سـورية :االنتقـام عبـر الحرمـان

االنتقام عبر الحرمان هو سياسة رسمية ينتهجها النظام السوري في المناطق
التي استعاد السيطرة عليها في إطار «اتفاقات اإلذعان»18[ .ـ]19

الثالثاء  18يناير /كانون الثاني  2022م  15جمادى اآلخرة  1443هـ □ العدد  2696السنة الثامنة

لم تعد استقالة بوريس
جونسون مستبعدة بعد
توالي فضائحه ،وهو
ما تزامن مع ارتفاع قيمة
الجنيه االسترليني.

12 ،8ـ13
www.alaraby.co.uk

Tuesday 18 January 2022
في العدد

04

سياسة

وساطة قاآني:
احتواء خالفات
الحلفاء العراقيين

07

خريطة طريق
طويلة لـ انتخابات
ليبيا

20

يردون على خسائرهم
الحوثيون ّ
في اليمن باستهداف أبوظبي
مقتل ثالثة أشخاص
وإصابة ستة في انفجار
صهاريج لنقل المحروقات
في أبوظبي

«ألوية العمالقة»
تتقدم إلى أطراف حريب
بمأرب في ثالث أسابيع
المعارك

الحوثيون يتحدثون
عن «عملية نوعية في
العمق اإلماراتي»...
ويتوعدون بالمزيد

إدانات عربية
وإقليمية ...واإلمارات
تحتفظ بحق الرد

التفاصيل صفحة 2ـ3

قضايا

كيف استثمرت
روسيا احتجاجات
كازاخستان؟

22

منوعات

فيلم بلفاست:
الجميع ينزف وما
من دماء

24

حارسات
النقب

ثقافة

علي ناصر كنانة:
عطائي كباحث
أعمق من عطائي
كشاعر

26

كتب

أعادت االحتجاجات في قرية
سعوة الفلسطينية إظهار
الدور الذي تقوم به النساء في
النقب ،هنّ اللواتي تحولن إلى
حارسات لألرض ،بوجه محاوالت
االحتالل االستيالء عليها.

شمس الدين
فراشري:
تشابكات العثمنة
والقومية واإلسالم

6ـ7

من مواجهات األسبوع الماضي في النقب (أحمد غرابلي/فرانس برس)

الحدث

كورونـا يُطيح تذاكر أولمبيـاد الصين
بــال ـتــزامــن م ــع إعـ ــان ال ـصــن تسجيلها أعـلــى
ع ــدد إصــابــات بـفـيــروس كــورونــا مـنــذ م ــارس/
آذار  ،2020وهــو  223إصابة ،تراجعت اللجنة
املنظمة لدورة األلعاب األوملبية التي تستضيفها
بكني مــن الــرابــع إلــى  20فبراير /شباط املقبل،
عن خطط بيع الجمهور املحلي تذاكر لحضور
االستحقاق الرياضي ،وهو ما وعدت به سابقًا.
وقالت اللجنة املنظمة قبل ثالثة أسابيع فقط من
انطالق الدورة الشتوية« :قررنا من أجل حماية
صحة وســامــة األف ــراد واملـتـفــرجــن املرتبطني
باألوملبياد ،تعديل خطة بيع التذاكر للجمهور،

وتنظيم حضور متفرجني محددين ملشاهدة
األلعاب في املنشآت» ،من دون أن توضح كيفية
اخ ـت ـيــار هـ ــؤالء امل ـت ـفــرجــن .وك ــان ــت الـسـلـطــات
الصحية فــي ال ـصــن ،قــد أوض ـحــت أن  80من
أص ــل  223إصــابــة جــديــدة رص ــدت فــي مدينة
تيانجني التي تبعد ساعة واحدة بالسيارة عن
ّ
بمتحور «أوميكرون»
بكني ،و 9حاالت بعضها
فــي كانتون (جـنــوب) ،و 68فــي مقاطعة خنان
(وسـ ـ ـ ــط) ح ـي ــث ت ـط ـبــق ت ــدابـ ـي ــر ع ـ ــزل ج ــزئ ــي،
وأخضعت املــايــن لفحوص .كما سجلت 60
إصابة للوافدين الذين تشملهم عمليات تدقيق

صارمة عند مداخل الحدود ،مع خفض الرحالت
الـجــويــة وتطبيق سياسة «قـطــع الـطــريــق» على
الخطوط الجوية في حال ارتفع عدد اإلصابات
الـ ــوافـ ــدة .وك ـ ــان ال ـك ـشــف ع ــن إص ــاب ــة امـ ـ ــرأة بـ
«أوم ـي ـكــرون» خ ــال عطلة نـهــايــة األس ـبــوع في
ّ
بكني ،قد حتم تعزيز السلطات القيود املفروضة
على دخــول العاصمة مــن بــاقــي املـنــاطــق .وأكــد
مسؤولون صحيون أن املرأة املصابة لم تغادر
بكني ولم تخالط مصابني آخرين.
أم ــا فــي أوروب ـ ــا ،فـقــد رص ــدت تـقــاريــر للمركز
األوروب ـ ـ ــي ملـكــافـحــة األمـ ـ ــراض وال ــوق ــاي ــة منها

وم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة ال ـع ــامل ـي ــة ،ع ـ ــودة اإلن ـف ـلــونــزا
إل ــى أوروبـ ـ ــا ب ـم ـعــدل أسـ ــرع م ـمــا ك ــان مـتــوقـعــا
هــذا الشتاء ،بعدما كانت اختفت تقريبًا العام
املــاضــي ،مــا يثير مـخــاوف مــن مــواجـهــة «وبــاء
م ــزدوج» طويل األمــد مــع فـيــروس كــورونــا .من
جهته ،قــال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر»
ألـ ـب ــرت ب ـ ــورال (ال ـ ـصـ ــورة) ل ـق ـنــاة «ب ـ ـ ـ ــي.إف.إم»
التلفزيونية الفرنسية إن كورونا سيستمر في
االنتشار لسنوات طويلة ،لكن موجته الحالية
يجب أن تكون األخيرة التي تتطلب فرض قيود.
(فرانس برس ،رويترز)
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ش ّ
ن الحوثيون هجومًا غير مسبوق باتجاه أبوظبي ،موقعين  3قتلى وعددًا من
كف يدها عن
الجرحى ،وتوعدوا بمزيد من الهجمات «ما لم تسارع اإلمارات إلى
ّ
العبث في اليمن» .ويأتي الهجوم مع تزايد النكسات التي يتعرض إليها الحوثيون
على األرض ،جراء تقدم القوات المدعومة إماراتيًا ،خصوصًا في شبوة ومأرب

الهجمات أسفرت عن
وفاة مقيم باكستاني
وهنديين (فرانس برس)

استهداف أبوظبي
للحديث تتمة...

حرية اليمن
الوحيد
زكريا الكمالي

سواء كانت عسكرية أو تنموية أو
ترفيهية ،يجب على التحالف العربي
الذي تقوده السعودية ،ترجمة العملية
التي أطلقها األسبوع املاضي من
شبوة تحت مسمى «حرية اليمن
السعيد» ،على أرض الواقع ،وعدم
االكتفاء بمسميات فضفاضة ،ال
هدف منها سوى بيع الوهم لليمنيني.
لدى اليمن تجارب ُم ّرة مع أسماء
العمليات العسكرية التي تطلقها
جميع األطراف ،ويكون الهدف
الرئيسي منها تخدير الناس،
والتالعب بمشاعرهم ،في حرب
نفسية تكون أشد وطأة من الحرب
الحقيقية.
ً
مثال ،عملية «إعادة األمل» التي
أطلقها التحالف بعد أسابيع قليلة
من اندالع الحرب عام  ،2015أعادت
اليمن إلى ما قبل العصر الحجري.
ّأما األمل ،فقد اختفى منذ ذلك الحني
بشكل تام من قاموس اليمنيني،
وإذا ُوجد بصيص منه عند بعض
املتفائلني بصالح الحال ،فهو من
السوق السوداء ،تم شراؤه مثل
السلع املعدومة.
كذلك ،عملية «ربيع النصر» التي
أطلقها الحوثيون على هجماتهم
العدوانية ضد مأرب ،لم تكن سوى
خريف للبشر الذين يتساقطون
تباعًا منذ عامني من دون نتيجة؛
سواء من مقاتلي الجماعة الذين
ُيزج بهم في معركة خاسرة ،أو من
املدنيني والنازحني الذين تالحقهم
صواريخ املليشيا إلى األسواق
واملنازل واملخيمات العاجزة عن درء
صقيع الشتاء .من املبكر الحكم على
العملية األخيرة التي أطلقها التحالف،
ّ
إال أن اليمن الذي ظل يعاني وحيدًا
طيلة  7سنوات ،بحاجة لعمليات
ُ
ُ
معقدة ،تنهي االنقالب وتنهي
آثار الحرب .حتى اللحظة ،جميع
املؤشرات تؤكد أن العنوان األبرز هو
خنق الحوثيني عسكريًا واقتصاديًا
ونفسيًا.
هذا العام ،يبدو أن التحالف عازم على
املضي في مقاربة مختلفة إلدارة
ّ
املعركة ،وقد دشن هذا النهج بالفعل
من خالل العملية العسكرية الخاطفة
التي أسفرت عن طرد الحوثيني من
مناطق غربي شبوة ،وتوسيع رقعة
الغارات الجوية.
حادثة االستيالء على سفينة شحن
إماراتية في الثالث من الشهر الحالي،
لم تكن عملية نوعية للحوثيني ،بل
أشبه بمأزق غير مسبوق للجماعة
التي راحت تتغنى بإنجازها غير
املسبوق ،من دون أن تعرض صورًا
لصيد ثمني من مدافع أو دبابات على
منت السفينة املختطفةّ .
كونت العملية
إجماعًا دوليًا في مجلس األمن ضد
القرصنة الحوثية في سواحل البحر
األحمر ،وجعلت اإلمارات ،التي كانت
قد أعلنت مغادرة اليمن في أكتوبر/
تشرين األول  ،2019تعود بقوة إلى
جو املعركة من خالل إسناد ألوية
العمالقة في معركة شبوة وحريب.

ّ
رد الـ ـح ــوثـ ـي ــون عـ ـل ــى خ ـس ــائ ــره ــم
امليدانية في اليمن ،والتي تصاعدت
في أكثر من جبهة أخيرًا ،باستهداف
أب ـ ــو ظـ ـب ــي ،الـ ـت ــي اعـ ـت ــرف ــت ،ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى،
بحصول هــذا األمــر ،وذلــك بعد فترة «هــدوء»
بــن الطرفني دام منذ عــام  ،2019وتــرافــق مع
اإلع ــان وقـتـهــا عــن انـسـحــاب ق ــوات إمــاراتـيــة
من أكثر من موقع في اليمن وتسليمه للقوات
اليمنية ،املدعومة مــن التحالف .وقتل ثالثة
أشـخــاص وأصـيــب ستة آخ ــرون ،فــي انفجار
وق ــع ،أمــس اإلث ـنــن ،فــي ثــاثــة صـهــاريــج نقل
م ـ ـحـ ــروقـ ــات فـ ــي أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ،يـ ــرجـ ــح بـحـســب
الشرطة اإلماراتية ،أنه نجم عن «طائرات من
دون طيار» ،فيما أعلن الحوثيون عن «عملية
عسكرية نوعية» في اإلمارات.
وأع ـل ـنــت شــرطــة أبــوظ ـبــي ان ـ ــدالع حــريــق في
«ث ــاث ــة ص ـه ــاري ــج ن ـقــل م ـح ــروق ــات بـتــرولـيــة
بالقرب من خزانات أدنوك» في منطقة مصفح
الصناعية ،حيث تدير شركة الطاقة اململوكة
ل ـلــدولــة ف ــي أبــوظ ـبــي شـبـكــة خ ـطــوط أنــابـيــب
ومنشأة لتخزين ناقالت النفط ،وعن «حريق
بـسـيــط ف ــي مـنـطـقــة اإلنـ ـش ــاءات ال ـجــديــدة في
م ـطــار أب ــو ظـبــي ال ــدول ــي» .وت ــداول ــت وســائــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي مـقـطــع فـيــديــو لعمود
كثيف مــن الــدخــان يتصاعد مـمــا يـبــدو أنها
مـنـطـقــة م ـص ـفــح .وت ـق ــع م ـن ـشــأة ال ـن ـفــط حيث
اندلع الحريق في الصهاريج على بعد نحو
 1800كـيـلــومـتــر ش ـمــال ش ــرق ص ـع ــدة ،معقل
الحوثيني في اليمن.
وأوض ـحــت شــرطــة أبــوظـبــي ،فــي بـيــان نقلته
وكالة «وام» ،أن «التحقيقات األولية تشير إلى
رصد أجسام طائرة صغيرة ،يحتمل أن تكون
ل ـطــائــرات ب ــدون ط ـيــار وق ـعــت فــي املنطقتني،
وقــد تـكــون تسببت فــي االنـفـجــار والـحــريــق».
وف ــي وق ــت الح ــق ،أعـلـنــت ال ـشــرطــة الـسـيـطــرة
على الحريق ،مشيرة إلى أنه «أسفر عن وفاة
شخص من الجنسية الباكستانية وشخصني
مــن الجنسية الهندية وإصــابــة ستة آخرين
إصاباتهم بني البسيطة واملتوسطة» .وأكدت
الـسـلـطــات اإلمــارات ـيــة أنـهــا بــاشــرت «تحقيقًا
م ــوسـ ـع ــا ح ـ ــول سـ ـب ــب الـ ـح ــري ــق والـ ـ ـظ ـ ــروف
املحيطة به» .وقالت شركة االتحاد للطيران إن
«اإلجــراءات االحترازية أدت إلى تعطل قصير
لـعــدد صغير مــن الــرحــات» وع ــادت عمليات
املطار إلى طبيعتها.
وفــي أول رد سياسي رسمي على الهجمات،
قالت وزارة الخارجية اإلمارتية في بيان إن
«دولــة اإلم ــارات تحتفظ بحقها في الــرد على
ت ـلــك ال ـه ـج ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة وه ـ ــذا الـتـصـعـيــد

الحوثيون يردون
على خسائرهم
في اليمن
إلغاء
قمة

أعلن مسؤول في
الرئاسة الكورية الجنوبية،
لوكالة «رويترز» أمس
االثنين ،إلغاء قمة بين
الرئيس الكوري الجنوبي
مون جيه إن وولي
عهد أبوظبي محمد
بن زايد آل نهيان «بسبب
تطورات عاجلة غير
متوقعة» ،في إشارة
مبطنة إلى هجوم
الحوثيين على أبوظبي.
وكان مون جاي -إن قد
أبرم ،خالل اجتماعه،
مع رئيس وزراء اإلمارات
وحاكم دبي الشيخ
محمد بن راشد آل
مكتوم ،أمس األول،
صفقة لبيع صواريخ
أرض -جو كورية
لإلمارات.

اإلجرامي اآلثم» ،واصفة تلك الهجمات بأنها
«جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيا الحوثي
خـ ــارج ال ـق ــوان ــن ال ــدول ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة» .من
جهته ،قــال املستشار الدبلوماسي للرئيس
اإلم ـ ــارات ـ ــي ،أن ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،ف ــي تـ ـغ ــري ــدة ،إن
«عبث املليشيات اإلرهابية باستقرار املنطقة
أضعف من أن يؤثر في مسيرة األمن واألمان
الني نعيشها ،ومصير هذه الرعونة والعبثية
الهوجاء إلى زوال واندحار».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل وعـ ـق ــب اإلعـ ـ ـ ــان اإلم ـ ــارات ـ ــي عــن
تـ ـع ــرضـ ـه ــا لـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ،أع ـ ـلـ ــن املـ ـتـ ـح ــدث
العسكري باسم الحوثيني ،يحيى سريع ،في
تغريدة على «تويتر» أمس ،أن بيانًا سيصدر
خ ــال الـســاعــات املقبلة «لــإعــان عــن عملية
عـسـكــريــة نــوعـيــة فــي الـعـمــق اإلم ــارات ــي» ،من
دون أي تفاصيل إضافية .وفي السياق ،توعد
امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاســم ال ـحــوث ـيــن ،محمد
ع ـبــدال ـســام ،اإلمـ ـ ــارات بـمــزيــد م ــن الـهـجـمــات
م ــا ل ــم ت ـس ــارع إل ــى ك ــف يــدهــا ع ــن الـعـبــث في
اليمن مــن دون تسميتها أو تبني الهجمات
رسميًا .وكتب عبد السالم ،في تغريدة أمس
االثنني« :دويلة صغيرة في املنطقة ،تستميت
في خدمة أميركا وإسرائيل ،كانت قد زعمت
أنها نــأت بنفسها عن اليمن ،لكنها انكشفت
في اآلونة األخيرة خالف ما زعمت .وعلى إثر
ذلك فهي بني أن تسارع لكف يدها عن العبث
في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها
ويــد غـيــرهــا» .وك ــان عضو املكتب السياسي
لـ ـلـ ـح ــوثـ ـي ــن مـ ـحـ ـم ــد الـ ـبـ ـخـ ـيـ ـت ــي أع ـ ـل ـ ــن ،فــي
تصريحات لقناة «الـجــزيــرة» فــي أغسطس/
ّ
آب  ،2019أن جماعته جمدت هجماتها التي
تستهدف اإلم ــارات في اآلونــة األخـيــرة ،وذلك
ب ــال ـت ــراف ــق م ــع اإلع ـ ـ ــان ع ــن ان ـس ـح ــاب ق ــوات
إماراتية من أكثر من موقع وتسليمه للقوات
اليمنية املدعومة من التحالف.
وفـ ــي ص ـن ـع ــاء ،قـ ــال م ـس ـت ـشــار س ـي ــاس ــي فــي
«حكومة» الحوثيني عبد اإللــه حجر ،لوكالة

تقع منشأة النفط
المستهدفة على بعد
 1800كيلومتر من صعدة
توعد الحوثيون اإلمارات
بهجمات ما لم «ترفع
يدها» عن اليمن
«ف ــران ــس ب ـ ــرس»« :س ـبــق أن ّ
وج ـه ـنــا رســائــل
إنذار لإلمارات بأنها إذا لم تتوقف عن دعمها
املرتزقة والذين يحشدون في مأرب والبيضاء
وشبوة ،فسيكون لنا رد .يبدو أن اإلمارات لم
تفهم هــذه الرسالة التحذيرية ،فأرسلنا لهم
رسالة تنبيه واضحة» .وأضاف «إذا استمرت
اإلم ــارات فــي عدائها لليمن ،لــن تستطيع في
املستقبل أن تتحمل الضربات املوجعة».
وقال توربيورن سولتفيد كبير محللي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «فيريسك

تقرير

المعارضة السورية غاضبة على بيدرسن
أمين العاصي

لم تتأخر املعارضة السورية في الــرد على
تصريحات أدلــى بها املبعوث األمـمــي إلى
سورية ،غير بيدرسن ،حول مسألة تغيير
النظام ،من العاصمة اإليرانية طهران ،أول
من أمس األحد ،حيث يبذل مساعي من أجل
الضغط على النظام لتحريك عجلة العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـت ــوق ـف ــة ،وخ ـص ــوص ــا لـجـهــة
عـقــد جــولــة جــديــدة مــن اجـتـمــاعــات اللجنة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،املـ ـن ــوط ب ـه ــا وضـ ــع دس ـت ــور
جديد للبالد.
وأكد رئيس «ائتالف قوى الثورة واملعارضة
السورية» ،سالم املسلط ،أمس اإلثنني ،موقف
املـعــارضــة الثابت حيال بقاء رئيس النظام
بـشــار األس ــد فــي الـسـلـطــة .وق ــال فــي تغريدة
على موقع «تويتر» ،إنــه «ال حل في سورية
ب ــوج ــود ال ـن ـظ ــام امل ـ ـجـ ــرم ،وم ـط ـل ــب الـشـعــب
الـســوري هــو إسـقــاط هــذا النظام ومحاسبة
كل مجرميه ،وهذا هو املوقف الثابت واملعلن
لالئتالف الوطني السوري ،وأي تصريحات
تحاول تمييع األمــر أو اإليـحــاء بخالف هذا
املوقف مردودة ومرفوضة قطعًا».
وجـ ـ ــاء كـ ــام امل ـس ـل ــط ردًا ع ـل ــى ت ـصــري ـحــات
ب ـيــدرســن ف ــي ط ـه ــران أول م ــن أم ــس األح ــد،
والـ ـت ــي ق ـ ــال ف ـي ـهــا إن ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــة
«مستقر» ،وإنه ال يتحدث أي من «الجماعات
واألط ــراف السياسية ،عن تغيير النظام في
ال ـب ــاد ف ــي ض ــوء ال ــوض ــع ال ــراه ــن» .وأث ــارت
ً
هذه التصريحات جدال في الوسط السوري
املـعــارض ،وخاصة أن الـقــرارات الدولية ذات
الـصـلــة بــالـقـضـيــة ال ـســوريــة ،ت ـنـ ّـص صــراحــة
على تغيير جدي تقوم به هيئة حكم كاملة
الصالحيات تقود مرحلة انتقالية.
وتعليقًا عـلــى تـصــريـحــات ب ـيــدرســن ،طالب
ال ـنــاطــق بــاســم هـيـئــة ال ـت ـفــاوض امل ـعــارضــة،

يـحـيــى الـعــريـضــي ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،ب ــ«اس ـت ـقــالــة امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إن
ك ــان يعتقد ذل ــك ،أو يسحب ه ــذا التصريح
إن ك ــان حـقـيـقـيــا ،أو أن يـصـحــح مــا ُيـنـشــر».
وتابع «إن لم يكن بيدرسن قد استوعب إلى
اآلن من مواقف ومطالب املعارضة السورية
بتطبيق القرارات الدولية التي تقر باالنتقال
ال ـس ـيــاســي ف ــي س ــوري ــة ع ـلــى أن ـه ــا مـطــالـبــة
بإسقاط األسد ،فهذه مشكلته».
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـبــاحــث فــي مــركــز «ال ـحــوار
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» ،م ـح ـم ــد سـ ــالـ ــم ،فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ب ـيــدرســن «رب ـم ــا لم
يتحدث بهذا الشكل الفج في طهران» ،مشيرًا
إلــى أن بعض الــوكــاالت اإليرانية «سبق لها

بيدرسن :ال يتحدث أي
من األطراف السياسية
عن تغيير النظام

تـحــريــف تـصــريـحــات مل ـســؤولــن لـتـصــب في
صالح نظام األســد» .غير أن سالم أشار إلى
أن املبعوث األممي «يتماهى مع هــذا الكالم
بشكل غير مباشر ،وهــو مــا دفــع أطــرافــا في
املعارضة السورية للمطالبة بتغييره».
وك ــان بـيــدرســن ،أج ــرى أول مــن أمــس األحــد،
م ـب ــاح ـث ــات م ــع وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي
حسني أمـيــر عبد اللهيان ،بـشــأن التطورات
ال ـس ــوري ــة ،ف ــي الـعــاصـمــة اإلي ــران ـي ــة ط ـهــران.
ووصل بيدرسن أمس اإلثنني ،إلى العاصمة
القطرية الدوحة ،حيث بحث مع نائب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـقـطــري،
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،مستجدات
األزمة السورية .ووفق بيان لوزارة الخارجية
القطرية ،فقد «جرى التأكيد خالل االجتماع
عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ت ـس ـه ـي ــل وص ـ ــول
امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة لـجـمـيــع ال ـســوريــن،
كما تمت مناقشة أهمية الـتــوصــل إلــى حل
س ـيــاســي يـنـهــي األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة وم ـعــانــاة
الشعب السوري وفقًا لبيان جنيف  ،1وقرار
مجلس األمــن  .»2254وقــال وزيــر الخارجية
ال ـق ـط ــري ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» ،إنـ ــه تـ ـب ــادل اآلراء
مــع بـيــدرســن «ح ــول آخ ــر مـسـتـجــدات األزم ــة
السورية وسبل تحقيق حل سياسي شامل
ينهي أعــوامــا مــن الـصــراع املستمر ويضمن
الرخاء واالستقرار للشعب السوري».
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،شـ ـه ــدت ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـطــريــة
تحركات مكثفة أول من أمس األحد؛ أطرافها
تيارات عدة في املعارضة السورية يبدو أن
ال ـه ــدف مـنـهــا تــوح ـيــد ال ـج ـهــود ف ــي املــرحـلــة
املـقـبـلــة .وال ـت ـقــى ب ــن عـبــد الــرح ـمــن آل ثــانــي،
أول مــن أمــس فــي الــدوحــة ،رئيس «االئـتــاف
الــوط ـنــي ل ـقــوى ال ـث ــورة وامل ـع ــارض ــة» ،ســالــم
املـسـلــط ،ورئ ـيــس هيئة الـتـفــاوض الـســوريــة
املـ ـع ــارض ــة أن ـ ــس الـ ـعـ ـب ــدة .وجـ ـ ــدد املـ ـس ــؤول
الـ ـقـ ـط ــري ،ب ـح ـســب تـ ـغ ــري ــدات ع ـل ــى حـســابــه

بموقع «تــويـتــر» ،تأكيد ب ــاده «عـلــى أهمية
وج ــود حــل سـيــاســي لــأزمــة ال ـســوريــة وفقًا
لبيان جنيف  1وق ــرار مجلس األم ــن ،2254
وضرورة تحقيق االستقرار للشعب السوري
الشقيق» .كــذلــك ،التقى بــن عبد الرحمن في
الدوحة ،أحمد الجربا ،رئيس «جبهة السالم
والـحــريــة» الـســوريــة املـعــارضــة ،والـتــي تضم
الـعــديــد مــن الـتـيــارات السياسية فــي منطقة
شرقي نهر الفرات.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن رئـ ـي ــس «ائـ ـت ــاف
ق ــوى الـ ـث ــورة واملـ ـع ــارض ــة» ك ــان ط ـلــب زي ــارة
العاصمة القطرية منذ أشهر ،إال أن الظروف
لم تكن تسمح بإتمامها .وأوضحت أن املسلط
«يناقش مــع الجانب القطري خــال الــزيــارة،
الكثير من امللفات ومنها التأخير في املوافقة
عـلــى تـعـيــن سـفـيــر جــديــد لــائـتــاف فــي مقر
ال ـس ـفــارة ال ـســوريــة فــي ال ــدوح ــة»ّ .وأوض ـحــت
املصادر أن املسلط «يعمل على حض الجانب
القطري على مواصلة دعمه السياسي واملادي
لالئتالف الوطني واملــؤسـســات املرتبطة به،
وفي مقدمتها الحكومة السورية املؤقتة».
وكشفت املصادر أن املسلط «يستطلع موقف
ال ــدوح ــة مــن االئ ـت ــاف وم ــن ن ــدوة أو ورشــة
ّ
يتجهز رئـيــس ال ــوزراء السابق
العمل الـتــي
املنشق رياض حجاب ،لعقدها الشهر املقبل
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـط ــري ــة» .وأكـ ـ ــدت امل ـص ــادر
أن «مــوقــف الــدوحــة لــم يتغير مــن االئـتــاف
الــوطـنــي ال ـســوري» ،وأن الـهــدف مــن الــورشــة
«توحيد كلمة املعارضة السورية وليس خلق
منصة سياسية جــديــدة لتحييد االئـتــاف
ال ــوط ـن ــي ع ــن امل ـش ـهــد الـ ـس ــوري املـ ـع ــارض».
ولفتت املـصــادر إلــى أن املسلط التقى مساء
األح ــد ري ــاض حـجــاب فــي مـنــزل األخ ـيــر «مــا
يؤكد عدم وجود خالفات بني الجانبني حول
مجمل امللفات في القضية السورية».

مابلكروفت» للمخاطر لوكالة «رويـتــرز» ،إن
الـهـجـمــات ال ـتــي يشتبه أن ـهــا تـمــت بـطــائــرات
مسيرة تمثل مصدر قلق ملراقبي سوق النفط
فــي وق ــت ت ـحــاول فـيــه ال ـقــوى الـعــاملـيــة إحـيــاء
االتـفــاق الـنــووي مــع إي ــران .وأش ــار سولتفيد،
في تصريح لوكالة «أسوشييتد بــرس» ،إلى
أن ــه ف ــي ح ــن أع ـلــن ال ـحــوث ـيــون مسؤوليتهم
عــن هـجــوم عـلــى اإلم ـ ــارات ،ه ــددت مليشيات
ع ــراق ـي ــة أي ـض ــا اإلم ــاراتـ ـي ــن ب ـش ــن ه ـج ـمــات.
وقال« :الهجوم يأتي بعد أيام فقط من تهديد
جماعات مدعومة من إيــران بضرب أبوظبي
ردًا على تدخل إمــاراتــي مزعوم في السياسة
العراقية» .وكانت قناة «صابرين نيوز» على
«ت ـل ـغــرام» ،املختصة بنقل أخـبــار الجماعات
العراقية املسلحة ،نقلت عن شخص ،لم تحدد
من هو ،قوله في الثاني عشر من شهر يناير/
كــانــون الثاني الحالي «قــال لــي معلمي على
عيال شمه أن يستعدوا للضربة القادمة».
وأش ـ ــار ســولـتـفـيــد إل ــى أن ال ـه ـجــوم يسلط
الضوء على تهديدات الصواريخ والطائرات
املـسـيــرة ال ــذي تــواجـهــه اإلم ـ ــارات ومنتجي
ال ـن ـفــط الــرئ ـي ـس ـيــن اآلخ ــري ــن ف ــي املـنـطـقــة.
واعتبر أنه ما لم تتوصل دول الخليج إلى
حــل لنزع فتيل الـتــوتــرات اإلقليمية «فإنها

ستظل عرضة للهجمات» .وكان الحوثيون
ق ـ ــد ش ـ ـنـ ــوا مُـ ـ ـ ـ ــرارًا هـ ـجـ ـم ــات ب ــالـ ـص ــواري ــخ
والطائرات املسيرة على السعودية ،لكنهم
لم يعلنوا مسؤوليتهم سوى عن عدد قليل
من هذه الهجمات على اإلمارات ،التي كانت
تـنـفــي وقــوع ـهــا .وف ــي يــول ـيــو /ت ـمــوز 2018
نـفــت اإلم ـ ــارات تـقــاريــر ذك ــرت أن الحوثيني

هــاج ـمــوا م ـطــار أبــوظ ـبــي ب ـطــائــرة ُمـسـيــرة.
وبعد شهر قال مطار دبي الدولي إنه يعمل
كاملعتاد بعد أن ذكرت وسائل إعالم يديرها
الـ ـح ــوثـ ـي ــون أن ال ـج ـم ــاع ــة ش ـن ــت ه ـجــومــا
بطائرة ُمسيرة.
وظ ـل ــت اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ــي م ـن ــأى م ــن ال ـه ـج ـمــات
ال ـحــوث ـيــة ال ـع ــاب ــرة ل ـل ـحــدود طـيـلــة ال ـس ـنــوات

تدمير مسيّرات باتجاه السعودية

أعلن التحالف ،الــذي تقوده السعودية ،إحباط هجمات جديدة
بطائرات مسيرة شنها الحوثيون على المملكة .وقال التحالف ،في بيان
نشرته وكالة «واس» السعودية أمس االثنين ،إنه «تم تدمير  8طائرات
مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة» .وأضــاف« :نتابع تهديد هجمات
عدائية باستخدام طائرات مسيّرة في األجواء» .وأعلن «رصد تصعيد
عدائي باستخدام طائرات مسيّرة من الحوثيين» ،مشيرًا إلى أن «عددًا
من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء».

املاضية ،وتحديدا عقب إعالن أبوظبي ،سحب
قــوات ـهــا الـعـسـكــريــة م ــن ال ـي ـمــن ،ف ــي أكـتــوبــر/
تشرين األول  .2019إال أن االستياء الحوثي
مــن اإلمـ ــارات ع ــاد ،منذ مطلع الـعــام الحالي،
مع انطالق العملية العسكرية الواسعة التي
شنتها قوات ألوية العمالقة املدعومة إماراتيًا
في مديريات غــرب شبوة ثم التوغل جنوبي
مأرب .وللمرة األولى ،كان املتحدث العسكري
ل ـل ـحــوث ـيــن ي ـص ــف ألـ ــويـ ــة ال ـع ـم ــال ـق ــة بــأن ـهــا
«مرتزقة اإلمــارات» ،من دون اإلشارة إلى دور
سعودي في التصعيد الحاصل غربي شبوة.
وق ـ ــال س ــري ــع ،ف ــي ب ـي ــان أخـ ـيـ ـرًا ،إن «ع ــواق ــب
الـتـصـعـيــد اإلم ــارات ــي سـتـكــون كـبـيــرة ،وعلى
العدو تحمل نتائج ذلك التصعيد».
وقـ ــدمـ ــت اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات دعـ ـم ــا واس ـ ـعـ ــا لـلـعـمـلـيــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ش ـن ـت ـهــا ألـ ــويـ ــة ال ـع ـمــال ـقــة
الس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى مــديــريــات بيحان
وعـسـيــان وحــريــب غــربــي شـبــوة مـنــذ مطلع
ً
العام الحالي .وفضال عن املدرعات اإلماراتية
الـتــي ظـهــرت مــع ق ــوات ألــويــة العمالقة ،أعلن
الحوثيون ،إسقاط عدة طائرات مسيرة بدون
طـيــار فــي جبهة مــديــريــة ع ــن ،غــربــي شـبــوة.
كما أقامت اإلمــارات جسرًا جويًا مباشرًا إلى
م ـطــار ع ـتــق ،حـيــث ت ــم إي ـص ــال م ـع ــدات طبية
للمستشفى امليداني التابع أللوية العمالقة.
كما تم نقل العشرات ممن تعرضوا إلصابات
حرجة إلــى أبــو ظبي من أجــل إجــراء تدخالت
جراحية غير ممكنة في اليمن.
ودخ ـ ـلـ ــت املـ ـع ــرك ــة الـ ـت ــي ت ــدع ـم ـه ــا اإلمـ ـ ـ ــارات
أس ـب ــوع ـه ــا الـ ـث ــال ــث مـ ــع تـ ـق ــدم ق ـ ـ ــوات أل ــوي ــة
العمالقة إلى أطراف مديرية حريب في مأرب.
وقالت مصادر عسكرية ،لـ«العربي الجديد»،
إن مليشيات الحوثيني ما زالت تتحصن في
مــراكــز مــديــريـتــي عــن غــربــي ش ـبــوة وحــريــب
ج ـنــوب مـ ــأرب ،حـيــث نـجـحــت فــي كـبــح توغل
ألوية العمالقة بسبب زراعــة حقول ألغام في
السالسل الجبلية.
وأعلن التحالف ،أمس االثنني ،تنفيذ  39عملية
استهداف جوية على أهداف ثابتة ومتحركة
للحوثيني فــي م ــأرب .ووف ـقــا لــوكــالــة «واس»
الـسـعــوديــة ،فـقــد أس ـفــرت ال ـغ ــارات عــن تدمير
 21آل ـيــة عـسـكــريــة ومـقـتــل  230مــن العناصر
الحوثية ،من دون أن يتسنى التحقق من دقة
تلك األرقام من مصادر مستقلة.
وسـ ــارعـ ــت دول ع ــدي ــدة ل ـل ـت ـنــديــد بـهـجـمــات
الحوثيني على اإلمــارات .ووصفت السعودية
اسـ ـتـ ـه ــداف مـ ـط ــار أب ـ ــو ظ ـب ــي ب ــأن ــه «ه ـج ــوم
إرهابي جبان» ،مشيرة إلى أن الحوثيني في
اليمن يقفون خلفه .وأك ــدت ،في بيان لــوزارة
الخارجية «وقــوفـهــا الـتــام مــع دولــة اإلم ــارات
الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها»،
مشيرة إلى أن «هذا العمل اإلرهابي الذي تقف
خلفه قــوى الشر مليشيا الحوثي اإلرهابية
يعيد تأكيد خطورة هذه الجماعة اإلرهابية
وت ـهــديــدهــا لــأمــن وال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار في
املـنـطـقــة وال ـعــالــم» .وف ــي حــن اعـتـبــرت وزارة
الـخــارجـيــة الـقـطــريــة أن «اس ـت ـهــداف املـنـشــآت
املدنية واملرافق الحيوية عمل إرهابي ينافي
ك ــل األعـ ـ ـ ــراف والـ ـق ــوان ــن ال ــدولـ ـي ــة» ،أشـ ــارت
البحرين إلى أن الهجوم «يبرهن على إصرار
املليشيات الحوثية اإلرهابية على مواصلة
اعتداءاتها اإلجرامية الجبانة» ،ودان الهجوم
كل من األمني العام ملجلس التعاون الخليجي
ن ــاي ــف ف ـ ــاح م ـ ـبـ ــارك الـ ـحـ ـج ــرف ،والـ ـك ــوي ــت،
واألردن ووزارة الخارجية اليمنية واللبنانية،
والبرملان العربي ،وتركيا.
(العربي الجديد ،فرانس برس،
رويترز ،أسوشييتد برس)

متابعة

 7قتلى في السودان ...وعصيان مدني
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قابل «تحالف قوى إعــان الحرية والتغيير»
فــي ال ـســودان ،ت ـطــورات يــوم أم ــس ،خصوصًا
مقتل  7مـتـظــاهــريــن عـلــى أي ــدي ق ــوات األم ــن،
ب ــال ــدع ــوة إلـ ــى ع ـص ـي ــان م ــدن ــي ش ــام ــل ي ـبــدأ
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ويـسـتـمــر مل ــدة ي ــوم ــن .وق ــال
الـتـحــالــف فــي ب ـيــان ،إن «الـسـلـطــة االنـقــابـيــة
واصـلــت ارتـكــاب املـجــازر فــي حــق شعب أعــزل
خرج يطلب حريته وكرامته ،فقابلته بزخات
الــرصــاص وامل ــداف ــع امل ـضــادة لـلـطــائــرات وكــل
أشكال العنف العاري الــذي يدلل على إجــرام
هـ ــذه ال ـس ـل ـطــة ووح ـش ـي ـت ـهــا وع ــزل ـت ـه ــا» .فــي
ه ــذا ال ــوق ــت ،أع ـل ــن رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة
السوداني عبد الفتاح البرهان ،خالل ترؤسه
ج ـل ـس ــة «ط ـ ــارئ ـ ــة» مل ـج ـل ــس ال ـ ــدف ـ ــاع واألم ـ ـ ــن،
بالتزامن مع مليونية أمــس ،عن تشكيل قوة
خاصة ملكافحة اإلرهاب في البالد ،لم يوضح
مهامها ،فيما أكــدت بعثة األمــم في السودان،
عــن مواصلتها مـشــاوراتـهــا مــع طـيــف واســع
م ــن األف ــرق ــاء الـسـيــاسـيــن ،مل ـحــاولــة ال ـخــروج
مــن الـجـمــود الـحــاصــل .وأعـلـنــت لجنة أطـبــاء
السودان ،عصر أمس ،سقوط  7قتلى وعشرات
املـصــابــن فــي تـظــاهــرات مليونية  17يناير/
كانون الثاني في الخرطوم ،بالرصاص الحي
لقوى األمن ،وذلك بعد يوم طويل من التظاهر
شمل مدنًا سودانية عدة للمطالبة بـ«الحكم
املدني الكامل» في البالد .وردًا على استمرار
سقوط القتلى ،أعلنت لجان مقاومة الخرطوم
اإلغــاق الكامل لكل الـشــوارع احتجاجًا على
العنف ضــد املليونية الـجــديــدة .وأش ــار بيان
لجنة األطباء إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 67
منذ انقالب  25أكتوبر.
وكانت اللجنة قد أكــدت في وقت سابق أمس،
سقوط جرحى بـ«استخدام السلطة االنقالبية
للرصاص الحي ،والدوشكا والقنابل الصوتية،

شملت التظاهرات عددًا من المدن السودانية (فرانس برس)

ّ
والـ ـ ـغ ـ ــاز املـ ـس ـ ّـي ــل لـ ـل ــدم ــوع ،لـ ـف ــض مـلـيــونـيــة
العاصمة ،ما أدى الى سقوط جرحى ومصابني
ـار حـ ـص ــره ــم» ،م ــؤك ــدة أن هـ ــذه «الـسـلـطــة
جـ ـ ـ ٍ
الدموية لن تفلت وستسقط ال محالة» .وحاول
املتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي في
العاصمة ،األمــر الــذي واجهته قــوات الشرطة
بـ ــإطـ ــاق ال ـ ـغـ ــاز امل ـس ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع وال ـق ـن ــاب ــل
الصوتية وخراطيم املياه .وامتدت املواجهات
إلــى حي بحري شمال الخرطوم .وخــرج آالف
السودانيني في تظاهرة في أم درم ــان ،شمال
غربي الخرطوم ،وهــو مشهد تكرر في مدينة
بـ ــورت ـ ـسـ ــودان بـ ــواليـ ــة ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،وف ــي
مدينة األبـيــض بــواليــة شـمــال ك ــردف ــانّ .
وردد
املتظاهرون هتافات مناوئة للبرهان ،مطالبني
بـحــل املليشيات املـسـلـحــة ،وراف ـعــن شـعــارات
داعية إلى استعادة الحكم.
وفيما كانت املليونية تواجه بالقمع في املدن
السودانية كافة ،ترأس البرهان أمس ،جلسة
طــارئــة ملـجـلــس األم ــن وال ــدف ــاع ،معلنًا فيها
عــن تــأسـيــس ق ــوة خــاصــة ملـكــافـحــة اإلره ــاب،

مل ـجــاب ـهــة ال ـت ـه ــدي ــدات املـحـتـمـلــة ف ــي ال ـب ــاد،
م ــن دون ت ــوض ـيــح م ـه ــام ـه ــا .وط ـب ـق ــا لـبـيــان
الجلسة ،فإن املجلس «تأسف على ما سماها
الفوضى جــراء الخروج عن شرعية التظاهر
السلمي وإتباع منهج العنف ،وبروز تيارات
مقيدة لحرية ممارسة الحياة ،وتعتدي على
امل ـم ـت ـل ـكــات ال ـع ــام ــة ك ـظ ــاه ــرة خ ـط ـيــرة تـهــدد
األمــن والسلم الوطني واملجتمعي وتتجاوز
الـخـطــوط الـحـمــراء لـسـيــادة ال ــدول ــة» .وأش ــاد
املجلس بـ«الحنكة التي تعاملت بها األجهزة
األم ـن ـي ــة وال ـت ــزام ـه ــا ب ــال ـق ــواع ــد واألس ــال ـي ــب
واألدوات املـشــروعــة ،وكــذلــك التحلي بضبط
ال ـن ـفــس ،وال ـت ـص ــرف بـحـكـمــة ح ـيــال املــواقــف
ضمانا لحماية املدنيني» .وشدد على أهمية
اس ـت ـك ـم ــال إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـتـ ـح ــري وال ـت ـح ـق ـيــق
وم ـحــاس ـبــة امل ـتــورطــن ف ــي األح ـ ــداث وحـســم
التفلتات التي تصاحب املواكب وفقا لقانون
الـ ـ ـط ـ ــوارئ والـ ـق ــان ــون ال ـج ـن ــائ ــي ،ك ـم ــا أع ـلــن
االلـتــزام بوقف إطــاق النار وتجديد الدعوة
للممانعني باالنضمام الــي الـســام .يذكر أن

مليونية أم ــس ،خــرجــت وســط حملة شرسة
م ــن االع ـت ـق ــاالت واص ـل ــت ال ـس ـل ـطــات األمـنـيــة
تـنـفـيــذهــا مـنــذ ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي بحق
أعضاء لجان املقاومة السودانية والناشطني،
وذل ــك عـلــى خلفية مـقـتــل عـمـيــد فــي الـشــرطــة
أثناء موكب الخميس املاضي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ب ـع ـثــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة فــي
ال ـســودان ،أمــس ،أن امل ـشــاورات التي تجريها
املـنـظـمــة الــدول ـيــة بـشــأن العملية السياسية
فـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان م ـن ــذ إط ــاقـ ـه ــا فـ ــي  8ي ـنــايــر
الحالي ،تجري مشاركة واسعة من األفرقاء
الـســودانـيــن املـعـنـيــن ،بـمــن فيهم «املجتمع
امل ــدن ــي وامل ـج ـم ــوع ــات ال ـن ـســائ ـيــة ومـمـثـلــون
عــن بعض لـجــان املـقــاومــة وعــن األكاديميني
وامل ـ ـحـ ــامـ ــن وكـ ــذلـ ــك عـ ــن ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة
لـقــوى الـحــريــة والتغيير وال ـحــزب الشيوعي
السوداني وحزب املؤتمر السوداني وتجمع
املهنيني الـســودانـيــن وبـعــض املوقعني على
ات ـفــاق جــوبــا ل ـل ـســام» .وأش ـ ــارت الـبـعـثــة في
ب ـيــان ،إل ــى أن م ـشــاورات ـهــا ت ـهــدف «إل ــى فهم
وجهات النظر واملواقف املختلفة بشأن كيفية
امل ـض ــي ق ــدم ــا ل ـت ـخ ـطــي ال ـج ـم ــود ال ـس ـيــاســي
الحالي والوصول إلى الديمقراطية والسالم»،
متحدثة عــن اقـتــراحــات عملية كثيرة ّ
قدمها
امل ـشــاركــون لــدفــع األمـ ــور قــدمــا ،بـمــا فــي ذلــك
ح ــول الـقـضــايــا ذات األول ــوي ــة ال ـتــي تتطلب
م ـعــال ـجــة ف ــوري ــة ،وسـ ــط تــرح ـي ـب ـهــم جـمـيـعــا
بــالــدور األم ـمــي وتــوقـيــت تيسير امل ـشــاورات
«ال ـحــاســم» ن ـظ ـرًا إل ــى ضـ ــرورة الـتــوصــل إلــى
حل عاجل لألزمة الراهنة .كما دعــوا البعثة
األممية إلى توسيع نطاق مشاوراتها خارج
الـ ـخ ــرط ــوم وت ـن ـظ ـيــم ج ـل ـس ــات م ــع أص ـح ــاب
امل ـص ـل ـح ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات .وب ـح ـســب
البيان ،فقد أدان املشاركون «تصاعد العنف»،
مشددين على «وجــوب إنهاء العنف ،قبل أن
يصبح الحوار مع الجيش ممكنًا».

