يفقد قريبا أو صديقا أو عزيزا .شخصيا،
رحل أكثر من قريب لي فجأة ،وكانت أيام معدودة
بني آخر لقاء لي به وغيابه املفاجئ .والغريب أنه لقاء
لم يحمل ما يفيد بأنه لقاء أخير .حني أستحضر
أن الراحل كان في كامل شابه وقوته وعنفوانه ،ولم
يترك أدنى إشارة إلى فقدانه فجأة ،وفي أيام قليلة.
وج ـ ــاءت الـطـبـيـبــة ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ــرك أه ــل الـفـقـيــد

ّ
يتحدثون عنه مــن دون أن نقاطعهم أو نقلل مما
يقولون ،فالحديث عن امليت ومحاسنه ،بحد ذاتــه،
عالج مهم ،يساهم ،مع الوقت ،في التخفيف من ّ
حدة
الفقد ،ويمنح الحالة بعدا واقعيا بــدل حالة اإلنكار
والـصـمــت الـتــي تـفــاقــم الـشـعــور عـلــى امل ــدى البعيد،
خصوصا حــن يتحد اإلنـســان مــع نفسه ويعيش
عزلته ،وذلــك ألن الفقيد ال بد أن يظهر ،بصورة أو
أخــرى ،في حياتنا ســواء عبر آثــاره وعالماته الدالة
عليه التي تركها في حياتنا أو من خالل الحلم الذي
تصعب السيطرة عليه وتوجيهه .وهــو مــا ُ
يحدث
بطبيعة الحال مع معظمنا.

الحديث عن الميت
ومحاسنه ،عالج مهم،
يسـاهم ،مع الوقـت ،في
حدة الفقد
التخفيف من
ّ

وبذلك دعت املحاضرة الجميع إلى الحديث بحرية،
ومــن دون خــوف ،عن األع ـ ّـزاء الذين فقدناهم ،وهو
ما حــدث في نهاية املحاضرة ،حني فتحت الطبيبة
ّ
يتحدث عن عزيز له فقده .ولقيت
املجال ملن أراد أن
الدعوة تجاوبا من الحضور .وكان في ذلك سانحة
لتسريح األح ــزان وتخفيف أثقالها .لنكتشف من
بــن الـحـضــور مـمــن كـتــب قـصــة ّ
ودبـ ــج روايـ ــة ،وهــو
ما شجعت عليه الطبيبة كثيرا ،بل إن بعضهم لم
يستطع الـتـخـلــص مــن ثـقــل الـفـقــد إال بـعــد أن كتب
مجموعة قصصية كاملة عن الفقيد ،وهو ما فعلته
مثال الكاتبة شريفة التوبي مــع ذك ــرى قريبة لها،
حني ألفت مجموعة قصصية أطلقت عليها عنوان
«س ـع ــاد» ،ورب ـمــا كــانــت ه ــذه الـخـطــوة سببا فــي أن
تحترف الكاتبة األدب ،حيث فــازت أخـيــرا روايتها
األول ــى «سـجــن الــزرقــة» بجائزة الجمعية ُ
العمانية
للكتاب واألدباء.
يستند الباحث املـغــربــي ،سعيد ناشيد ،فــي كتابه
«الطمأنينة والفلسفة» ،إلى مقوالت غربية وعربية
كثيرة منذ اليونان ،ومن أفكار يوردها فكرة املوت
املـبـكــر ،حـيــث شـ ّـبــه الـحـيــاة بـمـســرحـيــة ،فـهـنــاك من
ينهيها في فصل واحد ،بينما يظل آخرون ّ
يؤدونها
حتى نهاية الفصل األخير ،وفي ذلك كله داللة بليغة.
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