3

شرق
غرب
دبلوماسيون إيرانيون
في جدة
وصــل ثالثة دبلوماسيني إيرانيني
إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل
ب ـ ـ ــاده ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلسالمي ،وفق ما أعلنت الخارجية
اإليرانية أمس اإلثنني ،وذلك للمرة
األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ ق ـط ــع الـ ـع ــاق ــات بــن
ط ـ ـهـ ــران والـ ـ ــريـ ـ ــاض م ـط ـل ــع .2016
وقال املتحدث باسم الــوزارة سعيد
خطيب زادة ،فــي مؤتمر صحافي،
إن «التركيز هو على بدء عمل بعثة
إيران في منظمة التعاون اإلسالمي.
ّ
دبلوماسيونا على تأشيرات
حصل
دخول لتقييم إمكانية ذلك» .وأعلن
خطيب زادة استعداد طهران إلعادة
فتح السفارة في الرياض ،لكنه قال
إنـهــا تنتظر «إجـ ـ ــراءات عملية من
السعودية».
(العربي الجديد)
فرنسا :تغريم زيمور
لتحريضه على الكراهية
قضت محكمة فرنسة أمس اإلثنني،
بتغريم املــرشــح الــرئــاســي اليميني
املتطرف إريك زيمور (الصورة)10 ،
آالف يورو ( 11400دوالر) لتحريضه
عـ ـل ــى الـ ـك ــراهـ ـي ــة الـ ـع ــرقـ ـي ــة بـسـبــب
تـصــريـحــات لــه ال ـعــام املــاضــي على
قناة «ســي نيوز» اليمينية ،وصف
ف ـي ـهــا املـ ـه ــاج ــري ــن الـ ــذيـ ــن ي ـص ـلــون
كــأط ـفــال غ ـيــر مـصـحــوبــن بــذويـهــم

بـ«القتلة واللصوص واملغتصبني»،
ً
قائال «ليس لديهم سبب لوجودهم
هـنــا» .وذك ــر زيـمــور أنــه سيستأنف
ال ـح ـك ــم ،وق ـ ــال إن امل ـح ـك ـمــة أدان ـت ــه
بسبب تعبيره عن آرائه.
(رويترز)

جلسة للحكومة اللبنانية
اإلثنين المقبل
أكـ ــد ال ـن ــائ ــب ع ـلــي دروي ـ ـ ــش ،عضو
ت ـك ـتــل «الـ ــوسـ ــط امل ـس ـت ـق ــل» ال ـتــابــع
لــرئـيــس الـحـكــومــة نجيب ميقاتي،
ف ـ ــي حـ ــديـ ــث م ـ ــع ق ـ ـنـ ــاة «الـ ـج ــدي ــد»
امل ـح ـل ـيــة أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،أن األخ ـيــر
«سيدعو إلى انعقاد جلسة ملجلس
الوزراء اإلثنني املقبل» ،وذلك بعدما
ق ــرر الـثـنــائــي الـشـيـعــي (حـ ــزب الـلــه
وحركة أمل) أخيرًا العودة لحضور
جـلـســات الـحـكــومــة بـعــدمــا عطالها
منذ أكتوبر/تشرين األول املاضي.
وفي وقت سابق أمس ،أكد ميقاتي
ف ــي حــديــث ص ـحــافــي أن «جـلـســات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة سـ ـتـ ـخـ ـص ــص ل ـب ـح ــث
مشروع املوازنة».
(العربي الجديد)
السويد تحقق في
تحليق مسيّرات قرب
محطات نووية
قـ ـ ــالـ ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي
الـ ـس ــوي ــدي ــة ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،إن ـه ــا
ت ـ ــول ـ ــت مـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ،ال ـت ـح ـق ـي ــق
األول ــي بـشــأن طــائــرات ب ــدون طيار
ش ــوه ــدت األس ـب ــوع امل ــاض ــي تـحــوم
ف ـ ـ ـ ــوق أو ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرب م ـ ــن م ـح ـط ــات
الطاقة الـنــوويــة الـثــاث فــي الـبــاد؛
«فــورس ـمــارك» شـمــال استوكهولم،
و«أوسـ ـ ـك ـ ــارش ـ ــام ـ ــن» فـ ــي ال ـج ـن ــوب
الشرقي للبالد ،و«رينغهالز» على
ال ـس ــاح ــل ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـس ــوي ــد .وق ــال
جهاز املخابرات في بيان ،إنه ليس
لدى الشرطة أي مشتبه بهم.
(أسوشييتد برس)
شي يدعو إلى نبذ عقلية
الحرب الباردة

ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي ش ــي
جينبينغ (الـصــورة) ،أمس اإلثنني،
م ـ ــن أن أي م ــواجـ ـه ــة ب ـ ــن الـ ـق ــوى
الكبرى ستحمل «عــواقــب كارثية»،
ف ــي خـ ـط ــاب ت ــوج ــه ف ـي ــه إل ـ ــى ق ــادة
الـعــالــم خــال منتدى داف ــوس الــذي
يعقد عبر اإلنترنت .ودعا شي إلى
ت ـع ــاون عــاملــي أك ـبــر ملــواج ـهــة وب ــاء
كــورونــا ،وحــث القوى األخــرى على
نـبــذ عقلية «ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة» ،في
انتقاد مبطن ألميركا.
(أسوشييتد برس ،فرانس برس)
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باشر زعيم «فيلق الــقــدس» في الحرس الثوري
اإليــرانــي الجنرال إسماعيل قاآني جولة عراقية،
بـــغـــرض تــســهــيــل تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة،
يــشــارك فيها «اإلطـــــار التنسيقي» ولـــو جزئيًا،
ومحاولة احتواء الخالفات داخــل البيت الشيعي.
ويــكــمــن الـــخـــاف عــمــلــيــً بــيــن مــقــتــدى الــصــدر
ونوري المالكي

العامري في أربيل

بعد يــوم واحــد على لقاء زعيم تحالف «الفتح» هــادي العامري
(الصورة) ،وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،في النجف ،أجرى
األول زيــارة إلــى مدينة أربيل في
إقليم كردستان للقاء الزعماء
األكــراد ،وسط محاوالت لتفكيك
أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وعقد العامري اجتماعًا مع رئيس
إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني،
وآخر مع مسعود البارزاني رئيس
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الحاكم في اإلقليم ،من دون ذكر
أي تفاصيل بشأن االجتماعين.

وساطة قاآني
بغداد ــ زيد سالم
النجف ــ محمد علي

يـحـمــل زع ـيــم «فـيـلــق ال ـق ــدس» في
الحرس الثوري اإليراني الجنرال
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل قـ ـ ــاآنـ ـ ــي ،ف ـ ــي زيـ ــارتـ ــه
الثالثة إلــى ال ـعــراق منذ إج ــراء االنتخابات
ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي  10أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
امل ــاض ــي ،م ـب ــادرة ج ــدي ــدة ،يــأمــل مــن خاللها
ت ـف ـك ـي ــك األزم ـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،فــي
الـبــاد املتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية
بـنـسـخـتـهــا ال ـثــام ـنــة م ـنــذ الـ ـغ ــزو األم ـيــركــي
لـلـبــاد ع ــام  .2003زي ــارة قــاآنــي الـتــي بــدأهــا
مـســاء األح ــد مــن الـنـجــف ،تـتــزامــن أيـضــا مع
وصول محمد كوثراني ،الذي يجري تقديمه
في الوسط السياسي العراقي على أنه ممثل
حزب الله اللبناني في العراق .كما تأتي بعد
عدة اجتماعات سياسية للقيادات العراقية
الشيعية فــي الـنـجــف وب ـغ ــداد لــم تـسـفــر عن
أي حلحلة لــأزمــة .ويتمحور الخالف حول
إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
ال ـفــائــز بــاالن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة ،ع ـلــى ما
يسميه حـكــومــة أغلبية وطـنـيــة ،راف ـضــا في

حكومة عراقية
ال تستوجب
مشاركة جميع
الكتل

بيانات متكررة له «خلطة العطار» التي تقوم
عـلــى أس ــاس حـكــومــة تــوافـقـيــة ي ـشــارك فيها
جميع الكتل والقوى السياسية.
ووصــل قاآني مساء أول من أمس األحــد ،إلى
مدينة النجف آتيًا من طهران ،في وقت متزامن
ً
مع وصول كوثراني ،الذي زار بغداد أوال ،آتيًا
من العاصمة اللبنانية بيروت .وأجرى قاآني
بـعــد وصــولــه إل ــى الـنـجــف جــولــة فــي املــديـنــة
القديمة زار خاللها املــراقــد الدينية املقدسة،

يحمل قآاني مبادرة
ّ
لحل الملف الحكومة
ورسالة من خامنئي
يتمحور الحل حول
مشاركة جزء من اإلطار
التنسيقي في الحكومة

وان ـت ـقــل ب ـعــدهــا ل ــزي ــارة ق ـبــر امل ــرج ــع الــديـنــي
مـحـمــد ال ـص ــدر والـ ــد زع ـي ــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري
مقتدى ال ـصــدر ،فــي رســائــل سياسية تهدف
وفقًا ملراقبني إلى ترطيب األجواء بني الجنرال
اإليـ ــرانـ ــي وزعـ ـي ــم ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري .وان ـت ـقــل
بعدها إلــى بغداد إلجــراء لـقــاءات مع قيادات
سياسية ملعرفة وجهة نظرها بشأن مستقبل
العملية السياسية في الـعــراق ،قبل أن يعود
مجددا إلى النجف حيث اجتمع بشكل منفرد
بمنزل الصدر في الحنانة ،بالنجف القديمة.
وحول هذه التطورات ،كشفت مصادر رفيعة
فــي بـغــداد والـنـجــف لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،عن
مبادرة يحملها قاآني إلى القيادات الشيعية،
مــع رســالــة شفوية مــن املــرشــد اإليــرانــي علي
خــام ـن ـئــي ،تـتـضـمــن ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى «خ ـط ــورة
االن ـق ـســام ال ـح ــال ــي» ،وت ـت ـحــدث ع ــن «م ــؤام ــرة
غ ــربـ ـي ــة ت ـس ـت ـه ــدف اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـس ـيــاس ـيــة
املتحققة في العراق».
بــدوره ،قــال قيادي بــارز في تحالف «الفتح»،
ال ـج ـنــاح ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـح ـشــد الـشـعـبــي في
حديث مع «العربي الجديد» ،إن
العراق» ،في
ٍ
زي ــارة قــاآنــي تـهــدف إلــى حــل األزم ــة الحالية،
وقـ ـ ــد ال ي ـ ـغـ ــادر الـ ـ ـع ـ ــراق ق ـب ــل ت ــأم ــن ال ـح ــل،
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خ ـصــوصــا ب ـعــد ت ــأث ــر امل ـل ــف األم ـن ــي ب ــاألزم ــة
الـسـيــاسـيــة ال ـحــال ـيــة .وأض ـ ــاف أن الــوســاطــة
اإليرانية قد ال تستوجب الضغط لدخول كل
الكتل السياسية الشيعية في ملف الحكومة
التوافقية ،وسيناريو مشاركة أغلبية الكتل
ول ـي ــس كـلـهــا م ـط ــروح ب ـق ــوة ،بـسـبــب إص ــرار
مـ ـقـ ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر عـ ـل ــى وضـ ـ ــع ف ـي ـت ــو ب ــوج ــه
مـشــاركــة ن ــوري املــالـكــي فــي الحكومة املقبلة.
وهــو ما يعني ،وفقًا للقيادي ،دخــول غالبية
قــوى «اإلط ــار التنسيقي» بالحكومة وليس
كلها ،لكن حتى اآلن كل شيء قابل للتفاوض.
ب ــدوره ــا ،كـشـفــت م ـص ــادر أخـ ــرى ف ــي ب ـغــداد،

أح ــده ــم ن ــائ ــب ب ــال ـب ــرمل ــان ال ـج ــدي ــد ع ــن قــوى
«اإلط ــار التنسيقي» ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
قاآني سيلتقي أيضًا قيادات سياسية سنية
وكردية في زيارته الحالية للعراق ،بمساعدة
كــوثــرانــي امل ـعــروف بعالقته الـجـيــدة مــع تلك
الـ ـق ــوى وتـ ـح ــديـ ـدًا ال ـس ـن ـيــة م ـن ـه ــا .وبـحـســب
النائب ذاتــه ،فإن االجتماع الــذي عقده قاآني
في بغداد ،أمس اإلثنني ،مع قادة وممثلني عن
«اإلطــار التنسيقي» ،واستمر ألكثر من ثالث
ســاعــات ركــز على «أهـمـيــة اح ـتــواء الخالفات
ال ـح ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ــأخ ــذ ج ــان ـب ــا ش ـخ ـص ـيــا بــن
قــادة الكتل السياسية الشيعية .وأض ــاف أن

متابعة

تقرير

تلوح بـ«خطة ب»
مفاوضات فيينا :إيران ّ
لوحت إيران ،أمس اإلثنين،
ّ
بخطة «ب» في حال
عدم إحراز مزيد من
التقدم في مفاوضات
فيينا ،بعد بدء جولة
جديدة من المباحثات
أمس بين ّ
كل األطراف

طهران ــ صابر غل عنبري

ّ
أكــدت الخارجية اإليــرانـيــة ،أمــس اإلثـنــن ،أن
ّ
«بـعــض ال ـخــافــات قــد ُح ــلــت» خ ــال الـجــولــة
الـثــامـنــة م ــن امل ـف ــاوض ــات ،لـكـنـهــا ف ــي الــوقــت
ذاتـ ــه ،أشـ ــارت إل ــى ب ـقــاء «ق ـضــايــا أســاسـيــة»
عالقة من دون حــل .وأضــاف املتحدث باسم
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة سـعـيــد خـطـيــب زادة،
أن «ال ـخ ــاف ــات املـتـبـقـيــة أســاس ـيــة وتـحـتــاج
إل ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات سـ ـي ــاسـ ـي ــة خـ ـ ــاصـ ـ ــة» ،داعـ ـي ــا
واشنطن إلى «اتخاذ قراراتها لحل القضايا
املتبقية» .وأضاف «على واشنطن ،على وجه
ال ـخ ـصــوص ،أن تـعـلــن ق ــرارات ـه ــا ب ـشــأن رفــع

ّ
الـعـقــوبــات والـقـضــايــا املـتـبـقـيــة» ،معتبرًا أن
تحقيق ذلــك قــد يفضي الــى «اتـفــاق مستدام
وموثوق به» في وقت قريب.
وأوضح خطيب زادة أن «تقدمًا ملحوظًا حصل
فــي املــواض ـيــع الـتـقـنـيــة ،لـكــن فــي مـســألــة رفــع
العقوبات أصبحت املفاوضات رهينة قرارات
سياسية للطرف اآلخر»ّ .
وشدد على أن بالده
ً
«لن تتنازل عن خطوطها الحمراء» ،قائال إنه
«لو كان من املقرر أن تتنازل عن هذه الخطوط
لوصلت الجوالت الست األولى من املفاوضات
إلــى نتيجة» .ولفت املتحدث اإليــرانــي إلــى أن
«خالفات مهمة باقية في فيينا ،وأهم العقبات
هــو السرعة غير املناسبة لــأطــراف األخــرى،
خـ ـص ــوص ــا ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة» ،مل ـعــال ـجــة
ّ
وشدد خطيب زادة على أنه
القضايا العالقة.
إذا اتخذت واشنطن قرارها السياسي الالزم
ف ــذل ــك «س ـي ــزي ــد س ــرع ــة ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـفــاق
جـيــد» ،مشيرًا إلــى أن «التفاهمات فــي فيينا
أصبحت تتحول إلى كلمات»ّ .
ولوح املتحدث
باسم الخارجية اإليرانية بامتالك إيران خطة
«ب» في مواجهة خطة «ب» لألطراف الغربية
ً
في حال فشل املفاوضات ،قائال« :ربما خطة
ب الـخــاصــة بـنــا ،قــد ال تـكــون جــذابــة ألط ــراف
املفاوضات».
وخــاطــب وزيــر الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن ،الــذي هــدد إي ــران أخـيـرًا بخطة «ب»

اعتبر خطيب زادة ّ
أن «بعض الخالفات قد حُ لّت» (فرانس برس)

ً
فــي ح ــال فـشــل امل ـف ــاوض ــات ،ق ــائ ــا« :ننصح
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي أن ي ــوظ ــف كل
ج ـه ــده إليـ ـص ــال ال ـخ ـطــة أ إلـ ــى ن ـت ـي ـجــة ،ألن
خـطــة ب الـخــاصــة بـنــا لــن ت ـكــون جــذابــة ألي
دولـ ـ ـ ــة» .ورب ـ ــط خ ـط ـيــب زادة ال ـت ــوص ــل إل ــى
«اتفاق مستدام» بـ»تغيير الواليات املتحدة
سلوكها» ،مشيرًا إلــى أن الوفد اإليــرانــي في
فيينا ينقل مــواقــف إي ــران ووجـهــات نظرها

إلــى الوفد األميركي عبر منسق املفاوضات
أنريكي مورا.
إلــى ذلــك ،استأنفت مـفــاوضــات فيينا أمــس،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى رؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــوف ـ ــود ل ــأط ــراف
املشاركة فيها ،وذلــك بعد أن عــاد هــؤالء إلى
عــواصـمـهــم ي ــوم الجمعة املــاضــي للتشاور،
لكن املفاوضات استمرت على مستوى لجان
الخبراء .ووصل كبير املفاوضني اإليرانيني،

رسائل الرئيس المصري لإلقليم والغرب
ع ـل ــي بـ ــاقـ ــري كـ ـن ــي ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى ال ـعــاص ـمــة
النمساوية الستئناف اجتماعاته مــع بقية
األطـ ــراف .وعـقــد بــاقــري كني ل ـقــاءات ثنائية
ومتعددة األطــراف مع أطــراف مجموعة 4+1
امل ـش ـك ـلــة م ــن روسـ ـي ــا والـ ـص ــن وبــري ـطــان ـيــا
وأملانيا وفرنسا.
وسبق أن عقدت ،أول من أمس األحــد ،لجان
الـخـبــراء لــرفــع الـعـقــوبــات و»آل ـيــات التنفيذ»
لــات ـفــاق املـحـتـمــل ،اجـتـمــاعــاتـهــا ف ــي فيينا.
وكان منسق مفاوضات فيينا ،أنريكي مورا
ال ـ ــذي ي ـش ـغــل أي ـض ــا م ـن ـصــب ن ــائ ــب مـفــوض
السياسة الخارجية لالتحاد األوروب ــي ،قد
أك ــد ف ــي ت ـغــريــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» أن «ن ـجــاح
مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة
املشتركة (االتـفــاق الـنــووي) غير مؤكد بعد،
وه ــذا أمــر منطقي فــي مثل هــذه املفاوضات
املعقدة ،لكنني كمنسق ال يمكنني أال أشيد
بالتزام األطراف بالنجاح».
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال م ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
ال ـقــومــي األم ـيــركــي جـيــك ســولـيـفــان إن ــه زار
إســرائ ـيــل الـشـهــر امل ــاض ــي ،مــن أج ــل تنسيق
الجهود بـشــأن احتمال عــدم نـجــاح الجهود
الدبلوماسية في ملف إيران النووي .وجدد
سوليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»
األميركية تأكيد أن واشنطن مصممة على
منع إيران من الحصول على سالح نووي.

خاص

كواليس زيارة نجل السيسي إلسرائيل على رأس وفد أمني
القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة كواليس زيارة
القيادي بجهاز املخابرات العامة املصرية،
محمود السيسي ،نجل الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي ،على رأس وفــد أمـنــي ،إلى
دولة االحتالل اإلسرائيلي ،أمس األول األحد.
وأوضحت أنه وصل إلى هناك لعقد اجتماع
مــع مـســؤولــن أمنيني إســرائـيـلـيــن ،معنيني
بعدد من امللفات املشتركة بني البلدين.
وأضـ ــافـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر ،فـ ــي أحـ ــاديـ ــث خــاصــة
لـ»العربي الجديد» ،أن نجل السيسي ،الذي
يحظى بنفوذ واسع داخل الجهاز السيادي
املـ ـص ــري ،ل ــم ي ـكــن وح ـ ــده .وأشـ ـ ــارت إل ــى أنــه
وصــل إلــى إسرائيل على منت طائرة خاصة
تــاب ـعــة ل ـل ـج ـهــاز ،بــرف ـقــة وفـ ــد م ــن م ـســؤولــي

«قاآني نقل رسالة من املرشد علي خامنئي،
ت ـحــذر م ــن خ ـط ــورة دخـ ــول فـصــائــل املـقــاومــة
اإلسالمية على خط األزمــة الحالية ،وأهمية
إنهاء التوتر وحــل الخالفات الشخصية بني
الـصــدر واملــالـكــي مــن جـهــة ،وال ـصــدر وزعـمــاء
بعض الفصائل من جهة ثانية».
ل ـكــن م ـص ــدرا آ ّخ ــر م ــن ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري ،قــال
إن «ال ـص ــدر فــضــل أن يسمع قــاآنــي مــن قــادة
ً
اإلط ــار التنسيقي أوال فــي ب ـغ ــداد» .وأض ــاف
ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن هناك
فــي حــديـ ٍ
ترحيبًا بــدخــول اإلط ــار التنسيقي الحكومة
مــع التيار الـصــدري ،لكن مــن دون كتلة دولــة

الـقــانــون بــزعــامــة ن ــوري املــالـكــي .ومـنــذ إعــان
نتائج االنتخابات التي أجريت في  10أكتوبر
امل ــاض ــي ،وح ـصــل فـيـهــا ال ـص ــدر عـلــى املــرتـبــة
األول ـ ــى بـنـحــو  73م ـق ـع ـدًا ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،غ ـ َّـرد
ال ـصــدر عـبــر «تــويـتــر» بـعـبــارة أع ــاد كتابتها
ف ــي أك ـثــر م ــن مـنــاسـبــة ،وه ــي «ال شــرقـيــة وال
غربية ...حكومة أغلبية وطنية» .ولــم تصدر
أي توضيحات أو مخرجات عــن اجتماعاته
مع قــادة األح ــزاب الشيعية وغيرها ،وهــو ما
يؤكد التزامه بموقفه.
من جهته ،اعتبر محمد الصيهود القيادي في
ائتالف «دولــة القانون» ،التي يتزعمها نوري

املالكي ،أن زيارة قاآني «تهدف بالدرجة األولى
ملنع تفكك القوى السياسية الشيعية أو إقصاء
ـث مــع «الـعــربــي
أي مـنـهــا» .وأضـ ــاف فــي حــديـ ٍ
الجديد» ،أن «اإليرانيني يؤمنون بوجود عوامل
خارجية تساهم في هذا التفكك ودخولهم على
خط الوساطة يأتي انطالقًا من هذا املفهوم».
ورفــض الصيهود الحديث عــن تدخل إيراني
في الشأن الداخلي العراقي ،معتبرًا أن «هدف
الزيارة يتمحور حول اصطفاف القادة الشيعة
فـ ــي صـ ــف واح ـ ــد مـ ــن أج ـ ــل الـ ـنـ ـه ــوض ب ــواق ــع
املحافظات الشيعية ،واملقابالت التي أجراها
ال ـج ـنــرال ق ــاآن ــي م ــع قـ ــادة اإلط ـ ــار التنسيقي،
والتي سيجريها مع زعماء سياسيني تسعى
لـهــذا ال ـهــدف ،ولـيــس أكـثــر مــن ذل ــك» .ونـفــى أن
يكون هناك توجه إيراني لتحييد أو إقصاء أي
كتلة شيعية من ملف تشكيل الحكومة.
لكن القيادي في «اإلطــار التنسيقي» ،أحمد
امل ــوس ــوي ق ــال عـقــب انـتـهــاء االج ـت ـمــاع الــذي
ج ــرى بــن قــاآنــي وق ــادة «اإلط ـ ــار» ،إن قــاآنــي
ّ
سيبلغ الصدر بوجود إمكانية بدخول جزء
من «اإلطار» مع التيار بالحكومة املقبلة ،في
إشارة إلى تنازل «اإلطار التنسيقي» للصدر
مــن أج ــل حــل األزمـ ــة .وأضـ ــاف امل ــوس ــوي في
تصريح للصحافيني ببغداد« :الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ترى أن من املمكن دخول
ج ــزء م ــن اإلط ـ ــار بــالـحـكــومــة وال ـق ـب ــول بــأقــل
الخسائر ،على أن يبقى هذا الجزء متحالفًا
م ــع ال ـج ــزء الـ ــذي ل ــن ي ـش ــارك ف ــي الـحـكــومــة،
ُ
داخل البرملان» .وتعتبر هذه الخطوة بمثابة
تكريس قوة «الكتلة األكبر» ووقــف مساعي
الـصــدر بخلق كتلة كـبــرى مــن تحالفات مع
أحزاب وقوى كردية سنية .وتوقع املوسوي
أن «يتم حل املوضوع خالل يومني»ُ ،منوهًا

إلــى زي ــارة مرتقبة لرئيس تحالف «الفتح»
ه ــادي ال ـعــامــري إل ــى أرب ـي ــل ،لـبـحــث الـحـلــول
امل ـطــروحــة مــع ال ـق ــادة األك ـ ــراد .لـكـنــه أق ـ ّـر في
الوقت ذاتــه بعدم وجــود موافقة نهائية من
كامل قوى «اإلطار التنسيقي» حيال مشاركة
ج ــزء مـنــه بــالـحـكــومــة وذهـ ــاب ال ـج ــزء اآلخ ــر
للمعارضة .واعتبر أن «القضايا الشخصية
والخالف بني املالكي والصدر هو من أوصل
األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى ع ـ ــدم تـ ــوافـ ــق ال ـب ـي ــت ال ـش ـي ـعــي
والدخول بكتلة واحدة».
بدوره ،رأى الباحث السياسي علي البيدر ،في
حديث مع «العربي الجديد» أن «بعض األحزاب
ٍ
الـسـيــاسـيــة الشيعية بــاتــت ت ــرى أن الـتــواجــد
داخ ـ ــل امل ـس ــاح ــة ال ــوط ـن ـي ــة ض ـم ــن امل ـن ـظــومــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ي ـض ـمــن ل ـه ــا إرض ـ ـ ــاء ال ـج ـم ـهــور
العراقي الــذي بــدأ يتجه وعيًا نحو الوطنية،
خ ـصــوصــا ب ـعــد ت ـظ ــاه ــرات أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن
األول  ،2019لــذا فــإن التأثير اإليــرانــي لــم يعد
كما كان سابقًا بكل األحوال» .وأضاف« :هناك
مزاج سياسي عام يتجه نحو الخط الوطني،
بالتالي فــإن هناك صعوبة في إعــادة توحيد
البيت السياسي الشيعي على أساس طائفي،
بـمــا ي ـخــدم امل ـصــالــح اإلي ــران ـي ــة ال ـتــي تتبجح
بأنها تستخدم مــن هــم فــي السلطة العراقية
لتحقيق أهدافها من دون النظر إلى مصالح
الـعــراق» .واعتبر البيدر بأن زيــارة قاآني غير
مضمونة النجاح ،تحديدًا مع مواصلة الصدر
تمسكه بخيار حكومة األغلبية ،لكن الزيارة
تمثل أهــم االخـتـبــارات بالنسبة للصدر أمــام
جماهيره ،فــإذا تراجع عن خطاباته األخيرة
سيظهر كاملنقلب على جمهوره الــذي ينتظر
اإلصالحات وتحقيق املشاريع التي وعد بها
التيار الصدري للعراقيني.

امللفني ،اإلسرائيلي والفلسطيني .وأشــارت
املصادر إلى أن «نجل الرئيس املصري بات
بمثابة الرجل األول في اإلش ــراف على ملف
ال ـعــاقــات م ــع إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي أع ـق ــاب تكليف
ال ـل ــواء أي ـمــن بــديــع بــرئــاســة الـلـجـنــة املعنية
بامللف الليبي».
وأوضـحــت املـصــادر أنها ليست املــرة األولــى
الـتــي يـســافــر فيها مـحـمــود الـسـيـســي ،الــذي
ي ـع ــد أح ـ ــد املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي م ـل ــف ال ـع ــاق ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة املـ ـص ــري ــة إل ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل فــي
مـهـمــة ع ـمــل .وأكـ ــدت أن ــه راف ــق رئ ـيــس جهاز
امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة امل ـص ــري ــة الـ ـل ــواء عـبــاس
كامل في زيارة سابقة ،مشيرة إلى أن الزيارة
التي قام بها كانت مجدولة وليست طارئة.
وكـشـفــت امل ـصــادر أن الـفـتــرة الــراهـنــة تشهد
تكثيف االتصاالت بني املسؤولني في جهاز

امل ـخــابــرات ال ـعــامــة امل ـص ــري ،ونـظــرائـهــم في
الـكـيــان املـحـتــل ل ــأراض ــي الفلسطينية ،من
أج ــل الـتـفــاهــم ب ـشــأن إدخـ ــال ت ـعــديــات على
ب ـع ــض ال ـب ـن ــود امل ــرت ـب ـط ــة ب ــات ـفــاق ـي ــة كــامــب
ديـ ـفـ ـي ــد ،ق ـب ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـس ـكــريــة
املشتركة بني البلدين .وأشارت إلى أن هناك
خططًا مصرية بشأن إقامة منطقة صناعية
فــي ش ـمــال سـيـنــاء ،بــالـقــرب مــن ال ـح ــدود مع
قطاع غزة.
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن أج ـنــدة الـلـقــاء تضم
أيضًا ،إلى جانب استكمال مشاورات تعديل
ب ـن ــود ف ــي االت ـفــاق ـيــة املــوق ـعــة ب ــن الـبـلــديــن،
الـتـحــركــات امل ـصــريــة فــي مـلــف إعـ ــادة إعـمــار
غ ــزة ،والـ ــذي ت ـشــرف عـلـيــه إح ــدى الـشــركــات
املصرية التابعة للجهاز ،ضمن املبادرة التي
أعلنها الرئيس املصري عقب انتهاء املعارك

الحربية في القطاع في مايو/أيار املاضي.
وكـشـفــت امل ـصــادر أن مــن بــن مـلـفــات الــوفــد،
التي شــارك نجل الرئيس املصري ببحثها،
التمهيد لعقد اجتماع رباعي على مستوى
رؤساء املخابرات في مصر واألردن وإسرائيل
وفلسطني ،في محاولة إلعــادة إحياء مسار
املـ ـف ــاوض ــات ال ــرس ـم ـي ــة ب ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
والفلسطينيني .وأوضـحــت أن الــزيــارة التي
تأتي في أعقاب لقاء جمع الرئيس املصري
برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
في مدينة شرم الشيخ على هامش «منتدى
ش ـبــاب ال ـعــالــم» أخ ـي ـرًا ،سـبـقـتـهــا م ـش ــاورات
مـ ـص ــري ــة أردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة،
لتنسيق الجهود في هذا الصدد.
يذكر أن مصر وحكومة االحتالل اإلسرائيلي
أعلنتا ،في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي،

ت ـع ــدي ــل ب ـع ــض ال ـب ـن ــود ف ــي ات ـف ــاق ـي ــة كــامــب
ديفيد ،املوقعة بني البلدين في  ،1979ما يعزز
ّ
وتقسم
األمن طبقًا للمستجدات واملتغيرات.
معاهدة السالم ،املوقعة في  26مارس /آذار
 ،1979شبه جزيرة سيناء ،إلى ثالث مناطق
ٔ
«ا ،ب ،ج» .وت ـح ـظــر ع ـلــى ال ـجــانــب امل ـصــري
إدخـ ـ ــال الـ ـط ــائ ــرات واألس ـل ـح ــة الـثـقـيـلــة إلــى
املنطقة «ج» املجاورة للحدود مع إسرائيل.
وتنص على أال يزيد عدد الجنود املصريني
املنتشرين هناك على  750عنصرًا .إال أن أحد
بـنــود االتـفــاقـيــة يسمح بــأن «تـقــام ترتيبات
أم ـن ـيــة مـتـفــق ع ـل ـي ـهــا ،ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب أحــد
الـطــرفــن وبــاتـفــاقـهـمــا ،بـمــا فــي ذل ــك مناطق
مـحــدودة التسليح في األراض ــي املصرية أو
اإلسرائيلية ،وقوات تابعة إلى األمم املتحدة
ومراقبون من األمم املتحدة».

سعى الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
إلى توجيه رسائل عدة
لإلقليم والغرب ،خالل
منتدى شباب العالم
القاهرة ــ العربي الجديد

كــرر الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي،
ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات مـ ـنـ ـت ــدى شـ ـب ــاب الـ ـع ــال ــم،
الحديث عن «التدخالت الخارجية في شؤون
الـ ــدول ،بـقـصــد تـخــريـبـهــا» ،وه ــو مــا اعـتـبــره
حديث مع «العربي
سياسي مصري بارز ،في
ٍ
ال ـجــديــد» ،أن ــه «يـمـكــن أن يـكــون مــوجـهــا إلــى
ال ـ ـغـ ــرب» .وأض ـ ـ ــاف« :ي ـ ــرى ال ـن ـظ ــام امل ـصــري
أن حــديــث ال ـ ــدول اّل ـغــرب ـيــة ف ــي م ـلــف حـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،ه ــو ت ــدخ ــل ف ــي شـ ــؤون مـصــر بما
يضر األمن القومي ،ويهدد بتخريب البلد».
ولفت إلى أن «تحذير السيسي من التدخالت
الخارجية ،قد يكون حديثًا موجهًا إلى قوى
إقليمية ،يرى السيسي أنها تحاول التأثير
عـلــى نـظــامــه فــي الــوقــت ال ـحــالــي» ،موضحًا
أن «ح ــدي ــث الـسـيـســي اآلن ي ـبــدو أن ــه مــوجــه
إلى أطــراف عربية وخليجية أخــرى» .وأشار
السياسي املصري إلى أن «قلق السيسي من
الـتــدخــات الـخــارجـيــة طبيعي ،إذ إن ــه يعلم
تـمــامــا أن ــه عـنــدمــا ح ــدث تــدخــل قـبــل ذل ــك في
مصر ،فقد أسقط نظامًا سياسيًا حاكمًا في
أقــل مــن ع ــام ،بــالـتـعــاون مــع السيسي نفسه.
لذلك فهو يعرف جيدًا أساليب اللعب ،كما
يعرفها شــركــاؤه فــي الخليج ،وبالتالي هو
في حالة حساسية دائمة من هذه الناحية».
وأكد أن «حساسية السيسي من أي تدخالت
خ ــارج ـي ــة ،م ــن الـطـبـيـعــي أن ت ـكــون مرتبطة
بــاملــؤسـســة الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ف ــي مـصــر،
والتي كانت فيما سبق الذراع الفاعلة للقوى
الخارجية اإلقليمية إلسقاط نظام الرئيس
املنتخب محمد مرسي في عام  .»2013وعلى
م ـ ــدار ث ــاث ــة أي ـ ــام ق ـضــاهــا ف ــي مــدي ـنــة شــرم
الشيخ السياحية ،حاضرًا وراعيًا لـ»منتدى
ش ـب ــاب الـ ـع ــال ــم» ،ح ـ ــاول ال ـس ـي ـســي ،تــوجـيــه
رس ــائ ــل مـعـيـنــة إل ــى أطـ ــراف بـعـيـنـهــا .وال ـكـ ّـم
األك ـب ــر م ــن الــرســائــل ال ـتــي أطـلـقـهــا الــرئـيــس
املصري خالل أيام املنتدى ،كانت من نصيب
ال ـخ ــارج ،وكــانــت الــرســالــة األب ــرز بينها هي
«ض ـ ـ ــرورة ت ـقــديــم املـ ـس ــاع ــدات مل ـص ــر ،س ــواء
باملنح أو بالقروض ،أو بــأي وسيلة أخــرى،
حتى تستطيع التغلب على مشكالتها ،وال

تصدرها للغرب كما حــدث في دول أخــرى».
وأش ـ ـ ــار ال ـس ـي ـســي ف ــي أك ـث ــر م ــن ج ـل ـســة مــن
جـلـســات امل ـن ـتــدى إل ــى «دول بـعـيـنـهــا» ،قــال
إن ــه «ل ــن يـسـ ّـمـيـهــا ك ــي ال يـتـسـبــب ف ــي إي ــام
مــواط ـن ـي ـهــا ،ث ـ ــارت ف ـي ـهــا ال ـ ـثـ ــورات وان ـت ـهــى
بـهــا الــوضــع إلــى الـتـمــزق والـتـشـتــت وظـهــور
ج ـمــاعــات إرهــاب ـيــة فـيـهــا ،وحـ ــدوث مــوجــات
ً
من الهجرة» .ووجه حديثه إلى الغرب قائال
إن مـصــر «ل ــم يـحــدث فيها ذل ــك ،ول ــم تصدر
مهاجرين إلى الغرب ،بل تستضيف الجئني
من دول أخرى ،وتعاملهم معاملة حسنة ،وال
تقيم معسكرات لالجئني كما يحدث في دول
أخ ــرى» .وزاد على ذلــك أن «الــدولــة املصرية
ال تسمح باستخدام أراضيها لتكون معبرًا
لالجئني إلى أوروبا من دول مختلفة».
وح ـ ــول خ ـط ــاب ال ـس ـي ـســي ،اع ـت ـب ــرت م ـصــادر
س ـيــاس ـيــة لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ه ــدف ــه
الرئيسي من إقامة منتدى شباب العالم هذا
العام ،هو الــرد تحديدًا على االنتقادات التي
توجه لنظامه في مجال حقوق اإلنسان ،وربط
ذلك بملف املساعدات ،وكأنه يقول للغرب ،أنتم

حذر السيسي من التدخالت الخارجية (فرانس برس)

تطالبون بحقوق اإلن ـســان ،إذًا فلتساعدونا
وتنفقوا على الشعب» .وأكدت املصادر ،أن كل
املسؤولني الغربيني الذين يلتقون السيسي
«يكون على رأس أجندتهم الحديث عن ملف
حقوق اإلن ـســان ،ومــدى الـتــدهــور الــذي وصل
إليه في مصر» .وأضافت أن «ذلك يزعج بشدة
الرئيس املصري ،ولذا قرر أن يرد بهذا الشكل
ال ــواض ــح وال ـص ــري ــح وهـ ــو م ـع ــادل ــة (ح ـقــوق
اإلنسان تساوي منح املساعدات) وأي حديث
آخر غير ذلك مرفوض».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،كـشـفــت م ـص ــادر مصرية
ل ــ»ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
شهدت تحركات من جانب أجهزة في الدولة

تحركات من األجهزة
األمنية ضد شخصيات
على عالقة باإلمارات

املصرية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة،
ض ـ ــد ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات واألسـ ـ ـم ـ ــاء
ال ـ ـبـ ــارزة ف ــي ق ـط ــاع ــات اإلعـ ـ ـ ــام ،ومـجـتـمــع
امل ــال واألع ـم ــال ،والـسـلــك الــدبـلــومــاســي ،من
الــذيــن ربـطـتـهــم فــي الـســابــق عــاقــات قوية
بـمـســؤولــن ف ــي أج ـه ــزة إم ــارات ـي ــة ،وكــانــوا
دائمي التردد على أبوظبي عقب انقالب 30
يــونـيــو/حــزيــران  .2013وبحسب املـصــادر،
فــإن اإلج ــراءات التي تهدف إلــى إبعاد هذه
الشخصيات عــن أي مــراكــز ومــواقــع مؤثرة
ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار املـ ـص ــري ،شـمـلــت أيـضــا
شخصيات وقيادات في مؤسسات سيادية،
بـعـضـهــم ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة ح ـل ـقــة وصـ ــل بني
النظام املصري ،واإلمــارات بتكليف مباشر
م ــن دائـ ـ ــرة ال ـس ـي ـســي .وأكـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن
حملة اإلجــراءات الجديدة تأتي على ضوء
العالقات الفاترة بني القاهرة وأبوظبي.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر« :ه ـ ـنـ ــاك ح ــال ــة غـضــب
تسيطر على السيسي ودائرته املقربة بسبب
السياسات اإلماراتية التي لم تتوافق كثيرًا
فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة مــع املـصــالــح املـصــريــة»،
مستدركة «لكن في الوقت ذاته يرى السيسي
وم ـعــاونــوه أنـهــم مـكـ ّـبـلــون فــي مــواجـهــة تلك
التحركات ،في وقــت ال يمكنهم اإلق ــدام على
خـ ـط ــوات خ ـش ـنــة ض ــد امل ـص ــال ــح اإلم ــارات ـي ــة
فــي مـصــر ل ـعــدم إل ـحــاق مــزيــد مــن الـخـســائــر
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد املـ ـ ـص ـ ــري ،مـ ــع ت ــرك ــز ال ــوج ــود
اإلماراتي حاليًا في القطاعات االستثمارية
واالق ـت ـصــاديــة» .وقــالــت امل ـص ــادر ،إن الكثير
من اإلج ــراءات التي اتخذها النظام املصري
ضد رجال أعمال وإعالميني تندرج جميعها
ض ـمــن حـمـلــة مــاح ـقــة م ــا يـمـكــن تسميتهم
«ش ــرك ــاء اإلم ـ ـ ــارات» .ولـفـتــت إل ــى أن مــن بني
ُ
تلك اإلجراءات ما اتخذ ضد اإلعالمي توفيق
عكاشة بعد توقيفه أخيرًا في مطار القاهرة
أثناء توجهه إلى اإلمارات قبل أن يتم إطالق
سراحه بعد إلغاء سفره .واعتبرت املصادر،
أن ــه كــذلــك يـمـكــن تـفـسـيــر ال ـس ـبــب األس ــاس ــي
إلق ــدام الـنـظــام امل ـصــري عـلــى إجـ ــراءات قوية
ضــد رجـلــي األع ـمــال حـســن رات ــب ،املحبوس
ع ـل ــى ذم ـ ــة اتـ ـه ــام ــات ب ــاالتـ ـج ــار ف ــي اآلثـ ـ ــار،
ومـحـمــد األمـ ــن ،والـ ــذي ك ــان ع ــراب سيطرة
اإلم ـ ــارات عـلــى وســائــل اإلع ــام املـصــريــة في
أعقاب ثــورة  25يناير/كانون الثاني ،2011
وذل ــك قبل إلـقــاء القبض عليه أخـيـرًا بتهمة
االت ـج ــار فــي الـبـشــر ،واالعـ ـت ــداء عـلــى فتيات
قــاصــرات مــن ن ــزالء إح ــدى دور األي ـتــام التي
أسسها .وبحسب املصادر فإنه «قبل هؤالء
جميعًا هـنــاك الـنــائــب الـســابــق عـبــد الرحيم
علي ،الذي اضطر للفرار إلى أبوظبي لإلقامة
هناك في بداية تصاعد التوتر بني البلدين».
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غرب
تونس :تحذير من وفاة
البحيري
ّ
حذرت حركة النهضة التونسية في
ب ـي ــان ،أم ــس اإلث ـن ــن ،م ــن «مـخـطــط
إلعداد الرأي العام ملوت نوري الدين
ال ـب ـح ـيــري» .واس ـت ـن ـكــرت «تــواصــل
حمالت التشويه والتحريض ضد
ال ـح ــرك ــة وق ـي ــادي ـي ـه ــا وأنـ ـص ــاره ــا،
واإليهام بارتكاب جرائم خطيرة».
وأكدت الحركة «التمسك بحقها في
التتبع القضائي ضد كل الضالعني
فـ ــي هـ ـ ــذه االت ـ ـهـ ــامـ ــات واألك ـ ــاذي ـ ــب
ومحرضيهم».
(العربي الجديد)
 ...ودعوات لمقاطعة
«االستشارة الوطنية»
تــواصـلــت الــدعــوات فــي تــونــس إلــى
مقاطعة االسـتـشــارة الوطنية التي
انطلقت رسميًا يوم السبت املاضي.
وق ـ ـ ــال ع ـض ــو م ـن ـظ ـمــة «أن ـ ـ ــا ي ـقــظ»
مهاب القروي ،إن املنظمة دعت إلى
مقاطعة االستشارة الوطنية ،بعد
أن الحظت تضاربًا غريبًا في أقوال
رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة لـحـمــايــة
امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ش ــوق ــي
ق ـ ــداس ،الـ ــذي اع ـت ـبــر أن املـعـطـيــات
ّ
محمية ،لكنه كلف في الوقت نفسه
خـبـيــريــن ف ــي املـعـلــومــاتـيــة ملتابعة
مدى مالءمة املنصة لقواعد حماية
املعطيات الشخصية.
(العربي الجديد)
الجزائر :مواصلة
التحضيرات للقمة العربية

وص ـ ـ ــل وف ـ ـ ــد م ـ ــن األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ب ـق ـيــادة
األم ــن ال ـع ــام امل ـســاعــد ح ـســام زكــي
(الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،إل ــى
ال ـج ــزائ ــر ف ــي زيـ ـ ــارة ت ـ ــدوم يــومــن،
ملـتــابـعــة الـتــرتـيـبــات املتعلقة بعقد
الـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة املـقـبـلــة امل ـق ــررة في
الجزائر في مارس/آذار املقبل .ومن
املقرر أن يزور األمني العام للجامعة
أح ـم ــد أب ــو ال ـغ ـيــط ال ـج ــزائ ــر مطلع
الشهر املقبل.
(العربي الجديد)

األردن :مقتل متسلل
على الحدود
أع ـ ـل ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش األردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
اإلثنني ،مقتل أحد أفــراد مجموعة
حاولت اجتياز الحدود الشمالية
مع سورية بطريقة غير مشروعة
وف ـ ـ ـ ــرار آخـ ـ ــريـ ـ ــن .وصـ ـ ـ ــرح م ـص ــدر
ّ
عـ ـسـ ـك ــري م ـ ـسـ ــؤول ب ـ ـ ــأن امل ـن ـط ـقــة
العسكرية الـشــرقـيــة ،وبالتنسيق
م ـ ــع األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة أح ـب ـط ــت
م ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ق ـ ـ ـيـ ـ ــام م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ــاجـ ـتـ ـي ــاز ال ـ ـحـ ــدود
ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر مـ ـش ــروع ــة .وك ـشــف
ّ
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أن املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة الـ ـت ــي
حــاولــت اجـتـيــاز ال ـحــدود مرتبطة
باملجموعة التي قامت بعملية أول
من أمس األحد ،والتي أسفرت عن
مقتل النقيب محمد ياسني موسى
الخضيرات.
(العربي الجديد)
إيهود باراك يعارض
صفقة نتنياهو
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
إلجراء صفقة بني رئيس الحكومة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ـس ــاب ــق ب ـن ـيــامــن

نتنياهو والـنـيــابــة ال ـعــامــة .وكــان
أبـ ــرز امل ـعــارض ــن لـلـصـفـقــة رئـيــس
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق إيـ ـه ــود بـ ــاراك
(ال ـص ــورة) ،ال ــذي اعتبر أن صفقة
من هذا النوع ستكون وصمة عار
تــاري ـخ ـيــة ،ع ـلــى ج ـبــن املـسـتـشــار
الـقـضــائــي للحكومة اإلســرائـيـلـيــة
الحالي أفيحاي مندلبليت .وأمام
نتنياهو أسبوعان فقط للتوصل
إلى صفقة مع املستشار القضائي
الذي ينهي واليته في نهاية الشهر
ال ـح ــال ــي ،ألن خ ـص ـمــي نـتـنـيــاهــو،
وزير العدل جدعون ساعر ورئيس
ّ
سيعينان
الحكومة نفتالي بينت،
املستشار الجديد.
(العربي الجديد)
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الحدث

تحولت النساء في النقب إلى حارسات للمنطقة ،إذ يفرضن أنفسهن كشريكات في
النضال ومقاومة محاوالت االحتالل تهجير العائالت من أراضيهم .ولم تؤد عمليات
اعتقال بعضهن إلى كسر إرادتهن ،وسط تأكيد على مواصلة التصدي آلليات االحتالل
التي تقوم بتجريف األراضي

مسار دستوري وقضائي قبل االستحقاق

حارسات
النقب

النقب ـ صابرين األعسم

أع ـ ــادت االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي قــريــة
س ـع ــوة إظ ـه ــار الـ ـ ــدور الــرئـيـســي
الــذي تقوم به النساء في النقب،
اللواتي تحولن إلــى حارسات لــأرض ،في
وجه محاوالت االحتالل االستيالء عليها.
وع ـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة إل ــى ال ـيــوم،
كانت النساء وال تزلن خط الدفاع األول عن
ّ
املعرضة للهدم ،واألراضــي املهددة
املساكن
بالتجريف .وعلى األغلب ،تتم هذه العمليات
فــي األوق ــات التي يتواجد فيها الــرجــال في
العمل ،بينما األطفال ،ال سيما ّ
القصر منهم،
على مقاعد الدراسة ،ما يبقي النساء وجهًا
لوجه مع آليات الهدم والدمار اإلسرائيلية.
وخ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ّـبـ ــة س ـ ـعـ ــوة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،خ ــرج ــت
الـ ـنـ ـس ــاء والـ ـفـ ـتـ ـي ــات ج ـن ـب ــا إل ـ ــى ج ـن ــب مــع
الــرجــال للتصدي لتجريف أراضــي القرية،
وتحويلها إل ــى أح ــراش غـيــر مـثـمــرة ،على
غرار أم بدران الهواشلة التي قامت بتوزيع
الـبـصــل عـلــى امل ـت ـظــاهــريــن ،لـحـمــايـتـهــم من
تــأثـيــر ال ـغــاز املـسـيــل لـلــدمــوع ال ــذي أطلقته
قوات االحتالل بكثافة عليهم .وعلى الرغم
م ــن أن ال ـن ـس ــاء ق ـ ــررن االح ـت ـج ــاج ب ـصــورة
س ـل ـم ـيــة إل ـ ــى ج ــان ــب مـ ـن ــازلـ ـه ــن ،إال أن ـهــن
ك ــن ع ـلــى مـ ــرأى ع ـنــاصــر شــرطــة االح ـت ــال،
وبــالـتــالــي تـعـ ّـرض قسم منهن لــاعـتــداءات
اللفظية الجارحة والخادشة للحياء ،بينما
تم اعتقال عدد من فتيات القرية.
ال بد أن يكون لنساء النقب صوت

أم رفعت األطــرش ( 50سنة) ،وهــي أم لستة
أطفال ،والدهم وأعمامهم من أكبر املتضررين
مــن تـجــريــف األراض ـ ــي فــي الـنـقــب ال ـتــي هي
مصدر دخلهم ،إذ يقومون بزراعتها إلطعام
مواشيهم ،تقول بحرقة ،لـ»العربي الجديد»،
إنه «للمرة األولى نرى هجومًا بهذا الشكل،
وهــذه املــرة األولــى التي أشــارك فيها كامرأة
في مثل هذه االحتجاجات».
وتضيف« :لقد هددونا ،وهاجمونا بطريقة
وح ـش ـيــة .ب ـن ــات أع ـمــامــي اعـتـقـلــن دون أي
س ـبــب ،وأنـ ــا أرى ذل ــك ب ــأم عـيـنــي .اعـتـقـلــوا
ع ـ ــددًا م ــن ش ـب ــاب عــائ ـل ـتــي ،واع ـ ـتـ ــدوا على
ال ـج ـم ـيــع ب ـش ـكــل ره ـ ـيـ ــب» .وع ـ ــن رســال ـت ـهــا
لنساء النقب املهددة أراضيهن بالتجريف،
تشدد األطــرش على أنه «ال بد من مشاركة
النساء ،وأن يكن لهن صــوت ،وأال يشعرن
بالخوف ،وعليهن املطالبة بحقوقهن دون
تــردد .هــذه مشاركتي األول ــى (فــي مواجهة
االح ـتــال) ،ألنـنــا شعرنا أن ال ــدم يغلي في

خريطة طريق طويلة النتخابات ليبيا
أي خريطة
ال تزال ّ
للحل الليبي
جديدة
ّ
في علم الغيب ،مع
محاولة جديدة
لترحيل االنتخابات أشهرًا
طويلة

طرابلس ـ العربي الجديد

شريكات
النضال واالعتقال
ومقاومة
التهجير

عروقنا بسبب تهديدنا في أرضنا ومصدر
رزقنا ،ونحن لن نتنازل عنها مهما حدث».
شراكة في النضال ألجل النقب

وقـ ــد ت ـط ــور دور الـ ـب ــدوي ــات ف ــي ديـ ـ ــرة بـئــر
ال ـس ـبــع ،أو مــا ي ـت ـعــارف عـلـيــه بــاســم الـنـقــب،
عما كان عليه حتى منتصف القرن املاضي،
والذي كان يغلب عليه االهتمام بأمور املنزل
ـي املــاشـيــة .وظهر جيل جديد
والعائلة ورعـ ّ
مــن الـنـســاء تـلــقــى تعليمًا عــالـيــا ،ويـخــوض
م ـع ـت ــرك ال ـح ـي ــاة م ــن خ ـ ــال االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
التكنولوجيا الحديثة .وأصبحن شريكات
ف ــي الـ ـنـ ـض ــال واالحـ ـتـ ـج ــاج والـ ـتـ ـظ ــاه ــر ،بــل
واالعتقال في سبيل الدفاع عن أراضي القرى
ال ـعــرب ـيــة امل ـس ـلــوبــة االع ـ ـتـ ــراف .وف ــي الــوقــت
الذي تنعم فيه املستوطنات ،التي تقام على
القرى التي يتم تهجيرها ،بأعلى مستويات
الرفاهية ،عانت نساء سعوة من عــدم توفر
مـيــاه الـشــرب كأبسط حــق طبيعي لإلنسان
ملــدة ثالثة أيــام متتالية ،ناهيك عن أن أدنى
الخدمات ،أو أبسط مقومات الحياة الكريمة،
ال تتوفر لهن وألطفالهن في هذه القرى التي
يرفضن التهجير منها مهما كان الثمن.
تـقــول سجى ع ــودة األط ــرش ( 18سـنــة) ،التي
خسر والدها أرضــه بسبب تجريف االحتالل
ّ
لها وزراعتها باألشجار الحرجية ،إن «معاملة
االحتالل كانت همجية ،دخلوا البيوت وألقوا
القنابل الصوتية على األطفال والنساء».
وت ــوض ــح س ـجــى ،ل ــ»ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن
«األرض مـ ـص ــدر دخ ـ ــل وال ـ ـ ــدي وأع ـم ــام ــي
وجــدي .أشجار الزيتون التي تم اقتالعها
كانت مصدر دخــل لنا ،وفــي املقابل زرعــوا
مكانها أشجارًا حرجية ال يمكن أن تفيدنا
ف ــي هـ ــذه الـ ـصـ ـح ــراء ال ـت ــي ن ـع ـيــش ف ـي ـهــا».
وتـضـيــف« :أع ـيــش فــي أس ــرة مـكــونــة مــن 8
أفـ ــراد .إخــوتــي وأخ ــوات ــي جميعًا دون سن
الـ ــ ،18جميعهم كــانــوا داخــل البيت بعد أن

تقرر اإلضراب في مدارس القرية ،وبالتالي
شاركوا جميعًا في االحتجاجات السلمية».
وح ــول كيف تمكنت الـنـســاء والـفـتـيــات من
الخروج واالحتجاج رغم أن الوضع لم يكن
يـسـمــح ب ـهــذا األم ـ ــر ،ت ـقــول سـجــى األط ــرش
«تـ ـ ــم اعـ ـتـ ـق ــال م ـع ـظ ــم الـ ـشـ ـب ــاب وال ـ ــرج ـ ــال،
وبــالـتــالــي إن لــم نقف نـحــن ،فمن علينا أن
ننتظر؟ واملثلج للصدر أننا الحظنا اليوم
تغطية إعالمية عاملية لقضيتنا ،وال مانع
من وجــود مزيد حتى ال يتم التعتيم على
قـضـيـتـنــا» .وعـمــا إذا كــانــت عملية اعتقال
النساء أثرت سلبًا على عزيمتهن للمشاركة
في أي احتجاجات أو فعاليات مقبلة ،تؤكد
سجى أن «االعـتـقــاالت لــم تؤثر علينا أبـدًا.
ع ـلــى ال ـع ـكــس ت ـمــامــا ،ف ـقــد عـ ــادت الـفـتـيــات
املعتقالت أكثر عزمًا وإصرارًا على الوقوف
والتصدي آلليات التجريف من جديد».
وتـشــدد على أنهم «لــن يصلوا إلــى هدفهم
بــأسـلــوب القمع ال ــذي اعـتـمــدوه لترهيبنا.
وق ــد ع ــاد املـتـطــرفــون بـعــد الـتـظــاهــرة التي
ج ــرت ي ــوم الجمعة ملـحــاولــة االع ـت ــداء على
ً
قريتنا ليال ،لكننا فوتنا الفرصة عليهم».
وتــوضــح أنــه «خــال احتجاجاتنا حاولنا
االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي،
لبث ما يحصل بشكل مباشر .وقد حاولوا
(قوات االحتالل) اعتقالي خالل قيامي ببث
مباشر ،لكن تم إخالء سبيلي ألنني لم أقم
بما يخالف القانون».
تمسك باستئناف االحتجاج

وت ــؤك ــد س ـجــى أن ـه ــا «س ـت ـع ــود مـ ــرة أخ ــرى
لالحتجاج إن عادت التعديات على أرضنا.
لقد تعاملوا معنا وكأننا حيوانات ،وللمرة
األولـ ـ ـ ــى ي ـس ـت ـخ ــدم ــون م ـع ـن ــا ق ـن ــاب ــل ال ـغ ــاز
وأساليب القمع .ومــع ذلــك ،أكــرر مــرة أخرى
بأننا لن نتنازل عن حقنا ،وستشارك النساء
إلى جانب الرجال في كل املواقع النضالية».

لم تؤثر االعتقاالت على عزيمة النساء بالمقاومة (أحمد غرابلي/فرانس برس)

وت ـقــول إس ــراء حـســن األط ــرش ( 20سـنــة)،
ش ـق ـي ـقــة رانـ ـي ــة ( 16سـ ـن ــة) ،ال ـت ــي اعـتـقـلــت
مــن دون أي سـبــب فــي أح ــداث هـبــة سـعــوة:
«رأينا القوات دخلت القرية ،وبــدأت عملية
التجريف» .وتضيف أنه «فيما كان الشباب
يحتجون على مفرق القرية ،بقيت النساء
إلى جانب البيوت ،ولم نشكل أي خطر على
القوات كما ادعوا» .وتؤكد إسراء ،لـ»العربي
الـجــديــد»« ،أنـهــم دخـلــوا القرية وهاجمونا
وبـ ـ ـ ــدأوا ب ــدف ـع ـن ــا ،وقـ ــامـ ــوا ب ـس ـحــب ران ـي ــة
ً
واعـتـقــالـهــا أوال ،ثــم س ـجــود األطـ ــرش ابنة
عـمــي .يفترض أن تـقــوم مـجـنــدات باعتقال
الـنـســاء ،لـكــن ران ـيــة وس ـجــود اعتقلتا على
أيـ ــدي مـجـنــديــن رج ـ ــال ،ق ــام ــوا بــاسـتـخــدام
أل ـف ــاظ بــذي ـئــة ض ــد ران ـي ــة ظ ـنــا مـنـهــم أنـهــا
سـتـخــاف ،إال أنـهــا لــم ت ـتــردد فــي ال ــرد على

سجى األطرش :عادت
الفتيات المعتقالت أكثر
عزمًا وإصرارًا
النساء يقفن
وجهًا لوجه ضد آليات
الهدم اإلسرائيلية

اإلهـ ــانـ ــة ال ـل ـف ـظ ـيــة والـ ــدفـ ــاع ع ــن ن ـف ـس ـهــا».
وتوضح أنه «تم اإلفراج عن رانية في اليوم
التالي ،وفرضوا عليها دفع غرامة والدخول
لحبس منزلي لعشرة أي ــام ،ولــم يسمحوا
لها بالخروج إال لتقديم امتحان الشهادة
الـثــانــويــة .أم ــا سـجــود فـتــم إخ ــاء سبيلها
بكفالة طــرف آخ ــر ،وف ــرض عليها الحبس
امل ـن ــزل ــي لـ ــدى ال ـك ـف ـيــل ل ـع ـشــرة أيـ ـ ــام ،ودف ــع
غرامة مالية أيضًا».
معنويات عالية

معنويات رانية وسجود عالية تمامًا كما
كــانــت قبل االعـتـقــال .ولــم يتسن لـ»العربي
الـجــديــد» الـتــواصــل معهما بشكل مباشر،
بـسـبــب أم ــر الـحـبــس امل ـنــزلــي ،إال أن إس ــراء
نـقـلــت رس ــال ــة م ــن ران ـي ــة م ـفــادهــا ب ــأن «مــا
حصل سيتكرر من جديد ،ألن هذا متوقع.
ح ــدث ــت م ـثــل هـ ــذه األعـ ـم ــال الـ ـع ــام املــاضــي
فــي قرية خربة الــوطــن ،وفــي أراضــي عائلة
األط ــرش كـنــوع مــن التمهيد ملــا ح ــدث قبل
أي ـ ـ ــام» .وت ـض ـي ــف« :وض ـع ــت الف ـت ــات ال ـعــام
املــاضــي تفيد بمنعنا مــن دخ ــول أراضينا
بزعم أنها تابعة للدولة ،وذلك على الرغم من
أن شجرة التني املزروعة في أرض عائلتي،
وال ـتــي قــامــوا بــاقـتــاعـهــا ،عـمــرهــا أكـثــر من
 70سنة ،أي أكبر من عمر االحتالل نفسه».
مــن جهتها ،تـقــول الـطــالـبــة جـنــن األط ــرش
( 16سـنــة) ،الـتــي اعتقلتها ق ــوات االحـتــال
لنحو ســاعـتــن« ،كـنــت أقــف مــع صديقاتي

تقرير

حالة مــن التوتر الشديد عاشها حــي الشيخ
جراح في القدس املحتلة أمس اإلثنني ،بعدما
اقتحمت قوات االحتالل الحي بهدف تهجير
عــائـلــة امل ــواط ــن مـحـمــود صــالـحـيــة مــن منزله
وأرض يملكها هـنــاك ،قـبــل أن تـهــدد العائلة
بتفجير املـنــزل ،وهــو مــا دفــع قــوات االحتالل
للتراجع عن هــدم العقار على ما يبدو .يأتي
ذلـ ــك ب ـي ـن ـمــا ت ــواص ـل ــت ان ـت ـه ــاك ــات االح ـت ــال
ومستوطنيه في مناطق عدة بالضفة الغربية
امل ـح ـت ـل ــة ،ح ـي ــث س ـق ــط أم ـ ــس ش ـه ـي ــد جــديــد
بــرصــاص هــذه ال ـقــوات ،بينما استشهد آخر
م ـتــأث ـرًا ب ـج ــروح أص ـيــب بـهــا قـبــل أسـبــوعــن.
وأك ــدت وزارة الصحة الفلسطينية فــي بيان
أمــس ،استشهاد املــواطــن فالح موسى شاكر
جـ ــرادات مــن بـلــدة سعير بمحافظة الخليل،
ب ــرص ــاص ق ــوات االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي على
مـفـتــرق «عـتـصـيــون» بــن محافظتي الخليل
وبـيــت لـحــم جـنــوب الـضـفــة الـغــربـيــة .وزعـمــت
وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة أن جـ ــرادات حــاول
تـنـفـيــذ عـمـلـيــة ط ـعــن .ك ــذل ــك ،اسـتـشـهــد املـســن
الفلسطيني سليمان الهذالني ( 69عامًا) من
قــريــة أم الخير بمسافر يطا جـنــوب الخليل،
ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد نـ ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن عـلــى
إصابته دهسًا من قبل مركبة لقوات االحتالل
خالل تصديه القتحام قريته.
في هــذه األثـنــاء ،كــان التوتر ّ
سيد املوقف في
حي الشيخ جراح ،حيث هددت عائلة املواطن
امل ـق ــدس ــي م ـح ـمــود صــال ـح ـيــة ،أم ـ ــس ،طــواقــم

السايح :اإلعداد
لالنتخابات مجددًا قد
يصل إلى  8أشهر
صالح :ال يمكن
السكوت عن مسودة
الدستور المطروحة

شرق
غرب
نافالني غير نادم
على عودته لروسيا

أعـ ـل ــن امل ـ ـعـ ــارض الـ ــروسـ ــي ألـكـســي
نافالني (ال ـص ــورة) ،أمــس االثـنــن،
بـعــد سـنــة عـلــى تــوقـيـفــه ،أن ــه «غـيــر
نـ ـ ــادم» ع ـلــى ع ــودت ــه إلـ ــى مــوسـكــو،
داعـ ـي ــا ال ـ ـ ــروس إلـ ــى عـ ــدم ال ـخ ــوف.
وك ـت ــب ن ــاف ــال ـن ــي ،ف ــي رس ــال ــة عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي نقلها
محاموه عنه« ،قمت بذلك وأنا غير
ن ــادم ،ولــو لثانية» ،فــي إش ــارة إلى
م ـعــارضــة ال ـكــرم ـلــن والـ ـع ــودة إلــى
الـ ـب ــاد رغـ ــم وج ـ ــود اح ـت ـم ــال كبير
الع ـت ـق ــال ــه ،ب ـع ــدم ــا أمـ ـض ــى أش ـه ـرًا
ف ــي أملــان ـيــا يـتـعــافــى م ــن تـسـمـيـمــه.
وأض ـ ـ ــاف« :ب ـع ــد س ـنــة ف ــي الـسـجــن
أق ــول لـكــم مــا قـلـتــه (ل ــداع ـم ـ ّـي) أمــام
امل ـح ـك ـم ــة :ال تـ ـخ ــاف ــوا .ه ـ ــذا ب ـلــدنــا
وليس لنا غيره».
(فرانس برس)

بريطانيا :اعتقال
مراهق ْين بإطار التحقيق
بهجوم تكساس
أعـلـنــت الـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة ،أمــس
األول ،أنها اعتقلت مراهقني اثنني
فـ ــي جـ ـن ــوب م ــان ـش ـس ـت ــر فـ ــي إطـ ــار
التحقيق الجاري في واقعة احتجاز
ره ـ ــائ ـ ــن ف ـ ــي كـ ـنـ ـي ــس ي ـ ـه ـ ــودي فــي
كولفيل بوالية تكساس األميركية
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي .وك ــان ــت ال ـشــرطــة
استطاعت تحرير املحتجزين ،فيما
ق ـت ــل امل ـح ـت ـجــز م ــال ــك ف ـي ـصــل أك ــرم
وال ــذي ك ــان ُيـطــالــب بــإطــاق ســراح
ّ
الباكستانية عافية صديقي املدانة
بتهمة اإلرهاب.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
كازاخستان :مقربان
من نزارباييف يغادران
منصبيهما
غادر مقربان من رئيس كازاخستان
ال ـســابــق ن ــور س ـل ـطــان نــزاربــاي ـيــف
(ال ـصــورة) منصبيهما ،فــي مؤشر
ج ـ ــدي ـ ــد ع ـ ـلـ ــى تـ ـقـ ـلـ ـي ــص ال ــرئـ ـي ــس
ق ــاس ــم جـ ــومـ ــارت ت ــوك ــاي ـي ــف ن ـفــوذ
دائ ـ ــرة ن ــزارب ــاي ـي ــف .وأع ـل ــن تـيـمــور
ك ــول ـي ـب ــاي ـي ــف ،ص ـه ــر ن ــزارب ــاي ـي ــف،
ف ــي ب ـيــان أم ــس االث ـن ــن ،استقالته
مــن رئــاســة مـجـلــس رئــاســة الـغــرفــة
الــوط ـن ـيــة ل ــرج ــال األعـ ـم ــال .وأك ــدت
الــرئــاســة إقــالــة ابــن شقيق الرئيس
السابق ،سامات أبيش ،من منصبه
كنائب ملدير لجنة األمن القومي.
(فرانس برس)

يستعد البرلمان لمناقشة بيان صالح اليوم األربعاء (فرانس برس)

متابعة

تصعد في الشيخ جراح
شهيدان فلسطينيان ...وعائلة صالحية
ّ
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه،
رام اهلل ـ محمود السعدي

لالحتجاج .لم نقم بما يخيف الشرطة ،التي
كانت تطارد الشبان املتظاهرين على مفرق
القرية» .وتشير إلى أنه تم اعتقالها «ألنني
أق ــف م ــع امل ـح ـت ـجــن .اق ـت ــادون ــي للتفتيش
مـعـتـقــديــن أن ل ــدي م ــا ي ـهــددهــم ك ـســاح أو
غـيــره ،وقــامــوا باحتجازي لنحو ساعتني.
رأيـ ـتـ ـه ــم يـ ـض ــرب ــون الـ ـشـ ـب ــان امل ـح ـت ـجــزيــن
بطريقة وحشية .أطلق سراحي وعدت إلى
املنزل بسالم وبمعنويات عالية».
أمـ ــا وال ــده ــا س ـل ـي ـمــان ف ـي ــوض ــح ،ل ــ»ال ـعــربــي
الجديد» ،أنــه «بسبب عمله كسائق شاحنة،
ف ــإن ــه م ـض ـطــر ل ـل ـخ ــروج (مـ ــن م ـن ــزل ــه) مـبـكـرًا
ج ـدًا .وبالتالي لــم يكن لــدي علم بــأن القوات
ع ــادت ملهاجمة الـقــريــة وتـجــريــف األراض ــي».
ويـشـيــر إل ــى أن «ج ـنــن شــاركــت صديقاتها
وقفتهن خ ــارج امل ـنــازل ،مــن دون الـقـيــام بأي
خطوة مثيرة للقلق .لم تقم سوى باالحتجاج
ال ـس ـل ـم ــي ،ورغـ ـ ــم ذل ـ ــك اع ـت ـق ـل ـت ـهــا امل ـج ـن ــدات
وقـمــن باقتيادها إلــى سـيــارة املعتقلني ملدة
س ــاع ـت ــن .ويـ ـب ــدو أنـ ـه ــم اض ـ ـطـ ــروا ل ــإف ــراج
ع ـن ـه ــا ألنـ ـه ــا ق ـ ــاص ـ ــر» .وعـ ـ ــن ش ـ ـعـ ــوره عـنــد
رؤيـ ـت ــه ،ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ص ــورة ابـنـتــه بــن املعتقلني ،يــؤكــد سليمان
أن ـ ــه «ل ـ ــم ي ـش ـع ــر ب ــالـ ـخ ــوف أب ـ ـ ـ ـدًا .ت ــواص ـل ــت
مع والدتها وعدت إلى البيت ووجدتها هناك.
الحمد لله لم تصب بأي أذى ،لكني فخور جدًا
بها ،وال أرى أي سبب يمنعها من االحتجاج،
ف ـ ــاألرض أرض ـه ــا وأرضـ ـن ــا ،وع ـل ــى الـجـمـيــع
الوقوف ضد مخطط املصادرة والتحريش».

دخلت ليبيا ،مرحلة جديدة من الغموض
الـسـيــاســي ،قــد يـكــون عـنــوانـهــا املــواجـهــة
املكشوفة وشـ ّـد الحبال بني شرقي ليبيا
والـبـعـثــة األم ـم ـيــة إل ــى لـيـبـيــا ال ـتــي تـقــود
مـهــامـهــا م ـس ـت ـشــارة األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم
امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة سـتـيـفــانــي ول ـيــامــز.
فبعد اعـتـبــار ولـيــامــز ،خــال تصريحات
لها وهي تقوم بجولة حملتها في األيام
املاضية إلى تركيا ومصر ،ملحاولة رسم
خريطة جديدة للحل الليبي ما بعد فشل
إجراء االنتخابات في  25ديسمبر/كانون
األول املاضي ،أن حكومة انتقالية جديدة
ّ
ّ
ف ــي لـيـبـيــا لـيـســت ه ــي ال ـح ــل ،وأن إج ــراء
االنـتـخــابــات ممكن قـبــل يــونـيــو/حــزيــران
امل ـق ـب ــل ،ف ـتــح ال ـب ــرمل ــان ال ـل ـي ـبــي ورئ ـي ـســه
ع ـق ـي ـلــة ص ــال ــح ،ع ـن ــاوي ــن ك ـب ـي ــرة لـلـ ّحــل.
وتـشــي وفــق السيناريو املــرســوم بــأنــه ال
انتخابات ليبية في األمد القريب املنظور.
ويــأتــي ذل ــك مــع م ـحــاولــة ال ـشــرق الليبي
إع ــادة خـلــط األوراق الـسـيــاسـيــة مـجــددًا،
مـ ــع ع ـ ـ ــودة الـ ـح ــدي ــث عـ ــن انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ــة
الحكومة االنتقالية برئاسة عبد الحميد
الــدبـيـبــة ،وبـتـنــاغــم واض ــح مــع مفوضية
االنتخابات ،حيث برز التوجه إلى رفض
م ـس ــودة ال ــدس ـت ــور الـلـيـبــي ال ـتــي أقــرتـهــا
الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة لـصـيــاغــة الــدسـتــور
فــي  ،2017مــا يعني الــذهــاب نحو أشهر
طــويـلــة مــن الـكـبــاش الــدس ـتــوري الجديد
والتحضير لالنتخابات.
وافتتح عقيلة صالح ،الذي عاد إلى ترؤس
جلسات البرملان بعد غياب بسبب حملته
الــرئــاسـيــة ،أم ــس اإلث ـنــن ،جلسة ملجلس
الـنــواب خصصت ملتابعة مناقشة امللف
االن ـت ـخ ــاب ــي ،ب ـح ـضــور رئ ـي ــس مـفــوضـيــة
االنتخابات عماد السايح .وأعلن صالح،
في كلمته ،انتهاء واليــة حكومة الدبيبة
بناء على «قرار سحب الثقة منها الصادر
م ــن مـجـلــس الـ ـن ــواب (ف ــي  21سـبـتـمـبــر/

أيلول املاضي) وانتهاء أجل الثقة املمنوح
لها واملـحــدد بـيــوم  24ديسمبر» .ويأتي
ذلــك علمًا أن هناك خالفًا سياسيًا حول
تفسير مدة الصالحية املمنوحة من قبل
ملتقى الحوار السياسي الليبي ،لحكومة
الدبيبة االنتقالية ،ما إذا كانت بعد موعد
 24ديـسـمـبــر أو بـعــد  18شـهـرًا مــن إق ــرار
الخريطة السياسية ،أي في يونيو املقبل.
كـمــا أن مـحــاولــة صــالــح إس ـقــاط حكومة
الــدب ـي ـبــة ب ــإع ــان س ـحــب ال ـث ـقــة مـنـهــا في
سبتمبر املاضي سرعان ما تم إسقاطها
ب ـض ـغــوط مـحـلـيــة ودول ـ ـيـ ــة ،ل ـكــن صــالــح
ي ـب ــدو أن ــه ي ــري ــد إعـ ـ ــادة تــوظ ـيــف ال ــورق ــة
حــال ـيــا ،خـصــوصــا بـعــدمــا ط ــرح الــدبـيـبــة
نفسه مرشحًا رئاسيًا.
وط ــال ــب ص ــال ــح ،ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام الـلـيـبــي،
ال ـ ـص ـ ــدي ـ ــق ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور ،ب ــالـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ــي
مـ ـص ــروف ــات ح ـك ــوم ــة ال ــدبـ ـيـ ـب ــة ،وش ـ ـ ّـدد
ع ـلــى ض ـ ــرورة إع ـ ــادة تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
ً
محمال املصرف املركزي املسؤولية حيال
استمرار تعامله معها.
واسـتـعــرض صــالــح ت ـجــاوب الـبــرملــان مع
مطالب اإلع ــداد للعملية االنتخابية في
مــرحـلـتـهــا ال ـســاب ـقــة ،وقـ ــال إن ــه ردًا على
م ـط ــال ــب امل ـف ــوض ـي ــة بـ ــإزالـ ــة م ــا أسـمـتـهــا
ب ــ«ال ـق ــوة ال ـق ــاه ــرة» ال ـتــي عــرق ـلــت إج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي م ــوع ــده ــا ،ف ـق ــد ش ــرع
البرملان في وضــع خريطة طريق جديدة
لــانـتـخــابــات ،مطالبًا املفوضية بتقديم
مقترحاتها.
وأع ـلــن صــالــح عــن تشكيل لـجـنــة إلع ــداد
دستور للبالد ،معتبرًا أنه «لم يعد ممكنًا
ال ـس ـكــوت عـلــى م ـح ــاوالت ف ــرض مـســودة
الــدس ـتــور املــرفــوضــة م ــن كــافــة املـكــونــات
االجـتـمــاعـيــة لــأمــة الـلـيـبـيــة» .وأع ـلــن عن
«تشكيل لجنة مكونة من  30كاتبًا ومثقفًا

ومختصني بالقانون الدستوري يمثلون
أقــال ـيــم لـيـبـيــا ت ـســانــدهــم خ ـب ــرات عــربـيــة
وأج ـن ـب ـي ــة ل ـص ـيــاغــة دسـ ـت ــور ت ــواف ـق ــي»،
وذلك إلى جانب لجنة مختصة بخريطة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،م ــن دون ت ـح ــدي ــد مـصـيــر
الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة لـصـيــاغــة الــدسـتــور،
ومن دون أن يتطرق إلى مسألة االستفتاء
على الــدسـتــور .وتضمنت الئـحــة صالح
م ــن ال ـ ـقـ ــرارات ،ت ـحــديــده أج ــل عـمــل لجنة
ال ــدس ـت ــور بـ ــ«م ــدة ال تــزيــد ع ــن ش ـهــر من
مـبــاشــرة مهامها ،مــن دون أن يــؤثــر ذلك
على العملية االنتخابية وتنظيمها».
مــن جهته ،اسـتـعــرض الـســايــح جملة من
عراقيل قال إنها واجهت إجراء املفوضية
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا ،م ــن بـيـنـهــا
األح ـك ــام الـقـضــائـيــة الـ ـص ــادرة ع ــن لـجــان
ال ـط ـعــون ،ال ـتــي أك ــد أن ـهــا ل ــم ت ـتــوافــق مع
ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة وش ــروط
الترشح .وح ـ ّـدد  4عــوامــل يجب توافرها
لـتـتـمـكــن امل ـفــوض ـيــة م ــن إن ـج ــاز الـعـمـلـيــة
االنـتـخــابـيــة ،وه ــي «ال ـتــوافــق الـسـيــاســي،
األمـ ـ ــن ،ال ـت ـم ــوي ــل ،وال ـت ـش ــري ــع» .واق ـت ــرح
أن يـصــدر قــانــون الـطـعــون مــن لـجـنــة من
القانونيني ،مؤكدًا أن «الكثير من األطراف
السياسية والتشكيالت املسلحة هــددوا
املفوضية إذا أعلنت الـقــائـمــة» النهائية
ملــرش ـحــي ال ــرئ ــاس ــة .واع ـت ـب ــر أن اإلعـ ــداد
للعملية االنـتـخــابـيــة م ـجــددًا «بـعــد إزال ــة
الـ ـق ــوة ال ـق ــاه ــرة وإج ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات على
ال ـق ــوان ــن االن ـت ـخ ــاب ـيــة وت ـح ــدي ــث سـجــل
ال ـنــاخ ـبــن ،سـيـحـتــاج م ــن امل ـفــوض ـيــة من
 6إل ـ ــى  8أش ـ ـهـ ــر» .وقـ ـ ــال« :هـ ـ ــذا يـتـطـلــب
فتح بــاب تسجيل الناخبني مـجــددًا ،ألن
هناك مواطنني بلغت أعمارهم  18عامًا،
وهـ ــو ال ـس ــن ال ـق ــان ــون ــي مل ـم ــارس ــة حـقـهــم
االنتخابي».
فــي غضون ذلــك ،أنهت مستشارة األمــن
ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،أمـ ــس ،زي ـ ــارة إلــى
القاهرة ،التقت فيها عــددًا من املسؤولني
املصريني واإلقليميني .وتحدثت وليامز،
عـبــر «تــوي ـتــر» ،عــن ل ـقــاءات منفصلة لها
مـ ــع وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــري ســامــح
شـ ـك ــري ،ورئـ ـي ــس ج ـه ــاز االس ـت ـخ ـب ــارات
املصري اللواء عباس كامل ،واألمني العام
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ،ووزير
الـخــارجـيــة ال ـجــزائــري رم ـطــان لـعـمــامــرة،
مثنية على الدعم املصري املقدم للمسار
ال ـع ـس ـك ـ ّـري األمـ ـم ــي ال ـل ـي ـبــي خ ـصــوصــا.
وقالت إنها شـ ّـددت على «أهمية الحفاظ
على الزخم االنتخابي في ليبيا».
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مشتركة من بلدية وشرطة االحتالل بتفجير
أسطوانات غاز وإضــرام النيران باملنزل ومن
فـيــه فــي ح ــال قــامــت تـلــك ال ـطــواقــم باقتحامه
تمهيدًا إلخالئها منه .يذكر أن صراعًا قضائيًا
على عقار عائلة صالحية ،املكون من منزلني
ومنشأة تجارية وقطعة أرض ،كــان بــدأ منذ
نحو ربــع قــرن ،بعد قــرار بلدية االحـتــال في
ال ـقــدس م ـصــادرة األرض وم ــا عليها بــادعــاء
املصلحة العامة .وشهد محيط املنزل الكائن
فــي منطقة ك ــرم املـفـتــي بـحــي الـشـيــخ الـجــراح
حــالــة مــن الـغـلـيــان ،إذ حــاصــرت ق ــوات كبيرة
مــن وح ــدات االح ـتــال الـخــاصــة وعـنــاصــر من
امل ـخ ــاب ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ـن ــزل ال ـعــائ ـلــة ،في
الوقت الــذي اعتلى فيه أفــرادهــا سطح املنزل
مـهــدديــن بتفجير أسـطــوانــات الـغــاز فــي حال
قــامــت تـلــك ال ـقــوات بــاقـتـحــامــه .وأك ــد صاحب
الـعـقــار محمود صالحية ،فــي حــديــث خاص
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه ه ــو وجـمـيــع أف ــراد
عائلته لن يغادروا عقارهم حتى ولو كلفهم
ذلــك حياتهم جميعًا .وق ــال صالحية« :نحن
لن نغادر ،وال مكان لنا غير هذا املكان ،بلدية
االحـ ـت ــال ف ــي ال ـق ــدس ت ــدع ــي أن ــه للمصلحة
الـعــامــة ،لكنه فــي الحقيقة مـحــاولــة لتكريس
الوجود االستيطاني اليهودي فيه».
والح ـقــا أبـلـغــت بـلــديــة االح ـت ــال فــي ال ـقــدس،
ظهر أمس ،عائلة صالحية بتراجعها عن هدم
ع ـقــارهــا ،لكنها تتمسك ب ـقــرارهــا االسـتـيــاء
عـلــى قطعة األرض املحيطة بــاملـنــزل بــادعــاء
امل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت امل ـف ــاوض ــات
تتواصل مع العائلة إلنهاء اعتصامها ،وفق
ما أكده لـ«العربي الجديد» أفراد من العائلة.

وأكد محمود صالحية لـ«العربي الجديد» ،أن
العائلة ترفض مغادرة املنزل أو إخــاءه رغم
االتصاالت الجارية ،مؤكدًا أن مطلب العائلة
الوحيد هو مغادرة قوات االحتالل.
وواص ـل ــت ج ــراف ــات االح ـت ــال أم ــس عمليات
ال ـه ــدم لـلـمـنـشــآت ف ــي أرض عــائـلــة صالحية
في حي الشيخ جــراح .وبعد أن دمــرت املشتل
الـ ــزراعـ ــي امل ـم ـل ــوك ل ـل ـعــائ ـلــة هـ ـن ــاك ،ومـشـغــا
لـتـصـلـيــح امل ــركـ ـب ــات ي ـع ــود ل ـل ـم ــواط ــن ح ــازم
زحيكة ،هدمت الجرافات معرضا للسيارات
في املنطقة ذاتها ،وسط انتشار مكثف لقوات
االحتالل وإغالق كامل للمنطقة ومنع الدخول
إلـيـهــا .فــي هــذا الــوقــت ،عــزلــت ق ــوات االحـتــال
بــالـكــامــل حــي الـشـيــخ جـ ــراح ،ومـنـعــت أع ــدادًا

إضــاف ـيــة مــن املـســانــديــن مــن ال ــوص ــول للحي
لدعم عائلة صالحية .واعتقلت قوات االحتالل
ش ــاب ــن ف ــي م ـح ـيــط مـ ـن ــزل ع ــائ ـل ــة صــالـحـيــة
رفـ ـض ــا االمـ ـتـ ـث ــال ألوام ـ ــره ـ ــا ب ــاالب ـت ـع ــاد عــن
املـكــان واعـتــدت عليهما بالضرب ،كما أخلت
املنطقة من املتضامنني واملساندين األجانب

االتحاد األوروبي:
محاولة إخالء عائلة
صالحية غير قانونية

هددت عائلة صالحية بتفجير أسطوانات غاز وإضرام النيران بالمنزل (أحمد غرابلي/فرانس برس)

واملحليني .وكان وفد من االتحاد األوروبي قد
وصل إلى محيط منزل عائلة صالحية أمس.
وفي تصريح مقتضب لوسائل اإلعالم ،وصف
مـمـثــل االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،س ـفــن ك ــون فــون
بورغسدورف ،محاولة إخالء عائلة صالحية
ً
مــن منزلها بــأنـهــا «غـيــر قــانــونـيــة» ،قــائــا إن
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ي ـتــابــع الـقـضـيــة وي ـجــري
ات ـص ــاالت عــاجـلــة ملـنــع ت ــده ــور األوض ـ ــاع في
الـحــي .ب ــدوره ،وجــه عضو لجنة املتابعة في
بلدة العيسوية الناشط املقدسي محمد أبو
الـحـمــص ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
مناشدة للمقدسيني وللشخصيات الوطنية
في القدس ورام الله للحضور إلى منزل عائلة
صالحية وال ــوق ــوف إل ــى جــانـبـهــا .كـمــا دانــت
«الهجمة العدوانية على
وزارة شؤون القدس ً
عائلة صالحية» ،داعية في بيان لتحرك دولي
عاجل وتوفير الحماية ألهالي الشيخ جراح.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أج ـب ــرت س ـل ـطــات االح ـتــال
اإلسرائيلي أمــس ،املقدسي جمال أبــو نجمة
ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال ه ـ ــدم م ـح ـلــه الـ ـتـ ـج ــاري ،فــي
ح ــي ال ـش ـيــخ جـ ـ ــراح ،بـحـجــة ال ـب ـن ــاء م ــن دون
ت ــرخـ ـي ــص .عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـن ـف ـص ــل ،اق ـت ـحــم
عشرات املستوطنني ،أمس ،املسجد األقصى،
ب ـحــراســة م ـش ــددة م ــن شــرطــة االحـ ـت ــال .كما
أغ ـل ــق م ـس ـتــوط ـنــون ،ال ـط ــري ــق ال ــواص ـل ــة بني
جنني ونابلس ومدخل قرية الناقورة شمال
ن ــابـ ـل ــس .فـ ــي ه ـ ــذه األث ـ ـن ـ ــاء ،واص ـ ـلـ ــت قـ ــوات
االحـتــال حصار قرية برقة لليوم ال ــ 22على
التوالي .كذلك واصلت قــوات االحتالل حملة
االع ـت ـقــاالت أم ــس ،مـسـتـهــدفــة  7فلسطينيني
بينهم أسيران محرران.

توتر روسيا والغرب :ألمانيا تباشر وساطتها

بدأت ألمانيا وساطتها،
أمس اإلثنين ،بين روسيا
والغرب في أوكرانيا،
مع تمسكها بدعم
ّ
و«الحل
كييف من جهة
الدبلوماسي» من جهة
أخرى

بــدأت أملانيا وساطتها بــن روسـيــا والـغــرب،
ب ــزي ــارة وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ـي ــة أنــالـيـنــا
بـيــربــوك ،أمــس اإلثـنــن ،العاصمة األوكــرانـيــة
كييف ،على أن تــزور اليوم الثالثاء موسكو.
وفـ ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ش ـ ـ ّـدد ال ـك ــرم ـل ــن ،أم ــس،
على أنــه ينتظر «هــذا األسبوع ردًا خطيًا من
واشـنـطــن وحـلــف األطـلـســي على مقترحاتنا
ب ـشــأن ال ـض ـمــانــات األم ـن ـي ــة» ،ال ـتــي طرحتها
موسكو في  15ديسمبر/كانون األول املاضي
عـلــى األم ـيــرك ـيــن ،وال ـت ــي نــوقـشــت ف ــي ثــاثــة
اج ـت ـمــاعــات مـنـفـصـلــة ب ــن ال ـ ــروس وال ـغ ــرب،
األسبوع املاضي.
في كييف ،أكدت بيربوك في مؤتمر صحافي
م ـش ـت ــرك مـ ــع ن ـظ ـي ــره ــا األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي دم ـي ـت ــرو
كوليبا ،أنه «سنبذل كل ما في وسعنا لضمان
أمن أوكرانيا وضمان أمن أوروبــا» .وأضافت
«نحن مستعدون لبدء حوار ّ
جدي مع روسيا»
من أجل محاولة نزع فتيل وضع «خطير جدًا»
حاليًا .لكنها حــذرت من أن روسيا ستعاني

إذا هاجمت جارتهاّ .
وشددت على أن «أي عمل
عدواني روسي جديد سيكون له ثمن باهظ،
اقتصاديًا واستراتيجيًا وسياسيًا» ،معتبرة
أن «الدبلوماسية هي السبيل الوحيد».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ــال ك ــول ـي ـب ــا إن ـ ــه ط ـ ــرح امل ـل ــف
الحساس حول إرسال أملانيا األسلحة لكييف،
بعدما اتهمت هذه األخيرة برلني في ديسمبر
امل ــاض ــي ،ب ـع ــدم ت ــوري ــد األس ـل ـح ــة الــدفــاع ـيــة
فــي إط ــار الـتـعــاون مــع حـلــف األطـلـســي .وأكــد
أن «ح ــوارن ــا مــع أملــان ـيــا ح ــول ه ــذا املــوضــوع
س ـي ـت ــواص ــل» .وت ــاب ــع «ن ـع ـلــم م ـك ــان ومــاهـيــة
األسلحة التي نستطيع الحصول عليها .نعلم
جيدًا كيفية استخدامها للدفاع عن أراضينا.
ن ـع ـم ــل ع ـل ــى ذل ـ ــك ي ــوم ـي ــا والـ ـنـ ـت ــائ ــج لـيـســت
بسيئة» .وقبل لقائه بيربوك الـيــوم الثالثاء
ف ــي مــوس ـكــو ،أك ــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الــروســي
سـيــرغــي الفـ ــروف أن ــه «سـيـكــون هـنــاك تـبــادل
معمق حول املشاكل الدولية الحاليةّ ،
ّ
أهمها
تحقيق االقتراحات الروسية حــول ضمانات
األمن» .وأعلن في مؤتمر صحافي أنه ينتظر
«إجابات ملموسة» من الواليات املتحدة حول
هذه املسألة هذا األسبوع ،مضيفًا أن «الجانب
الروسي قادر على الدفاع عن مصالحه».
وفي تعليقه حول إعالن نائبة وزير الخارجية
األمـيــركــي ،فيكتوريا نــوالنــد ،فــي مقابلة مع
صحيفة «فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» ،ب ــأن الــواليــات
املتحدة أعــدت  18سيناريو عمل مختلفًا في
ح ــال ــة حـ ــدوث تـصـعـيــد ح ــول أوك ــرانـ ـي ــا ،قــال
ّ
الف ـ ــروف :رب ـمــا سـتـنــظــم األج ـه ــزة الحكومية
األميركية مسابقة لوضع سيناريوهات في
حــالــة ح ــدوث تصعيد للوضع فــي أوكــرانـيــا.

وأض ــاف« :ال يسعني إضــافــة إلــى ذلــك إال أن
أفـتــرض ،على مــا يـبــدو ،أن الــواليــات املتحدة
لديها  17جهاز استخبارات خاصة وجهاز
اسـتـخـبــارات .وقــد يكون لديها  17باإلضافة
إل ــى وزارة الـخــارجـيــة 18 ،سـيـنــاريــو .وربـمــا
يعلنون عن مسابقة فيما بينهم».
مــن جـهـتــه ،ع ــاد الــرئـيــس األوك ــران ــي الـســابــق
بيترو بوروشينكو إلى كييف ،أمس ،ليواجه
ات ـه ــام ــات ل ــه بــال ـخ ـيــانــة ف ــي ق ـض ـيــة جـنــائـيــة
يقول إن حلفاء خلفه فولوديمير زيلينسكي
ل ـف ـقــوهــا ل ــه .وخـ ــال مــواج ـهــة وجـ ـي ــزة ،اتـهــم
بــوروشـيـنـكــو ح ــرس ال ـح ــدود بــان ـتــزاع جــواز
سفره عند وصــولــه على مــن طــائــرة آتية من
العاصمة البولندية وارســو .وفي وقت الحق
ظهر أمام حشد من أنصاره يلوحون باألعالم
خـ ــارج املـ ـط ــار .وي ـج ــري الـتـحـقـيــق ف ــي ات ـهــام
بوروشينكو بالخيانة فيما يتعلق بتمويل
مـقــاتـلــن انـفـصــالـيــن مــدعــومــن م ــن روس ـيــا
عن طريق مبيعات فحم غير مشروعة ،أثناء
تــول ـيــه الـسـلـطــة ف ــي ال ـف ـتــرة ف ــي عــامــي 2014
و .2015ويتهم حزبه زيلينسكي بالعمل بال

تجري روسيا
وبيالروسيا تدريبات
مشتركة الشهر
المقبل

ه ـ ــوادة ع ـلــى إس ـك ــات امل ـع ــارض ــة الـسـيــاسـيــة.
وقالت حكومة زيلينسكي إن ممثلي االدعــاء
العام والسلطة القضائية مستقلون ،واتهمت
ب ــوروش ـي ـن ـك ــو ب ــاالعـ ـتـ ـق ــاد أن ـ ــه ف ـ ــوق سـلـطــة
القانون .وتمثل عــودة بوروشينكو مواجهة
مع حكومة زيلينسكي ،فيما يقول منتقدون
إنه تشتيت غير حكيم في وقت تتحسب فيه
أوك ــران ـي ــا ل ـه ـجــوم ع ـس ـكــري روسـ ــي محتمل
وت ـن ــاش ــد ال ـح ـل ـفــاء ال ـغــرب ـيــن دع ـم ـه ــا .وحــث
دبلوماسيون غربيون على الوحدة السياسية
في أوكرانيا.
فـ ــي م ـي ـن ـس ــك ،أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـب ـي ــاروس ــي
ّ
ألكسندر لوكاشينكو ،أمس ،أن بالده وروسيا
سـتـجــريــان مـ ـن ــاورات عـسـكــريــة مـشـتــركــة في
شهر فبراير/شباط املقبل .وقال لوكاشينكو
لوزير دفاعه فيكتور خرينني« :نخطط لبدء
تدريبات في فبرايرّ .
حدد وقتًا معينًا وأحطنا
علمًا بــه ،حـتــى ال يتهمنا أحــد بــأنـنــا نحشد
بعض القوات هنا من دون سابق إنــذار ،كما
لو كنا نستعد للحرب» .وكشف لوكاشينكو
ُ
ّ
أن التدريبات ستجرى على الحدود الجنوبية
والـغــربـيــة لـبـيــاروسـيــا .وات ـهــم لوكاشينكو
أوك ــرانـ ـي ــا ب ـح ـشــد ق ـ ــوات ب ــال ـق ــرب م ــن ح ــدود
ّ
بـيــاروسـيــا .وقــال إن بولندا ودول البلطيق
(التـفـيــا ،إستونيا ،ليتوانيا) تنشر أكثر من
 30ألف جندي قرب حدود بالده .ونقلت وكالة
«بيلتا» لألنباء عنه قــولــه« :هــذه التدريبات
ي ـجــب أن ت ـكــون ع ــادي ــة لــوضــع خ ـطــة معينة
ل ـل ـمــواج ـهــة م ــع هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات ،الـ ـغ ــرب (دول
البلطيق وبولندا) ،والجنوب (أوكرانيا)».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

رابع تجربة صاروخية
كورية شمالية في 2022
أع ـل ــن ال ـج ـيــش الـ ـك ــوري الـجـنــوبــي،
أم ــس االث ـن ــن ،أن كــوريــا الشمالية
أطلقت ما ُيشتبه بأنهما صاروخان
بــالـسـتـيــان ،فــي مــا ُيـمـكــن أن يشكل
رابع اختبار للصواريخ منذ مطلع
 .2022وكانت بيونغ يانغ اختبرت
صــواريــخ فــرط صوتية مــرتــن هذا
الشهر .كما أطلقت الجمعة املاضي
ص ـ ــاروخ ـ ــن ت ـك ـت ـي ـك ـيــن مــوج ـهــن
محمولني على قطار ،ردًا على فرض
واشنطن األسبوع املاضي عقوبات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ـم ـ ـسـ ــة ك ـ ــوري ـ ــن
شماليني.
(فرانس برس)
دي ميستورا في
نواكشوط لحل موضوع
الصحراء
بــدأ املبعوث األمـمــي إلــى الصحراء
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان دي م ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــورا ،أمـ ــس
االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،زي ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
املوريتانية نواكشوط ،ضمن جولة
باملنطقة شملت املـغــرب والـجــزائــر
إليـ ـج ــاد ح ــل مل ــوض ــوع ال ـص ـح ــراء.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء املــوريـتــانـيــة
الــرسـمـيــة أن املــديــر ال ـعــام للتعاون
ب ــوزارة ال ـشــؤون الـخــارجـيــة محمد
األمـ ــن ول ــد مـ ــوالي أع ـل ــي اسـتـقـبــل
دي ميستورا ،الــذي سيلتقي خالل
الــزيــارة الرئيس املوريتاني محمد
ولد الشيخ الغزواني.
(األناضول)
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يعاني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أزمات متالحقة بسبب فضائحه المتتالية التي قد تدفعه لالستقالة من منصبه،
إثر تدهور شعبية حزب المحافظين أمام تقدم حزب العمال .وال تقتصر الفضائح على الحفالت التي أ ُقيمت في زمن اإلغالقات
العامة بسبب تفشي فيروس كورونا ،بل أيضًا بسبب ملفات عالقة منذ أكثر من عام

الجميع يريد «رأسه»

الفضائح تحاصر بوريس جونسون
قـ ـب ــل نـ ـح ــو  35عـ ــامـ ــا ،وص ـفــت
رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة
ال ـ ــراحـ ـ ـل ـ ــة م ـ ــارغ ـ ــري ـ ــت ث ــات ـ ّش ــر
الصحافي بوريس جونسون بـ«املفضل
ّ
لديها» ،بسبب مقاالته املشككة بجدوى
ب ـقــاء بــريـطــانـيــا فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي.
ومــع أنــه لــم يكن ذا ق ــدرة قـيــاديــة مؤثرة
ل ـ ــدى ح ـ ــزب امل ـح ــاف ـظ ــن ،إال أن وص ــول
ج ــونـ ـس ــون إل ـ ــى  10داونـ ـيـ ـن ــغ س ـتــريــت
فــي  24يــولـيــو/تـمــوز  2019ت ـ ّـم بـعــد بــدء
ل ـنــدن إج ـ ــراءات االن ـف ـصــال ع ــن االت ـحــاد
األوروب ـ ــي .وهــو مــا ُع ـ ّـد نـصـرًا كـبـيـرًا لــه،
ولــ«الـثــاتـشــريــة» فــي مـكــان مــا .الصعود
الـصــاروخــي فــي اسـتـطــاعــات ال ــرأي ،ثم
الفوز االنتخابي الكاسح في تشريعيات
 12ديسمبر/كانون األول  ،2019األكبر
للمحافظني منذ عــام  ،1987أيــام ثاتشر
ب ــال ــذات ،ت ـحـ ّـول فــي األش ـهــر واألســابـيــع
األخيرة إلى كابوس قد يؤدي إلى خروج
جونسون من ّ
مقر رئاسة الوزراء ،بسبب
تتالي الفضائح السياسية واالجتماعية.
ّ
أحـ ــدث ال ـف ـضــائــح ال ـت ــي ت ـه ــز بــريـطــانـيــا
حاليًا ،هي أزمــة «إقامة حفالت في ّ
املقر
ّ
الـحـكــومــي ،فــي ظ ــل اإلغ ــاق ال ـعــام الــذي
فرضته الحكومة ملواجهة تفشي فيروس
كورونا» .تسابق اإلعــام البريطاني في
األيــام املاضية على نشر وثائق وصور
ّ
ت ــدل على خــرق جــونـســون وفــريـقــه فترة
اإلغ ـ ــاق ـ ــات .تـ ـع ــددت الـ ـحـ ـف ــات ،ومـنـهــا
ّ
حـفــل نــظـمــه فــريــق عـمــل رئ ـيــس الـ ــوزراء
ّ
فـ ــي م ـ ــاي ـ ــو/أي ـ ــار  2020ت ـخ ــل ـل ــه ت ـقــديــم
مـشــروبــات كحولية وحـضــره جونسون
ش ـخ ـص ـيــا ،ف ــي وقـ ــت ك ــان ــت ف ـيــه قــواعــد
الـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي امل ـفــروضــة تحظر
ّ
ال ـت ـج ـم ـعــات .ون ــظ ــم ح ـف ــان ف ــي إب ــري ــل/
نيسان  2021في فترة التحضير ملراسم
األمير فيليب ،زوج امللكة إليزابيث
دفن
ُ
الثانية .ونـشــرت صــورة توصيل ثالجة
عند املدخل الخلفي ملقر رئاسة الحكومة
فــي ديـسـمـبــر  2020مخصصة لحفالت
ـرب نـبـيــذ كــانــت تـنـظــم أيـ ــام الـجـمـعــة.
شـ ُ
كما نـشــرت ص ــورة لـكــاري زوج ــة رئيس
ال ــوزراء وهــي تعانق أحــد األصــدقــاء في
حفل أقيم في سبتمبر/أيلول  ،2020فيما
يبدو خرقًا لقواعد التباعد االجتماعي.
ً
وح ـ ـ ـضـ ـ ــر ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون ح ـ ـ ـفـ ـ ــا لـ ـت ــودي ــع
م ـس ـت ـش ــاره ال ـع ـس ـك ــري س ـت ـي ــف ه ــاي ــام
قبيل عيد امليالد  .2020حاول جونسون
تطويق التداعيات عبر تقديم سلسلة من
االع ـت ــذارات ،ومنها فــي مجلس العموم
(البرملان) األسبوع املاضي ،غير أن األمر
يكف للجم تصاعد املواجهة ضده.
لم
ِ
وطالب ستة من ّ
مشرعي حزب املحافظني
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء عـلـنــا بــاالسـتـقــالــة ،فيما
أع ـل ــن آخ ـ ــرون أن ـه ــم ي ـتــري ـثــون بــانـتـظــار
ص ــدور نـتــائــج التحقيق الــداخـلــي الــذي

بورتريه

صعد التضخم السنوي في السودان بنسبة 359
باملئة في  ،2021مقارنة مع نمو  163.26باملئة في
 ،2020فــي مؤشر على تصاعد أزم ــات الـغــاء في
البلد الخارج من قائمة الدول الراعية لإلرهاب قبل عام ،كما
يشهد منذ شهور قالقل واضطرابات سياسية واحتجاجات
تـسـبـبــت ف ــي أزم ــة فــي ســاســل ال ـتــوريــد وف ـتــح االع ـت ـمــادات
املستندية املتعلقة باستيراد سلع رئيسية.
وعلى أساس سنوي فإن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى
 318.21في ديسمبر /كانون أول املاضي ،مقارنة مع 339.58
بــاملـئــة فــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن ثــانــي الـســابــق ل ــه ،حـســب بيان
صادر عن جهاز اإلحصاء في السودان ،أول من أمس.
وتباطأ نمو مجموعة األغذية واملشروبات في ديسمبر إلى
 191.60باملئة في ديسمبر على أســاس سنوي ،مقارنة مع
 195.89باملئة في نوفمبر السابق له.
وأسـعــار املستهلك املسجلة خــال الـعــام املــاضــي ككل ،تزيد
بقرابة أربعة أضعاف توقعات الحكومة في مــوازنــة ،2021
البالغة  95باملئة .ووفق تجار ،يأتي ارتفاع التضخم خالل
 ،2021مدفوعا بسلسلة إجراءات حكومية ،بدأتها في فبراير/

شباط املاضي ،بتعويم جزئي للعملة املحلية (الجنيه) ،ما
أدى إلــى ارتـفــاع سعر ال ــدوالر ألكثر مــن  375جنيها مــن 55
جنيها السعر الرسمي قبل التعويم .وتبع التعويم زيــادة
سعر الــدوالر الجمركي (ال ــدوالر الــذي يبيعه البنك املركزي
للتجار بغرض استيراد السلع) في مارس/آذار املاضي ،من
 15جنيها للدوالر إلــى  28جنيها ،األمــر الــذي أشعل شــرارة
موجة جديدة من التضخم .وتعويم العملة ،إضافة إلى رفع
الدعم عن السلع ،مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي،
لدعم برنامج إصالح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.
وفي يونيو/حزيران املاضي ،أعلنت الحكومة االنتقالية رفع
الدعم عن الوقود (البنزين ،الديزل) نهائيا.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـغ ـ ــاء أح ـ ــد األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة وراء ت ــواص ــل
االحتجاجات املعيشية في الـســودان .وفــي هــذا اإلطــار طرح
االت ـح ــاد ال ـعــام لـنـقــابــات ال ـس ــودان امل ـح ـلــول ،أول مــن أمــس،
ّ
م ـب ــادرة لـحــل األزم ــة الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة الــراه ـنــة في
البالد.
وأك ــد األم ــن الـعــام لــاتـحــاد ،يــوســف علي عبد الـكــريــم ،في
ّ
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ،بـمـقــر االتـ ـح ــاد بــال ـخــرطــوم ،أن امل ـب ــادرة

تتضمن  5محاور اقتصادية ودستورية -قانونية وسياسية
وأمـنـيــة واجـتـمــاعـيــة ،أب ــرزه ــا إن ـفــاذ خـطــة عــاجـلــة لتحسني
مـعــاش ال ـنــاس وال ـتــوافــق عـلــى حـكــومــة تـكـنــوقــراط مستقلة
ونشر ثقافة السالم .وأعلن عبد الكريم عن مطالبة االتحاد
رئيس بعثة األمم املتحدة في الخرطوم فولكر بيرتس ،عبر
خطاب رسمي بأن يكون االتحاد جزءًا من املبادرة األممية،
ّ ّ
مؤكدًا أن كل مبادرة تضم محاور عدة للخروج بالسودان من
األزمة الحالية إلى أفق أرحب.
ويعيش الـســودانـيــون على وقــع أزم ــات معيشية متفاقمة،
بسبب االضطرابات السياسية ،األمــر الــذي أدى إلى تهاوي
مختلف القطاعات االقتصادية ونتج عنه تفاقم غالء السلع
والخدمات وتصاعد البطالة والفقر.
وفي إطــار االضطرابات السياسية املتواصلة ،قال تجار إن
قيمة العملة السودانية تراجعت بأكثر من ثالثة باملائة إلى
 465جنيهًا لـلــدوالر فــي الـســوق ال ـســوداء أول مــن أم ــس ،مع
تصاعد الطلب على الدوالر بسبب استمرار حالة عدم اليقني
السياسي بعد االنقالب في أكتوبر /تشرين األول.
(العربي الجديد ،األناضول)

توقعات
باستمرار ارتفاع
البطالة عالميًا

جونسون في أحد مدارس منطقته ،أكسبريدج (ليون نيل)Getty/

تجريه املسؤولة في الخدمة املدنية سو
غـ ــراي .وس ـعــى جــون ـســون ل ـت ــدارك األمــر
مطلعًا غ ــراي عـلــى كــل مــا يـعــرفــه ،وذلــك
قبيل نشر تقريرها خالل هذا األسبوع.
ً
وغــرد الــوزيــر السابق تيم لوتون قائال:
«ل ـق ــد تــوص ـل ــت ل ــأس ــف إلـ ــى اس ـتـنـتــاج
بــأن موقف جونسون في الوقت الراهن
ي ـت ـع ــذر الـ ــدفـ ــاع عـ ـن ــه ،واس ـت ـق ــال ـت ــه هــي
الـطــريـقــة الــوح ـيــدة إلن ـه ــاء ه ــذا الـفـصــل
املؤسف».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر زع ـ ـيـ ــم «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال»
امل ـع ــارض كـيــر س ـتــارمــر ،الـ ــذي ارتـفـعــت
ش ـع ـب ـي ـتــه فـ ــي اس ـت ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي فــي

ضــوء مــا سمي فضيحة «بــارتــي غيت»
(فضيحة الحفالت) أن الوقائع أصبحت
جلية .وقال ستارمر في تصريح لشبكة
«بــي بــي ســي» الـبــريـطــانـيــة« :أعـتـقــد أنــه
(جونسون) خالف القانون» ،مشيرًا إلى
أن جــون ـســون «أقـ ــر ب ــذل ــك» .وأض ـ ــاف أن
ّ
يتعي على غــراي القيام به هو فقط
ما
إثبات الوقائع ،مطالبًا الشرطة بالنظر
ف ــي إمـ ـك ــان ف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ج ـن ــائ ــي بـعــد
صدور تقرير غراي.
ومنحت ثالثة استطالعات للرأي تقدمًا
كبيرًا لـ«العمال» في أي انتخابات .وفي
السياق ،نشرت شركة «أوبـيـنــوم» ،التي

ريشي سوناك

على وقع الضربات التي يعاني منها رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،بات الحديث عن خالفته رائجًا في لندن في
ظل بروز بضعة أسماء ،ومنهم وزير الخزانة ريشي سوناك
ع ـل ــى وقـ ــع ت ــزاي ــد احـ ـتـ ـم ــاالت اس ـت ـقــالــة
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جـ ــون ـ ـسـ ــون ،ب ـس ـب ــب الـ ـفـ ـض ــائ ــح ال ـت ــي
ُتــاح ـقــه ،وآخ ــره ــا أزم ــة ال ـح ـفــات الـتــي
ّ
خضم اإلغــاقــات التي ّ
ّ
عمت
نظمت في
بريطانيا ،بسبب تفشي فيروس كورونا
في العامني املاضيني ،بدأت تبرز أسماء
ع ــدة ل ـخــاف ـتــه .وإذا ك ــان رئ ـي ــس حــزب
«العمال» املعارض ،كير ستارمر ،يسعى
ً
الستغالل ظــروف جونسون ،فضال عن
توافق مختلف استطالعات الــرأي على
تـ ـق ــدم املـ ـع ــارض ــن بـ ـق ــوة ع ـل ــى ح ـســاب
حزب املحافظني الحاكم ،من أجل فرض
ُ
إج ــراء انـتـخــابــات مـبـكــرة ،تـتـيــح لحزبه
ال ـع ــودة إل ــى  10داون ـي ـنــغ سـتــريــت ،فــإن
املعركة على خالفة جونسون في حزب
امل ـحــاف ـظــن وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى حـظــوظـهــم
السياسية فــي أي انـتـخــابــات مقبلة لن
تكون سهلة.
ويبرز اسم وزير الخزانة ريشي سوناك،
ً
ـا ل ـج ــون ـس ــونُ .
وي ـم ـكــن
خ ـل ـي ـفــة م ـح ـت ـم ـ
اعتبار الرجل ،املتحدر من أصول هندية،
بمثابة حـبــل إن ـقــاذ للمحافظني ،إلبـقــاء
س ـي ـطــرت ـهــم ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ،وبــال ـتــالــي
ت ـع ــزي ــز ح ـظ ــوظ ـه ــم ب ــال ـب ـق ــاء ع ـل ــى قـيــد
الحياة سياسيًا في االنتخابات املحلية،
ً
املقررة في  5مايو/أيار املقبل ،فضال عن
الـتـحـضـيــر ب ـصــورة ج ـيــدة لتشريعيات
ربيع ُ .2024
ويعتبر سوناك أيضًا بصفته
اقتصاديًا عمل في عــدد من املؤسسات،

قفزة هائلة للتضخم في السودان

سوناك خليفة محتمل لجونسون
(تايفون سالسي/األناضول)

وم ـن ـه ــا «غ ــول ــدم ــان سـ ــاكـ ــس» ،مـفـتــاحــا
لتأمني النمو االقتصادي البريطاني.
حـ ـت ــى اآلن تـ ـمـ ـن ــح أرق ـ ـ ـ ـ ــام االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـب ــري ـط ــان ــي رص ـ ـي ـ ـدًا جـ ـيـ ـدًا ل ـس ــون ــاك،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ت ـح ــدي ــات ال ـخ ــروج
من االنكماش في البالد ال تــزال تؤرقه،
وأبرزها محاولة لجم زيادة األجور ،في
مقابل زي ــادة الـضــرائــب .لكن االقتصاد
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ت ـ ـج ـ ــاوز مـ ـسـ ـت ــوي ــات مــا
ق ـبــل ال ــوب ــاء ،ب ـعــدمــا س ـجــل ن ـم ـوًا قــويــا

ف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي ،حسبما
أظ ـه ــرت ب ـيــانــات رس ـم ـيــة ص ـ ــدرت ،يــوم
الجمعة املاضي .وذكر «املكتب الوطني
ل ــإحـ ـص ــاءات» ف ــي بـ ـي ــان» «يـ ـق ـ ّـدر نمو
الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  0.9في
املائة في نوفمبر  ،2021وهــو أعلى من
مستوى مــا قبل الــوبــاء للمرة األول ــى».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـب ــري ـط ــان ــي
أصـبــح اآلن أعـلــى بنسبة  0.7فــي املائة
عــن املـسـتــوى ال ــذي سـ ّـجـلــه فــي فـبــرايــر/
ّ
شباط  .2020وعلق سوناك على التطور
الـجــديــد بــال ـقــول« :م ــن املــدهــش أن نــرى
حـجــم االق ـت ـصــاد ي ـعــود إل ــى مستويات
مــا قبل الــوبــاء ،وهــو دلـيــل على عزيمة
الشعب البريطاني وتصميمه».
نؤديه
حيوي
وقال« :لدينا جميعًا دور
ُ ّ
أحض
لحماية األرواح والوظائف ،وأنا
الجميع على الـقـيــام بــدورهــم مــن خالل
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـج ــرع ــات املـ ـع ــززة من
اللقاحات املضادة لكوفيد بأسرع وقت
ممكن» .في املقابل ،من املتوقع أن يظل
ن ـم ــو األج ـ ـ ــور دون م ـس ـت ــوى الـتـضـخــم
ط ـ ــوال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،وف ـق ــا لـتــوقـعــات
«ريزولوشن فاونديشن» ،ونتيجة لذلك،
ينبغي على األسر أن تتوقع زيادة كبيرة
ج ـ ـدًا وم ـث ـق ـلــة ل ـكــاه ـل ـهــا ،ب ـم ـعــدل 1200
جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي (ن ـحــو  1640دوالرا)
اعتبارًا من إبريل /نيسان املقبل ،في ظل
زيادة الضرائب وأسعار الطاقة.
(العربي الجديد)

طالب ستة من مش ّرعي
حزب المحافظين
جونسون باالستقالة

تـمـلــك م ـقـ ّـريــن رئـيـسـيــن ،ف ــي الـعــاصـمــة
ونيويورك األميركية،
البريطانية لندن
ُ
نـتــائــج اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي أجـ ــري ب ــن 12
يناير/كانون الثاني الحالي و 14منه،
ش ـ ــارك ف ـيــه  2005بــري ـطــان ـيــن .منحت
االستطالعات تقدمًا مريحًا لـ«العمال»،
هـ ــو األول مـ ــن ن ــوع ــه م ـن ــذ ع ـ ــام ،2013
بـحـصــولــه عـلــى  41فــي املــائــة مــن نــوايــا
امل ـس ـت ـف ـت ــن ،فـ ــي م ـق ــاب ــل  31فـ ــي امل ــائ ــة
لـلـمـحــافـظــن .ويـخـشــى ال ـح ــزب الـحــاكــم
من أن يؤدي بقاء جونسون في منصبه،
إلى تهديد قوته في االنتخابات املحلية
املقررة في  5مايو املقبل ،ما يجعل موقفه
ض ـع ـي ـفــا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة
املقررة في موعد أقصاه  2مايو .2024
لم يثر جونسون الغضب الشعبي فقط
ب ـس ـبــب الـ ـحـ ـف ــات ،ب ــل إن فـ ـت ــرة حـكـمــه
ال ـت ــي ن ــاه ــزت ال ـع ــام ــن ون ـص ــف ال ـع ــام،
ب ـ ـ ــدت م ـل ـي ـئ ــة ب ـف ـض ــائ ــح عـ ـ ـ ــدة ،وم ـن ـه ــا
ّ
تنحي كبير موظفي الحكومة سايمون
كيس عــن قـيــادة تحقيق فــي حفالت في
املكاتب الحكومية ،الشهر املــاضــي .كما
ّ
وج ـه ــت اس ـت ـقــالــة ال ــوزي ــر املـ ـس ــؤول عن
ملف «بريكست» ديفيد فروست الشهر
املــاضــي أيـضــا ،ضربة قوية لجونسون.
ّ
وعلل فروست استقالته بقوله« :أشعر
ب ـخ ـي ـبــة أم ـ ــل مـ ــن ال ـن ـه ــج ال ـ ـ ــذي تـسـلـكــه
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة» .وف ـ ـ ــي ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر امل ــاض ــي
أيضًا ،فرضت هيئة الرقابة االنتخابية
للمحافظني غرامة قدرها  17800جنيه
استرليني ( 23500دوالر) لـعــدم تقديم
تقارير دقيقة عن عملية تبرع ،ساهمت
في تمويل تجديد املقر الرسمي إلقامة
جونسون .وتعيد الغرامة فتح تساؤالت
ح ــول الـجـهــة الـتــي دفـعــت األمـ ــوال نظير
هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،وق ـ ّـدرتـ ـه ــا ب ـع ــض وس ــائ ــل
اإلع ـ ــام ب ـم ـئــات اآلالف م ــن الـجـنـيـهــات،
مشيرة إلــى أن جونسون كــان على علم
باألمر.
وعــانــى جــونـســون فــي أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول املاضي ،من فضيحة فساد الحقت
النائب السابق عن املحافظني في دائرة
ن ـ ــورث ش ــروب ـش ــاي ــر ،أوي ـ ــن ب ــات ــرس ــون.
ّ
وتسرع رئيس الــوزراء بمحاولة حماية
باترسون ،عبر تغيير اللوائح من أجل
إنـ ـق ــاذه ،إال أن مــوجــة االن ـت ـق ــادات الـتــي
ّ
الحقته ،دفعته للتخلي عــن باترسون،
ث ــم خـ ـس ــارة م ـق ـعــد ن ـ ــورث شــروب ـشــايــر
مل ـص ـل ـحــة ه ـي ـلــن مـ ــورغـ ــان ع ــن ال ـح ــزب

«الليبرالي الديمقراطي» .وفي سبتمبر
تعرضت بريطانيا لنقص ّ
املاضيّ ،
حاد
فــي املـحــروقــات ،بسبب تسريب إحاطة
حكومية حــول النقص في عــدد سائقي
الشاحنات ،ما أدى إلى تدفق املواطنني
إل ـ ــى م ـح ـط ــات ال ـ ــوق ـ ــود ،وال ـ ــوق ـ ــوف فــي
طــوابـيــر طــويـلــة .وأدى ذلــك إلــى ارتـفــاع
أسعار املشتقات النفطية ،واالستعانة
ب ــال ـج ـي ــش ل ـت ـغ ـط ـيــة ن ـق ــص ال ـس ــائ ـق ــن،
وتـ ــأمـ ــن ديـ ـم ــوم ــة سـ ــاسـ ــل الـ ـت ــوري ــد.
ومــع أن جــونـســون عــزا ذلــك إلــى «عــودة
االق ـت ـصــاد الـعــاملــي إل ــى ال ـح ـيــاة» ،إال أن
اقتصاديني كثر نفوا ذلك.
وفـ ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر  ،2020اسـ ـتـ ـق ــال م ــدي ــر
االتصاالت في  10داونينغ ستريت ،لي
ك ــاي ــن ،بـسـبــب وق ــوع ص ــراع داخ ـل ــي في
مجلس الـ ــوزراء .ودع ــا جــونـســون ،كبير
مستشاريه السابق دومينيك كامينغز،
ّ
لــاس ـت ـقــالــة .وف ــي  26م ــاي ــو  ،2021شــن
كــام ـي ـن ـغــز ه ـج ــوم ــا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق عـلــى
جـ ــون ـ ـسـ ــون ،خـ ـ ــال ت ـق ــدي ـم ــه إفـ ـ ـ ــادة فــي
الـبــرملــان ،استمرت سبع ســاعــات ،وجــاء
فيها أن «جونسون غير الئق لوظيفته»
وأن «ع ـ ـشـ ــرات اآلالف مـ ــن األشـ ـخ ــاص
لــم يـكــن يـجــب أن يـمــوتــوا بسبب سلوك
إج ــرام ــي ل ـجــون ـســون و(وزيـ ـ ـ ــر الـصـحــة
مات) هانكوك» .كما أنه في بدايات عهده
ال ـح ـكــومــي ،ف ـصــل  21نــائ ـبــا م ــن حــزبــه،
ملـخــالـفـتــه خـطـتــه فــي ش ــأن «بــريـكـســت»،
ّ
م ـم ـه ــدا ال ـط ــري ــق الن ـت ـخ ــاب ــات ديـسـمـبــر
.2019
وعدا الداخل ،فإن خالفات جونسون مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ال ـص ـيــف ،بسبب
االنـسـحــاب مــن أفغانستان ،انتهت يوم
 15سبتمبر امل ــاض ــي ،بـتــوقـيــع اتفاقية
«أوك ــوس» األمـنـيــة ،الـتــي تـضـ ّـم البلدين
باإلضافة إلى أستراليا .لكن االتفاق أجج
الـخــافــات املستعصية مــع الفرنسيني،
الذين خسروا بموجبه صفقة غواصات
بقيمة  40مليار دوالر .الخالف مع باريس
ل ـيــس م ـس ـت ـج ـدًا ،ب ــل ي ـب ــدأ ف ــي ال ـح ــدود
البحرية في بحر املــانــش ،ومسألة منح
ال ـت ــراخ ـي ــص ل ـل ـص ـي ــادي ــن األوروبـ ـ ـي ـ ــن،
الفرنسيني خصوصًا ،للصيد في املياه
الـبــريـطــانـيــة .وك ـ ــادت مـســألــة ع ــدم منح
ل ـنــدن ال ـتــراخ ـيــص ل ـل ـقــوارب الـفــرنـسـيــة،
أن تشعل أزم ــة طويلة ،وصـلــت إلــى ّ
حد
التلويح بالحرب بني البلدين.
فـ ـ ــي هـ ــونـ ــغ كـ ـ ــونـ ـ ــغ ،أظ ـ ـهـ ــر ج ــونـ ـس ــون
نواياه ملواجهة الصني ،معتبرًا أنه «إذا
استمرت الصني في تطبيق قانون األمن
القومي في هونغ كونغ ،فــإن بريطانيا
ستعرض على  350ألفًا من سكان اإلقليم
من حاملي ج ــوازات السفر البريطانية،
و 2.6مليون فــرد آخ ــر ،فــرصــة لالنتقال
إليها ،مع إمكانية حصول من ال يحمل
الجنسية البريطانية ،عليها».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

تــوقـعــت منظمة العمل
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــس ،ب ـقــاء
ن ـس ـب ــة الـ ـبـ ـط ــال ــة أع ـل ــى
م ــن مـسـتــويــات م ــا قبل
جــائ ـحــة ك ــورون ــا حتى
عام  2023على األقل.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت املـ ـنـ ـظـ ـم ــة فــي
ت ـ ـقـ ــريـ ــر «آف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق سـ ــوق
الـعـمــل  ،»2022أن عــدد
الـ ـع ــاطـ ـل ــن عـ ــن ال ـع ـمــل
حـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم خ ـ ــال
العام الجاري يبلغ 207
ماليني فــرد ،مقارنة مع
 186مليونا فــي .2019
وحـ ـ ــذر ت ـق ــري ــر مـنـظـمــة
الـعـمــل الــدول ـيــة ،مــن أن
الـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ـكـ ـل ــي ع ـلــى
الـتــوظـيــف أك ـبــر بكثير
مــن أرق ــام العاطلني عن
الـ ـعـ ـم ــل ،م ـض ـي ـف ــا« :ف ــي
 ،2022م ــن امل ـت ــوق ــع أن
يظل معدل املشاركة في
القوى العاملة العاملية
أق ــل ب ـم ـقــدار  1.2نقطة
مـ ـ ـئ ـ ــوي ـ ــة ع ـ ـ ــن .»2019
وزاد« :ن ـ ـح ـ ــذر أي ـض ــا
مـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ــدوث انـ ـتـ ـع ــاش
بـ ـ ـط ـ ــيء وغـ ـ ـي ـ ــر مـ ــؤكـ ــد،
ح ـي ــث م ــا يـ ـ ــزال ال ــوب ــاء
يــؤثــر بشكل كبير على
أسواق العمل العاملية».
ورأى التقرير أن هناك
تباينا في تأثير األزمة
بــن مجموعات العمال
والبلدان.
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لقطات

بورصة مسقط تخطط إلدراج شركات حكومية
قال رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط محمد بن
محفوظ العارضي ،إن البورصة تخطط إلدراج شركات
حكومية ،وتسعى لترقية السوق لمؤشر األسواق
الناشئة .وأضاف ّ
أن هناك اتفاقًا مع جهاز االستثمار
العماني إلدراج عدد من الشركات الحكومية خالل
ُ
هذا العام ،ما سيدعم مستويات السيولة وزيادة عمق
البورصة وجاذبيتها االستثمارية .وأشار العارضي إلى
إطالق مبادرات تتعلق بتطوير البنية األساسية وإدراج
أدوات استثمارية جديدة .وأكد أن البورصة تسعى
إلى ترقية السوق من بورصة حدودية إلى ناشئة،
عبر العمل على رفع سيولة األسهم المدرجة والقيم
السوقية والتركيز على تسهيل دخول االستثمار األجنبي.

وزير الطاقة السعودي :أسعار النفط مريحة
قال وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان،
ّ
إن سحب الواليات المتحدة األميركية من احتياطاتها
النفطية ،هو «أمر يخصها» .وأضاف بن سلمان،
في تصريحات على هامش «قمة أسبوع أبوظبي
لالستدامة» في دبي« :كان من الممكن أن تضخ
الواليات المتحدة المزيد من النفط من احتياطاتها
نظرا الرتفاع األسعار ..هذا أمر يخص الحكومة
األميركية» .وقررت الواليات المتحدة في نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي ،سحب نحو  50مليون برميل من
احتياطاتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى ،مثل
الصين والهند وكوريا الجنوبية ،لمواجهة ارتفاع
تكلفة الوقود.

ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول
ارتفع عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي،
بنسبة  59بالمائة ،خالل عام  ،2021وذلك مقارنة
بالعام الذي قبله .ووفقًا لبيانات المنظمة األوروبية
ّ
فإن القارة
لسالمة المالحة الجوية (يوروكنترول)،
العجوز شهدت  6.2ماليين رحلة طيران على الخطوط
الداخلية والخارجية خالل  ،2021سافر عبرها قرابة 900
مليون راكب .واستخدم نحو  7بالمائة من إجمالي
هؤالء المسافرين ،مطار إسطنبول خالل رحالتهم.
وبحسب بيانات حصلت عليها «األناضول» من إدارة
ّ
فإن إجمالي
تشغيل المطارات الحكومية في تركيا،
عدد المسافرين الذين استخدموا مطار إسطنبول خالل
 ،2021بلغ  37مليونًا و 176ألفًا و 509ركاب.

دعوات
مسمومة
مصطفى عبد السالم

خالل األيام املاضية انتشرت
دعوات مسمومة وخبيثة على
مواقع التواصل تطالب املصريني
بسحب أموالهم من البنوك.
الدعوات مجهولة املصدر ومن
شخصيات ال تملك خبرة في
إدارة األموال واالستثمارات،
واستندت إلى عدة معطيات غير
حقيقية ومؤشرات مبالغ فيها،
ً
منها مثال ّأن الحكومة يمكن أن
تضع يدها على أموال املدخرين
أسوة بما حدث في بلدان أخرى
آخرها لبنان ،أو أن الحكومة تعاني
من أزمة سيولة نقدية ،وأن األزمة
وصلت إلى القطاع املصرفي
في ظل توسع الحكومة األخير
في االقتراض بغزارة لتمويل
مشروعات كبرى ،أو أن هناك
مخاوف لدى الحكومة من قيام
املودعني بسحب أموالهم في حال
حدوث قالقل اقتصادية عقب رفع
البنوك املركزية الكبرى الفائدة
ملواجهة زيادة التضخم.
زادت تلك الدعوات عقب التقرير
الصادر عن مؤسسة فيتش
ويحذر من أزمة سيولة مرتقبة
في القطاع املصرفي ،وإقرار
البنك املركزي آلية ملنح سيولة
طارئة للبنوك التي تعاني عجزًا
في السيولة ،ودعوة السيسي
املصريني إلى إيداع أموالهم في
ً
البنوك بدال من العقارات.
وامللفت في األمر ّأن تلك الدعوات
املسمومة التي تنتشر من وقت
آلخر ال تستند إلى أساس
اقتصادي سليم ،بل إن الهدف
منها هو إثارة الذعر بني جموع
املصريني ،وإحداث نوع من
االرتباك داخل أكثر القطاعات
حساسية ،وربما دفع املدخرين
نحو سحب أموالهم من البنوك.
وامللفت أيضًا ّأن صوت هذه
الدعوات وصل بسرعة إلى آالف
املدخرين الذين يخشون على
تحويشة عمرهم ومن ضياعها،
ّ
خصوصًا في ظل األزمة املعيشية
الصعبة التي يعيشها املواطن.
لكن هذه الدعوات تجاهلت حقائق
عدة منها مثال أن البنك املركزي
املصري يضمن أموال املودعني،
وبالتالي فإن أي بنك يتعرض
ملخاطر ّ
فإن املركزي يضمن ودائع
عمالئه كاملة ،عكس ما يحدث
في دول أخرى ،وهذه الضمانة
تمتد لكل البنوك العاملة في مصر،
سواء محلية أو عربية أو أجنبية.
تاريخيًا ،هناك نحو  10بنوك
مصرية تعرضت لإلفالس والتعثر
وكان مصيرها االختفاء خالل
الثالثني عامًا األخيرة ،ورغم ذلك
لم يفقد مودع جنيهًا واحدًا من
أمواله ...خذ على سبيل املثال بنوك
األهرام والنيل واالعتماد والتجارة
واألهرام ومصر اكستريور
واملصري املتحد والدقهلية
التجاري واملصرف اإلسالمي،
بنوك تعثرت كلها بسبب الفساد
وسوء اإلدارة ونهب أموالها من
قبل برملانيني ورجال األعمال،
ورغم إفالس تلك املصارف
وإغالق أبوابهاّ ،
فإن البنك املركزي
تكفل بسداد أموال املودعني كاملة
رغم تبخرها بسبب ضخامة
الديون املتعثرة واملشكوك في
تحصيلها.

 %30ارتفاعًا في سعر شراء القمح من مزارعي الجزائر
الجزائر ـ عثمان لحياني

رفعت الحكومة الجزائرية سعر شراء الحبوب بهدف
معالجة تداعيات ارتفاع كلفة اإلنتاج بشكل كبير خالل
الفترة األخـيــرة ،على املــزارعــن خاصة سعر الكهرباء
ومياه السقي واليد العاملة والبذور واملواد املساعدة.
وقررت الحكومة رفع سعر شراء القمح والحبوب من
املزارعني بأكثر من  ،%30مقارنة مع األسعار املطبقة
منذ عام  ،2008بهدف تشجيع املزارعني على اإلنتاج،
وبيع محصولهم للحكومة.
وذكــر بيان صــادر عــن مجلس ال ــوزراء ،عقب اجتماع

مساء أول من أمس ،برئاسة الرئيس عبد املجيد تبون،
أنــه تـقــرر رفــع أسـعــار ش ــراء القمح الـلــن والـصـلــب من
املــزارعــن ،مــن  4500ديـنــار للقنطار إلــى  6000دينار
(من  32.2دوالرا إلى  43دوالرا) ،بزيادة بلغت نسبتها
 .%33.3كما تقرر رفع سعر شراء القمح اللني من 3500
دينار للقنطار (القنطار يزن  100كيلوغرام) إلى 5000
دي ـن ــار ،والـشـعـيــر مــن  2500دي ـنــار إل ــى  3400دي ـنــار،
والشوفان من  1800إلى  3400دينار.
ويأتي القرار بعد سلسلة مطالبات مستمرة منذ 12
عامًا من قبل املزارعني واالتحادات التي تمثلهم برفع
أسـعــار ال ـشــراء الـحـكــومــي ،مشيرين إلــى ارت ـفــاع كلفة

اإلن ـتــاج بشكل كبير خــال هــذه الـفـتــرة ،خــاصــة سعر
الكهرباء ومياه السقي واليد العاملة والبذور واملواد
املساعدة .وقرر مجلس الــوزراء كذلك فتح املجال أمام
االس ـت ـث ـمــارات الــزراع ـيــة األجـنـبـيــة الـنــاجـعــة ،وه ــو ما
يدفع السلطات نحو إع ــادة مناقشة بعض املشاريع
االستثمارية العربية خاصة ،والتي تعطلت في وقت
ســابــق ،على غــرار مشاريع شركة املــراعــي السعودية،
وفق محللني .وتعاني الجزائر منذ عقود من مشكالت
ضعف إنتاجها من القمح والحبوب ،حيث تلجأ إلى
اس ـت ـيــراد كـمـيــات كـبـيــرة م ــن الـقـمــح سـنــويــا لتموين
احتياجات الـســوق ،إضافة إلــى وارداتـهــا من الحليب
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املجفف ،ما يكلف خزينة الــدولــة مليارات ال ــدوالرات،
وهو ما فرض على الحكومة الجديدة البحث عن آليات
جديدة إلنعاش القطاع الزارعي ودعم مشاريع الزراعة
خاصة في مناطق الصحراء.
وخ ــال اجـتـمــاع مجلس الـ ــوزراء ،كشف تقرير قدمه
وسيط الجمهورية (هيئة وساطة ملحقة بالرئاسة
مـكـلـفــة بــال ـتــدخــل ل ـحــل ب ـعــض ال ـع ــراق ـي ــل اإلداريـ ـ ـ ــة)،
ح ــول وض ـعـيــة امل ـشــاريــع االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـعــال ـقــة في
مختلف املجاالت ،أنه َ
رفع العراقيل عن  679مشروعا
استثماريا وتم تسليم أصحابها رخص االستغالل
والدخول في اإلنتاج.
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إنفاق

معيشة

ال عجز في موازنة ليبيا 2021

الحكومة األردنية تواجه الشارع
الغاضب بقرارات «تجميلية»
تصاعد غضب الشارع
األردني من تدهور
األوضاع المعيشية ،وسط
مساع حكومية لتخفيف
ٍ
حدة االحتقان الشعبي
عبر قرارات وصفها
مراقبون بأنها تجميلية
عمان ـ زيد الدبيسية

تحاول الحكومة األردنية تخفيف
ح ـ ـ ــدة االحـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــان ل ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــارع
الـ ـغ ــاض ــب مـ ــن تـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ــاع
االقتصادية ومتوالية ارتفاع األسعار ورفع
الــدعــم عــن كــافــة السلع والـخــدمــات والــزيــادة
الكبيرة التي طــرأت خالل العامني املاضيني
عـلــى نـســب الـفـقــر وال ـب ـطــالــة بـسـبــب جائحة
كورونا وتداعياتها.
ووفـ ــق مــراق ـبــن ف ــإن ال ـح ـكــومــة تـ ــدرك حجم
االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء الـ ـشـ ـعـ ـب ــي م ـ ــن س ـ ـ ــوء األوض ـ ـ ـ ــاع
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وعـ ـ ــدم قـ ـ ــدرة امل ــواطـ ـن ــن عـلــى
تحمل مــزيــد مــن األع ـبــاء بسبب السياسات
االقـتـصــاديــة املـتــراكـمــة الـتــي تـقــوم فــي جلها
على رفع الضرائب دون انعكاس ذلك إيجابا
عـلــى مـسـتــويــات املعيشة والـفـقــر والـبـطــالــة،
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ال ـح ـكــومــة ت ـس ـعــى الح ـت ــواء
غـضـبــة الـ ـش ــارع م ــن خ ــال ق ـ ـ ــرارات تــوصــف
بأنها ليست أكثر من تجميلية لسياساتها
االقتصادية.
ويأتي ذلك في ظل محاوالت الحكومة أيضا
لتمرير قرارات اقتصادية جديدة تتعلق برفع
األسـعــار بخاصة تعرفة الكهرباء أوال ومن
بعدها أسعار املياه دون إثارة االحتجاجات
الشعبية ،وذلك من خالل صرف نظر الشارع
وتوجيهه لالهتمام بقرارات أخرى اتخذتها
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ب ـش ــأن تـخـفـيـضــات على
أسعار عدد من السلع استثنيت منها املواد
الـغــذائـيــة واملــرك ـبــات وغـيــرهــا وال ـتــي تشكل
عبئا كبيرا على املواطنني.

مل ـن ـظ ــوم ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وف ــي
م ـق ــدم ـت ـه ــا تـ ـع ــدي ــل الـ ــدس ـ ـتـ ــور ومـ ـ ــن ب ـع ــده
مـشــروعــا قــانــونــي األح ــزاب واالنـتـخــاب رغم
االنتقادات الكبيرة التي تدور حولها.
وك ــان ــت الـحـكــومــة قـ ــررت تـخـفـيــض الــرســوم
الجمركية على مختلف السلع لتصبح %5
فقط باستثناء السلع التي يوجد لها مثيل
مـحـلــي كــالـصـنــاعــات ال ـغــذائ ـيــة والـهـنــدسـيــة
وغ ـيــرهــا ،حـيــث سـتـصـبــح ال ـج ـمــارك عليها
بنسبة  %15بحلول .2027
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة الـ ـط ــاق ــة فــي
مجلس ال ـنــواب األردن ـ ــي ،ف ــراس الـعـجــارمــة،
فــي تـصــريــح خ ــاص لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» إن
الحكومة رغم تخفيضها الرسوم الجمركية
عـلــى بـعــض الـسـلــع إال أنـهــا فــي الــوقــت ذاتــه
رفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـتـ ــي سـتـطـبــق
اعتبارا من بداية شهر إبريل /نيسان املقبل،
مــا يـحـ ّـمــل املــواطـنــن مــزيــدا مــن األع ـبــاء رغــم
تبريرات الحكومة بــأن التعرفة الجديدة لن
تـمــس ال ـشــرائــح الـفـقـيــرة ومـ ـح ــدودة الــدخــل
ومنخفضة االستهالك.
وب ـ ّـن أن «ارت ـف ــاع أس ـعــار الـكـهــربــاء سيزيد
درج ـ ــة اس ـت ـي ــاء امل ــواط ـن ــن ل ـس ــوء األوض ـ ــاع
املعيشية وتراجع القدرات الشرائية ،ذلك أن
مــا تتحدث عنه الحكومة مــن دعــم للشرائح
الـتــي تستهلك لـغــايــة  600كيلو واط ساعة

%20

قالت وزارة الطاقة األردنية
إن قطاع الكهرباء يشكل
نحو  %20من الدين العام،
بسبب تراكم ديــون شركة
الــكــهــربــاء الوطنية التي
وصلت إلــى حــوالــي 7.18
مليارات دوالر.

تخفيض أسعار بعض السلع

ت ـس ـعــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ـب ــر قـ ـ ـ ــرارات تـخـفـيــض
األس ـع ــار ،لـكـســب شعبية ال ـش ــارع وتهدئته
بــال ـتــزامــن م ــع م ـنــاق ـشــات ال ـب ــرمل ــان األردنـ ــي

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ّ
ّ
الوطنية في ليبياّ ،
محمد
قال الناطق باسم حكومة الوحدة
ّ
ّ
حمودة ،إن الحكومة صرفت  83.98مليار دينار ( 19.39مليار
دوالر) من موازنة العام املاضي  .2021ووصف نتائج إنفاق
ً
ّ
قائال« :ال يوجد ّ
ّ
مالي».
أي عجز
باإليجابية،
املوازنة
وف ــي رده عـلــى س ــؤال مــراســل «ال ـعــربـ ّـي ال ـجــديــد» عــن حجم
ّ
ّ
العام واإليرادات ،أكد وجود مبلغ  2.9مليار دينار في
اإلنفاق
ّ
متبق من موازنة  ،2021ولم يصرف.
ة
العام
الخزانة
حساب
ّ
وزعــت ٍعلى الباب ّ
األول ّ
للرواتب بقيمة
وقــال« :املصروفات
الثاني
مليار
ّ 33.1
دينار (ال ـ ّـدوالر =  4.48دنانير) ،والـبــاب ّ
ّ
شغيلية بـ 7.8مليارات دينار ،والباب الثالث
وهي النفقات الت
ّ
ملشروعات التنمية :عودة الحياة ،بقيمة  15.76مليار دينار،
والباب الخامس للطوارئ بقيمة  6.490مليارات دينار».
ّ
ّ
ّ
حاليًا على أذونــات صرف
املالية تعمل
وأشار إلى أن وزارة
ّ
الرواتب لشهر ديسمبر /كانون األول املاضي ،مرجعًا تأخير
ّ
ّ
أضيفت
تي
ال
غييرات
الت
إلى
الثاني
تشرين
نوفمبر/
أذونات
ّ
عـلــى بـعــض ال ـق ـطــاعــات .وت ـق ـ ّـدر املـ ّ
ـؤس ـســة الــوط ـنـ ّـيــة للنفط
ّ
النفطية للعام املاضي بقيمة  22مليار دوالر.
اإليرادات
ّ
ّ
وفــي هــذا السياق ،قــال املحلل االقـتـصــادي ،مختار الجديد،
ّ
لـ«العربي الجديد» إن ميزان املدفوعات لهذا العام متوازنة،
ّ
ّ
وبالتالي فإن ميزان املدفوعات في حالة تــوازن .وأوضح أن
ّ
ّ
إيجابي ّ
ّ
بالرغم ّمن عدم تحقيق فائض ،خصوصًا أن
املؤشر
ّ
ّ
مدفوعات هذه السنة تمثل مدفوعات السنة املنصرمة ،2021
باإلضافة إلى مدفوعات واحتياجات ّ
مؤجلة من سنة 2020
ّ
ّ
بسبب توقف االعتمادات والبطاقات في السنة املاضية.
وي ــرى أس ـت ــاذ االق ـت ـصــاد بــالـجــامـعــات الـلـيـبـيــة ،مـحـمــد أبــو
ّ ّ
ً
غالية ،أن «البيانات تحتاج إلى قــراءة بصورة أخــرىّ ،أوال،
ّ
هناك زيادة ّ
مالية لقطاع التعليم وبعض القطاعات األخرى
ّ
ّ
ّ
لشهري نوفمبر وديسمبر لم تصرف حتى اآلن ،باإلضافة

ش ـه ــري ــا غ ـي ــر م ـن ـط ـقــي وال ي ـغ ـطــي ف ــروق ــات
أسـ ـع ــار ال ـت ـع ــرف ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وسـ ــط ع ــدم
التيقن مــن اسـتـمــرار تقديم ذلــك الــدعــم على
غرار تجارب سابقة عندما أوقفت الحكومة
دعـمــا ك ــان م ـقــررا للفئات الـفـقـيــرة ومتدنية
الدخل بدال من رفع الدعم عن الخبز».
وقـ ــال ال ـع ـجــارمــة إن ال ـح ـكــومــة س ـت ـكــون في
مــواجـهــة مــع مجلس ال ـنــواب إن لــم تستجب
مل ـطــالــب لـجـنــة ال ـطــاقــة ال ـن ـيــاب ـيــة وال ـت ــي من
بينها إع ــادة الـنـظــر بـتـعــرفــة الـكـهــربــاء على
ال ـشــرائــح الـفـقـيــرة وع ــدم رف ــع األس ـع ــار على
األشخاص الذين لديهم أنظمة طاقة شمسية
وتكبدوا نفقات مرتفعة لقاء تركيب الخاليا
الشمسية لتخفيض قيمة فــاتــورة الكهرباء
الشهرية ،والـيــوم يفاجؤون بقرار الحكومة
فرض دينار « 1.41دوالر» على كل كيلو من
طاقة النظام الشمسي.
ضغوط صندوق النقد

ويــأتــي رف ــع أس ـعــار الـكـهــربــاء اسـتـجــابــة من
الحكومة ملطالب صندوق النقد الدولي الذي
اعتبر إصــاح قطاع الكهرباء والتعرفة من
أهم املرتكزات الالزمة لتطبيق برامج إصالح
اقتصادي جديدة وتقديم مزيد من القروض
لألردن خالل الفترة املقبلة.
وقــالــت وزارة ال ـطــاقــة إن ــه بـمــوجــب بــرنــامــج
صندوق النقد الدولي ،تلتزم الحكومة بخطة
مدتها  3سنوات ابتداء من عام  2021لتعديل
تعرفة الكهرباء «بـهــدف تحسني استهداف
الدعم املقدم لألسر وخفض التكلفة العالية
لـلـكـهــربــاء عـلــى ال ـش ــرك ــات» ،وف ــق تعبيرها،
مـشـيــرة إلــى أن قـطــاع الـكـهــربــاء يشكل نحو
 %20م ــن ال ــدي ــن ال ـع ــام بـسـبــب ت ــراك ــم دي ــون
شــركــة الـكـهــربــاء الــوطـنـيــة الـتــي وصـلــت إلــى
حوالي  7.18مليارات دوالر.
وبموجب التعرفة الجديدة للكهرباء سيتم
اع ـت ـمــاد ث ــاث ش ــرائ ــح ل ـي ـكــون س ـعــر تـعــرفــة
االسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـشـ ـه ــري لـ ـه ــذه ال ـف ـئ ــة بـقـيـمــة
ّ
 50ف ـل ـســا ل ـك ــل ك ـي ـلــو واط س ــاع ــة لـشــريـحــة
االسـتـهــاك مــن ( )300 - 1كيلو واط ساعة،
و 100فلس لالستهالك من ( ،)600 -301و200
فلس لكل كيلو واط لالستهالك الذي يتجاوز
 600كيلو واط.
ووفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي
يوم الجمعة قبل املاضي ،فإن نحو  %15من
األس ــر األردن ـي ــة قــد تفقد الــوصــول إل ــى دعــم
أسعار الكهرباء جزئيًا أو كليًا ،إثــر تطبيق
التعرفة الكهربائية الـجــديــدة الـتــي تستعد
الحكومة لتطبيقها نهاية مارس /آذار.

مخاوف حكومية من عودة االحتجاجات المعيشية (فرانس برس)

إلــى اخـتــاف ّاألرق ــام حــول مشاريع عــودة الحياة بــن وزيــر
ّ
التخطيط والــنــاطــق باسم الحكومة ،ف ـ ّ
ـاألول أكــد صــرف 17
ّ
مليار دينار عليها ،والناطق باسم الحكومة قال 15 :مليار
أي هناك تضارب في األرقام» .وأضاف أبو ّ
دينارّ ،
غالية في
تصريحات لـ«العربي الجديد» ّأن الحكومة تصرف شهرياّ
ّ
 2.5مليار دينار ّ
للرواتب واألج ــور ،باإلضافة إلــى أن هناك
ّ
نفطية مــن الـعــام املــاضــي بقيمة  7مـلـيــارات دوالر
إيـ ــرادات
صرفت هذا العام ،مطالبا بضرورة إصدار بيان من مصرف
ّ
العام ّ
ّ
للسنة املنصرمة.
املركزي ،بشأن حجم اإلنفاق
ليبيا
ّ
ّ
وتقدر املوازنة املوحدة لكلتا الحكومتني بنحو  86.88مليار
ّ
ّ
ّ
ديـنــار ،بسعر الــصــرف  4.48دنانير مقابل ال ــدوالر .وتعول
الـ ّـدولــة على إنـتــاج مــا بــن  1.25مليون برميل نفط يوميًا
ّ
الحالي ،على أساس سعر نفط  50دوالرًا للبرميل،
في العام
ّ ّ
ويبلغ ّ
الدين العام حتى نهاية  154 ،2020مليار دينار ،وفق
بيانات رسمية.
ّ
ّ
العامة والشركات واملصارف
وبلغ عدد العاملني في الجهات
ّ
ّ
ّ
ّ
إجمالي
حكومي ،ما يشكل  %36من
نحو  2.36مليون موظف
عدد السكان نهاية العام املاضي ،وفقًا لبيانات وزارة العمل.
ويبلغ ّ
الحد األدنى لألجور نحو  450دينارًا ( 100دوالر).
وح ـ ـ ّـدد مـجـلــس إدارة م ـصــرف لـيـبـيــا امل ــرك ــزي مـطـلــع الـعــام
املاضي سعر صرف ّ
موحد جديد في أنحاء البالد عند 4.48
ً
دنانير ّ
ّ
للدوالر الواحد بدال من السعر القديم ( 1.4دينار) ،ما
ّ
خفض قيمة العملة بنسبة .%70
ّ
ّ
الهيدروكربونات العمود الفقري لالقتصاد
ويشكل قطاع
ّ
ّ
الــل ـي ـبـ ّـي إذ ت ـق ـ ّـدم ص ـ ــادرات الــن ـفــط ع ــادة أك ـثــر م ــن  %90من
ّ
ّ
اإليرادات الحكومية وأكثر من ّ %95من عائدات التصدير.
ّ
ّ
الوطنية للنفط عن رغبتها في استثمار
املؤسسة
وأعربت
 20مليار دوالر على مدار الثالث السنوات املقبلة الستعادة
قدرات اإلنتاج السابقة .وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي
في ّ
القارة األفريقية.

النفط المصدر الرئيسي لإليرادات في ليبيا (فرانس برس)

تقارير عربية
أسواق

قطر :زيادة الطلب ترفع أسعار عقارات «لوسيل»
الدوحة ـ هشام السعيد

شـهــدت أسـعــار الـعـقــارات فــي مدينة لوسيل
القطرية ارتفاعا ملحوظا خالل الربع األخير
مــن ال ـعــام املــاضــي وب ــداي ــات ال ـعــام الـجــديــد،
شملت الوحدات السكنية واإلدارية واإليجار
والتمليك.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـت ــوق ـع ــات خ ـ ـبـ ــراء ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،ف ــإن
األسـ ـع ــار س ــوف تـسـتـمــر ف ــي ال ــزي ــادة خــال
الفترة املقبلة ،لعدة أسباب ،أهمها أن لوسيل
من املناطق الحديثة في قطر والتي شملها
ق ــرار مجلس الـ ــوزراء الـقـطــري رقــم  28لسنة
ّ
 ،2020وي ـج ــوز فـيـهــا تـمــلــك ال ـع ـق ــارات لغير
القطريني ،واالنتفاع بها ،وهــي من املناطق

امل ـش ـم ــول ــة بــال ـت ـم ـلــك الـ ـح ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
مناطق أخــرى مثل مناطق الخليج الغربي
(لـقـطـيـفـيــة) ،وال ـل ــؤل ــؤة ،وال ــدف ـن ــة ،ومنتجع
الخور ،وعنيزة (املنطقة اإلدارية) ،والخرايج،
وج ـبــل ثـعـيـلــب .كـمــا أن االن ـت ـهــاء م ــن تنفيذ
عدد من املشروعات العقارية والخدمية في

أسعار التمليك تبدأ من
 400ألف دوالر لمساحات
محدودة

املدينة خالل العام الحالي ،سيدفع األسعار
إلى املزيد من االرتفاع.

مدينة متكاملة

لــوسـيــل مــديـنــة مـتـكــامـلــة ،تــم تـشـيـيــدهــا في
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة وتـضــم ع ـشــرات الـفـنــادق
وال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ـقـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
واملــؤسـســات االقتصادية واملــالـيــة والبنوك،
وتـ ــم تـخـطـيـطـهــا ل ـت ـس ـتــوعــب م ــا ي ـق ــرب مــن
 200ألــف نسمة ،ويتضمن تخطيطها عديد
األماكن الترفيهية ومنشآت طبية ورياضية
وت ـســوي ـق ـيــة وت ـج ــاري ــة وإداري ـ ـ ـ ــة ،وه ــي تقع
شـ ـم ــال ال ـ ــدوح ـ ــة ،بـ ـج ــوار ج ــزي ــرة ال ـل ــؤل ــؤة،
وتنقسم إلى أربع جزر و 19منطقة .ومن أبرز

مـعــاملـهــا اس ـتــاد لــوسـيــل ال ــذي سيستضيف
الـعــديــد مــن م ـبــاريــات ب ـطــوالت ك ــأس الـعــالــم
 .2022وتضم لوسيل ،جزيرة قطيفان ،وهي
جزء من البر الرئيسي لقطر ،وتم إنشاء ممر
مــائــي فـيـهــا مـمــا جـعـلـهــا ج ــزءا م ــن الخليج
ال ـعــربــي ولــوس ـيــل وب ـه ــا كـثـيــر م ــن املـنــاطــق
الترفيهية .هذا باإلضافة إلى سيف لوسيل،
وه ــو مـكــان يـحـتــوي عـلــى مـنـشــآت سياحية
وتــرفـيـهـيــة م ـت ـع ــددة ،كــامل ـقــاهــي ،واألس ـ ــواق
ال ـت ـج ــاري ــة ،وأم ــاك ــن االس ـت ـج ـم ــام بمختلف
األدوات والتجهيزات.
مؤشرات السوق

ووف ـق ــا مل ــؤش ــرات الـ ـس ــوق ،ف ــإن ال ـط ـلــب على
العقارات في لوسيل شهد ارتفاعا ملحوظًا
خالل الربع األخير من العام املاضي وبداية
العام الجاري ،مقارنة باملعروض ،األمر الذي
ساعد بدوره على نشاط الحركة العقارية في
تلك املدينة .وبالرغم من أن نسبة الزيادة في
أسـعــار اإلي ـج ــارات والتمليك فــي لوسيل لم
تتجاوز  %1.5خالل عام ،إال أن ارتفاع أسعار
ال ـع ـق ــارات ف ــي املــدي ـنــة بـصـفــة عــامــة جعلها
واح ــدة مــن أغلى املناطق السكنية فــي قطر.
ووفقا ملواقع التأجير واملتعاملني في السوق،
يبدأ متوسط إيجار الشقة غرفة واحــدة في
املـنــاطــق املـمـيــزة فــي لــوسـيــل مــن  5500ريــال
شهريا وحتى  10آالف ريال (الدوالر = 3.65
رياالت) .بينما يصل إيجار بعض الوحدات
التي تتكون من غرفتني ما بني  8500وحتى
 15ألف ريال شهريا ،حسب مكاتب عقارات.
أم ــا أس ـع ــار الـتـمـلـيــك فـتـبــدأ م ــن  1.5مليون
ريال (نحو  410آالف دوالر) بالنسبة لوحدة
سكنية بمساحات محدودة تتكون من غرفة
واحدة ،لتصل إلى  1.9مليون ريال لغرفتني،
وما يزيد عن املليوني ريال للثالث غرف.
مناطق جذب

إقبال كبير على شراء وتأجير العقارات في الدوحة ()Getty

ب ـشــأن مـسـتـقـبــل أس ـع ــار ال ــوح ــدات الـعـقــاريــة
فــي لوسيل خــال الفترة املقبلة ،قــال الخبير
واملـ ـثـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،امل ـع ـت ـم ــد ل ـ ــدى امل ـج ـلــس
األعـلــى للقضاء والـبـنــوك ،خليفة بــن خميس

املسلماني« :مدينة لوسيل واملناطق املجاورة
لها مثل اللؤلؤة والخليج الغربي تعتبر من
املناطق الجاذبة للمستثمرين ملا تتمتع به من
مميزات فــريــدة .وفــي ظــل الـقــرارات والقوانني
ّ
التي تسمح بتملك األجــانــب وتمتعهم بحق
االنتفاع في تلك املنطقة .فمن املتوقع استمرار
ارت ـفــاع األس ـعــار خ ــال ال ـعــام ال ـحــالــي» .وعــن
تأثير كأس العالم لكرة القدم املقرر إقامته في
قطر خالل العام الجاري ،على أسعار العقارات
فــي لــوسـيــل ،أوض ــح املسلماني أنــه بالنسبة
لـعـمـلـيــات ال ـب ـيــع والـ ـش ــراء ف ـلــن ي ـك ــون هـنــاك
تأثير يذكر ،ألن هذه املناطق تتمتع بمقومات
ثابتة تجذب املستثمرين بصفة عامة ،وهذه
املقومات أقــوى مــن أن تتأثر بتنظيم فعالية
مهمة مثل كأس العالم».
وأوض ـ ــح أن ت ــوف ــر ال ـخ ــدم ــات املـخـتـلـفــة مثل
املـنـشــآت الـصـحـيــة والتعليمية والترفيهية
ووس ــائ ــل م ــواص ــات م ـت ـعــددة وش ـب ـكــة طــرق
م ـم ـيــزة ،كـلـهــا ع ـنــاصــر س ــاع ــدت ع ـلــى زي ــادة
ال ـط ـل ــب فـ ــي ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة وارت ـ ـف ـ ــاع أس ـع ــار
العقارات فيها .وتابع ،في حديثه مع «العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «صـ ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرارات وال ـق ــوان ــن
املتعلقة بتملك األجــانــب وحــق االنـتـفــاع ،زاد
م ــن اإلقـ ـب ــال ع ـلــى ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ،سـ ــواء فيما
يـتـعـلــق بــال ـع ـقــارات الـسـكـنـيــة أو اإلداري ـ ــة أو
املشروعات» .وأضاف أن هذه القوانني شجعت
كثيرا مــن املقيمني على التملك واالستثمار
في املناطق املذكورة ،باإلضافة إلى املواطنني
واملستثمرين من الخارج .وأكد أن أي شخص
ي ـقــرر االس ـت ـث ـمــار ف ــي ق ـطــر فــإنــه يـعـلــم جـيــدا
طبيعة مناخ االستثمار بها وأهــم العناصر
الـ ـج ــاذب ــة والـ ـق ــوان ــن امل ـح ـف ــزة لــاس ـت ـث ـمــار،
والعوامل املؤثرة في أسعار العقارات.
وب ـش ــأن م ــا إذا ك ــان ــت املــرح ـلــة ال ـحــال ـيــة في
ح ــاج ــة إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـ ـقـ ــرارات الـحـكــومـيــة
والقوانني ،لضبط السوق في مدينة لوسيل
وغـيــرهــا مــن املـنــاطــق امل ـجــاورة ،قــال الخبير
واملثمن العقاري« :توجد اآلن عوامل كثيرة
مشجعة لالستثمار ،ولكن إذا ظهرت حاجة
ملحة ألي تعديل قانوني فبالتأكيد سيتم
التعامل معها بمزيد من الجدية».

تباين إغالق
بورصات
الخليج

أغلقت مؤشرات أســواق األسهم
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ع ـل ــى تـ ـب ــاي ــن ،أم ــس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،ف ــارت ـف ـع ــت فـ ــي ثــاثــة
أس ـ ـ ـ ـ ــواق ،بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
وت ــراجـ ـع ــت فـ ــي أرب ـ ـعـ ــة ب ـق ـي ــادة
دبـ ـ ــي ،وسـ ــط اسـ ـتـ ـق ــرار أس ـع ــار
النفط الخام شديدة التأثير على
اقتصادات املنطقة.
وارتفع مؤشر السوق السعودية
بنسبة  0.46باملائة إلى 12165.8
ن ـق ـطــة ،ب ــدع ــم م ـكــاســب األس ـهــم
ال ـق ـيــاديــة .وف ــي اإلم ـ ـ ــارات ،هبط
مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.7
باملائة إلــى  3179.3نقطة .ونزل
م ــؤش ــر سـ ــوق أب ــوظ ـب ــي بنسبة
 0.18باملائة إلــى  8332.2نقطة.
وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر ب ــورص ــة قـطــر
بنسبة  0.3باملائة إلى 12471.4
ن ـق ـطــة .وزاد امل ــؤش ــر األول في
ب ــورص ــة ال ـكــويــت بـنـسـبــة 0.46
باملائة إلى  8092.6نقطة .وهبط
مــؤشــر بــورصــة مسقط بنسبة
 0.56باملائة إلى  4216.9نقطة.

سورية

ركود أسواق األغنام في الشمال
عبد الكريم الثلجي

ت ــراج ـع ــت تــرب ـيــة األغـ ـن ــام ف ــي شـمــال
غ ــرب ــي س ــوري ــة ،وب ــات ــت تـشـكــل عبئًا
على املــربــن ،نتيجة ت ــردي األوض ــاع
االقتصادية وغــاء األع ــاف وتقلص
مـ ـس ــاح ــات املـ ــراعـ ــي ب ـس ـبــب س ـي ـطــرة
ق ــوات ال ـن ـظــام عـلــى م ـســاحــات كبيرة
ف ــي م ـط ـلــع  ،2020األم ـ ــر ال ـ ــذي أجـبــر
م ــرب ــي األغـ ـن ــام ع ـلــى ب ـيــع ق ـســم منها
م ــن أج ــل إط ـع ــام الـقـســم اآلخ ـ ــر ،وفـقــد
مـ ـعـ ـظ ــم م ـ ــرب ـ ــي األغ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــام أص ــولـ ـه ــم
املنتجة نتيجة النزوح املتكرر .ينتقل
م ـح ـمــود ال ـع ـبــد ال ـلــه الـ ــذي هــاجــر مع
أغ ـنــامــه ،مــن جـنــوب شــرقــي إدل ــب في
أري ـ ـ ــاف ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري ال ـخ ــارج ــة
عن سيطرة قــوات النظام للبحث عن
مراع ألغنامه ،إال أنه يجد صعوبة في
ٍ
ذل ــك بـسـبــب قـلــة امل ـســاحــات وانـتـشــار
ال ـع ـمــران واس ـت ـخــدام األراضـ ــي الـبــور
ف ــي اإلس ـ ـكـ ــان ،ح ـيــث أكـ ــد ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أنـ ــه يـبـيــع خـمـســة رؤوس
م ــن األغـ ـن ــام ل ـش ــراء ط ــن م ــن األع ــاف
إلط ـع ــام بـقـيــة ال ـ ـ ــرؤوس ،وكـ ــان تــأخــر
هطول األمطار هذا العام سببًا لغالء
األعالف ،حسب العبد الله.
تعتبر تربية األغنام مهنة سائدة في
املجتمعات الريفية في حلب وإدلــب،
كـ ــون امل ـن ـط ـقــة ذات ط ـب ـي ـعــة زراعـ ـي ــة،
وتـســاهــم فــي تحقيق األم ــن الـغــذائــي
لـ ـه ــذه املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ،حـ ـي ــث ي ـس ـت ـفــاد
منها فــي منتجات اللحوم والحليب
وم ـش ـت ـق ــات ــه ،وت ـش ـك ــل مـ ـص ــدر دخ ــل
لكثير من األسر السورية.
موجات النزوح

يــرجــع نـقـيــب األط ـب ــاء الـبـيـطــريــن في
م ـن ـط ـق ــة إدل ـ ـ ـ ــب ،حـ ـس ــن بـ ـ ـ ــان ،سـبــب
تراجع تربية األغنام لعدة أمور ،منها
مــوجــات ال ـنــزوح املـتـكــررة مــن مناطق
جـنــوب وش ــرق إدل ــب ،وقـلــة املساحات

املزروعة وخصوصًا الشعير ،وارتفاع
أسـعــار األع ــاف والـلـقــاحــات الـتــي يتم
استيراد معظمها من تركيا عبر معبر
باب الهوى الحدودي .فيما أرجع مدير
مشروع الثروة الحيوانية ،السيد عبد
ال ـحــي ســرمـيـنــي ،ف ــي مـنـظـمــة «وط ــن»
الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي شـ ـم ــال غ ــرب ــي س ــوري ــة
سبب تراجع تربية األغنام في شمال
سورية ،إلى تقلص املساحة الجغرافية
ل ــرع ــي األغـ ـن ــام ف ـي ـهــا ب ـس ـبــب سـيـطــرة
قــوات النظام على مساحات جغرافية
واس ـ ـعـ ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ح ــال ــة ال ـج ـفــاف
التي حدثت في اآلونة األخيرة ،وغالء
األعـ ـ ـ ــاف امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة وقـ ـل ــة األع ـ ــاف
امل ـح ـل ـيــة ف ــي م ـنــاطــق ش ـم ــال س ــوري ــة،
وغالء األدوية البيطرية.
وي ــرى ســرمـيـنــي ،أن أب ــرز الـتـحــديــات
التي تواجه مربي االغنام ،هي تذبذب
أس ـع ــار ال ـل ـحــوم واأللـ ـب ــان واألج ـب ــان،
مـمــا ينعكس سـلـبــا عـلــى اإلنـتــاجـيــة،
وعدم توفر املراعي الخصبة وارتفاع
أسعار األدوية البيطرية.
فيما يـقــول الطبيب البيطري غسان
بـكــرو لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن الـنــزاع
وخـ ـط ــورة ال ــوض ــع األمـ ـن ــي أدي ـ ــا إلــى
سلخ منطقة البادية عن بقية املناطق
ف ـف ـقــدت الـ ـث ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة م ـصــدرًا
أساسيًا للمراعي في الشتاء والربيع.
ك ـم ــا أدى ت ـه ـج ـيــر ال ـس ـك ــان ب ـص ــورة
قسرية مع ملكياتهم من املاشية إلى
ـراع أخــرى كانت
حرمان األغنام من مـ ٍ
تعتمد عليها ،حسب بكرو.
ركود األسواق

قبل  2011مثلت املواشي ما بني %35
إلــى  %40مــن اإلن ـتــاج الــزراعــي الكلي
لسورية ،مع اعتماد  %35من املنازل
ال ــريـ ـفـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ــربـ ـي ــة امل ـ ــواش ـ ــي فــي
معيشتها .وحسب آخر اإلحصائيات
،2010
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــة عـ ـ ــام
ً
وصلت أعداد األغنام إلى  18مليونا،

أما في إدلب فانخفضت أعداد األغنام
بنسبة .%22
وت ـش ـه ــد أس ـ ـ ــواق األغ ـ ـنـ ــام ف ــي ش ـمــال
غـ ــربـ ــي س ـ ــوري ـ ــة حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـ ــرك ـ ــود،
وي ـع ــود ذل ــك بـحـســب مـحـمــد األح ـمــد
وهو مربي أغنام وتاجرها ،إلى غالء
األع ـ ــاف امل ـس ـت ــوردة وارتـ ـف ــاع تكلفة
ضمان األراضي الزراعية.
وأضاف األحمد« :لكن نحن اليوم في
فصل الشتاء وال يوجد سوى العلف
املستورد نقدمه لألغنام ،األمــر الذي
أجبر أغلب املربني على بيع أو تقليل
عدد مواشيهم».
وأض ـ ـ ــاف األح ـ ـمـ ــد« :ج ـم ـي ــع األع ـ ــاف
واألدوي ــة البيطرية تأتينا مــن تركيا
ال ـتــي تختلف عــن املـنـتـجــات املحلية
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـيــز بـ ـج ــودة أكـ ـب ــر ،ك ـم ــا أن
األس ـ ـ ــواق تـشـهــد ح ــال ــة م ــن ال ـج ـمــود،
فكثير مــن املــربــن يــذهـبــون أكـثــر من
مرة للسوق دون أن يبيعوا أي رأس».
وأشـ ــار األح ـمــد إل ــى أن األس ـع ــار بــدأت
ت ـه ـب ــط ب ـع ــد ق ـ ـ ــدوم أعـ ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة مــن
املواشي من منبج والرقة وهي مناطق
خ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة قـ ـس ــد وب ــأسـ ـع ــار
أق ــل عــن طــريــق الـتـهــريــب ،وذل ــك بسبب
الجفاف الذي أصاب البالد في حني لم
يرخص سعر لحم الـخــروف املعروض
للبيع بسبب تكلفة إطعامه العالية من
األعالف .ولجأ مربو املاشية في املنطقة
إلــى أساليب عديدة إلطعام ماشيتهم،
مراع
كرعي مخلفات الحصاد وضمان
ٍ
غنية ببقايا الخضار الصيفية.
وت ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة م ـتــرام ـيــة
األطـ ـ ـ ــراف واملـ ـمـ ـت ــدة م ــن ت ـخ ــوم ري ــف
دمشق حتى الحدود العراقية شرقًا،
أحد أبرز املراعي الطبيعية في البالد،
وتـ ــوفـ ــر ن ـس ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن ال ـح ــاج ــة
الـعـ ّلـفـيــة ل ـل ـثــروة ال ـح ـيــوانـيــة .وكــانــت
ّ
تـ ــوفـ ــر ق ـب ــل  2011الـ ـس ــل ــة ال ـغ ــذائ ـي ــة
ل ـل ـمــواشــي وت ـغ ـنــي ال ــرع ــاة ع ــن ش ــراء
العلف الصناعي.
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أخبــار
العرب
عمان توقع اتفاقيتين مع
ُ
«بريتش بتروليوم»
وقعت مسقط وشركة «بريتش بتروليوم»
(بي.بي) اتفاقيتني لدعم مشروعات تنمية
الطاقة املتجددة على مستوى عاملي،
وتطوير إنتاج الهيدروجني األخضر
في سلطنة ُعمان بحلول عام .2030
وقال وزير الطاقة واملعادن محمد بن
حمد الرمحي ،في بيان ،أمس اإلثننيّ ،إن
االتفاقيتني خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية
ُعمان  .2040وذكر الوزير ّأن الشراكة
مع «بي .بي» البريطانية ستتيح العمل
على تطوير موارد الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح املتجددة بمعايير عاملية.
وتابع« :ستدعم الشراكة أيضًا ،توليد
الطاقة النظيفة للشبكة وتشغيل مصانع
الهيدروجني األخضر لتلبية الطلب املحلي
والتصدير للخارج» .وبموجب االتفاقيتني،
يتعاون الجانبان في عدد من املجاالت،
بما في ذلك استراتيجية الطاقة املتجددة
واللوائح التنظيمية للقطاع ،وإنشاء مركز
للطاقة املتجددة وتطوير القوى العاملة
املحلية وتأهيلها للعمل في هذا القطاع
الجديد.
اإلمارات وكوريا الجنوبية
توقعان مذكرة تفاهم
َّ
وقعت اإلمارات وكوريا الجنوبية ،مساء
أول من أمس ،مذكرة تفاهم بشأن التعاون
املتوسط وطويل األمد في مجاالت
الصناعات الدفاعية.
وجرى التوقيع في إمارة دبي ،بحضور
ّ
كل من نائب رئيس اإلمارات ،محمد بن
راشد آل مكتوم ،ورئيس كوريا الجنوبية،
مون جيه إن ،بحسب وكالة األنباء
اإلماراتية الرسمية (وام).
واإلمارات إحدى أبرز دول الخليج املهتمة
بالصناعات الدفاعية في اآلونة األخيرة،
وأول محطة في جولة ملون جيه إن ،في
منطقة الشرق األوسط بزيارة تشمل
أيضًا السعودية ومصر.
ووفق «وام» شهد املسؤوالن اإلماراتي
والكوري الجنوبي ،عقب جلسة مباحثات
«توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات
التعاون».
كما جرى توقيع ثالث اتفاقيات بني شركة
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجهات
وشركات كورية ،وكذلك مذكرة تفاهم
بني مجلس التوازن االقتصادي (إماراتي/
رسمي) وشركة «هانهوا» للدفاع بكوريا
الجنوبية.

أخبــار
العالم
صادرات قياسية لتركيا
خالل 2021
قال وزير التجارة التركي محمد موش،
إن بالده حققت أرقامًا قياسية في قطاع
التصدير خالل العام املنصرم ،بقيمة 225.4
مليار دوالر .جاء ذلك في كلمة ألقاها
خالل مشاركته في حفل توزيع جوائز
الدبلوماسية التجارية الذي نظمه مجلس
العالقات االقتصادية الخارجية التركية.
وأوضح موش ّأن الصادرات التركية خالل
العام املاضي ،ارتفعت بنسبة  32.9باملائة،
مقارنة مع عام  .2020وأشار موش إلى ّأن
عائدات تركيا من قطاع التصدير ارتفعت 6
أضعاف مع نهاية عام  ،2021مقارنة بقيمة
صادرات عام  .2002وأكد ّأن وزارة التجارة
التركية ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية
التجارية التي يبذلها مجلس العالقات
االقتصادية الخارجية.
انخفاض معدل البطالة
في الصين
ظلت سوق التوظيف بالصني مستقرة
بشكل عام في عام  ،2021فقد بلغ معدل
البطالة الحضرية على أساس املسح 5.1 ،في
املائة ،بانخفاض  0.5نقطة مئوية عن نفس
الفترة من العام السابق ،حسبما أظهرت
بيانات من املكتب الوطني لإلحصاء أمس
االثنني .وفي مؤتمر صحافي ،أعلن نينغ
جي تشه ،رئيس املكتب الوطني لإلحصاء،
خلق إجمالي  12.69مليون وظيفة جديدة
في املناطق الحضرية خالل عام ،2021
بزيادة قدرها  830ألف مقارنة بعام .2020
وأوضح نينغ ّأن الوظائف الحضرية الجديدة
في العام املاضي تجاوزت الهدف السنوي،
وكان معدل البطالة في املناطق الحضرية
على أساس املسح أقل من الهدف الذي تم
تحديده عند نحو  5.5باملائة .وعزا نينغ
استقرار سوق العمل جزئيًا إلى خلق
فرص العمل الذي يغذيه استمرار االنتعاش
ً
االقتصادي والتنمية في الصني ،فضال عن
ُ
سياسة البالد املعززة للتوظيف.
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رؤية

أسواق صرف
تجاهل الجنيه اإلسترليني أزمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
السياسية ،وحقق أعلى ارتفاعاته مقابل الدوالر واليورو في سوق
الصرف طوال األسبوع الماضي

جماهير في
لندن تطالب
باستقالة رئيس
الوزراء البريطاني
جونسون ()Getty

صحوة الجنيه
اإلسترليني
لندن ــ العربي الجديد

ب ـي ـن ـم ــا يـ ــواجـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس جــون ـســون
امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـغ ــوط الـسـيــاسـيــة
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل حـ ــزبـ ــه وي ـط ــال ــب
برملانيون بعزله بسبب عدم تقيده بالقوانني
ال ـخــاصــة بـمـكــافـحــة ك ــورون ــا ،ي ــراق ــب خـبــراء
فــي ش ــؤون امل ــال وأسـ ــواق ال ـصــرف تــداعـيــات
مـسـتـقـبــل ج ــون ـس ــون ال ـس ـيــاســي ع ـلــى سعر
صــرف الجنيه اإلسترليني الــذي جنى أكبر
م ـكــاس ـبــه م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر وال ـ ـيـ ــورو ومـعـظــم
الـعـمــات الــرئـيـسـيــة بـســوق ال ـصــرف العاملي
خـ ــال األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة .وي ـ ــرى مـحـلـلــون
أن عـ ــزل رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي رب ـمــا
سيعقد املـشـهــد االق ـت ـصــادي فــي بريطانيا،

حي المال البريطاني

أكـ ـث ــر مـ ــن أن ـ ــه س ـي ـك ــون م ـف ـي ـدًا ل ــاق ـت ـص ــاد.
الـخـبـيــرة االق ـت ـصــاديــة بـمــؤسـســة «كــابـيـتــال
إي ـك ــون ــوم ـك ــس» ،روث غ ــريـ ـغ ــوري ،تـ ــرى في
تحليل أن «استقالة جونسون ،أو عزله ،من
منصب رئاسة الوزراء لن تحدث تغييرًا يذكر

فــي م ـســار الـنـمــو االق ـت ـص ــادي الـبــريـطــانــي»،
ولكنها تشير إلى أن عزله سيقود إلى فترة من
عدم االستقرار السياسي في البالد ،وبالتالي
سـتـكــون م ـضــرة لــاق ـت ـصــاد» .بــل إن الخبير
االستراتيجي لدى «رابوبنك» في لندن ،جني
فــولــي ،يــرى أن احتمالية استقالة «بــوريــس
ج ــونـ ـس ــون مـ ــن م ـن ـص ـبــه قـ ــد ت ـ ًـدع ــم الـجـنـيــه
اإلسترليني مقابل الـ ــدوالر ،وفــقــا ملــا ذكرته
وكــالــة بـلــومـبـيــرغ» .وق ــال فــولــي إن «الـقـيــادة
القوية واملستقرة قد تضع اإلسترليني على
مـســار أفـضــل ،ألن العمالت تميل إلــى الـقــادة
األق ــوي ــاء» .فــي ذات التحليل تـقــول مؤسسة
«كابيتال إيكونومكس» ،إن أداء ســوق املــال
البريطاني وسعر صرف اإلسترليني يتأثران
أك ـثــر ب ـس ـيــاســات ب ـنــك إنـك ـل ـتــرا امل ــرك ــزي ،من
تأثرهما بمستقبل بقاء جونسون في الحكم
أو عدمه .ويحتاج االقتصاد البريطاني في
الــوقــت الــراهــن إلــى جرعة كبيرة فــي اإلنـفــاق،
ولكن الحكومة تواجه مشكلة االرتفاع الكبير
فــي الضرائب التي بلغت أعلى مستوى لها
منذ  70عامًا.
وحـتــى اآلن تجاهل اإلسترليني عبر األداء
الـ ـق ــوي أزم ـ ــة ج ــون ـس ــون ال ـس ـيــاس ـيــة ،حـيــث
تـمـكــن م ــن ال ـص ـع ــود ال ـق ــوي م ـقــابــل ال ـي ــورو
طوال األسابيع املاضية ،وارتفع اإلسترليني
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي فـ ــوق
مستوى  1.20ي ــورو ألول مــرة منذ فبراير/
ش ـبــاط ال ـعــام  .2020وي ـتــوقــع خ ـبــراء صــرف
أن ي ــواص ــل اإلس ـتــرل ـي ـنــي م ـس ـت ــواه املــرت ـفــع
وسط الصعوبات التي تعاني منها منطقة

االقتصاد بحاجة
لزيادة اإلنفاق الحكومي
ولكن هنالك مخاوف
من الضرائب

اليورو ،والضغوط الجيوسياسية للحشود
العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.
ويتوقع محللون بموقع «باوند ستيرلنغ»
اللندني ،أن يواصل سعر صرف اإلسترليني
الـتــأرجــح حــول  1.195ي ــورو خــال األسـبــوع
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري .كـ ـم ــا م ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـس ـت ـف ـيــد

اإلسترليني من ثبات التضخم لدى مستوى
 %5.1ال ـ ـ ــذي ب ـل ـغ ــه فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون
األول امل ــاض ــي .وي ــاح ــظ أن االرتـ ـف ــاع ال ــذي
شهدته أسعار املواد الغذائية والسيارات تم
تعويضه بانخفاض أسعار املالبس .ويرى
رئيس وحــدة العمالت بمؤسسة «بانثيون

األسر التركية تحت نيران الغالء ...والتضخم يلتهم المداخيل
غالء المعيشة في تركيا
يهدد بتحويل أسر من
الطبقة الوسطى إلى
فقراء ،فقد ارتفعت
بعض األسعار بمعدالت
تزيد عن %200
إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تختصر الـسـيــدة الـتــركـيــة عــائـشــة بــوسـتــان،
ارتفاع األسعار في األسواق التركية بمعدالت
قـيــاسـيــة ب ــ«ال ـكــارثــة الـتــي حـلــت عـلــى األت ــراك
م ـن ــذ عـ ــامـ ــن» ،ف ـم ـضــاع ـفــة األس ـ ـعـ ــار حــولــت
أع ـ ــدادًا كـبـيــرة م ــن األس ــر إل ــى طـبـقــة ال ـف ـقــراء،
ب ـعــد زي ـ ــادة اإلنـ ـف ــاق ال ـش ـهــري ع ــن املــداخ ـيــل،
واسـتـمــرار ارتـفــاع أسـعــار املنتجات الغذائية
وال ـط ــاق ــة ال ـتــي ت ـب ـ ّـدل مـعـهــا ك ــل شـ ــيء ،حتى
النمط الغذائي ،إذ زاد انتشار الشراء بالحبة،
وتراجعت عــادات كثيرة حافظ عليها األتراك
منذ عـقــود ،كــاألكــل فــي املـطــاعــم واالحـتـفــاالت
باملناسبات .وتشير بوستان إلى أن الخضر
والـفــواكــه ارتفعت بنحو  %150خــال عامني
«لــم تـعــرف تركيا سـعـرًا لـلـبـنــدورة يصل إلى
 15ليرة ،والباذنجان إلــى  20ليرة ،واللحوم
بأنواعها بني  70و ،%100بعد أن تعدى كيلو
اللحوم الـحـمــراء «مــن دون دهـنــة»  200ليرة،
ووصل سعر السمكة الواحدة  35ليرة تركية»،
كما لــم تسلم املنتجات الغذائية األخ ــرى من
«لهيب األسعار» ،فتعدى كيلو السكر  9ليرات
واألرز  15لـيــرة ،ووصــل سعر كيلو الحمص
والـعــدس  40لـيــرة ،وليتر زيــت عباد الشمس
 25ل ـيــرة .مـعـتـبــرة ،خــال حديثها لــ«الـعــربــي
ّ
ال ـجــديــد» ،أن الــوضــع يـ ــزداد صـعــوبــة بــواقــع
استمرار تراجع سعر صرف الليرة و«تـ ّ
ـذرع»

هل ُتسعف االستثمارات
الحكومية السعودية
رؤية 2030؟
أحمد ذكر اهلل

العملة البريطانية
تتجاهل أزمة
جونسون وتواصل
االرتفاع

ال يــزال قطاع المال واألعــمــال البريطاني مهيمنًا في أوروبـــا ،رغم
خسارته شركات رئيسية ومصارف انتقلت إلى مراكز مالية أخرى في
القارة .وقال لي وايلد ،مسؤول
استراتيجية األســهــم فــي شركة
انتراكتيف إنفستر ،إن «لندن مركز
مالي عالمي منذ مئات السنين.
وبــريــكــســت لـــن يــغــيــر ذلـــك في
المستقبل القريب» .لكن واجه
حي المال في لندن صعوبات في
ّ
أعقاب بريكست ،إذ خسر العديد
من الصفقات التجارية والتسويات
المالية األوروبية.

متجر خضر وفاكهة في إسطنبول ()Getty
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الجميع بارتفاع سعر الدوالر ،حتى بالنسبة
لإلنتاج املحلي والسلع اليومية« :سعر قطعة
الـخـبــز وصــل إل ــى  3ل ـيــرات تــركـيــة» .وشـهــدت
تــركـيــا مــع بــدايــة ال ـعــام ال ـجــديــد ،ارت ـفــاعــا في
نـسـبــة ال ـت ـض ـخــم وم ــؤش ــر أس ـع ــار املـنـتـجــن،
فقفز مؤشر األسعار بحسب هيئة اإلحصاء
بنسبة  %19.8خ ــال شـهــر نوفمبر/تشرين
الثاني  2021مقارنة بديسمبر/كانون األول
 ،2020لـتـسـتـمــر األس ـع ــار ف ــي االرتـ ـف ــاع ،بعد
تراجع قيمة الليرة بأكثر من  %44خالل العام
املاضي ،ولتشهد تركيا مطلع العام الجاري
 ،2022أعلى نسبة تضخم منذ  19عامًا ،بعدما
سجل التضخم على أساس سنوي  ،%36بعد
ارتفاع أسعار الغذاء وتكلفة النقل والطاقة.
ويــرى االقتصادي التركي مسلم أويـصــال أن
التضخم ومعيشة األتراك «هي التحدي األكبر
ّ
أم ــام الـحـكــومــة» ،معتبرًا أن وص ــول معدالت
البطالة والفقر إلى «آحــاد وعشرات» مخالف
ل ـتــوج ـهــات ووعـ ـ ــود ال ـح ـك ــوم ــة ،وخ ـط ــر على
بـنـيــة املـجـتـمــع «وس ـي ـكــون لــذلــك األث ــر األكـبــر
بـمــامــح انـتـخــابــات ال ـعــام امل ـق ـبــل» .ويضيف
أويصال لـ«العربي الجديد» أن زيادة األجور
وال ـ ــروات ـ ــب هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ب ـم ــا ي ـ ـ ــوازي ت ــراج ــع
ّ
قيمة الليرة «أمــر إيجابي ومـهــم» ،لكن األهم
بــرأيــه ،ضـبــط األس ـعــار وتثبيت سـعــر صــرف
ّ
العملة ،ألن استمرار التذبذب والتراجع يؤثر
عـلــى االس ـت ـث ـمــارات ونـمــو االق ـت ـصــاد ،وليس
عـلــى مـسـتــوى مـعـيـشــة األت ـ ــراك ف ـقــط .ويلفت
االقتصادي التركي إلى ضرورة إيالء السوق
الــداخـلـيــة أهـمـيــة عـلــى الـتـصــديــر ،بـعــد بلوغ

غالء المعيشة يشكل
التحدي األكبر للمواطن
التركي والحكومة

ب ــاده أع ـلــى قـيـمــة تـصــديــر بـتــاريـخـهــا الـعــام
بزيادة بأكثر
املاضي بنحو  225مليار دوالر،
ّ
ّ
مــن  %31عــن ع ــام « 2020ل ـكــن ذل ــك أث ــر على
األسـعــار ومستوى العرض بالسوق» ،مذكرًا
ّ
أن صــادرات بالده من الخضر والفواكه ،على
سبيل املـثــال ،زادت عن  3مليارات دوالر عام
 ،2021ول ـك ــن املـسـتـهـلــك ي ــدف ــع ضــري ـبــة غــاء
األسعار .وكانت تركيا قد رفعت الحد األدنى
ل ـلــرواتــب واألج ـ ــور ل ـعــام  2022بـنـسـبــة %50
لـيـصــل إل ــى  4250ل ـي ــرة ،ب ـعــد غ ــاء األس ـعــار
وت ــراج ــع س ـعــر ص ــرف الـعـمـلــة املـحـلـيــة أم ــام
ال ــدوالر ،مــن  7.4لـيــرات مطلع عــام  2021إلى
نحو  13.5ليرة اليوم.
وكان وزير املالية التركي نور الدين النبطي
قد وعد بتخفيض معدل التضخم السنوي،
إل ـ ــى خ ــان ــة اآلحـ ـ ـ ـ ــاد ،ب ـح ـل ــول م ــوع ــد إج ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وال ـبــرملــان ـيــة امل ـقــرر
إج ــراؤه ــا ف ــي مـنـتـصــف ع ــام  ،2023مضيفًا
خــال حديثه قبل أيــام إلــى رؤســاء املنظمات
غ ـيــر الـحـكــومـيــة ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،أن مشكلة
تــركـيــا الــوح ـيــدة اآلن هــي الـتـضـخــم املــرتـفــع،
ولكن سيبدأ التغيير بعد الربع األول من العام
الجاري «جــراء سياساتنا املالية والخطوات
التي سنتخذها ،سندخل االنتخابات العام
املـقـبــل بـتـضـخــم م ــن رق ــم واحـ ـ ــد» .ويـتـســاءل
االقـتـصــادي التركي مسلم أويـصــال عــن آلية
تخفيض التضخم التي يشير إليها الوزير،
إن استمر سعر صــرف الليرة بالتراجع ولم
تـجــد الـسـيــاســات املــالـيــة نـجــاحــا «أو استمر
املـصــرف املــركــزي بتخفيض سعر الـفــائــدة»،
وق ـت ـهــا س ـت ـكــون مـعـيـشــة األت ـ ـ ــراك ه ــي خطة
املعارضة بمواجهة حــزب العدالة والتنمية،
ّ
وق ــد ي ـنـجـحــون ب ــذل ــك .ووف ـ ــق مـ ـص ــادر ،ف ــإن
الحكومة التركية تستعد التخاذ سلسلة من
اإلجراءات خالل عام ّ 2022للحد من التضخم
وغــاء املعيشة ،موضحة أنـهــا بدأتها برفع
الحد األدنــى لألجور وتستمر عبر إجــراءات
هذا العام ،لعودة التضخم إلى أقل من .%10

ماكرو أيكونومكس» ،صامويل تومبس ،أن
اإلسترليني سيحافظ على مستواه املرتفع
مقابل اليورو خالل الشهور املقبلة.
على صعيد ال ــدوالر ،يــرى العديد من خبراء
الصرف أن اإلسترليني سيستفيد من هروب
امل ـض ــارب ــن امل ـتــوقــع م ــن األص ـ ــول األمـيــركـيــة

ف ــي ب ــداي ــة ف ـت ــرة ت ـشــديــد ال ـس ـيــاســة الـنـقــديــة
وانتظارهم لــردة فعل ســوق املــال والسندات
األمـيــركـيــة عـلــى الـسـيــاســة الـنـقــديــة الـجــديــدة
بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرات مـ ــن ضـ ــخ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات وشـ ـ ــراء
الـسـنــدات الـتــي سحبت مـخــاطــر االسـتـثـمــار.
ويشير محللون ملوقع «باوند ستيرلنغ» ،إلى

أن العديد من املضاربني سيلجأون إلى تنفيذ
صفقات مبيعات لــأصــول األميركية لجني
أرب ــاح ،خاصة أن أداء ال ــدوالر لم يكن بنفس
القوة التي كانت متوقعة .وكــان املضاربون
الكبار على الورقة الخضراء قد راهنوا على
استمرار قوة الــدوالر لفترة ستة شهور على
األقل بعد تأكيد مجلس االحتياطي الفيدرالي
(الـبـنــك املــركــزي األمـيــركــي) على أنــه سيتجه
لتشديد السياسة النقدية ملكافحة التضخم
املــرتـفــع ،ولكنهم الح ـظــوا أن الـ ــدوالر اعـتــراه
الضعف بني منتصف ديسمبر /كانون األول
ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري.
إل ــى ج ــان ــب ذل ــك يـسـتـفـيــد اإلس ـتــرل ـي ـنــي من
ه ــروب املـسـتـثـمــريــن م ــن أسـ ــواق آس ـيــا الـتــي
ت ـت ـف ـشــى ف ـي ـهــا س ــال ــة امل ـت ـح ــور أوم ـي ـك ــرون
بسرعة وترفع من مخاطر األصول في الكثير
من كبرى دول آسيا مقارنة بالدول الغربية.
ومـعــروف أن لندن مــن األس ــواق املالية التي
ي ـع ــرف ـه ــا امل ـس ـت ـث ـم ــرون اآلس ـ ـيـ ــويـ ــون ج ـي ـدًا
ولديهم فيها شــركــات وبـنــوك ،وبالتالي قد
تكون من األســواق الجاذبة لــرؤوس األمــوال
ال ـهــاربــة م ــن أس ـ ــواق آس ـي ــا .ويـ ــرى محللون
أن االنـخـفــاض الكبير فــي سـعــر ص ــرف الــن
الياباني الذي بلغ نسبة  %30حسب بيانات
ن ـي ـك ــاي ،رب ـم ــا س ـتــدعــم اإلس ـتــرل ـي ـنــي خــال
الشهور املقبلة .وكــان املستثمرون في آسيا
ي ـش ـت ــرون الـ ــن وأصـ ــولـ ــه م ــن أدوات مــالـيــة
ك ــ«م ــاذ آم ــن» .عـلــى صعيد تـعــزيــز جاذبية
س ــوق املـ ــال الـبــريـطــانـيــة ال ـتــي ت ـعــد ماكينة
الـجــذب الرئيسية لالستثمارات الخارجية،
تعمل الـبــورصــة عـلــى اب ـتــداع آل ـيــات جــديــدة
لـتـنـشـيــط الـ ـس ــوق .وح ـس ــب صـحـيـفــة «وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» اق ـتــرحــت ب ــورص ــة لـنــدن
إطــاق سوق متخصصة للشركات الخاصة
لطرح أسهمها للتداول العام.
وحـســب الصحيفة االقـتـصــاديــة األمـيــركـيــة،
ف ــإن ال ـشــركــات ال ـخــاصــة سـيـكــون بــإمـكــانـهــا
إدراج أسهمها للتداول العام ملا يتراوح بني
ي ــوم واحـ ــد وخ ـم ـســة أي ـ ــام ،ف ــي ك ــل ف ـتــرة من
ف ـتــرات الـ ـت ــداول ،ال ـتــي قــد تـعـقــد م ــرة واح ــدة
شهريًا أو مرة كل ربع سنة ،أو كل ستة أشهر.
وقال متحدث باسم بورصة لندن للصحيفة
إن هـنــاك «إمـكــانـيــة لـطــرح م ـســارات إضافية
للسوق حتى تدعم هذا النطاق األعــرض من
الشركات خالل دورة حياتها التمويلية ،بما
فــي ذلــك مساعدتها على االنـتـقــال مــن سوق
التداول الخاصة إلى السوق العامة ،وكذلك
العودة إليها مرة أخرى».

سالسل اإلمداد تهدد التجارة العالمية
بكين ــ العربي الجديد

كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر أن الـ ـضـ ـغ ــوط عـ ـل ــى س ــاس ــل
اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـع ــامل ـي ــة ال تـ ـ ــزال مــرت ـف ـعــة أع ـلــى
مــن مـسـتــويــات مــا قـبــل الـجــائـحــة ،لـكــن هناك
إش ــارات حــول أن العالقات التجارية العاملية
ق ــد بـ ــدأت ال ـتــوجــه ن ـحــو م ـس ـتــويــات طبيعية
فــي الـعــام ال ـجــاري ،على الــرغــم مــن أن العديد
مــن ال ــدول تــواجــه زي ــادة فــي إصــابــات كورونا
وم ـع ــدل الـتـضـخــم .وكـشـفــت ب ـيــانــات مقياس
ق ـي ــود س ــاس ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـع ــامل ـي ــة ،والـ ــذي
أع ــده بنك االحـتـيــاط الـفـيــدرالــي فــي نيويورك
ونقلتها صحيفة «فــايـنــانـشـيــال تــاي ـمــز» ،أن
تلك الضغوط وصلت إلى ذروتها في أكتوبر/
تشرين األول العام املاضي .وتباطأ املقياس-
الذي يستند إلى  27متغيرًا بما فيها معدالت
الـشـحــن وتـكــالـيــف الـشـحــن ال ـج ــوي -بـصــورة
ه ــام ـش ـي ــة خـ ـ ــال ن ــوف ـم ـب ــر/ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
ودي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول .وأكـ ــد مـحـلـلــون أن

الضغوطات في مناطق محددة سوف تواصل
الـتــراجــع خــال األشـهــر املقبلة .وقــال سيمون
إيدلسنت ،مدير صندوق «أرتيميس جلوبال
سيليكت» ،إن «إع ــادة فتح االقتصاد العاملي
بصورة سريعة فاجأ البعض العام املاضي،
لكن بعض القطاعات مثل صناعة السيارات
ال ـتــي عــانــت م ــن نـقــص ف ــي أش ـب ــاه املــوصــات
ي ـبــدو أن ـهــا تـتـحـســن» .فــي امل ـقــابــل ،ذك ــر جــاي
فوستر ،كبير االستراتيجيني لدى شركة إدارة
األصــول «بريون دولـفــن» ،أن  2021كــان عامًا
عاصفًا بالنسبة لسالسل اإلمـ ــدادات ،مشيرًا

تحذير من تداعيات قيود
مكافحة المتحورات في
دول آسيوية

الصين تنفذ عمليات تطعيم ضخمة لمحاصرة أوميكرون ()Getty

إلــى أن السبب فــي ذلــك لــم يقتصر فقط على
اضطرابات اإلنتاج بفعل الجائحة ،ولكن امتد
إلى زيادة الطلب بدعم من التحفيزات ،وكذلك
إغـ ــاق ق ـنــاة ال ـســويــس ،مـمــا أدى إل ــى شـهــور
من االضـطــرابــات .وأث ــارت قيود اإلغــاق الذي
فــرضـتــه ال ـصــن عـلــى املـ ــدن ال ـك ـبــرى ملكافحة
تفشي فيروس كورونا ،مخاوف بشأن املزيد
مــن االض ـطــرابــات فــي قـطــاع الصناعة عامليا،
بعد أعلنت شركتان لتصنيع رقائق املعالجات
الدقيقة أن مصانعهما تأثرت جراء اإلجراءات.
وكـ ـ ــان م ـح ـل ـلــون ق ــد ح ـ ـ ـ ــذروا ،ف ــي األسـ ـب ــوع
املاضي ،من أن فيتنام وتايالند ودوال أخرى
مهمة لـحــركــة ســاســل التصنيع قــد تفرض
تدابير ملكافحة الفيروس من شأنها تأخير
عـمـلـيــات ال ـتــوريــد .وق ــال االق ـت ـصــاديــون في
شركة «نومورا» املالية اليابانية التي تعمل
في أكثر من ثالثني دولــة ،في تقرير حديث،
إن اإلغــاقــات فــي الصني تسبب اضطرابات
بالفعل .ويشهد االقتصاد الصيني بالفعل
حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـ ـه ـ ــدوء جـ ـ ـ ــراء ج ـ ـهـ ــود رس ـم ـيــة
غـيــر ذات الـصـلــة ،إلج ـبــار شــركــات التطوير
العقاري وشركات أخرى على خفض الديون
املـتــزايــدة التي غــذت االزده ــار الصيني على
مـ ــدى ال ـع ـق ــدي ــن امل ــاضـ ـي ــن .وك ــان ــت ش ـي ــان،
غربي الصني ،أحدث مدينة تخضع لإلغالق،
وت ـش ـت ـهــر امل ــدي ـن ــة ب ـم ـصــانــع إن ـت ــاج شــرائــح
م ـع ــال ـج ــات الـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة وقـ ـط ــع غ ـيــار
الـ ـسـ ـي ــارات وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـس ـل ــع ل ـل ـعــامــات
الـتـجــاريــة العاملية والصينية على الـســواء.
وق ــال ــت شــرك ـتــا «ســام ـســونــغ تـكـنــولــوجـيــز»
و«مايكرون تكنولوجيز ملتد» إن مصانعهما
فــي ش ـيــان قــد ت ــأث ــرت ،غـيــر أنـهـمــا ت ـحــاوالن
تـقـلـيــص م ــدى االضـ ـط ــراب بــاالع ـت ـمــاد على
شبكات اإلنتاج العاملية .وتنتج هذه املصانع
شــرائــح ذاكــرة «دي را» و«بــانــد» املستخدمة
في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب اآللي،
وأيضا في الخدمات .وتعد الصني من الدول
املهمة في سالسل اإلمداد للصناعة العاملية.

أطـلـقــت الـسـعــوديــة رؤي ــة  2030فــي إبــريــل/نـيـســان  ،2016وهــي
خطة طموحة تضم إصالحات واسعة تهدف لتحويل اململكة إلى
قوة استثمارية عاملية وتنهي اعتماد اقتصاد البالد على النفط
كمحرك رئـيــس لالقتصاد ،وذل ــك مــن خــال اسـتـهــداف سياسة
التنويع االقتصادي وتعميق القطاعات اإلنتاجية وتعظيم اإليرادات
السياحية .وهدفت الرؤية السعودية كما أعلن حينذاك إلى زيادة
اإليــرادات غير النفطية إلى  600مليار ريــال ( 160مليار دوالر)
بحلول عام  2020وتريليون ريال بحلول عام  ،2030ولم تكشف
الــرؤيــة عــن سبل تحقيق هــذه األه ــداف ،وهــي األرق ــام التي تعذر
تحققها بـصــورة كبيرة حتى اآلن .كما أنــه بــات مــن الــواضــح أن
االستثمارات األجنبية لن تسعف تنفيذ الرؤية بنجاح وبالسرعة
املستهدفة ،حيث كــان مــن املخطط بلوغ االسـتـثـمــارات األجنبية
نحو  19مليار دوالر بحلول عام  ،2020في مقابل  5.4مليارات
فقط وقت إطالق الخطة ،ولكن تشير البيانات إلى تراجع حاد في
االستثمارات األجنبية الوافدة إلى اململكة خالل األعــوام األخيرة،
وبما يهدد نجاح تنفيذ مشروعات الرؤية وفي مقدمتها مشروع
نيوم الذي سيتكلف  500مليار دوالر .وكشف موقع «فوربس»
االقتصادي عن تراجع كبير لالستثمارات الداخلية في اململكة في
عام  ،2021واصفا إياها بأنها باتت تالمس األرض انخفاضا،
كما أظهرت البيانات الـصــادرة عن البنك املــركــزي السعودي ،أن
االستثمار األجنبي بلغ  1.75مليار دوالر فــي الــربــع الثالث من
عام  ،2021منخفضًا بشدة عن الرقم القياسي البالغ  13.8مليار
دوالر في الربع الثاني ،والذي تم تعزيزه من خالل صفقة لشبكة
خطوط األنابيب لشركة أرامكو عمالق الطاقة السعودي.
إطالق االستراتيجية الوطنية لالستثمار

لـعــل ه ــذا االنـخـفــاض ال ـحــاد فــي االسـتـثـمــارات األجـنـبـيــة هــو الــذي
دفع ولي العهد األمير محمد بن سلمان إلى إطالق االستراتيجية
الــوطـنـيــة لــاسـتـثـمــار فــي منتصف شـهــر أكـتــوبــر/تـشــريــن األول
املاضي ،والتي تهدف إلى رفع صافي تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر إلى  388مليار ريال ( 103.5مليارات دوالر) بحلول عام
 ،2030وذلك في إطار استهداف زيــادة االستثمار املحلي إلى 1.7
تريليون ريال ( 453مليار دوالر) سنويًا بحلول عام  ،2030وكلها
أهداف تبدو خيالية وبعيدة كثيرا عن الواقع في ظل األرقام الحالية.
عموما تكمن أهمية االستراتيجية الجديدة ليس فقط في التأكيد
على أن االستثمارات األجنبية تمثل عصب رؤية  ،2030وأن تراجع
هذه االستثمارات يهدد نجاحها ،ولكن أيضا ألنها تبعث رسائل
الطمأنينة إلى املستثمرين األجانب الذين شككوا كثيرا في مناخ
االستثمار بالسعودية واسـتـقــراره ،ال سيما بعد التضييق على
كـبــار رج ــال األع ـمــال وشـخـصـيــات أخ ــرى فــي ع ــام  ،2017والـتــي
وصفتها السلطات بأنها حملة ملكافحة الفساد ،وأدت إلى تراجع
حاد لالستثمارات األجنبية الوافدة للمملكة .كما أن هناك مخاوف
أيضا لدى شركات القطاع الخاص بسبب فواتير الضرائب الضخمة
التي طالبت بها الحكومة شركات أجنبية مثل «أوبر» و«كريم» ،كما
أدى تهديد الــريــاض الشركات متعددة الجنسيات بفقدان فرص
اقتصادية كبيرة في اململكة ،إذا لم تنقل مقارها إلى السعودية ،إلى
تذمر املديرين التنفيذيني املقيمني في أماكن مثل دبي ،وهي أماكن
أقل تحفظا وتوفر وسائل راحة أفضل.
تحديات الرؤية أوسع من االستثمارات األجنبية

تبدو املشكلة الرئيسية الستراتيجيات اململكة اعمق من عودة
الثقة الــازمــة لـجــذب االسـتـثـمــارات األجـنـبـيــة ،فاملبالغة الرقمية
الكبيرة وعــدم واقعية األه ــداف هــي التحدي الكبير الــذي يواجه
الرؤية ،فعلى سبيل املثال تستهدف الرؤية زيادة نسبة الصادرات
غير النفطية من  %16إلى  %50من إجمالي الناتج املحلي غير
النفطي ،وتخفيض معدل البطالة إلى  ،%7كما أن بن سلمان ،وعد
بضخ استثمارات تفوق  12تريليون ريال ( 3.2تريليونات دوالر)
في االقتصاد املحلي حتى العام  ،2030وهي األرقام التي لم تظهر
بشائرها رغم مرور أكثر من خمس سنوات علي تدشني الرؤية،
وال يـعــرف تـحــديــدا مـصــادرهــا ،وال كيف ح ــددت .حتي القطاع
السياحي الذي ظهر جليا االهتمام الكبير به من خالل مشروع
نيوم تواجهه الكثير من التحديات التي تقوض الرقم الحكومي
املـتــوقــع بـجــذب  50مـلـيــون ســائــح سـنــويــا إل ــى اململكة مفضلني
السعودية على الــوجـهــات األخ ــرى ،وفــي مقدمة هــذه التحديات
تــأتــي املـكــانــة الــديـنـيــة للمملكة وال ـتــي لــن تسمح بــإبــاحــة الـعــري
والخمور ،كما أن سياحة الحالل ستواجه فيها اململكة منافسة
شــرســة مــن أسـ ــواق سـيــاحـيــة عـتـيــدة وأك ـثــر تـنــوعــا مــن اململكة
وأرخص منها كذلك وفي مقدمتها ماليزيا وتركيا ،ولم يجب أي
مسؤول سعودي عن كيفية الوصول إلى هذا الرقم الضخم الذي
سيقتنص من سوق السياحة العاملية الشرس تنافسيا.
كما أن األمير محمد بن سلمان أكد على أن املرحلة القادمة تشمل
تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات ،منها الصناعة،
والطاقة املتجددة ،والنقل والخدمات اللوجستية ،والسياحة ،والبنية
التحتية الرقمية ،والرعاية الصحية ،وفــات األمير مــرور أكثر من
خمس سنوات كاملة على تدشني الرؤية ،وأن الباقي منها للتنفيذ
 10سنوات فقط ،وأن عدم إعداد تلك الخطط حتى اآلن دليل دامغ
علي تعثر مسيرة الرؤية .السؤال :هل تعوض االستثمارات العامة
قصور االستثمارات األجنبية والخاصة؟ فقد كشفت مؤسسة
«آي إت ــش إس» م ــارك ــت لــأب ـحــاث ع ــن ت ــراج ــع م ــؤش ــر مــديــري
املـشـتــريــات ال ــذي يــرصــد أداء الـقـطــاع ال ـخــاص غـيــر الـنـفـطــي في
السعودية ،خالل ديسمبر /كانون األول املاضي إلى أدنــى قراءة
في  9أشهر ،وجاء ذلك نتيجة املخاوف بشأن متحور «أوميكرون»
وتأثيره على طلب العمالء وثقة الشركات ،وبذلك فإن تراجع نشاط
القطاع الخاص يتكامل مع تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة
إلى اململكة ،ليزيدا من تحديات نجاح رؤية .2030
ويبدو أن املسار اإلجباري الذي ستضطر اململكة الرتياده خالل
الفترة القادمة سيكون ضخ استثمارات حكومية ضخمة كإجراء
تعويضي لــذلــك ،وبــالـفـعــل لـجــأت الـحـكــومــة إل ــى ص ـنــدوق الـثــروة
السيادي والذي أعلن أنه استثمر نحو  84مليار ريال ( 22.4مليار
دوالر) في االقتصاد املحلي في عام  ،2021مع توقعات بأن يرتفع
إلى  150مليار ريال ( 40مليار دوالر) في عام .2022
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بمناسبة بادرة إيما واتسون
معن البياري

سبعة سطور قصيرة للناشطة البريطانية األسترالية ،ســارة أحمد ( 52عاما)،
عــن معنى التضامن ال ــذي يعني االل ـتــزام ،تعليقا على ص ــورة مرفقة ملتظاهرين
متضامنني مــع فلسطني وشعبها ،أع ــادت املمثلة األمـيــركـيــة ،إيـمــا وات ـســون (22
عاما) ،نشر التعليق والصورة في حسابها في «إنستغرام» (يتابعه  63.3مليونا)،
ّ
فضجت إسرائيل ،من خالل غير مسؤول فيها ،رمى أحدهم النجمة الشهيرة في
دور ساحرة مسلسل «هاري بوتر» بالعداء للساميةّ ،
وتبجح ،في تغريد ٍة ،بأنه مع
السحر إذا كان يقضي على «شرور حماس» التي تضطهد النساء ،وعلى السلطة
الفلسطينية التي «تدعم اإلرهــاب» .لكن هذا التخريف ،وكذا الحملة العدوانية ضد
إيما واتسون ،قوبال بتضامن واسع معها ،أعلنه نجوم ومشاهير في بيان نشرته
صحيفة ال ـغــارديــان ،كـمــا أح ــرز املـنـشــور نفسه (امل ـع ــاد) أكـثــر مــن مـلـيــون ومــائــة
ألــف إعجاب ،مؤيدين مضمونه .وجــاء ،تاليا ،مقال للكاتبة هارييت ويليامسون،
فــي «اإلنــدبـنــدنــت» يشكر إيما واتـســون ،ويــرفــض الخلط بــن اليهودية (وشعبها)
وإسرائيل (وسياسات حكوماتها) ،ويؤكد أن معاناة الشعب الفلسطيني جـ ّـراء
االحتالل «ليست موضوعا للنقاش بل حقيقة» .إنها ،إذن ،ثقافة االنتصار لفلسطني
وقضية شعبها ومناهضة السياسات اإلسرائيلية تزداد شيوعا بني نخب وازنة من
ّ
مشاهير املثقفني والفنانني في أوروبا والواليات املتحدة .إذ يذكر املوقف األخالقي
الــذي بــادرت إليه نجمة «هــاري بوتر» بمواقف كثيرة معلنة جهر ًبها نجوم كبار،
بينهم يهود ،لهم جماهيريتهم بني املاليني في العالم ،فليست منسية مقاطعة املخرج
وودي ألن ( 96عاما) والنجمة جني فوندا ( 85عاما) ،في  ،2018حفل توزيع جوائز
«نوبل اليهودي» في إسرائيل ،والتي ّ
تقدم لشخصيات يهودية ّ
متميزة ،والتحقت
بهم املمثلة األميركية (تحمل الجنسية اإلسرائيلية) ،ناتالي بورتمان ( 40عاما) التي
رفضت تسلم جائزة لها في الحفل قيمته مليون دوالر ،موضحة ،في الوقت نفسه،
أنها ليست مع الحركة العاملية ملقاطعة إسرائيل ،وإنما «سوء معاملة من يعانون
من فظائع اليوم» ال يتماشى مع قيمها اليهودية .وكــان كاريكاتيريا حزن وزيرة
الثقافة اإلسرائيلية في حينه ،ميري ريغيف ،لسقوط بارتمان «كثمرة ناضجة في
يد مؤيدي املقاطعة» .أما جني فوندا ففي أرشيفها الحسن أنها زارت في العام 2002
مخيم قلنديا لالجئني الفلسطينيني في الضفة الغربية ،والتقت عائلة فلسطينية
فقدت ولدين في اعتداءات إسرائيلية ،وشاركت في مظاهرة ضد االحتالل ،ووقفت
مع متظاهرين أمام منزل شارون في القدس املحتلة.
كيف يمكن البناء عربيا على مواقف ّ
تقدمية كهذه ،في فضاءات ثقافية وفنية
عاملية ،في بيئات وأوساط تنشط فيها الدعائيات الصهيونية ضد الفلسطينيني
وال ـعــرب؟ مــا هــي الــوســائــل العملية واملــؤثــرة إعــامـيــا مــن أجــل تعزيز السردية
الفلسطينية القائمة على العدالة والحق ،ولتهشيم األزعومة التي تعمل لوبيات
صهيونية على نشرها عــن استهداف الفلسطينيني اليهود بوصفهم يهودا؟
تـحـتــاج اإلجــابــة عــن أسـئـلــة كـهــذيــن إل ــى اسـتــراتـيـجـيــات عـمــل مـبــدعــة ،تستثمر
ّ
واملنصات الرقمية،
اإلمكانات الهائلة التي توفرها وسائل التواصل االجتماعي
وإقامة شبكات اتصال وتواصل خالقة مع التمثيالت املدنية ،واألوساط األكاديمية
والفنية واإلعالمية والثقافية .واملــؤكــد أن من يبادر إلــى إنجاز متطلبات كهذه
ليست سفارات دولــة فلسطني ومكاتب منظمة التحرير البائسة ،العديمة النفع
ـاالت غير قليلة ،وليست السفارات العربية املنشغلة بمكايدات
والفاعلية في حـ ٍ
بعضها بعضا ،غالبا ،والتي ينشط كثير منها في إقامة الصالت مع لوبيات
صهونية ،بغرض إنجاز مصالح عابرة ،أو في محاوالت لتبييض السمعة في غير
ملف .الرهان على الشباب العربي النشط في الجاليات العربية واملسلمة في أوروبا
وأميركا (وآسيا باملناسبة) ،والطالب والطالبات ،وأصحاب األعمال هناك ،وهم
أدرى بالكيفيات التي في وسعهم أن يهتدوا بها لتبقى صيحة إيما واتسون حية،
وكذا مواقف شجاعة لغيرها يبادر إليها نجوم وأسماء لديها ّ
الحس اإلنساني
واألخالقي الرفيع ،القائم على مناهضة الظلم والعدوان في أي مكان.
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محمد أبو رمان

ف ــي نـ ـق ــاش م ـع ـ ّـم ــق ،ق ـ ّـدم ــت ال ـص ـحــاف ـيــة
األردنـ ـيـ ــة ران ـي ــا ال ـج ـع ـبــري ،ف ــي مـنـتــدى
مـعـهــد ال ـس ـيــاســة وامل ـج ـت ـمــع ف ــي ع ـ ّـم ــان،
قـ ـ ـ ــراءة فـ ــي كـ ـت ــاب امل ـف ـك ــر وال ـف ـي ـل ـس ــوف
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر دوغ ـ ـ ـ ــن «أس ـ ــس
الـ ـجـ ـي ــوب ــولـ ـيـ ـتـ ـيـ ـك ــا :م ـس ـت ـق ـب ــل روسـ ـي ــا
الـجـيــوبــولـيـتـكــي» (ب ـح ـضــور نـخـبــة من
األكــادي ـم ـيــن وال ـس ـيــاس ـيــن والـبــاحـثــن
امل ـتــدربــن فــي امل ـع ـهــد) ،مــع اإلش ـ ــارة إلــى
دور دوغ ـ ــن ف ــي ص ـيــاغــة أيــديــولــوج ـيــا
الدولة الروسية في ما بعد الشيوعية ،أو
النظرية األوراسية املحافظة أو النظرية
السياسية الــرابـعــة ،وجميعًا تشير إلى
ما ّ
قدمه الرجل من أفكار وآراء أصبحت
مـهـيـمـنــة ومـهـمــة ف ــي املـشـهــد الـسـيــاســي
الروسي.
الولوج إلى العالم الفكري لدوغني ممتع
ً
فـ ـع ــا ،وت ـج ــد ف ـيــه م ـس ـتــويــات م ـت ـعـ ّـددة
مــن التحليل ،خصوصًا فــي إع ــادة بناء
أيــديــولــوج ـيــا روس ـي ــة ملــواج ـهــة الـعــوملــة
الليبرالية الغربية .ومن هنا ،جاءت فكرة
األوراسـيــة في إطــار املواجهة التاريخية
 األيديولوجية مع الحضارة االطلسية،وتـصـمـيــم امل ـجــال الـحـيــوي ال ــروس ــي في
سـيــاقــاتــه الــداخـلـيــة وال ـج ــوار ّالجغرافي
دول تمثل محورًا
وفي تقسيم العالم إلى ٍ
مـهـمــا فــي الـنـظــريــة األوراسـ ـي ــة ،كأملانيا
واليابان وإيــران ،ودول على الهامش أو
األطراف.
ال ـ ـجـ ــدل ال ـ ـ ــذي ثـ ـ ــار بـ ــن الـ ـحـ ـض ــور (ف ــي

كاريكاتير

م ـن ـتــدى ال ـس ـيــاســة وامل ـج ـت ـمــع) تـمــوضــع
ح ــول م ــا إذا كــانــت الـنـظــريــة األوراس ـي ــة
واقـعـيــة أو ّ مثالية ،وال يمكن تطبيقها،
ب ـخ ــاص ــة أنـ ـه ــا ت ـف ـت ــرض وجـ ـ ــود أملــان ـيــا
ض ـم ــن املـ ـحـ ــور ال ـ ــروس ـ ــي ،وت ـع ـي ــد ب ـنــاء
ال ـ ـن ـ ـم ـ ــوذج الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـت ــي ع ـ ـلـ ــى أسـ ــس
أيديولوجية واستراتيجية مختلفة ،يتم
فيها اس ـت ـبــدال األوراس ـي ــة بالشيوعية،
وهو أمر رآى مشاركون كثيرون أنه غير
واقعي وال منطقي ،بل اعتبروه أوهامًا
أيديولوجية ال أكثر!
قــد تـبــدو السياسة الـخــارجـيــة الروسية
أقرب إلى الواقعية البراغماتية واملصالح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن االلـ ـت ــزام بــالـنـظــريــة
الـتــي ّ
قدمها دوغ ــن ،واعتبرها كثيرون
ّ
مثالية ،لكن النظرة الشمولية لسياسة
ّ
بوتني داخليًا وخارجيًا تؤكد،
الرئيس ّ
بــال ـف ـعــل ،أن ـ ــه ت ــأث ــر ب ــدوغ ــن ،واسـتـثـمــر
ك ـث ـي ـرًا ف ــي م ــا ق ـ ّـدم ــه م ــن آراء ،ولـ ــو كــان
هــذا الفيلسوف مثاليًا وليس واقعيًا أو
خارج إطار الحسابات الروسية ملا كانت
كتبه ومؤلفاته تـ ّ
ـدرس في ًكليات الدفاع
ال ــروسـ ـي ــة ،وت ـع ـت ـبــر م ـل ـه ـمــة لـلـمــؤسـســة
العسكرية واألمنية هناك!
السياسة الروسية ،بالضرورة ،ال تسير
ّ
ع ـل ــى خ ـ ــط ت ـف ـص ـي ـلــي مل ــا ك ـت ـبــه دوغ ـ ــن،
ولـيــس ه ــذا املـقـصــود ،إنـمــا هـنــالــك إطــار
مهم ّوضعه الفيلسوف ،حظي بالقبول
بوتني واملؤسسات العسكرية
والتبني من ّ
ً
واألمنية ،يمثل مخرجًا أو خيارًا بديال
ع ـنــوانــه األوراس ـ ـيـ ــة ،ومـضـمــونــه إيـجــاد
أيديولوجيا خاصة ،قادرة على محاكاة

عماد حجاج

عيسى الشعيبي

أين المفكرون
أو الفالسفة أو
السياسيون العرب
قدموا
الذين ّ
تصورًا
لدولهم
ّ
فلسفيًا بديًال عن
السياسات الراهنة؟

فيهاّ .
جرنا الحديث عن دوغني ونظريته
وتـنـظـيــره وعــاق ـتــه بـبــوتــن واملــؤسـســة
املنطقة
العسكرية الــروسـيــة إلــى حديث
ّ
الـعــربـيــة ،لـكــن مــن زاوي ـ ــةٍ أخـ ــرى ،تتمثل
في ضعف التنظير االستراتيجي لألمن
القومي لدى أغلب الدول العربية ،وغياب
امل ـن ـظ ــور الـفـلـسـفــي  -ال ـن ـظ ــري ال ــواض ــح
لبناء مقاربات تؤطر املصالح الحيوية
ومصادر التهديد واملجال االستراتيجي
لـ ـه ــذه ال ـ ـ ـ ــدول ،وال ي ـق ـت ـصــر األم ـ ـ ــر عـلــى
األدب ـيــات الـنـظــريــة ،بــل حتى دور مراكز
الــدراســات واألب ـحــاث والتفكير ،فجميع

عبير نصر

ممدوح حمادة

ّ
الهش في العراق؟
هل ينهار االستقرار
إياد الدليمي

لــم تكن األي ــام القليلة املــاضـيــة فــي الـعــراق
سوى انعكاس لواقع الصراع الذي يشهده
البلد منذ اإلع ــان عــن نتائج االنتخابات
التي جرت في العاشر من أكتوبر /تشرين
األول امل ـ ــاض ـ ــي ،وأف ـ ـضـ ــت إل ـ ــى م ــزي ــد مــن
االن ـق ـســام وال ـت ـش ــرذم ،وإن كــانــا ه ــذه امل ـ ّـرة
انقسامًا وتـشــرذمــا بــن الـنــوع الــواحــد ،أو
امل ـكـ ّـون الــواحــد إن ص ـ ّـح الـتـعـبـيــر ،فبعدما
أكـ ــدت تـلــك الـنـتــائــج ف ــوز ال ـت ـيــار ال ـصــدري
بأكثر مــن  70مقعدًا فــي البرملان وخسارة
منافسيه الشيعة ممن يوصفون بأنهم من
املـقـ ّـربــن إليـ ــران ،ب ــدأت األم ــور تتجه نحو
تصعيد ربما هو آخــر ما يحتاجه العراق
ٍ
في ظرف دقيق وحساس يعيشه وتعيشه
املنطقة من حوله ،وتأثيرات ذلك على واقع
البالد ّالتي تعاني من مشكالت أقل ما يقال
عنها إنها باتت تتعلق بوجود العراق.
ع ــدي ــد م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـس ـل ـحــة شـهــدتـهــا
ب ـغ ــداد وم ــدن عــراق ـيــة أخـ ــرى ،ال مـتـهــم من
ورائها سوى القوى املوالية إليــران ،فليس
هناك «داعش» هذه ّ
املرة ،لتلقى على عاتقه
مثل هذه التهم والعمليات املسلحة ،وليس
هناك «القاعدة» .هناك مليشيات منضوية
ت ـحــت لـ ــواء ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي ،وه ــي تتبع
لـقــوى اإلط ــار التنسيقي الـتــي خـســرت في
االنـتـخــابــات ولــم تحقق مــا كــانــت تــرجــوه،
ّ
بمعنى أن العمليات املسلحة والتفجيرات
والهجمات بالصواريخ على ّ
مقر السفارة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـغ ــداد م ـس ـل ـحــة بـصـبـغــة
سياسية ،تسعى منها تلك الجهات التي
تـ ـق ــوم ب ـه ــا إل ـ ــى إيـ ـص ــال رس ــائ ــل مـ ـح ـ ّـددة
الشيعية الخاسرة
وواضحة .تسعى القوى ّ
في االنتخابات إلى تأكيد أنها ّقادرة على
أن ت ـفـ ّـجــر ال ــوض ــع األم ـن ــي الـ ـه ــش ،وت ـهــدد
استقرار العراق برمته ،في حال لم تحصل
على ما تريد من كعكة الحكومة الجديدة
التي تتشكل وتطبخ ،على ما يبدو ،بطريقةٍ
تختلف عن سابقاتها ،وهو ما تخشاه تلك

ّ
هذه املؤسسات والطاقات معطلة وغير
ّ
فاعلة ،وكــأن السياسة الخارجية للدول
ال ـعــرب ـيــة تـسـبــح ف ــي فـ ــراغ اسـتــراتـيـجــي
نظري!
تـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز م ـ ـصـ ــر ،ب ـس ـب ــب وفـ ـ ـ ــرة ال ـن ـخ ــب
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وامل ـ ـ ـ ــدارس ال ـف ـك ــري ــة فـيـهــا،
بـنـظــريــات عــديــدة ملـفـهــوم األم ــن القومي
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ولـ ـ ـ ـ ـ ــدور م ـ ـصـ ــر فـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
ّ
س ـي ــاس ــات ـه ــا ،لـ ـك ــن الـ ـفـ ـج ــوة فـ ــي م ــدى
و ّ
تبني الدولة أو الرئاسة هــذه النظريات
واع ـ ـت ـ ـمـ ــاد تـ ـص ــور مـ ـح ــدد واض ـ ـ ـ ــح .أم ــا
أغ ـلــب الـ ــدول الـعــربـيــة األخـ ــرى فـتـعــانــي،
ف ــي األصـ ـ ــل ،ن ـ ــدرة ش ــدي ــدة ف ــي مـسـتــوى
ال ـت ـن ـظ ـي ــر ال ـف ـل ـس ـف ــي واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـف ـجــوة الـعـمـيـقــة ب ــن األط ــر
ـاديـمـيــة وامل ـ ــدارس الـفـكــريــة مــن جهة
األكـ ّ
وص ـ ــن ـ ــاع الـ ـسـ ـي ــاس ــة مـ ــن جـ ـه ــةٍ أخـ ـ ــرى،
ب ـخ ــاف دول ال ـ ـجـ ــوار ،ك ــإي ــران وتــرك ـيــا
وإسرائيل ،التي تحظى بحضور واضح
للتنظير األكاديمي والفكري للسياسات
الرئيسية ،بخاصة الخارجية.
في إيران ،عديد من األدبيات واملساهمات
الـ ـنـ ـظ ــري ــة وال ـف ـل ـس ـف ـي ــة ،ون ـ ـجـ ــد بــاح ـثــا
وأكاديميًا ،كيهان بارزيجار (،)Barzegar
(في مركز البحوث اإلستراتيجية ّ
املقرب
مـ ــن دوائـ ـ ـ ــر ال ـح ـك ــم فـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران) ،ي ـق ـ ّـدم
ت ـص ـ ّـورًا واض ـحــا ل ــدور الـعــامــل الشيعي
في السياسة الخارجية اإليرانية ،وذلك
فــي مـقــالـتــه ال ـهــامــة «Iran and the Shia
 .»Factions: Strategic Coalitionوفــي
ّ
تركيا ،رأينا كيف أن أحد أهم السياسيني
هـ ـن ــاك ،وهـ ــو أح ـم ــد داود أوغ ـ ـلـ ــو ،كـتــب

«ال ـع ـم ــق االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي :م ــوق ــع تــركـيــا
ودوره ــا في الساحة الدولية» ّ
يقدم فيه
منظورًا مغايرًا لتركيا ومجالها الحيوي
عــن ذل ــك ال ــذي س ــاد خ ــال عـقــود سابقة.
وفي الكيان الصهيوني ،تجري مناقشة
قضايا األمــن القومي واالستراتيجيات
بـ ـص ــورة س ـن ــوي ــة ع ـب ــر م ــراك ــز وم ـحــافــل
عديدة ،من أبرزها مؤتمر هرتسليا ،الذي
يجمع كـبــار السياسيني وق ــادة الجيش
واألمنيني ،ويتناقشون في مصادر األمن
ال ـقــومــي وال ـت ـهــديــد وال ـت ـح ــدي الــداخ ـلــي
والخارجي.
ً
في األردن ،مثال ،تم إقرار مجلس لألمن
القومي ،في التعديالت الدستورية أخيرا،
ّ
وهو أمر يعني أن هنالك صحوة في ما
يتعلق باألمن القومي األردني وأهميته،
ّ
لكن هذا االهتمام ليس مقترنًا بدراسات
ّ
وأبـحــاث تــؤطــر السياسات بـقــدر مــا هو
ٌّ
معني بالتعامل مع التطورات السياسية
واألمنية بصورة آنية يومية ،ما يعكس
األزمــة الحقيقية في التنظير الفلسفي -
السياسي األردن ــي خصوصًا ،والعربي
عمومًا.
أين املفكرون أو الفالسفة أو السياسيون
الـ ـع ــرب ال ــذي ــن قـ ـ ّـدمـ ــوا ل ــدول ـه ــم ت ـص ـ ّـورًا
ً
فلسفيًا ب ــدي ــا ع ــن ال ـس ـيــاســات الــراهـنــة
ال ـت ــي قـ ـ ــادت إلـ ــى م ــا ن ـح ــن ف ـي ــه؟ فـحـتــى
املعارضة عندما تصل إلى الحكم تلتزم
القائمة ،خارجيًا وإقليميًا
بالسياسات
ّ
واقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،وك ــأنـ ـه ــا ن ـس ـخ ــة ك ــرب ــون
واحدة ال بديل لها!
(كاتب ووزير أردني سابق)

الرهان السوري
على الجيش الميداني األخير

وين الماليين
تدفعني ،في أحيان كثيرة ،رغبة لالستماع إلى أغنية ما ،فأبحث عنها في «يوتيوب»،
وأستمع إليها من هناك ،ثم أشرد لسبب من األسباب ،وأنسى «يوتيوب» الذي يبدأ
بانتقاء األغاني بحسب ذوقــهّ ،
ويدسها ل ًــي ،فأستمع إليها ساهيا ،إلــى أن أنتبه
فأتابع االستماع ،إن كانت األغنية مريحة ألذنــي أو أوقــف «يوتيوب» إن لم تكن
ّ
تتسرب إلى أذني أكثر من عشر أغان ،قبل أن أنتبه
كذلك .وفي كل مرة يحدث ذلك،
ُّ
إلى أن «يوتيوب» وقد انتزع الزمام مني ،وأفلت قائمته العشوائية ،فأسترد منه
الزمام ،وأوجهه إلى ما أريد االستماع إليه ،أو أوقف «يوتيوب» .ولكن ما لفت نظري
أنني ،في أغلب املرات ،أفيق من غفوة وعيي بواسطة أغنية «وين املاليني» التي يبدو
أنها من املقطوعات املدعومة في «يوتيوب» ،والتي تتناوب فيها على امليكروفون
ثــاث صبايا عربيات تكاد حمم بركانية تتدفق مــن حناجرهن ،يصرخن من
أعماق صــدورهــن بجملة من األسئلة« :ويــن املــايــن؟» و«الشعب العربي ويــن؟»
و«الغضب العربي وين؟» و«الدم العربي وين؟»ّ ،
فيقب شعر بدني ،ويرتفع في دمي
األدرينالني ،وأتساءل مع الصبايا املتسائالت :فعال يا جماعة وين املاليني؟ ويذهب
بي الالوعي إلى إجابة آلية ،أن «املاليني في البنوك األجنبية» ،ثم أنتبه إلى أن املاليني
التي تواردت إلى ذهني لم تعد كذلك ،فالذي في البنوك األجنبية هو املليارات اآلن،
أما املاليني التي تسأل عنها الصبايا ،وتحاول استنهاضها ،فمبعثرة في املنافي
التي تحولت إلى أوطان ،واألوطان التي تحولت إلى مناف ،فأصبحت لدى من هربوا
ُّ
فاملنفي غريب ال كرامة
إلى أوطانهم هموم جديدة .أما من اضطر للبقاء في املنفى،
وال حقوق له ،حتى التي تضمنها قوائم حقوق اإلنسان ،ومن ليس له حق ليس له
ّ
صوت .لذلك لن تتمكن الصبايا من رؤية املاليني ،ألن مسلوبي الكرامة والحقوق
يضمحلون إلى درجة يصبح من الصعب معها رؤيتهم.
أما الشعب العربي الذي تسأل الصبايا عنه فلم يعد له وجود ،ألن العروبة لم تعد رابطا
ّ
يعتد به ،وتنشط اآلن روابــط أوثق من روابــط العروبة ،أو حتى من الروابط الوطنية
اإلقليمية األضيق .أما الشعب العربي الذي كان له في السابق وجــود ،فإضافة إلى
بثارات ال تموت ،وال تشكل الغبراء وداحس
املنافي تم توزيعه على الخنادق ،لألخذ
ٍ
حتى نقطة في بحرها .ومن رفضت قدماه الذهاب به إلى الخندق قادته إلى السجون.
أما البقية الباقية فقد لجأت إلى ظالل الحيطان التي يهرع إليها طالبو السترة كلما
يقرع ناقوس الخطر ،وهم ال يريدون العنب ،وال يريدون حتى سلتهم .أما الغضب
العربي فهو قادم ،ولكن بعد أن ينتهي العرب من ّ
العد إلى العشرة ،ألن أولئك الذين
تورطوا وغضبوا قبل أن ينتهوا من ّ
ّ
العد تشتت شملهم ،أو فقدوا أرواحهم ،حيث
ّ
ابتلعتهم البحار وجمدهم على الـحــدود عند األســاك الشائكة صقيع الشمال ،أو
تاهوا بني الحدود واملخيمات وفي الصحارى والغابات .أما الدم العربي فال تسألن
عنه ،فما لم يشربه التراب ّ
تيبس على بالط األقبية املظلمة ،وتلوثت به أيد كثيرة.
تسألن ،يا صبايا ،عن أشياء لم يعد لها وجود في محاول ٍة الستنهاض ما أصبح من
املستحيل استنهاضه باألغاني الحماسية ،وبقصائد من نمط «تقضي الرجولة أن
نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا» ،أو «ال تسل عني وال عن مذهبي أنا
بعثي إشتراكي عربي» .هذه عملة فقدت قيمتها أكثر من الليرة ،ولم تعد تنفع ،وهي
باألصل لم تكن تنفع ولم يكن لها دور إال تبليد املشاعر تجاه القضايا ،وكأن ذلك
كان الهدف منها ،ال شيء يستنهض الهمم اآلن سوى ما يرتبط بكرامة اإلنسان
واحترام إنسانيته قبل كل شــيء ،وأي قضية ترتبط بغير ذلك محكومة بالفشل
مسبقا ،مهما كانت ّ
مقدسة .وأخيرا ،لكي تعرفن «وين املاليني» ما عليكن سوى
إلقاء نظرة إلى الخلف ،حيث ستجدن صورة الكولونيل بياقته العسكرية ّ
املطرزة
وعمرته املذهبة معلقة في صدر املسرح الذي تقفن على خشبته ،فهو ورفاقه من
ّ
الجنراالت ،بدال من تحرير ما وعدوا بتحريره ،طفشوا املاليني وقضوا عليها.

اإلعالم العب وليس ملعبًا

نموذج «دوغين ــ بوتين» واإلفالس العربي
ّ
الشعور باملجد الروسي وتمثله ،ورفض
القبول بالهزيمة األيديولوجية أو اعتبار
الليبرالية الغربية الخيار الوحيد املتاح،
ّ
وه ــو خ ــط أيــديــولــوجــي ذك ــي ،يـجـمــع ما
ّ
بني عوامل ومستويات متعددة؛ مستوى
الـ ـت ــاري ــخ والـ ـ ـت ـ ــراث الـ ــروسـ ــي وضـ ـ ــرورة
أن يـ ـ ـك ـ ــون جـ ـ ـ ـ ــزءًا مـ ـ ــن األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،س ـ ـ ــواء ت ـح ـ ّـدث ـن ــا عـ ــن ال ـب ـعــد
ال ــدي ـن ــي  -األرث ــوذوكـ ـس ــي أو ال ـب ـعــديــن،
القومي والـتــاريـخــي ،ومستوى الشعور
ال ــروس ــي بــالـفـخــر وامل ـجــد اإلم ـبــراطــوري
ورفــض التبعية للغرب ،ومـحــور املجال
االستراتيجي الــروســي ،بــدايــة مــن األمــن
الــداخ ـلــي فــي مــواج ـهــة األيــديــولــوجـيــات
األخرى ،مرورًا بدول آسيا الوسطى التي
ّ
تمثل ،ضمن هذا التصور ،جزءًا رئيسيًا
ً
مـ ــن األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ال ـ ــروس ـ ــي ،وص ـ ــوال
إل ــى الـنـظــر فــي الـتـحــالـفــات والـ ـ ــدول ،من
خ ــال هــاتــن الــزاوي ـتــن ،األيــديــولــوجـيــة
واالستراتيجية.
لـ ـ ـق ـ ــد أع ـ ـ ـطـ ـ ــى دوغـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـكـ ـرًا
استراتيجيًا جديدًا وإطارًا مختلفًا ملفهوم
األمن القومي واملجال الحيوي والعالقة
مع الغرب ،بعد سنني التسعينيات التي
ّ
مثلت ما يشبه مرحلة الضياع والشعور
بـ ــاالن ـ ـك ـ ـسـ ــار ،وهـ ـ ــي االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـت ــي
تساعد كثيرًا في فهم سلوك بوتني تجاه
ال ـغ ــرب ،وت ـجــاه كــازاخ ـس ـتــان وأو ٌكــران ـيــا
وروس ـي ــا ،فـهــي سـيــاسـ ٌ
ـات واقـعـيــة تقوم
االستراتيجية
عـلــى اع ـت ـبــارات املـصــالــح
ّ
القومي الروسي بالتأكيد ،لكنها
واألمن ٌ
م ـس ـكــونــة ب ــال ــروح ال ـتــي نـفـخـهــا دوغ ــن

القوى التي باتت تؤمن بأن هناك مؤامرة
تستهدفها وتستهدف وجودها .بالتالي،
َ
ُ
لم يبق أمامها ســوى أن تصعد وأن ترفع
مــن مستوى الـتـهــديــدات الـتــي وصـلــت إلى
ال ـع ـلــن م ــن خ ــال ت ـصــري ـحــات شـخـصـيــات
سياسية وحزبية محسوبة على هذا التيار
ّ
بأن الوضع األمني في العراق قد ينهار في
حال تم استبعاد قوى اإلطار التنسيقي.
ت ـب ــدو الـ ـق ــوى ال ـش ـي ـع ـيــة ال ــراف ـض ــة نـتــائــج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ـع ـل ـيــا ،م ـتــوج ـســة ج ـ ـدًا مــن
خـطــوات الـصــدر الــرامـيــة إلــى التحالف مع
القوى السنية والكردية بعيدا عنها ،الصدر
الـ ــذي جـ ـ ّـدد أك ـثــر م ــن م ــرة أن ــه يـسـعــى إلــى
تشكيل حكومة أغلبية سياسية ال حكومة
توافقية .وعلى الرغم أن الخط الفاصل بني
بعد 2003
التوافقي والسياسي في عراق ما ً
وهمي ،إال أنه الصدر يريد حكومة تنجح
فــي انـتـشــال العملية الـسـيــاسـيــة مــن واقــع
قد ّ
يؤدي بالجميع إلى ما ال يحمد عقباه.
حاولت إيــران العارفة ببواطن األمــور ،وما
يـمـكــن أن ت ــؤدي إل ـيــه ال ـخــافــات الشيعية
الشيعية في العراق من اقتتال دموي ،تكون
هي قبل غيرها الخاسر األكبر فيه ،تقريب
وجـهــات الـنـظــر بــن اإلخ ــوة األعـ ــداء ،حيث
ّ
تفيد مصادر عراقية مطلعة بــأن وفـدًا من
التيار الصدري ّأدى ،برفقة وفد من اإلطار
الـتـنـسـيـقــي ال ــراف ــض ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات؛
زيــارة إلى طهران مطلع األسبوع الجاري،
ّ
كــان مــن نتائجها األولـيــة أن أطــرافــا داخــل
اإلطار التنسيقي أعلنت رغبتها بالتحالف
مع الكتلة الصدري لتشكيل الكتلة األكبر،
ًّ
وه ـ ــو ت ـح ــال ــف ي ـس ـت ـب ـعــد ك ـ ـ ــا مـ ــن رئ ـيــس
الـ ــوزراء األسـبــق وأم ــن عــام حــزب الــدعــوة،
نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،وزع ـي ــم مـلـيـشـيــا عـصــائــب
أه ــل ال ـحــق ،قـيــس الـخــزع ـلــي ،م ـنــه .ويـبــدو
ّ
ـداث
أن الــوســاطــة اإليــرانـيــة نجحت فــي إحـ ّ
حــراك داخــل البيت الشيعي املنقسم ،تمثل
بظهور كتلة داخل اإلطار التنسيقي تسعى
إلى التحالف مع الصدر بعيدًا عن املالكي
ّ
ـات قـيــل إن الـصــدر
والـخــزعـلــي ،مــع ض ـمــانـ ٍ

تبدو القوى
الشيعية الرافضة
نتائج االنتخابات
متوجسة جدًا من
خطوات الصدر

أعـطــاهــا لـلــوسـيــط اإلي ــران ــي ،تتمثل بعدم
ـات ال
مــاحـقـ ّـة املــال ـكــي وال ـخــزع ـلــي ،ض ـمــانـ ٍ
يبدو أنها كانت كافية او مقنعة لكليهما،
ف ـق ــد س ـع ــى امل ــالـ ـك ــي إل ـ ــى ت ـح ـصــن نـفـســه
حزبيًا من خالل إعادة انتخابه أمينًا عامًا
لحزب الدعوة ،أحد أعرق األحزاب الشيعية
ّوأهمها في العراق .انتخاب يعتقد املالكي
ّ
يضيق الـخـيــارات أمــام الـصــدر في
أنــه قــد
ّ
حــال سعى إلــى مالحقته إن تمكن طبعًا
من تشكيل حكومته املوعودة التي يسعى
ّ
إليها ،لتبقى كــل الخيارات مفتوحة على
ما يمكن أن تــؤول إليه مباحثات تشكيل
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ال ـجــديــدة .وأمـ ــام هــذا
امل ـش ـه ــد امل ـت ـش ــاب ــك واملـ ـعـ ـق ــد ،تـ ـب ــدو ق ــوى
شيعية مسلحة غير راضيةٍ عما يمكن أن
تخرج به املباحثات ،ســواء التي حصلت
في إيران أو الجارية في بغداد ،هذه القوى
باتت اليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،تشعر
ّ
بـ ــأن ف ــرص وج ــوده ــا وب ـقــائ ـهــا ع ـلــى قيد
ال ـســاح تـضـيــق ،مــا دفـعـهــا إل ــى مــزيــد من
العمليات املسلحة التي تسعى من خاللها
إل ــى إرب ــاك املـشـهــد مــن جـهــة ،وإل ــى فــرض
شروطها من جهة أخرى.
(كاتب عراقي)
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ً
ف ــي مـجـتـمـ ٍـع ُي ـ َـع ـ ُّـد الـتـفـكـيــر ف ـيــه جــريـمــة
ُ
ال تـغـتـفــر ،وتـمـ ّـيــز ال ـفــرد عــن بــاقــي أف ــراد
القطيع عارًا ال يدانيه عار ،سعى النظام
الـســوري إلــى محو الهوية الـفــرديــة لدى
ّ
أتباعها ،إيمانًا منه أن الشعور بالذاتية
ّ
يعزز من قــدرة الفرد على النقد ،والحقًا
ال ـت ـجـ ّـرؤ عـلــى املـطــالـبــة بــالـحــريــة .ضمن
هـ ــذه ال ـس ـي ــاق ــات ،ل ــم ت ـجــد الـبــراغـمــاتـيــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ــي ل ـح ـظــة م ـ ــا ،ضـ ـيـ ـرًا مــن
ـال
تــوح ـيــد ال ـ ــذوق الـ ـع ــام ،واب ـت ـك ــار أش ـك ـ ٍ
ب ــدي ـل ــةٍ م ــن ض ـب ــط األم ـ ــن امل ـج ـت ـم ـعــي ،ال
تحيد عن األعراف املليشياوية النمطية،
داخ ـ ــل ع ــال ـ ٍـم ي ـت ـح ـ ّـول ال ـج ـم ـيـ ُـع ف ـيــه إلــى
ّ
التمرد
مظهر من مظاهر
عيون ،ترقب أي
ٍ
واالخـ ـت ــاف ،ف ــي م ـحــاولــةٍ لــارت ـقــاء إلــى
مرتبة «املواطن الصالح».
ّ
وفي ظل مناخات االستبداد ،حيث تكون
ْ
ال ــدول ــة وال ـع ـقــد االج ـت ـمــاعــي م ـن ـهــاريــن،
ظهرت أشـكــال مــن االنـكـفــاء باتجاه بنى
مـجـتـمـعـيــة تـنـتـمــي إل ــى م ــا ق ـبــل ال ــدول ــة
ً
الحديثة ،فمثال ما بني  1963و ،2010لم
ُ َ
تــن مسارح وال دور سينما ،وكانت دار
األوب ــرا فــي دمـشــق املبنى الــوحـيــد الــذي
شيدته السلطة الحاكمة ،ووضعته تحت
رق ــاب ــةٍ أمـنـيــة ص ــارم ــة ،بينما بـنــت نحو
ّ
 150مركزًا ثقافيًا حكوميًا في كل منطقة
ّ
وناحية ،يعمل على تقديم ثقافةٍ معلبةٍ
بعلب سلطوية.
ُ
تركت هذه الوقائع واملدركات بصماتها
ال ــواضـ ـح ــة ع ـل ــى س ـل ــوك ـي ــات ال ـس ــوري ــن
امل ـت ـشـ ّـب ـعــن ب ــال ـخ ــوف املـ ــرضـ ــي ،ول ـيــس
ّ
ـاف وق ـط ـعــي ع ـلــى وج ــود
ث ــم ــة دل ـي ــل ش ـ ـ ٍ
ّ
ّ
استراتيجية مـنــسـقــةٍ ومــتـسـقــةٍ للنظام،
سـ ــوى س ـيــاســة «اإلكـ ـ ـ ــراه ع ـلــى ال ـطــاعــة»
الـتــي ،ومــن دون أدن ــى شــكّ ،أدت وظيفة
انضباطية مهمة ،أنتجت خطوطًا عامة
ل ـل ـس ـل ــوك املـ ـقـ ـب ــول ،وعـ ــزلـ ــت امل ــواط ـن ــن
ّ
بعضهم عن بعض ،ومللت ّالناس الذين
أوهموا النظام ،لعجزهم ّ ،بأنهم قابلون
ّ
ملجرد ّ
ّ
يصدقونه.
االدعــاء أنهم
للخديعة
وفي عهد «األســد االبــن» برزت تساؤالتٌ
ّ
جمة عــن احتماالت التغيير واإلص ــاح،
ّ
خـصــوصــا م ــا تـعــلــق بــاس ـت ـمــرار ظــاهــرة
«تقديس الحاكم» وكــانــت هناك بدايات
ّ
مـشـ ّـجـعــة عـلــى ان ـت ـهــاج خ ــط مـخـتـلــف ،ال
س ـي ـمــا ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي أفـ ـ ــرزت ظــاهــرة
ّ
تحولت
«ربيع دمشق» التي سرعان ما
إل ــى ش ـت ــاء قـ ـ ــارس ،بــاع ـت ـقــال رمـ ــوز تلك
امل ــرح ـل ــة ،والـ ـع ــودة إل ــى أســال ـيــب الـحـكــم
الـ ـب ــائ ــدة ،س ـ ــواء ع ـلــى ص ـع ـيــد اس ـت ـغــال
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـه ـ ّـرب مــن
ّ
االستحقاقات الداخلية ،أو حتى رفض
ّ
تبني أي شكل من «الليبرالية» السياسية
أو ال ـث ـق ــاف ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ــة .لـ ـ ــذا ،ع ــاد
ّ
مطبلو النظام إلى العمل بطاقةٍ مضاعفةٍ
بقصد تعظيم
وخطابات
شعارات
إلنتاج
ِ
ٍ
ٍ
االبن «الفقير سياسيًا» في وقت َ
فقد فيه
ٍ
ال ـن ـظــام سـيـطــرتــه عـلــى وس ــائ ــل اإلع ــام،
بفعل انـتـشــار الـفـضــائـيــات ،واإلنـتــرنــت،
والهواتف النقالة.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،غ ــدا اإلع ـ ـ ـ ُ
ـام ال ـس ــوري
ً
الرسمي عملة سياسية رابحة ،تداولها
عـنــاصــر الـنـظــام الـقــديــم ،وف ـلــول شبكات
الـسـيــاسـيــن ،ورجـ ــال األع ـم ــال ،والـنـخــب
البيروقراطية ،منذ انـحــدر إلــى مستوى

ما سأسميه تجاوزًا «مقاولي الصحافة»
ال ــذي ــن ال ي ـف ــرض ــون ال ـح ـق ـي ـقــة ب ـق ــدر مــا
يتفاوضون بشأنها ،صحافة غدت أشبه
بعمليات تعبئةٍ ضد ّ
ردات
فعل شعبيةٍ
ِ
ٍ
ارتـكــاسـيــة ،ت ـحـ ُـدث كاستجابة طبيعية
لتنامي مدركات التهديد بني املواطنني.
وع ـلــى ال ـع ـمــوم ،كــانــت مــركــزيــة ّعمليات
«اإلكـ ـ ــراه عـلــى ال ـطــاعــة» ال ـتــي غ ــذت إرث ــا
ً
ً
ثـقـيــا مــن ال ـخــوف والـعـنــف عــامــا هامًا
فــي تشكيل السياسة الـســوريــة الراهنة،
املستندة إلــى عقليةٍ مخابراتيةٍ تديرها
مليشيات انتهازية مهزومة ذاتيًا ،تدرك
ّ
تمامًا أن شرعية الـنـظــام ال ـســوري الــذي
ّ
ت ــداف ــع عـنــه ت ـتــأتــى م ــن إث ـب ــات الـفـعــالـيــة
ف ــي ق ـم ــع مـ ـص ــادر ال ـت ـه ــدي ــد امل ـل ـمــوســة.
ّ
ولعل أشهر تلك املصادر وسائل اإلعالم
االفـتــراضــي التي شغلت حيزًا كبيرًا في
إط ــار عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر ،يـشـمــل ،بطبيعة
الحال ،الثورة السورية التي اندلعت عام
 .2011ففي  2010وصلت إجراءات الرقابة
عـلــى ال ـف ـضــاء االف ـت ــراض ــي ٌ ال ـس ــوري إلــى
ذروتـهــا ،حينما تـ ّـم تطبيق شبه رسمي
ملسودة قانون حول اإلعــام االلكتروني،
وال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ـ ـ ّـره الح ـ ـقـ ــا م ـج ـل ــس ال ـش ـع ــب،
ّ
ّ
مواد تصل فيها العقوبات إلى
وتضمن
ال ـس ـجــن ،وإم ـكــان ـيــة إح ــال ــة الـصـحــافـيــن
ّ
واملدونني املعارضني للمحاكم الجزائية.
نصوص قانونية تدعم
وعليه ،ولغياب
ٍ
س ـيــاســة «ال ـخ ـن ــاق ال ـ ـسـ ــوري» اج ـت ـهــدت
ـات
ح ـك ــوم ــة األس ـ ـ ــد فـ ــي وضـ ـ ــع ت ـش ــري ـع ـ ٍ
رقابيةٍ تسمح لها بمالحقة النشطاء على
إثــر ّ
تحركاتهم اإللـكـتــرونـيــة ،ولــن يكون
آخ ــره ــا ،بــالـطـبــع ،ال ـق ــرار الـ ــذي أصــدرتــه
ل ـج ـ ّنــة ص ـنــاعــة ال ـس ـي ـن ـمــا وال ـت ـل ـفــزيــون،
ّ
وحــذرت فيه كل من يقوم بنشر محتوى
ف ـنـ ّـي ي ـخـ ّـص م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل م ــن دون
ال ـح ـصــول عـلــى تــرخ ـيــص ،بــإحــا ًلـتــه إلــى
فرع الجرائم اإللكترونية ،مبدية أسفها
م ــن ح ــال ــة «االن ـ ـحـ ــال األخـ ــاقـ ــي الـفـنــي
وال ـف ـك ــري ،واالس ـت ـع ــراض امل ـب ـتــذل ال ــذي
ي ـعــرض عـلــى بـعــض مـنـصــات الـتــواصــل
ّ
االجتماعي» .وبمقاربة بسيطة ،نجد أن
وض ــع الـعـمــل الـصـحــافــي فــي ســوريــة لم
ّ
يختلف منذ تسلم حزب البعث السلطة،
ّ
إذ لــم يـخــرج عــن املـفـهــوم الـتــي عــبــر عنه
وزي ـ ــر ل ــإع ــام ف ــي ع ـه ــد ح ــاف ــظ األسـ ــد،
ّ
ّ
بقوله إن «اإلعالم السوري كله مثل فرقة
سيمفونية يقودها مايسترو هــو وزيــر
ّ
اإلعالم ،وكل عازفيها ينظرون إلى العصا
التي يحملها ويعزفون حسب حركتها».
ُتناغمًا مــع هــذا الـسـيــاق ،ومـنــذ الـبــدايــة،
أعلنت حالة الطوارئ في محاولةٍ خبيثةٍ
إلدارة مـجـتـمــع ف ــائ ــق الـتـعـقـيــد ،وص ــدر
حـكــم عــرفــي أوق ـف ــت بـمــوجـبــه تــراخـيــص
قانون
الصحف واملطبوعات ،إلى أن صدر
ّ
املطبوعات عــام  2001الــذي أعطى الحق
بــإن ـشــاء وس ــائ ــل إع ــام خــاصــة أول مــرة
منذ عـقــود ،وكــانــت صحيفة «الــدومــري»
أول تـجــربــة مستقلة ،ســرعــان مــا ّ
ضيق
ال ـن ـظــام عـلـيـهــا حـتــى أغـلـقــت ع ــام ،2003
ول ــوح ــق الـصـحــافـيــون مـ ـج ـ ّـددًا ،واعـتـقــل
ع ــدي ــدون مـنـهــم ف ــي الـ ـع ــام  ،2005األم ــر
الــذي أعطى صــورة واضحة على موقف
حكومة «األســد ال ــوارث» من ّ
أي صحافةٍ
مستقلةٍ تخرج عن فلك اإلعالم الحكومي
بــاعـتـبــاره مـجـ ّـرد بــوق يـسـ ّـوق سياسات
ّ
ويبررها .تقودنا هذه املناورات
النظام،

أخذ الشباب السوري
يترك ساحات الصراع
الميدانية ،وينكفئ
إلى ساحات مواقع
ّ
شكلت
التواصل التي
منبرًا أكثر أمانًا

ّ
املضادة الشامل على مكتسبات الربيع العربي ،وما صاحب
في غمرة هجوم الثورة
ذلك من قمع وترهيب طاوال مختلف مكونات هذه الظاهرة الفريدة في بالد العرب،
كــان اإلعــام ّ
يتقدم قائمة املستهدفني ،وبــدا ،بمختلف أدواتــه ومفرداته ،العدو رقم
ّ
ّ
للمستبدين بطبعتيهما ،القديمة واملنقحة ،ومكسر عصا ألجهزة االنقالبيني
واحد
على ربيع الحرية والكرامة ،إلــى الحد الــذي صــارت فيه املعركة على حرية التعبير
ّ
املضادة ،التي حققت معظم غاياتها على كل
والديمقراطية من لــوازم نجاح الثورة
ّ
الصعد ،عدا الصعيد اإلعالمي .مناسبة الحديث مجددًا عن الحربني ،الخفية واملعلنة،
ضد اإلعالم ،مشاهد قمعية جديدة ،مماثلة لتلك الغزوات اإلنكشارية السابقة على
دور الصحافة والصحافيني واملراسلني ،وإن كانت هذه الغزوات أقل فجورًا مما كان
عليه الحال في املاضي القريب ،وذلك على نحو ما جرى ويجري في كل من السودان
وتــونــس ،وغيرهما مــن األمـصــار الـتــي تشهد مـحــاوالت مـتـكـ ّـررة إلسـكــات اإلعــام
وتطويعه ،أو تدجينه على أقل تقدير.
يغيب عن أذهان هؤالء املفطورين على القمع واإلخضاع أن اإلعالم املستقل ال يصنع
حدثًا وال ّ
يقرر سياسة ،وإنما يلحق بهما دائمًا ،أو يواكبهما في أحسن الحاالت،
وال ّ
يتقدم عليهما خطوة واحدة ،حرصًا على املوضوعية ودرءًا لالرتياب ،سيما وأن
العالقة بني صانعي السياسات ومتخذي القرارات من جهة ،واإلعالم من جهة ثانية،
ً
لم تكن على ما يرام أصال ،خصوصا في زمن األزمات الداخلية واإلخفاقات ،حيث
يلقي السياسيون بالالئمة على «اإلعالم املغرض» ويرمون التبعات على اإلعالميني،
بل ّ
ويحملونهم وزر تفاقم املوقف وخروجه عن السيطرة.
ً
ّ
ّ
كما يغيب عن وعي املستبدين أيضًا أن تعديال جوهريًا جرى تحقيقه على نحو
تراكمي ّ
متدرج ،في زمن الحق على تلك العالقة التاريخية غير املتكافئة ،واملشحونة
ّ
ّ
بالشك بني الطرفني ،انتزع اإلعالم خاللها مكانة أكثر نديةّ ،
شب عن الطوق ،وأملى
على السلطات الحاكمة بناء هيكل اتصال موضوعي مع اإلعالميني امللومني املذمومني
هؤالء ،قوامه االحترام وتحاشي االشتباك ،وقاعدته االعتراف باألهمية واالختصاص
ّ
وحدود الدور لكال الجانبني .في خضم هذا السجال بني الحكام واملحكومني ،كسب
ّ
اإلعــام ،بما في ذلك ّ
واسترد
الحر لدى دول العالم الثالث ،نقاطًا إضافية لصالحه،
شيئًا فشيئًا قدرًا أكبر من صفته العبًا رئيسًا في لعبة الرأي العام ،إن لم نقل لعبة
ّ
الحياة ذاتها ،إذ باتت له سلطة كاملة تكاد توازي السلطات الثالث األخرى ،واستحق
بجدارة لقب السلطة الرابعة ،جنبًا إلى جنب مع السلطات التقليدية الثالث ،وذلك كله
بحضور كامل األوصاف ،وبفاعلية شديدة املضاء ،انتفت في غضونها تلك العالقة
ٍ
الزبائنية السابقة مع أصحاب سلطات القمع والقهر واالستتباع.
في غمرة ثورة االتصاالت اإللكترونية املتعاظمة ،وانفجار ثورة املعرفة ،أخذ اإلعالم
يستقطع لنفسه مساحة أوس ــع مــن حـ ّـيــز امللعب ال ــذي كــانــت تـتــزاحــم على رقعته
املحدودة سائر السلطات ،وتتنافس في فضائه دوائر صانعي القرارات ،بل وانتزع
اإلعالمُ ،
بحسن أدائه ،مركز الصدارة في أغلب الجوالت ،وبات خارج نطاق السيطرة
ّ
املعهودة ،والتحكم املسبق بالصورة الذهنية املرغوب بها ،وبالرسالة مسبقة الصنع
ّ
فتحول من ملعب مستباح إلى العب صانع
املبثوثة على املأل ،وبسائر املخرجات،
لألهداف ،وأحيانًا إلى حكم دولي موثوق به.
ّ
وملا كانت املعركة في زمن الفضاءات املفتوحة ،وعصر القرية الكونية الصغيرة ،تدور
أساسًا على كسب الرأي العام لكسب الشرعية واستعادة االحترام ،وتحتدم النزاعات
بني الــدول والقوى املتصارعة داخليًا ،بشأن مصداقية هذه الرواية أو موثوقية ذلك
الخطاب ،فقد باتت االشتباكات الدائرة على شاشة التلفزيون أهم من املعركة امليدانية
الجارية على األرض ،وصــار العالم االفتراضي أرجــح وزنــا وأشــد بالغة من الواقع
الحقيقي في أغلب االحيان ،األمر الذي جعل من اإلعالم ،بوسائله املختلفة ،سالحًا ال
ّ
يقل فتكًا عن أسلحة الحديد والنار.

السيسي
كما رآه «عاشق مصر»
محمد طلبة رضوان

محصالت تبسيطية
الشريرة للنظام إلى
ٍ
ّ
واضحة؛ إدراكــه جيدًا أن وسائل اإلعالم
ال ت ـقــل أه ـم ـيــة ع ــن ال ـج ـيــوش امل ـيــدان ـيــة،
حريات
بداللة حرصه على إعطاء هامش
ٍ
لصحافيني وناشطني يدورون في فلكه،
ً
محاوال بذلك دعم البروباغندا الخاصة
ب ــه م ــن خـ ــال «الـ ـح ــرب ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب»،
ً
ً
وإظـهــار الـثــورة الـســوريــة ،مـثــا ،مــؤامــرة
تستهدف البلد واألم ــن القومي .وعليه،
من الطبيعي أن تلعب تقنيات االتصال
ال ـجــديــدة دورًا بـ ــارزًا فــي تـحــديــد معالم
االنتفاضة الشعبية الـســوريــة ،والشكل،
والـكـيـفـيــات الـتــي يسير عليها التغيير
امل ـن ـش ــود ،إذ ّأدى اإلقـ ـب ــال املــرت ـفــع لــدى
ال ـس ــوري ــن ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل إلــى
تــولـيــد ثـقــافــةٍ أمـنـيــةٍ م ــوازي ــة ،خصوصًا
ّ
وتحولها،
مع انتشار «صحافة املواطن»
محترف
ـام
ٍ
فــي بعض ال ـحــاالت ،إلــى إع ـ ٍ
وم ـ ــؤث ـ ــر ،مـ ــا دفـ ـ ــع حـ ـك ــوم ــة األسـ ـ ـ ــد إل ــى
ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ـج ــأة بـ ـ ـض ـ ــرورة ع ـ ــدم إغ ـف ــال
مرونة تلك املواقع في نقل أفكار الثورة
والتغيير ،التي باتت تنتشر كالنار في
الهشيم بني ّ
روادها .ونتيجة تلك املرونة،
املترافقة مــع االستعصاءين ،السياسي
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ع ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع ،أخ ــذ
الشباب السوري يترك ساحات الصراع
املـيــدانـيــة ،ويـنـكـفــئ إل ــى ســاحــات مــواقــع
ّ
الـتــواصــل الـتــي شكلت منبرًا أكـثــر أمانًا
ّ
لـلـقـيــام ب ـكــل م ــا ُيـخـشــى مـمــارسـتــه على
أرض الواقع .وفعليًاّ ،
أي حلحلةٍ للقبضة
ُ
األمنية على الفضاء اإلعالمي ستضعف
أعمدة هذا النظام الديكتاتوري ،وتفضح
ف ـس ــاده وإج ــرام ــه ،بـيـنـمــا يـعــي ج ـي ـدًا ما
للمواطن  -الصحافي من شأو عظيم في
كـشــف «الـفـضــاء املــريــض ال ــذي يـقــف بني
السلطة واملجتمع الحقيقي» كذلك تعرية
التظلمات املجتمعية ،ومـشــاعــر الضيم
اإلنسانية واألخالقية القائمة.
ّ
ويـحــتــم عليه ،فــي املـقــابــل ،ض ــرورة بناء
مجال عام مضاد لحقل السلطة املستبدة،
رافعة ثورية تتميز بالذكاء والحنكة في
مواجهةِ النزعة الوحشية للدولة األمنية
ّ
الـطــاغـيــة ف ــي ك ــل م ـك ــان ،وإُعـ ـ ــادة تأهيل
َ
مــؤسـســاتـهــا ال ـتــي عـنــدمــا نـ ِـســجــت وفــق
ّ
الهويات ما قبل الوطنية تعززت سطوة
ـام لــم يــزعـجــه يــومــا تـحــويــل ســوريــة،
ن ـظـ ٍ
بعظمتها ،إلى جملةٍ اعتراضيةٍ ال محل
ل ـهــا ف ــي هـ ــذا ال ـع ــال ــم ال ـف ـس ـيــح ال ـنــابــض
بالحياة.
(كاتبة سورية)

«مؤسسة دموية» ،ارتكبت مجزرة في مواجهة مظاهرة سلمية («ماسبيرو»،
أكتوبر /تشرين األول « ..)2011عنصرية» ،مع بدو سيناء واألقباط ،إمبراطورية،
ّ
يتمتع قادتها بامتيازات استثنائية ،رواتبهم ّ
يحددها وزير
ودولة ضمن الدولة،
الدفاع ،موازنتهم ال يراقبها البرملان ،يمتلكون مزارع ومصانع ومؤسسات أشغال
عامة وشركات فندقية ووقود ،ويسيطرون على مساحات شاسعة من السواحل
ّ
يصور روبير
والصحراء بذريعة األمن الوطني .هكذا( ،باختصار من الكاتب)،
سوليه املؤسسة العسكرية فــي مصر .ويضع عـبــاراتــه فــي سياقات مــراوغــة،
ويترك «أحكام القيمة» للقارئ .يأتي كالم سوليه عن «الجيش» في سياق تقديمه
عبد الفتاح السيسي( ،من أين جاء؟) ،كما يأتي الكالم عن السيسي في الفصل
األخير من كتاب سوليه «وجوه مصر الحديثة» (ترجمة أدونيس سالم ،هاشيت
ّ
يتحدث فيه عن تاريخ مصر الحديث من خالل عشرين
أنطوان ،بيروت)2020 ،
شخصية ّأدت دورًا بارزًا ،هم محمد علي وإسماعيل باشا وسعد زغلول وهدى
شعراوي وجمال عبد الناصر ،وأم كلثوم وأنور السادات وحسني مبارك ونجيب
محفوظ والسيسي.
روبير سوليه ،صحافي وروائي ومؤرخ ،ولد في مصر عام  ،1946وعاش فيها
طفولته وشبابه ،درس في «الليسيه فرانسيه» ،حتى املرحلة الثانوية ،ثم سافر إلى
فرنسا في السابعة عشرة ،ليدرس الصحافة واألدب الفرنسي في «الجيزويت»،
وعمل فــي صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية ،ورأس القسم الثقافي فيها .تشغله
مصرُ ،ويصدر عنها كتابات في التاريخ والسياسة ،وحتى الرواية .تهتم به الدولة
املصرية ،وتترجم كتبه ،وتصدرها في طبعات شعبية في هيئاتها ومؤسساتها
الثقافية ،أشهرها« :مصر ولع فرنسي» طبعة مكتبة األسرة ،و«علماء بونابارت
في مصر» طبعة الهيئة العامة للكتاب ،و«قاموس عاشق مصر» طبعة املركز
القومي للترجمة ،وغيرها .يظهر السيسي ،للمرة األولــى ،على سطور سوليه
بوصفه «املسؤول» عن جريمة «كشوف العذرية» منتصف مارس /آذار ،2011
بحق فتيات مصريات ،سبع عـشــرة ،تظاهرن فــي مـيــدان التحرير ،واعتقلهن
الجيش ،من بني خمسمائة آخرينّ ،
وبرر السيسي هذه الفضيحة أمام مؤسسات
ّ
دولية بأنه كان يحاول نفي تهمة االغتصاب عن الجنود.
ّ
جاء محمد مرسي ،الذي يراه سوليه «شخصية باهتة ومملة» رئيسًا ملصر ،أزاح
طنطاوي ،وجــاء بالسيسي ،وبــدا األخير غامضًا ،صامتًا،
وزيــر الدفاع حسني
ّ
ّ
تدل إلى ذلك «زبيبة صالة» على جبينهُ ،
وتردد ّأنه ٌ
وسمعة سابقة
تقي محافظ،
ّ
ً
بأنه كان إماما للصالة في مسجد كاراليل في بنسلفانيا ،وشغل منصب إمام
في مخيم للجيش األميركي في فورت بينينغ في جورجيا ،وقال أشد املراقبني
قلقًا ،وفق سوليهّ ،إن الحدود غير واضحة ،في شخصية السيسي ،بني املسلم
املحافظ ...و«اإلسالمي»!
يـبــدو سوليه أكـثــر ت ـحـ ّـررًا مــن صياغاته امل ــراوغ ــة ،وهــو يصف أداءات السيسي
مــع مــرســي ،فهو يشير ،بــوضــوح ،إلــى ّ
تعمد الجيش عــدم اح ـتــرام ق ــرار مرسي،
يناير /كانون الثاني  ،2013بحظر التجول شهرًا في مــدن بورسعيد والسويس
واإلسـمــاعـيـلـيــة ،إث ــر أع ـمــال ع ـنــف ،وان ـت ـشــار فـيــديــوهــات عـبــر وســائــل الـتــواصــل
لجنود يلعبون كرة القدم مع السكان خالل فترة الحظر .ويتهم سوليه
االجتماعي،
ٍ
ّ
ّ
ّ
الجيش بأنه كان وراء ارتفاع وتيرة انقطاع الكهرباء واختفاء الوقود ،وبأنه لم يحرك
ّ
ساكنًا في مواجهة حركة ّ
«تمرد» التي طالبت بعزل مرسي .يتبنى سوليه سردية
«اإلعــداد املسبق» ملشهد  3يوليو (تموز  ،)2013ليس على طريقة إعالم اإلخوان
املسلمني الــذي ّروج ّأن أعــداد املتظاهرين ضد مرسي لم تكن كبيرةّ ،
وأن كاميرا
يقر سوليه ّ
املخرج خالد يوسف هي التي أوحت بذلكّ .
بأن األعداد كانت باملاليني،
ّ
ّ
لكنه يرى ّأن ما حدث كان انقالبًا تكفل «اإلخراج املتقن» بإظهاره «ثورة ثانية».
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ُ
وسؤال الشك في مآالت الحداثة
كوفيد 19
مهنا الحبيل

ك ـيــف نــربــط أزمـ ــة ال ـعــالــم ال ـحــديــث بــالــو ّضــع
التائه الذي تعيشه اإلنسانية اليوم في تفشي
وب ــاء ك ــورون ــا ،وح ـجــم ال ـفــوضــى والـتـنــاقــض
الذي يشمل مؤسسات طبية كبرى ،بما فيها
منظمة الصحة العاملية ،وتبني حجم التضليل
الــذي مارسته شركات اللقاح واألدوي ــة ،على
األقل في مساحة الكذب الذي تم التراجع عنه،
ّ
ف ــي قـضـيــة ال ـجــرعــات املـ ـع ــززة ،وأن ال صحة
ّ
متحور أوميكرون؟
لدورها في مواجهة
كم هو حجم هذا التداخل بني مصالح القوة
الرأسمالية في العالم في هذه الفوضى؟ وأين
ه ــو ال ــراب ــط ب ــن تــوظ ـيــف الـ ـ ــدواء أو صـنــاعــة
ال ــرأي العلمي امل ـ ّ
ـؤدي إلــى تشخيص الــوبــاء،
وص ـف ـق ــات ال ـت ـج ــارة ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـل ـقــاحــات
واألدوي ـ ــة ،ف ــأول م ــرة يــواجــه الـعــالــم الشامل
قضية التشكيك في العلم التجريبي ،ليس من
خالل الجدل بني الفلسفة األخالقية والفلسفة
الوظيفية للعالم الليبرالي املهيمن ،ولكن في
كــل خريطة حياته الـيــومـيــة ،مــن غــرفــة املنزل
حتى صعود الطائرة .ومــن محطة الباصات
وعربة النقل البسيطة إلى مؤسسات التعليم
واألنـشـطــة ،بــات الــوبــاء ورسـمــه هــو املسيطر
على هذه الحياة اليومية للناس .ومع ذلك ،لم
َ
تسقط معادلة املعاناة بني القوة الرأسمالية
وعالم الجنوب الفقير ،أو إنسان الهامش في
كل مكان .حسنًا ،فلنضبط هذه ّ
املقدمة جيدًا،
ونـقــل ،هــل التشكيك هنا يقوم على افتراض
عدم ّ
صحة الوباء ،وأنه ال حقيقة له ،وإنما هو

مشروع استثمار رأسمالي كما يظنه بعضهم،
بمن فيهم شرائح شعبية ومثقفة في الغرب،
فنقول كــا ،لسنا في صــدد الخوض في هذه
امل ـســاحــة ،فـلــدالئــل ح ــدوث ال ــوب ــاء وانـتـشــاره
َ ُّ
كتلة شهود وتصديق ،لكن سر قفزه وتخلقه
ّ
ال يزال يدور في حلقةٍ لم ُينظم التصور عنها،
وهو يحوم في رواق الصراع القذر بني قوى
الشرق والغرب ،وهي ذاتها من يملك ترويج
الرواية ونفيها ،بعد أن أصبحت الصني أيضًا
قوة عظمى ،لكنها ّ
تلبست بالفكرة املتوحشة
ذات ـهــا لـلــرأسـمــالـيــة ،كـمــا فـعــل ورث ــة االت ـحــاد
السوفييتي ،في روسيا القياصرة الجدد.
م ـســاحــة ال ـت ـنــاقــض ف ــي ال ـت ـصــري ـحــات وفــي
ّ
املتعددة للجماهير ،والتي
التبرير للتعبئة
ق ــد ت ـكــون بــالـفـعــل نـتـيـجــة غ ـمــوض خريطة
قـ ــدرات ه ــذا ال ـف ـيــروس ال ــام ــرئ ــي ،والـ ــذي ال
ي ــزال ي ـت ـمـ ّـرد عـلــى الـعـلــم الـتـجــريـبــي ،تكفي
لطرح سؤال الشك الكبير ،ما هو الفارق بني
تحديد املختبرات القطعي العلمي اليقيني
واق ـ ــع ال ـف ـي ــروس وأث ـ ـ ــره ،ومـ ــا ه ــي مـســاحــة
ال ــدع ــاي ــات ال ـتــي بـثـتـهــا أذرع ـ ــة الــرأسـمــالـيــة
العاملية لصالح شــركــات اللقاح وأدويـتـهــا،
ومن يستثمرها من الدول؟
إذًا ،ليس مقالنا رفضًا ملنهج الطب والتداوي،
ووســائــط تـطـ ّـوره العلمي وتجربة ميادينه
التي مارستها اإلنسانية منذ الطب الصيني
القديم حتى طب املسلمني وبدايات التعرف
الغربي له ،ولكنه في أثر هيمنة قوة الحداثة
عـلــى عــالــم الـطــب وال ـ ــدواء ،كـمــا هــي املناهج
األخـ ــرى فــي ه ــذا ال ـكــوكــب ،وخ ـضــوع الـعــالــم

لركني املعادلة :أن الحداثة ال يأتيها الباطل
م ــن ب ــن يــديـهــا وال م ــن خـلـفـهــا .وأم ــا الــركــن
الثاني فهو أنها القوة الوحيدة والحصرية
لنقل جسور التطور اإلنساني ،عبر مفهوم
ّ
التقدم الــذي حـ ّـددتــه ،ويخضع العالم اليوم
له .فهل ما تشهده األرض اليوم خــارج وباء
كوفيد هو ٌ
نزر قليل ،في تطورات ما اصطلح
ُ
عـلـيــه أزمـ ــة ال ـعــالــم ال ـحــديــث .واألمـ ـ ــر ه ـنــا ال
عالقة له بتاريخ النهضة والتطور الذي ّ
حول
العلم التجريبي إلى سلة من القدرات املؤهلة
ل ــدع ــم اح ـت ـيــاجــات اإلنـ ـس ــان ،ورفـ ــع الـنـصــب
والـتـكـلـفــة ع ـنــه ،وم ـســاعــدة حـيــاتــه الـيــومـيــة
لصحةٍ أفضل وطاقة ورفاه أوسع ،ومسارات
عديدة تشمله .وإن جــرت في كل هــذه السلة
عمليات تحويل وتجريف مصلحية واسعة
ألجل الصناعة الرأسمالية الكبرى ،فالتوقف
ٌ
لـلـمــراجـعــة ضـ ـ ــرورة ل ـفــرز أي ــن ه ــي مـصــالــح
اإلن ـســان فــي النهضة الصناعية والعلمية،
ُ
وأيــن استثمرت هــذه الصناعة ضــد صحته
ونفسيته وأمانه االجتماعي.
هذا في مسار الصناعة والتكنولوجيا وفروع
العلم التجريبي ،الذي ّ
ارتدت بعض توظيفاته
على اإلنسانية ،بسبب إسقاط الرؤية الغربية
مل ـف ـهــوم ال ـ ــروح األخ ــاق ـي ــة ل ـل ـك ــون ،وم ـعــادلــة
التكامل اإليماني في الوجود بني الله الخالق
ومقصد رسله األخــاقــي ،وبــن اإلنسان اإلله
ُ
الــذي نصب كبديل عن النبوات والخالق في
تفسير العالم وتحديد مصيره.
وت ــأم ــل هـنــا ف ــي واقـ ــع اإلن ـســان ـيــة تـحــت هــذه
املـ ـع ــادل ــة فـ ــي ع ــال ــم ال ـ ـحـ ــروب وال ـس ـي ــاس ــات

التوقف للمراجعة
ضرور ٌة لفرز أين هي
مصالح اإلنسان في
النهضة الصناعية
والعلمية ،وأين
اس ُتثمرت هذه الصناعة
ضد صحته ونفسيته

الدولية ،ومخازن األسلحة التي تكفي لتدمير
ال ـك ــوك ــب عـ ــدة مـ ـ ـ ـ ّـرات ،ح ـت ــى ت ـح ــول م ـش ــروع
الــوصــول إلــى املــريــخ إلــى البحث عــن تأهيله
ككوكب أكثر أمانًا للسكن ،من أوصــل األرض
إلى هذا املصير؟
تــزامــن حسم الـقــوة الكولونيالية الجغرافية
السياسية ،ملستعمراتها القديمة ،مــع فرض
ن ـظ ــري ــة أح ـ ــادي ـ ــة تـ ـق ــوم ع ـل ــى الـ ـت ــال ــي :أوال،
ال ـغــرب هــو ال ـقــوة الـتـقــدمـيــة األف ـضــل للعالم،
ودالئـ ـ ــل ذلـ ــك ف ــي نـهـضـتــه ال ـص ـنــاع ـيــة ،وفــي
نظمه الدستورية السياسية ،وهيكل إطــاره

ال ـح ـقــوقــي .ثــان ـيــا ،ت ـقــوم تـجــربــة ال ـغ ــرب على
ُ
مـعــادلــة الـعـلــم التجريبي ال ــذي اع ـطــي مقامًا
ُ
يقينيا ّ
روجت األكاديمية الغربية أنه ُاملنتهى
ّ
ملــرح ـلــة ال ـت ــاري ــخ الـعـلـمــي امل ـع ــاص ــر ،وق ــدم ــت
بــاســم ال ـحــداثــة مــن دون الـنـظــر إل ــى الـتــاريــخ
الطبي للعالم القديم ،وإرثــه االخالقي .ثالثا،
نقلت فـكــرة املـخـتـبــر فــي تـفــاصـيــل الـعـلــوم أو
ّ
لتتحول إلى تعميم
في كلياتها املتخصصة،
ّ
شامل يزكي كل مفاهيم الغرب ،في االقتصاد
وال ـح ـي ــاة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،ب ــل وفــي
التجريم والتبرئة ،وفي املركز األخالقي لألمم
املـتـحــدة كمعايير لفرضها عـلــى اإلنـســانـيــة،
وأن مــن يــرفــض التسليم الـعـقــائــدي للحداثة
فهو متخلف بــالـضــرورة ،حتى لو كــان يؤيد
م ــدار النهضة اإلنـســانـيــة ،لكن عبر مركزيته
األخالقية املختلفة.
اعـتـبــرت هــذه األقــانـيــم ح ــدودًا لتحييد العلم
ّ
التبصر
املعرفي الكوني الذي يقوم على داللة
ّ
والتفكر فــي املشهد الكوني ،ويـصــوغ رؤيته
ع ـل ــى دالئـ ـ ــل امل ـع ــرف ــة الـ ـت ــي ال ت ـخ ـضــع كـلـهــا
أكبر من العقل
للمختبر الظني ،وإنما ملا هو ّ
التجريبي وأوس ــع منه وأكـثــر دق ــة ،وأن ــه في
كــل مــداراتــه وظــالـهــا يــراقــب املــركــز األخــاقــي
الحقيقي فــي الـعــدالــة البشرية ،وليس املركز
األخــاقــي املـصـنــوع لتبرير طغيان الـحــداثــة،
ّ
يحتج بــأن نظريات الحداثة هي
وكــان دائمًا
عقائد قطعية ،لكنها عقائد أنزلها اإلنسان
اإللـ ــه ،عـلــى أم ـثــالــه فــي ال ــوج ــود ،فـهــل أنـقــذت
عقيدته هذا الكون؟
(كاتب عربي في كندا)

المس باألشعة الشمسية
خبراء يدعون لعدم
ّ
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ّ
ّ
ّ
أكــد ستون خبيرًا وعاملًا في رسالة منشورة ،أمــس االثـنــن ،أن مشاريع التحكم باإلشعاعات
ّ
الشمسية الــرامـيــة إلــى تبريد سطح األرض والـحــد مــن احـتــرار املـنــاخ قــد تـكــون خـطــرة ،داعــن
الحكومات إلــى أن تمنعها .وتشدد الرسالة املفتوحة املرفقة بنص في مجلة «وايــرز كاليمت
ّ
تشاينج» على أن حقن مليارات من جزيئات الكبريت في الطبقة العليا من الغالف الجوي ،وهو
ً
أحد مشاريع تعديل األشعة الشمسية األكثر إثارة للجدل ،يمكن أن يعيد جزءًا من أشعة الشمس
(فرانس برس)
لكن اآلثار الجانبية قد تتخطى الفوائد.

قررت الحكومة الفيليبينية منع األشخاص الذين لم يلقحوا بشكل كامل ضد فيروس كورونا،
من استقالل وسائل النقل العام في العاصمة ،مانيال ،أمس االثنني ،في محاولة للسيطرة على
تفشي الفيروس ،أثارت احتجاجات نقابات عمالية ومنظمات حقوقية .وقوبلت حملة التطعيم
في الفيليبني بالتردد العام ،وشابها بعض التأخير ،في حني أدى املتحور أوميكرون سريع
االنتشار إلى ارتفاع حاد في اإلصابات بالبالد .ويستمر هذا التقييد حتى نهاية يناير/كانون
(أسوشييتد برس)
الثاني الحالي على األقل.

الثلوج تحاصر  80مليون أميركي
مــع تــوقــع أن تغطي ثـلــوج بسماكة  30سنتيمترًا
مـنـطـقــة تـمـتــد م ــن تـيـنـيـســي إل ــى جــورج ـيــا جـنــوب
ً
شــرقــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وصـ ــوال ال ــى فـيــرمــونــت
ووالية نيويورك (شمال شرق) ،وتترافق مع جليد
وري ــاح عاتية ،لــزم ماليني األميركيني منازلهم في
ظــل مــواجـهـتـهــم انـقـطــاعــات فــي الـتـيــار الكهربائي
واض ـطــرابــات فــي الـنـقــل ال ـبــري وال ـج ــوي .وتوقعت

مـصــالــح األرصـ ــاد الـجــويــة أن تـصــل الـعــاصـفــة إلــى
شرق كندا اليوم الثالثاء ،وبلوغ سماكة الثلوج بني
 20و 40سـنـتـيـمـتـرًا .وأطـلـقــت مصلحة األرص ــاد
ال ـجــويــة األم ـيــرك ـيــة إنـ ـ ــذارًا ب ـه ـبــوب عــاص ـفــة بـقــوة
إع ـصــار عـلــى الـســاحــل الـشــرقــي لـلـبــاد ال ــذي يطل
عـلــى املـحـيــط األط ـل ـســي ،وأع ـل ـنــت أن ــه يـشـمــل أكـثــر
م ــن  80مـلـيــون ش ـخــص ،ف ــي وق ــت أل ـغــت سلطات

املــاحــة ال ـجــويــة حــوالــى ثــاثــة آالف رح ـلــة داخـلـيــة
ودول ـي ــة حـتــى عـصــر األحـ ــد ،فـيـمــا ت ــأخ ــرت 4200
رحلة أخــرى .وعانى حوالى  235ألــف شخص من
انقطاع التيار الكهربائي جنوب شرقي البالد ،لكن
الـخــدمــة ع ــادت تــدريـجــا إل ــى مـنــاطــق ع ــدة .وأعلنت
ش ــرط ــة والي ـ ــة فــرجـيـنـيــا تـسـجـيــل حـ ـ ــوادث سـيــر،
بينما أوقفت الحركة على طريق سريع في جزئها

الجنوبي .كما بقي مئات من السائقني عالقني نحو
 20ساعة على محور طرقات يــؤدي إلى العاصمة
واشنطن .وقد تأثرت والية فلوريدا (جنوب شرق)
ً
التي تشهد أحــواال جوية معتدلة في هذا الوقت من
العام ،بدوامات هوائية نتجت من العاصفة الشتوية،
ما ألحق أضرارًا بممتلكات وتسبب في فيضانات.

(فرانس برس ،رويترز)

مائة يوم بدون اإلسالميين في الحكم
عبد الحميد اجماهيري

وضع ميزان مائة يوم للحكم على الحكومات
التي تتشكل حديثا معيارا رمزيا في قياس
سابقتها.
قوتها في إيجاد الفرق بينها وبني ِ
والحكومة الحالية في املغرب ،بقيادة رئيس
حــزب التجمع الــوطـنــي لــأحــرار ،أحــد أثــريــاء
البالد وزعيم حزب وسط ليبرالي ُوجد أصال
ل ـل ـتــوازن الـسـيــاســي فــي مــرحـلــة مــن املــراحــل،
ال تشذ عــن الـقــاعــدة .وعليه يتم تشغيل هذا
فرنسا،
عبر َّ
التقليد الــذي وصــل إلــى املـغــرب َّ
ْ
وإن ك ــان ي ـع ــود ف ــي أص ـل ــه ال ــى ُس ــن ــةٍ ســنـهــا
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ف ــران ـك ـل ــن روزف ـ ـلـ ــت فــي
ثالثينيات القرن املاضي .. ،في الحكم عليها.
وهـ ــو ت ـمــريــن ال صـب ـغــة دس ـت ــوري ــة لـ ــه ،لكنه
ـت تعتمده الديمقراطيات في
يؤشر إلــى ثــابـ ٍ
الحكم على املناخ الذي يرافق وجود الحكومة
الجديدة .وال يخرج ذلــك عن مسطر ٍة محض
تـعـبـيــريــة ف ــي ق ـيــاس فــاعـلـيــة رئ ـيــس الـجـهــاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـج ــدي ــد وق ــوت ــه ،ب ـن ــاء ع ـلــى قــوة
سلفه وكاريزماه .وفي حالة املغرب ثمة سلف
مزدوج ،األول عبداإلله بنكيران الذي قاد حزب
العدالة والتنمية إلى الحكومة ممتطيا صهوة
الربيع العربي في العام  .2011والثاني خلفه
سـعــد الــديــن العثماني ال ــذي ج ــاء عـقــب فشل
األول ،سنة  ،2016فــي تشكيل حكومة ثانية
لــإســامـيــن بــرئــاس ـتــه .وع ـل ـيــه ،قــد يكتسي

التقليد السياسي اإلعالمي نكهة خاصة في
امل ـغــرب ،بــاعـتـبــار ال ـســؤال ال ــذي نـخـتــاره هنا
ليس :مــاذا حقق الرئيس الجديد للحكومة،
عــزيــز أخ ـنــوش ،تبعا ملـقــارنـتــه مــع السابقني
فــي األي ــام املــائــة الـتــي كــانــت لحسابهم ،بقدر
م ــا ي ـب ــدو م ــن امل ـن ــاس ــب ،ف ــي س ـي ــاق املــرح ـلــة،
ونظرا إلــى رهانات داخلية وأخــرى إقليمية،
أن نقول كيف مرت املائة يوم األولى لحكومة
انتخابات  8سبتمبر /أيلول املاضي ،والتي
عــرفــت هــزيـمــة ن ـك ــراء لــإســام ـيــن؟ والـحـجــة
فــي اخـتـيــار زاويـ ــة الـنـظــر هــاتــه تـكـمــن فــي أن
س ـ ــؤاال م ـض ـم ــرا وح ـ ـ ــذرا ظ ــل ي ـ ـ ــراود الـنـخـبــة
الـسـيــاسـيــة فــي امل ـغ ــرب ،وف ــي ج ــواره العربي
وال ـش ـم ــال أف ــري ـق ــي مـ ـف ــاده :ه ــل ه ـن ــاك حـيــاة
مــا بـعــد اإلســام ـيــن ،ال تـمــر بــال ـضــرورة عبر
عــواصــف سـيــاسـيــة واحـت ـقــانــات مستعصية
على الحل الذاتي؟ فعندما جرت االنتخابات
ّ
فــي سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،وج ــاءت الـهــزة
الرهيبة التي أطاحت حزب العدالة والتنمية
م ــن ع ـلــى ك ــراس ــي ال ـح ـكــومــة ،تـلـعـثـمــت ألـســن
قيادته ،وفقدت قاعدته القدرة على توصيف
ما حــدث ،وبــدا الحديث عن األسـبــاب الذاتية
واملوضوعية غير قادر على االنسجام.
وبـعــد أن م ـ ّـرت مــائــة يــوم عـلــى خــروجـهــم من
الحكومة ،وصــارت املناسبة سانحة لقياس
درجات االختالف في مسار تشكيل الحكومة
مــن حـيــث امل ــزاج ال ـعــام ،وم ــن حـيــث ّ
ردة فعل

اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى س ـق ــوط ــه املـ ـه ــول،
وأيضا قدرته على مللمة جراحه ..إلخ إلخ ،أول
شيء يبدو للرأي العام أن الحضور الشخصي
لرئيس الحكومة الحالية برز قويا ،ال بقدرة
فائقة في التواصل أو الـقــرار ،بل مقارنة مع
االهـ ـت ــزاز ال ــذي طـبــع ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة مع
خـلـفــه سـعــد ال ــدي ــن الـعـثـمــانــي .كـمــا تشكلت
الحكومة من ثالثة أحزاب فقط ،كان تجميعها
وحده في تشكيلة ثالثية ذا مغزى ،من حيث
تاريخ كل حزب ،فهذا الجهاز التنفيذي الذي
تـ ّ
ـأســس بعد رحيلهم ضــم ثــاثــة أح ــزاب ،كل
منها بـتــاريــخ :ح ــزب االسـتـقــال ال ــذي يعود
تاريخ وجوده إلى عهد امللك محمد الخامس،
بوصفه حــركــة سياسية وطنية عملت معه
ألج ــل اس ـت ـعــادة س ـي ــادة وطـنـيــة ه ــو رمــزهــا.
وحزب التجمع الوطني لألحرار ،والــذي رأى
النور في عهد امللك الحسن الثاني ،برئاسة
صـهــره أحـمــد عـصـمــان ،وك ــان وج ــود الحزب
نوعا من التدبير اإلداري لتوازنات السياسة
ـرب عـ ــرف ت ــوت ــرا ك ـب ـيــرا ب ــن الـقـصــر
ف ــي مـ ـغ ـ ٍ
وامل ـع ــارض ــة الــوطـنـيــة وق ـت ـهــا .وأخ ـي ــرا حــزب
األصالة واملعاصرة ،الذي رأى النور مع بداية
العهد الجديد مع امللك محمد السادس ،وكان
وراء تأسيسه مستشار املـلــك الـحــالــي ،فــؤاد
عالي الهمة.
ثانيا :املحقق أن قــواعــد «الـعــدالــة والتنمية»
وجـ ـ ــدت ن ـف ـس ـهــا ف ــي م ـع ــارض ــة ب ــا أج ـن ـحــة،

لم يستطع اإلسالميون
يكونوا
في المغرب أن
ِّ
«النخبة البديلة» التي
ال يمكن للمجتمع أن
يتخلى عنها للتعبير
عن حاجاته ومطالبه

وطـلـبــت مــن األم ــن ال ـعــام الـقــديــم الـجــديــد أن
ُ«يفتيها» فــي طبيعة الهزيمة وطبيعة الــرد
عـلـيـهــا ،وم ــن ث ـمــة طـبـيـعــة امل ـع ــارض ــة .ثــالـثــا:
أن ي ـخ ـتــار ال ـح ــزب لـتـقــويــة داخ ـل ــه وتشحيم
مكوناته وتجديد خطابه عبد اإللــه بنكيران
الذي قاد الحكومة ما بعد الربيع دليل إرادة
ال ـعــودة إل ــى «الـيـنــابـيــع» ،مــع شـعــور حقيقي
ب ـع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تــوج ـيــه امل ـع ــارض ــة .وفــي
ذلــك ،خــرج الزعيم الجديد ٍّ القديم بتلميحات
كثيرة ،لم ّ
تمر من دون تلق سياسي مغتاظ،

م ــن ال ـش ــرك ــاء وال ـف ــرق ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ،عـنــدمــا
اعتبر أن «الــرغـبــة فــي حــل حــزبــه واردة» كما
السياسة قــد تـقــود إلى
فــي الـعــام  ،2003وأن
القتل ،ومــن «أراد أن يسلم َف ْل ْ
يلزم بيته» ،بل
أحــال على لحظات رهيبة في تاريخ املغرب،
منها انـقــابــات العسكر سنتي  1971و1972
أي ـ ــام الـ ــراحـ ــل ال ـح ـس ــن الـ ـث ــان ــي! وهـ ــي بــاغــة
س ـي ـكــولــوج ـيــة ل ـق ـيــاس هـ ــول ال ـص ــدم ــة ،وفــي
الوقت نفسه ،طعن سياسي في النتائج التي
كــانــت وراء الـهــزيـمــة ،ب ــدون تسميته باسمه.
األنكى أن القائد الجديد لإلسالميني عارض
املـعــارضــة نفسها ،واتهمها بأنها «جــوقــة»،
ـت قــال فيه إنــه ال يجد ما يعارضه في
في وقـ ٍ
قرارات الحكومة!
رابـعــا :لقد اتضح أن االسالميني فــي املغرب،
عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـش ــر س ـ ـنـ ــوات مـ ــن قـ ـي ــادة
الحكومة ،استطاعوا في فترة أولى أن يشكلوا
«الـتـنــاوب» السياسي ال ــذي فرضته املرحلة،
ل ـكــن ال ـخــاصــة ال ـعــامــة أن ـهــم ل ــم يستطيعوا
أن يـكـ ِّـونــوا «الـنـخـبــة الـبــديـلــة» الـتــي ال يمكن
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع أن ي ـت ـخ ـلــى ع ـن ـهــا ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عــن
حــاجــاتــه ومـطــالـبــه .ول ـهــذا ،لــم يـكــن لغيابهم
التأثير نفسه الذي كان إلخوانهم في تونس
أو غـ ـي ــره ــا ،م ــن ح ـي ــث ت ــزاي ــد الـ ـت ــوت ــرات أو
استعصاءات الحكم ،أو حتى في ال ـ ّ
ـردة على
صياغة املرحلة الجديدة.
(كاتب مغربي)

ٌ
مع الغالء...
قليل من التواضع ال يضرّ
أسامة عثمان

ي ـصــادف بــرنــامــج اإلعــامــي ع ــارف حـ َّـجــاوي؛
َّ
«سيداتي وسادتي» ،وقد انتقل إلى «العربي
 ،»2بـعــد أن عــرفــه امل ـشــاهــدون عـلــى تلفزيون
ً
ال ـعــربــي ،ن ـجـ ً
ـاحــا الف ــت ــا ،وه ــذا ال يـخـفــى ،وال
ـاس
ُيـسـتـغـ َـرب ،فــاإلشــارة إلـيــه فــي أحـ
ـاديــث أنـ َ ٍ
ُ
مـتـنـ ِّـوعــي امل ـجــاالت مـلـحــوظــة ،وال يـسـتـغــرب؛
ألن حـ َّـجــاوي غـنـ ٌّـي الـتـجـ ِـربــة ،واس ــع الثقافة،
االستدعاء
قديمها وحديثها ،لكن داعــي هذا
ْ
لـهــذا الـبــرنــامــج وصــاحـبــه هــو تـلــك الـعــفــويــة،
املــريـحــة ،لـلـ ُـمـشــاهــد ،امل ـت ـ ِّ
ـذوق ،واملـشـتــاق إلــى
ِ
ِّ
هذه الوتيرة الهادئة والجاذبة؛ يحد ُثك عارف
ح ـ ّـج ــاوي ،ك ــواح ـ ٍـد م ــن أص ــدق ــائ ــك ،امل ـق ـ َّـرب ــن؛
ُْ
بألفته ،السهلة ،وحتى بمظهره القريب من
َْ
َ َّ
الناس ،كأنه حكاء في ديــوان ،بظرف األدبــاء،
وعـطــف اآلبـ ــاء ،وطـيـبــة األج ـ ــداد ،وال تقتصر
الواقعية على الشكل ،لتشمل املضامني ،فهو
ّ
يتخير من صميم حياة الناس اليومية ،في
َ
وحــرفـهــم ،وجــوانــب
مطعومهم ،ومـشــروبـهــمِ ،
تراثهم ،وسائر شواغلهم.
ٌ
هـ ــذه ال ـ ِّـس ـم ــات ال ــواق ـع ـي ــة ن ــاب ـعٌــة م ــن نـظــرة
خـ ّ
ـاصــة إل ــى الـحـيــاة ،وه ــي م ــاذ إنـســانـ ّـي ال
َّ
ُّ
بد منه في مواجهة تغول الزيف والتمظهر،
ّ ً
م ــرت ــدة بــذلــك إل ــى ِثـيـمــةٍ بــالـغــة املــركــزيــة هي
ِّ
الصدق ،كما َّ
ّ
املتنبي:
الطيب
عب َر عنها أبو
«وم ــن َهــوى ُكـ ِّـل َمــن َلـيـ َـسـ ْـت ُمـ َـمـ َّـو َهـ ًـةَ /تـ َـركــتُ
َ
َ
َ َِ
َ
َ
َ
َ
َ
ـوب .و ِم ـ ــن ه ــوى
ل ـ ــون مـشـيـبــي غ ـي ــر م ـخ ـض ـ ِ

َ
َ
ـادتـ َ /رغ ُ
َ َ
ِّ
بت َعن ش َع ٍر
دق في قولي وعـ ِ ـهِ ِ
الص َ ِ
َ
ـذوب» .وكـمــا ك ــان مــن أسـتــاذ
فــي ال ـ ــر ِ
أس مـ ـك ـ ِ
الواقعية ،وشيخ النثر العربي ،أبــو عثمان
الجاحظ ،والذي أتحف األدب العربي بفرائد
الكتب ،كالبخالء ،إذ تماهى مع شخصياته،
كأنه واحـ ٌـد منهم ،من دون ْأن ِّ
ينصب َ
نفسه
َ
حك ًما على تلك الـنـمــاذج اإلنـســانـيــة ،وعلى
مــذه ـب ـ ُهــا ف ــي ال ـع ـي ــش ،ب ـل ـغ ــةٍ ل ــم تـنـقـصـهــا
َ
الواقعية قدرتها التصويرية والجمالية.
ه ــذا ال ـصــدق هــو الـخـيــط امل ـشــدود إل ــى سائر
أوجــه الحياة ،يواجه ،منذ زمــن ،وهــذه َّ
األيــام،
ُ
ُ
ُ َ ِّ
الخ ُلق الك ُّ
لي
دات متكاثرة ،هــذا
بــالــذات ،مــهــد ٍ
ِّ
الـتــأثـيــر ،لـعـلــه حـجــر األس ــاس فــي أي عمليةٍ
تغييرية ،نحو األفضل واألجمل ،وهو الالزم
منتجة،
الضروري الجتراح
مقاربات تفكيريةٍ ِ
ٍ
وقــاب ـلــة للتطبيق .فــي امل ـقــابــل ،ف ــإن الضعف
ََ
ـاول مــا في
عــن اال َت ـص ــاف ب ــه ،حــر ًم ـنــا ْمــن ت ـن ـ ِ
ـأت إل ــى بعض
امل ـت ـنــاول ،وزادنـ ــا إره ــاق ــا .ول ـن ـ ِ
ِّ
املتعينة ،فــي زمــن أضـحــى امل ــال فيه
الــوقــائــع
ً
ً
ً
هاجسا مسيطرا ،والغالء متغلغل ،بما ليس
ُ
من السهل التحايل عليه.
ٌ
ّ
َّ
يتكرر بتخفيف تكاليف الــزواج،
مقترح
ثمة
وت ـي ـس ـي ــر املـ ـ ـه ـ ــور .وال ـص ـح ـي ــح أن مـ ــن تـلــك
ْ َ
املتطلبات ما يعود إلى الناس ،وفي ُمكنتهم
ُّ
التخفف منه ،ومنها ما هو أساسي ،ال َ
مهر َب
منه ،وتلك التي ال مهرب منها ،مرتفعة الثمن،
ُّ
الس َكن ،ثم إن ُّ
ومنها َّ
تنفك
السكنى أصبحت ال
َّ
متطلبات مكلفةٍ انضمت إلى األساسيات،
عن
ٍ

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

كالتدفئة ،فــي هــذا الـشـتــاء الـشــديــد ال ـبــرودة،
وعـلــى الـنـقـيــض ،فــي أشـهــر الـصـيــف ال ـحـ َّـارة،
وشــديــدة ال ـحــرارة ً .وقبل ذلــك ،الطعام نفسه،
ُ
كلفا ،بعد موجة الغالء التي
أصبح توفيره م ِ
جــاءت بعد جائحة كورونا ،هذا الغالء الذي
َ
سائر لوازم العيش ،كالعالج ،والتعليم،
شمل
ِ
ُّ
والـ َّـسـفــر ،وغـيــرهــا .ولـكــن عجزنا عــن التحكم
فــي بـعــض م ـجــاالت الـحـيــاة ال يـلـغــي قــدرتـنــا
ُّ
ُّ
على التحكم في هوامش أخرى منها ،فكل ما
ُّ
يصب في (مظاهر) املكانة ،ومــا يقع ضحية
ٍّ ّ
سلوكي اتباعي ،يحتاج
كنمط
االستهالكية،
ٍ
ّ
التحول؛ ألن
إعادة نظر جذرية ،ويتطلب جرأة
ثمن العناد على تلك البهرجة الزائدة ،والثوب
ـوقـ ًـع
ال ـف ــائ ــض ع ــن ال ـح ــاج ــةِ ،مـ ــن ش ــأن ــه أن يـ ِّ ِ
ِّ
ظروف ماليةٍ محرجة ،محققا
املتورط به في
ُ ٍ
نقيض ما أراد سالكه من مكانة.
هذا مع إدراكنا أن ًأغلب أزمات الناس املالية،
اليومٌ ،ليست ناتجة عن الترف ،بقدر ما هي
ن ــاج ـم ــة ع ــن أزمـ ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة وس ـيــاس ـيــة،
تـتـحـ َّـمــل ال ــدول ــة ون ـظـ ُـام ـهــا ،وس ـلــوك قــادتـهــا،
والعالم وأنظمته ،التبعات الكبرى منها ،كما
ُّ
التوسع البالغ الفداحة للفقر في سورية،
في ً
َ
فوفقا لألمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غــوت ـيــريــس ،يـعـيــش  %90م ــن ال ـســوريــن في
منهم يعانون مــن «انـعــدام األمــن
فقر ،و%60
ً
الغذائي» ،إضافة إلى أن  7.78ماليني لم يكن
مستوفية
لديهم عدد أطباء ،أو مرافقة طبية
ً
ل ـل ـم ـعــاي ـيــر ال ــدن ـي ــا امل ـق ـب ــول ــة ع ــامل ـ ًّـي ــا .ووف ــق ــا
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أغلب أزمات الناس
المالية ،اليوم ،ليست
ً
ناتجة عن الترف،
ٌ
ناجمة
بقدر ما هي
عن أزمات اقتصادية
وسياسية

ـاءات مفزعةٍ عــن األح ــوال االقتصادية
إلح ـصـ ٍ
واإلنـســانـيــة فــي لـبـنــانُ ،ي ـقـ ِـدم شـخـ ٌـص واحــد،
َّ
على األقل ،على االنتحار ،كل  48ساعة؛ نتيجة
فاملوضوع
الفقر،
بالعجز واإلهانةُ ،
والشعور ْ
ليس مــوضـ َ
ـوع تـبــغـ ُـدد ،أو كـمــالـ ّـيــات أقـ ِـحـمـ ْـت
الحالة،
في دائــرة األساسيات .وفي مثل هذه
ً
يصبح الحديث عن الصبر ،والــرضــا ،حديثا
ً ُ ًّ
مـنـقـ ً
ـخ ــا؛ ذلــك أن األزم ــة لم
ـوصــا ،وإي ـج ــازا م ـ ِ
ُ
ً
تع ْد فردية ،حني أصبح الفقر إفقارا ،وأصبح
ً
الجوع سالحا ،لإلخضاع ،واإلذالل ،والقهر.
بالطبع ،تتفاوت األوضاع صعوبة ،في البالد
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Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

العربية ،لكن الغالء ومكابدة العيش يكادان
ي ـكــونــان الـسـمــة الـغــالـبــة .وف ــي ه ــذا الـشــريــط
ـوب عربية
الــزمــانــي ال ـفــاصــل ب ــن ث ــورة ش ـع ـ ٍ
لـنـيــل ح ـ ٍّـد م ـع ـقــول م ــن حـقــوقـهــا وب ـل ــوغ تلك
ْ
األهداف حالة من ّ
املد والجزر ،في اآلمال ،لكن
َ
الــواقــع املـ ِـعـيــش ي ــزداد صـعــوبــة ،فــي األغـلــب.
ومـ ــع أه ـم ـيــة ال ـح ـل ــول ال ـح ـق ـي ـق ـيــة؛ بــال ـعــدالــة
وت ـك ــاف ــؤ الـ ـف ــرص ،ووق ـ ــف ال ـن ـهــب وال ـف ـس ــاد،
والـسـيــر فــي طــريــق التنمية الحقيقية ،وهو
ـات سياسية ،في الهياكل
ما يتطلب إصــاحـ ٍ
واملضامني ،وإلى أن تنضج الظروف لذلك ،ال
ّ
الواقعية ،وأن يكون
مفر من تفكير أقرب إلى
ك ـ ُّـل جـهــد م ـب ـ ٍـذول ،أو م ــال مـنـ َـفــق ،مستجيباً
ل ـحــاجــةٍ فـعـلـيــة ،ب ـع ـيـ ًـدا ع ــن ت ـلــك الـنـمـطـيــات
التي سـ ْ
ّ
وتكرست ،فالتعليم األكاديمي،
ـادت
ً
الجامعي ،مثل ،والذي يستنزف َ
غير قليل من
ْ
ُ
األ َســر العربية ،يجب أن ال يكون ّ
ملجرد
دخل
ً
ً
التباهي بتعليم األبناء تعليما عاليا ،وكأنه
ْ
َ
رف ُع عتب ،مع ما يعنيه ذلك من هدر سنوات
َّ
ِّ
ِّ
سني
الشابة ،هي من أهم
من عمر
الشاب ،أو ً
ُ
ً
إنتاجا ،وانطالقا ،ليعود بعدها ،ذلك
الع ْمر،
ً
ّ
الخريج الجامعي مثقل ،بــدل أن يكون أكثر
ً
ً
متطلبات سوق العمل؛ مثقل
تأهيل ملواجهة
ً
بوضعه التعليمي ،مشفقا من النكوص إلى
أعـمــال عـ َّ
ـاديــة ،وإن كــان التعليم فليكن فيما
ٍ
ي ـسـ ُّـد ث ـغ ــرة ،ولـلـطــالــب املـتـمـيــز الـ ـق ــادر ،على
ْفرض نفسه ،وسط املنافسة الشديدة.
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االنتحار يه ّز المجتمع الكويتي

الكويت ـ خالد الخالدي

ّ
تسجل الكويت تزايدًا في حــاالت االنتحار
بــن الـسـكــان ،ومـعـظــم املـقــدمــن عـلــى وضــع
ح ـ ّـد لـحـيــاتـهــم م ــن ال ـش ـبــاب والـ ـب ــدون إلــى
جانب الوافدين .وقد وصل عدد الذين أقدموا على
وض ــع ح ـ ّـد لحياتهم مــا بــن ش ـهـ َـري يـنــايــر /كــانــون
ال ـثــانــي ونــوف ـم ـبــر /تـشــريــن ال ـثــانــي م ــن ع ــام ،2021
ّ
بمعدل  12حالة شهريًا وهو
إلى  120حالة انتحار،
ّ
«رقــم كبير» بحسب ما يفيد متخصصون نفسيون
«العربي الجديد».
وق ــد أت ــت ح ـ ــوادث ان ـت ـحــار ش ـبــان كــويـ ّتـيــن بسبب
أزم ــات نفسية عــانــوا منها مــن دون تلقيهم العالج
النفسي الالزم ،باإلضافة إلى انتحار مراهقة كويتية
التنمر عليها ً
ّ
بناء على مالمحها اآلسيوية
بسبب
التي ورثتها عن والدتها ،إلــى جانب إقــدام عــدد من
ّ
البدون على إنهاء حياتهم ،لتهز املجتمع الكويتي.
وه ــو مــا دف ــع إل ــى املـطــالـبــة ب ـضــرورة دراس ــة حــاالت
ّ
الحد منها ،في وقــت ّ
تحول فيه
االنتحار ومحاولة
َّ
«جسر جابر» وهو الجسر الذي يربط ضفتي جون
الكويت البحري بعضهما ببعض إلى رمز لالنتحار
بسبب لجوء عدد من الراغبني في إنهاء حياتهم إليه
ومحاولتهم اإللـقــاء بأنفسهم مــن على هــذا الجسر،
األمــر الــذي دعــا الشرطة إلــى تسيير دوري ــات أمنية
ملنع ه ــؤالء مــن القفز عـنــه .يـقــول نــاشــط مــن الـبــدون

ّ
ّ
فضل عدم الكشف عن ّ
هويته لـ«العربي الجديد» إن
ّ
«ثمة  13حالة انتحار في مجتمعنا ،إحــداهــا لطفل
ّ
فــي الثانية عشرة مــن عـمــره .وقــد أدى انتحاره إلى
موجة استنكار من منظمات حقوق اإلنـســان ،وذلك
بسبب ال ـظــروف االقـتـصــاديــة واالجتماعية السيئة
الـتــي يـعــانــي منها ال ـبــدون نتيجة للتضييق الــذي
يعمد إليه الجهاز املركزي ملعالجة أوضــاع املقيمني
بصورة غير قانونية ّ
ضدهم ،من منع إصدار وثائق
وهــويــات بــاإلضــافــة إلــى منع التوظيف والتعليم».
ّ
يضيف الناشط نفسه أن «محاوالت االنتحار تتزايد.
وقد ألقت السلطات األمنية القبض على شاب حاول
ّ
إح ــراق نفسه أخـيـرًا وب ــث ذلــك عبر اإلنـتــرنــت بشكل
م ـبــاشــر ،احـتـجــاجــا عـلــى أوض ــاع ــه املـعـيـشـيــة وع ــدم
قدرته على تدبير عمل ،في منطقة تيماء بمحافظة
الجهراء شمالي الكويت».
ويعاقب القانون الكويتي من يحاول االنتحار ومن
يساعد شخصًا أق ــدم على االنـتـحــار ،وفـقــا للقانون
ّ ّ
الجزائي الذي ّ
تنص املــادة  158منه على أن «كل من
ّ
ّ
حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على االنتحار،
ّ
فــان ـت ـحــر ،ي ـعــاقــب بــال ـح ـبــس مـ ــدة ال ت ـت ـج ــاوز ثــاث
سنوات وبغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف روبية (عملة
َ
كويتية قديمة) أو بإحدى هاتني العقوبتني».
وال يـقـتـصــر األمـ ــر ع ـلــى ال ـب ــدون ف ـح ـســب ،ب ــل يـمـتــدّ
ل ـي ـط ــاول امل ــواطـ ـن ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــن والـ ــوافـ ــديـ ــن .وق ــد
َ
َ
ان ـت ـحــر شـ ــاب وش ــاب ــة ب ـح ــادث ــتــن مـنـفـصـلــتــن قبل

َ
ن ـحــو أس ـب ـ َ
ـوع ــن ،بـسـبــب مـعــانــاتـيـهـمــا م ــن ضـغــوط
نفسية واجـتـمــاعـيــة وف ــق مــا نقلت صـحــف محلية.
وأقدم الشاب على االنتحار شنقًا في منطقة النعيم
بمحافظة الـجـهــراء ،فيما انتحرت الشابة بواسطة
بندقية صيد بدائي في سيارتها بالعاصمة الكويت.
كــذلــك اك ـت ـشــف ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـيــة جـثـثــا ف ــي أمــاكــن
ّ
متفرقة لوافدين أقدموا على االنتحار نتيجة سوء
األوض ــاع املعيشية واالقـتـ َصــاديــة ،فــي أثـنــاء الحظر
الكلي وكــذلــك الـجــزئــي الـلــذيــن فرضتهما السلطات
املحلية .وفي هذا اإلطار ،قال رئيس لجنة الشكاوى
والـتـظـلـمــات فــي ال ــدي ــوان الــوطـنــي لـحـقــوق اإلنـســان
ّ
بــال ـكــويــت عـلــي الـبـغـلــي ف ــي ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة إن
ال ــدي ــوان يـعـمــل عـلــى «دراس ـ ــة مـنـهـجـيــة ت ـهــدف إلــى
الـتـعـ ّـرف عـلــى األس ـبــاب الــدافـعــة لــانـتـحــار وتحديد
السلوك االنتحاري لألفراد ،تحديدًا في خالل وبعد
جائحة كورونا ،وذلك انطالقًا من اختصاص الديوان
في إعــداد الدراسات واآلليات التدريبية والتوعوية
في إطار نشر ثقافة حقوق اإلنسان» .وأوضح البغلي
ّ
أن ال ــدي ــوان يعمل بــالـتـعــاون والتنسيق مــع جهات
ّ
رسـمـيــة ع ــدة ك ـ ــوزارات الــداخـلـيــة وال ـع ــدل والـصـحــة
وال ـشــؤون االجتماعية ،وجـهــات بحثية وأكاديمية
ك ـجــام ـعــة الـ ـك ــوي ــت ،وم ـك ـت ــب اإلن ـ ـمـ ــاء االج ـت ـم ــاع ــي،
والجهاز املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،يـقــول الـبــاحــث االجـتـمــاعــي في
جــام ـعــة ال ـكــويــت خـلـيــل خــالــد ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»

اإلسراع بالعالج النفسي
يقول أستاذ الطب النفسي في جامعة الكويت
سليمان الخضاري لـ«العربي الجديد» ّ
إن «حاالت
االنتحار تحدث بسبب االكتئاب الشديد واستخدام
والــمــخــدرة» ،مضيفًا ّ
أن
الــمــواد الممنوعة
ّ
«محاولة البعض االنتحار تستلزم عالجًا نفسيًا
ألن الدراسات تشير إلى ّ
سريعًا لهم ّ
أن من يحاول
االنتحار سوف يعاود الكرّة مرّة أخرى».

ُ
ّ
إن «ح ــاالت االنـتـحــار تـسـ َّـجــل فــي الـكــويــت منذ فترة
طويلة ،وهي عرض من أعراض املجتمعات الحديثة
التي يشعر فيها الفرد بالغربة ،باإلضافة إلى عدم
ّ
توفر ثقافة العالج النفسي التي يراها كثيرون عيبًا.
ّ
كذلك فإن الراغبني في العالج النفسي ال يستطيعون
ّ
تحمل الكلفة العالية للعالج في العيادات الخاصة،
ّ
خصوصًا أن ه ــؤالء بمعظمهم هــم مــن الــوافــديــن أو
ذوي املداخيل الضعيفة من مجتمع البدون».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

18

مجتمع

الثالثاء  18يناير /كانون الثاني  2022م  15جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2696السنة الثامنة
Tuesday 18 January 2022

تحقيق

الثالثاء  18يناير /كانون الثاني  2022م  15جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2696السنة الثامنة
Tuesday 18 January 2022

المنخفض الجوي يُغرق
ضعفاء غزة

االنتقام هو نهج النظام السوري في المناطق التي
استعاد السيطرة عليها ،في إطار اتفاقات مصالحة لم
تشهد «تصالحه» مع واجباته تجاه العائدين .وهكذا
ال يوحي أي شيء بالحياة في هذه المناطق

مناطق
االنتقام
عبد اهلل البشير

يـتـخــذ ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري خ ـطــوات
ان ـت ـق ــام ـي ــة ع ـب ــر ال ـت ـض ـي ـي ــق عـلــى
املــواطـنــن فــي املـنــاطــق الخاضعة
ل ـس ـي ـط ــرت ــه وال ـ ـتـ ــي أجـ ــريـ ــت ف ـي ـه ــا ات ـف ــاق ــات
م ـصــال ـحــة ب ـتــدخــل روسـ ـي ــا ،وح ــرم ــان ـه ــم من
ال ـخ ــدم ــات ومــاح ـق ـت ـهــم أم ـن ـيــا ومـســاء لـتـهــم
ً
وصوال إلى اعتقالهم .كما يتعمد إهمال هذه
املناطق ،وجعل الخدمات الصحية محدودة
ف ـي ـهــا ،وض ـ ــرب ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم ال ـ ــذي تشهد
مدارسه ّ
املدمرة على ممارسات التضييق.
فــي منطقة الـحــولــة بــريــف حـمــص الـشـمــالــي،
تبدو مظاهر التهميش واضحة على الخدمات
التي ال تزال في ّ
حدها األدنى .ويخبر عيسى،
ّ
وه ــو أح ــد س ـكــان ـهــا« ،ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن
«الخدمات سيئة للغاية ،إذ تتوفر الكهرباء
بالكاد ملدة نصف ساعة أو ساعة على أفضل
تـقــديــر بـعــد قـطـعـهــا  6س ــاع ــات ،ول ــم تخضع
الطرقات ألية أعمال صيانة» .يضيف« :أكبر
هموم السكان تعبئة املياه لدى عــودة التيار
ال ـك ـهــربــائــي ،وش ـح ــن أج ـه ــزة اإلض ـ ـ ــاءة .وقــد
اعـتـقــل ال ـن ـظــام بـعــد ات ـف ــاق الـتـســويــة غالبية
الـ ـشـ ـب ــان الـ ــذيـ ــن بـ ـق ــوا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وسـ ــاق
بـعـضـهــم إل ــى ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة اإللــزام ـيــة،
وأبقى بعضهم في السجن».
ّ
ويـ ـتـ ـح ــدث ع ـي ـس ــى أيـ ـض ــا أن امل ـس ـت ـش ـفــى
الـحـكــومــي ف ــي مــديـنــة ت ـلــدو م ــا زال مـ ّ
ـدم ـرًا
وخ ــارج الـخــدمــة ،بعدما استخدمه النظام
كثكنة عـسـكــريــة ل ـس ـنــوات .وك ــل األحــاديــث
ع ــن اح ـت ـمــال اسـتـئ ـنــاف الـعـمــل فـيــه عــابــرة
وال أساس لها ،في وقت يقدم مركز صحي
تدعمه األمــم املتحدة خدمات تلبي بالكاد
احـتـيــاجــات بـسـيـطــة ،وال ـع ـي ــادات الـخــاصــة
مـ ـ ـع ـ ــدودة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ال ي ـت ــواج ــد
أطباء فيها ،لــذا يضطر املريض إلــى قصد
مستشفى خاص يسدد فيه فواتير باهظة،
أو ت ـل ـقــي الـ ـع ــاج ف ــي م ــدي ـن ــة ح ـم ــص ،وال
تتوفر خيارات أخرى أمامه».
ونفذ اتـفــاق تهجير ريــف حمص الشمالي
م ـط ـل ــع أي ـ ــار/م ـ ــاي ـ ــو  ،2018بـ ـع ــد ض ـغ ــوط
روسـ ـي ــة .ول ــوح ــظ تـهـجـيــر ق ـســم م ــن أب ـنــاء
م ـنــاطــق ال ــرس ــن وتـلـبـيـســة وال ـح ــول ــة إلــى
إدلب .وشكل أبناء منطقة الحولة التي ّ
قدر
عدد سكانها قبل الثورة بحوالى  123ألفًا،
القسم األكبر من املغادرين.
تدمير «معنوي» في مخيم اليرموك

ال ي ـخ ـت ـلــف ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي م ـخ ـي ــم الـ ـي ــرم ــوك،
عــاص ـمــة ال ـش ـت ــات الـفـلـسـطـيـنــي ،ع ــن بــاقــي
املـنــاطــق الـتــي خضعت لتسويات وشهدت
عمليات تهجير قسري .وقد سيطر النظام
عليه بقوة الـســاح عــام  ،2018ومــارس فيه

لم تصمد مناطق
الغزيين الذين يتآلفون
منذ سنوات مع أنواع
ال تحتمل من النكبات،
أمام مياه أمطار
المنخفض الجوي التي
تدفقت إلى المنازل ،ما
زاد من قهرهم
غزة ـ أمجد ياغي

النظام السوري
«ال يصالح»
خدماتيًا

عمليات االنتقام ذاتها عبر حرمان سكانه
من الخدمات ،ومنع عودتهم.
يـقــول م ـســؤول اإلع ــام فــي «مـجـمــوعــة العمل
مــن أجــل فلسطينيي ســوريــة» فــايــز أبــو عيد
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»ّ :
«دمـ ــر الـنـظــام نـحــو 80
ف ــي امل ــائ ــة م ــن امل ـخ ـيــم ق ـبــل أن يـسـيـطــر عليه
عـسـكــريــا ،وسـمــح فـقــط لـ ــ 700عــائـلــة بــالـعــودة
بعدما حصلت على مــوافـقــات أمـنـيــة ،والتي
تعيش فيه من دون خدمات املياه والكهرباء
األســاس ـيــة واملـ ــواصـ ــات .يـضـيــف« :يـتــواجــد
مركز صحي واحد يحمل اسم شهداء اليرموك
يـتـبــع ألح ــد ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وي ـقــدم
خدمات إسعافات أولية ،فيما أنجزت عمليات
إزال ــة الــركــام واألنـقــاض مــن شــارعــي اليرموك
وفلسطني وأخــرى فرعية فقط ،لكنها ال تزال
في مكانها ّ في باقي األحياء ،ما يعيق حركة
الناس وتنقلهم داخل املخيم ،وبالتالي عودة
األه ــال ــي إل ــى م ـنــازل ـهــم .أم ــا م ـشــاريــع تمديد
شبكتي املياه والكهرباء فقليلة».
ويـشـيــر إل ــى أن أهــالــي املـخـ ّـيــم مـسـتــاؤون من
عدم تدخل محافظة دمشق لتوفير الخدمات
األس ــاس ـي ــة ،وي ـع ـت ـبــر ع ــدد كـبـيــر مـنـهــم أنـهــا
تتعمد تعطيل عودة السكان.
وكــان ّ
مخيم الـيــرمــوك تـعـ ّـرض لتدمير واســع
بسبب القصف الجوي والبري لقوات النظام

الـســوري وحلفائه ،والــذي دعمه ســاح الجو
الروسي بدءًا من إبريل/نيسان  ،2018بحجة
محاربة تنظيم «داعــش» .وأعقب ذلك حمالت
نهب لبيوت وممتلكات.
الحرمان في ريف دمشق

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـك ـش ــف م ــدي ــر ش ـب ـك ــة م ــراس ـل ــي
ريــف دمـشــق ،عبد الرحمن طـفــور ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه ي ـجــري ت ــزوي ــد مـنــاطــق بينها
دوم ـ ــا وح ــرس ـت ــا وج ـس ــري ــن بــال ـك ـهــربــاء ملــدة
ســاع ـتــن أو  3س ــاع ــات ،ت ـقـ ّـســم ع ـلــى فـتــرتــن
صباحية ومسائية ،ومناطق داخل العاصمة
دمشق مثل مشروع دمر لساعة واحــدة كل 5
و 6ساعات قطع .أما مدينة املليحة فتحصل
على كهرباء لساعة واحدة يوميًا فقط.
ّ
ويشرح أن القسم األكبر من الناس يعتمد على
مولدات تتفاوت أسعارها نتيجة ارتفاع سعر
املحروقات ،وإجبار أصحابها على شراء مادة
املازوت والبنزين من السوق السوداء.
وع ـل ــى صـعـيــد ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ،يــوضــح
طـ ـف ــور أن م ـس ـت ـش ـف ـي ــات عـ ـ ــدة فـ ــي امل ـن ــاط ــق
الــرئـيـسـيــة بــريــف دم ـشــق خ ــارج ال ـخــدمــة ،ما
ُيجبر األهــالــي على الــذهــاب إلــى مستشفيات
ال ـعــاص ـمــة ال ـت ــي ت ـعــانــي ب ــدوره ــا م ــن ت ــردي
ال ـك ـف ــاءات الـطـبـيــة بـسـبــب ق ـلــة ع ــدد األط ـب ــاء
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املـتـخـصـصــن ،وع ــدم ام ـتــاك بعضهم خبرة
كبيرة .وتكتظ الـعـيــادات الخاصة باملرضى،
حيث تحتاج إلى حجوزات مسبقة مع احتمال
االنتظار نحو أسبوع للحصول على دور.
كذلك يعتبر النقل الداخلي في أسوأ حاالته،
إذ تقتصر رحالته إلــى مناطق ريــف دمشق
عـلــى واح ـ ــدة ذه ــاب ــا صـبــاحــا وأخ ـ ــرى إيــابــا
فــي ف ـتــرة الـظـهـيــرة ،وال تـصــل إل ــى املـنــاطــق
الـنــائـيــة الـبـعـيــدة عــن مــراكــز املـ ــدن ،عـلـمــا أن
خــدمــاتـهــا تــوفــرهــا م ــا ُيـطـلــق عـلـيــه شعبيًا
ـات
اس ــم «ال ـت ـع ـل ـي ـقــة» ع ـبــر سـ ـي ــارات ومــرك ـبـ ً
خ ــاص ــة .ك ـمــا ت ـع ـيــش مــدي ـنــة دم ـش ــق حــالــة
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النسبة المئوية للدمار الذي ألحقه
النظام السوري بمخيم اليرموك قبل
أن يسيطر عليه عسكريًا

صعبة في النقل الداخلي بعد ارتفاع أسعار
املـ ـح ــروق ــات ،وت ـق ـنــن كـمـيــاتـهــا املـخـصـصــة
لسائقي حافالت نقل الركاب.
ويقول عبد الرحمن ،من أهالي مدينة دوما
بالغوطة الشرقية ،لـ«العربي الجديد»« :لم
ترمم املدارس التي تعرضت لقصف وتدمير
م ــن ق ـبــل ال ـن ـظ ــام ،وه ــي م ـحــرومــة م ــن وق ــود
ال ـتــدف ـئــة ،وال ـتــام ـيــذ ال ــذي ــن يــذه ـبــون إليها
يـعــودون غالبًا مصابني بنزالت بــرد بسبب
عدم توفر مدافئ فيها».
خنق درعا

ما زالت معاناة األهالي في درعا على حالها
على صعيد الخدمات ،باعتبار أن املحافظة
م ـهــد الـ ـث ــورة الـ ـس ــوري ــة ،واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـن ـظــام
فــي اع ـت ـقــال األه ــال ــي فــي ت ـصـ ّـرف ي ـهــدف إلــى
مـعــاقـبـتـهــم واالن ـت ـق ــام م ـن ـهــم .وي ــؤك ــد عضو
«تجمع أحرار حــوران» الذي يضم صحافيني
وناشطني ينقلون أحــداث الجنوب السوري،
عــاصــم الــزعـبــي لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :هـنــاك
خ ــوف حـقـيـقــي ع ـلــى املـعـتـقـلــن ال ـق ــدام ــى ،أي
أول ـئ ــك الـ ــذي أودع ـ ــوا ف ــي ال ـس ـجــن ف ــي فـتــرة
م ــا ق ـبــل عـ ــام  ،»2014ع ـل ـمــا أن رئ ـي ــس إدارة
املـخــابــرات الجوية الـلــواء جميل الحسن كان
صرح عندما زار درعا بعد اتفاق التسوية عام
 2018أنــه «يـجــب أن ينسى األهــالــي أبناءهم
املعتقلني قبل عام  .»2014ثم كرر رئيس شعبة
املخابرات العسكرية اللواء كفاح ملحم الكالم

ّ
ّ
نفسه ألهالي املحافظة ،وأعلن أنــه يشمل كل
املحافظات السورية.
وعلى صعيد الخدمات ،يشير الحوراني إلى
ّ
أن الـكـهــربــاء تــأتــي لـفـتــرات متقطعة وأوق ــات
قصيرة ،أمــا مياه الشرب فيشتريها األهالي
ّ
من صهاريج ،ألن شبكات املياه ال توفر لهم
املـ ــاء ،بـسـبــب ع ــدم وج ــود وق ــود فــي محطات
الضخ ،وانقطاع الكهرباء عنها.
ّ
ويؤكد الحوراني أن األهالي يعيشون أيضًا
فــي معاناة مــن الـشــوارع والـحـفــر .ومــع بداية
ت ــوزي ــع ال ـخ ـبــز بــاس ـت ـخــدام ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة،
حــرمــت عــائــات كثيرة مــن هــذه امل ــادة بسبب
ضـعــف شبكة االت ـص ــاالت واإلن ـتــرنــت .وعلى
صعيد الخدمات الصحية ،ال تضم املحافظة
عــددًا كافيًا مــن املستشفيات لعالج املرضى،
وهناك نقص في املستلزمات الطبية وغياب
لــأطـبــاء امل ـهــرة .أم ــا امل ـحــروقــات فكمية ال ــ50
ليترًا التي يوزعها النظام على العائالت غير
ّ
كافية ،علمًا أن البعض لم يقبل حتى تسلمها.
ويلخص الحوراني الوضع املعيشي للناس
ّ
ّ
بــأنــه «سـيــئ للغاية ،ألن فــرص العمل قليلة،
ف ــي ح ــن هـ ـن ــاك ارت ـ ـفـ ــاع حـ ــاد ف ــي األسـ ـع ــار،
وف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـس ـل ــب ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات فــي
أن ـح ــاء امل ـحــاف ـظــة .واضـ ــح أن ال ـن ـظــام يخنق
األهالي عبر التضييق عليهم باملعيشة وقلة
املـحــروقــات ،وحـصــر الـخــدمــات فــي البطاقات
الذكية وخفض سرعة اإلنترنت وعدم توفير
الـ ـخ ــدم ــات الـ ــازمـ ــة ،وإج ـ ـبـ ــار امل ــرض ــى عـلــى

في الحولة أكبر هموم
السكان تعبئة المياه لدى
عودة الكهرباء ،وشحن
األجهزة
تالميذ المدارس في ريف
دمشق يصابون بنزالت برد
بسبب عدم توفر مدافئ

الدخول إلى مناطق سيطرته لتلقي العالج».
وتخضع محافظة درعا منذ عام  2018التفاق
تـســويــة ع ـقــده ال ـن ـظــام م ــع فـصــائــل مـعــارضــة
فـ ـيـ ـه ــا ،وج ـ ـ ـ ــرى بـ ـم ــوجـ ـب ــه ت ـس ـل ـي ــم الـ ـس ــاح
املتوسط والخفيف مقابل عودة قوات النظام
إلى ثكناتها العسكرية وعدم مالحقة املدنيني
ّ
واملعارضني .لكن هذه القوات حاصرت أحياء
درع ــا الـبـلــدة نحو شهرين فــي منتصف عام
 ،2021وه ــددت حـيــاة اآلالف داخـلـهــا بعدما
قطعت عنهم املياه والكهرباء ،ومنعت دخول
األغ ــذي ــة .ثــم ج ــرى الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق أنهى
الحصار في نهاية يونيو/حزيران ،وأعيدت
الخدمات بشكل طفيف لألحياء.

أغ ــرق املـنـخـفــض ال ـج ــوي ال ــذي يـضــرب
م ـن ـط ـقــة ب ـ ــاد ال ـ ـشـ ــام م ـن ــذ  15ي ـنــايــر/
كانون الثاني الجاري عشرات من منازل
ال ـغــزيــن ،وأل ـح ــق خـســائــر كـبـيــرة فيها
على غــرار الشوارع الرئيسية والفرعية
في املناطق املكتظة سكانيًا واملخيمات.
وشـمـلــت األض ـ ــرار امل ـ ــدارس والـتــامـيــذ،
وتسببت فــي تــدهــور ح ــال أس ــر تــواجــه
ً
الـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــاء أصـ ـ ـ ـ ــا بـ ــإم ـ ـكـ ــانـ ــات ض ـئ ـي ـلــة
ومحدودة.
وقـ ـ ــد أث ـ ـ ـ ــارت صـ ـ ــور ال ـت ـق ـط ـت ـهــا عــدســة
الـ ـصـ ـح ــاف ــي م ـ ـجـ ــدي ف ـت ـح ــي ل ـتــام ـيــذ
مــدرســة السبت املــاضــي فــي حــي الرمال
بمدينة غــزة خــال وقوفهم عند انتهاء
ال ــدوام املــدرســي عــاجــزيــن عــن الــوصــول
إلى الباصات املتوقفة أمام البوابة التي
ت ـحــول مــوقـعـهــا إل ــى بــركــة مـ ــاء ،وب ـكــاء
بعضهم خائفني ،ضجة كبيرة لكن ذلك
لــم يـكــن فعليًا إال بــدايــة مـظــاهــر األزم ــة
التي اشتدت في اليوم التالي مع تزايد
غ ــرق ال ـش ــوارع وامل ـن ــازل بـمـيــاه األمـطــار
في شكل الفت ،خصوصًا في املخيمات
ووس ـ ــط ق ـط ــاع غـ ــزة وم ـن ـط ـقــة امل ـغــراقــة
ووادي غ ـ ــزة ،وأح ــده ــا م ـن ــزل مـنـصــور
ح ـم ـي ــد فـ ــي م ـن ـط ـق ــة املـ ـضـ ـخ ــة بـمـخـيــم
جباليا شـمــال الـقـطــاع ،حيث حاصرت
املياه السكان وأغرقت منازلهم.
يقول حميد الذي اضطر للبقاء في مكان
عمله بمنطقة الفالوجا أول املخيم ،في
انتظار سحب كل املياه تمهيدًا للعودة
إلى منزله ،لـ«العربي الجديد»« :يتكرر
غرق الشوارع سنويًا ،لكن املياه تدفقت
ب ـ ـغـ ــزارة إل ـ ــى ع ـم ــق م ـن ــزل ــي ه ـ ــذا ال ـع ــام
ّ
وعطلت أجهزة الكهرباء ّ
وخربت األثاث.
وقـ ـ ــد شـ ــاهـ ــدت غـ ـ ــرق ال ـ ـغـ ــرف ب ـطــري ـقــة
كــارثـيــة خ ــال لـحـظــات ،وكــأنــه فيضان
ســريــع» .يضيف« :نشر الغزيون صورًا
ولـقـطــات لـغــرق ال ـش ــوارع وامل ـن ــازل على
وسائل التواصل االجتماعي للسخرية
م ــن إع ـ ــان ال ـب ـل ــدي ــات وأجـ ـه ــزة ال ــدف ــاع
املدني أنها جاهزة بالكامل للتعامل مع
املنخفض الجوي».
وفي املخيم نفسه ،تدفقت مياه األمطار
عـنــد ال ـســاعــة الـســابـعــة ص ـبــاح أول من
أم ــس األحـ ــد إل ــى داخـ ــل م ـنــزل إبــراه ـيــم
الـفــالــوجــي ال ــذي يـضــم أثــاثــا متواضعًا
وأدوات بسيطة ،وانتشرت بسرعة في
كل الغرف كون املنزل يتواجد في موقع
أدنــى من مستوى الـشــارع ،وفــي منطقة
تضم منازل ضعيفة البنية بعضها من
ألــواح حديد ،وتتضمن ثقوبًا كثيرة لم
توفر الحماية املطلوبة من تدفق املياه.
يتحدث الفالوجي لـ«العربي الجديد»
عن تسرب املياه في شكل بسيط سنويًا
إلى داخل منازل في الشارع الذي يقطن
فـيــه ،مــا يسمح للسكان بــأن يسيطروا
عليه« ،لكن املنخفض الحالي كان شديدًا
ه ــذا ال ـعــام لــدرجــة أن األك ـيــاس الرملية
ال ـت ــي وض ـع ــت ف ــي م ـقــدمــة الـ ـش ــوارع لم
تستطع حمايتنا مــن تــدفــق امل ـيــاه إلــى
ّ
امل ـ ـنـ ــازل» .يـضـيــف أن «ال بـنـيــة تحتية
جيدة في املخيم الذي يضم شوارع على
مــرت ـف ـعــات ،وأخـ ــرى تـحـتــوي عـلــى حفر
كثيرة .وتكتفي الجهات املعنية بتقديم

وع ـ ــود ل ـن ــا ب ـت ـح ـســن ال ـ ـحـ ــال ،ف ــي حــن
ً
تضع حجارة بــدال من الزفت في الحفر
فتتجمع مـيــاه األم ـطــار فـيـهــا .وامل ـنــازل
ضعيفة البنية في املخيمات ال يمكن أن
تــواجــه املنخفضات الـجــويــة املستمرة،
وقد تتعرض لتدمير كامل ألنها ّ
مشيدة
بال أساسات في باطن األرض ،علمًا أن
ما يزيد القلق أيضًا امتالء بــرك مبنية
لـتـجـمـيــع م ـيــاه األم ـط ــار ع ــن آخ ــره ــا ما
يهدد بفيضانها ،وبينها بركة الشيخ
رض ـ ــوان وس ــط غـ ــزة ،وب ــرك ــة أب ــو راش ــد
بمخيم جباليا شمال القطاع».
وف ــي ب ـلــدة بـيــت ح ــان ــون أق ـصــى شـمــال
غ ــزة ،اضـطــر أص ـحــاب م ـنــازل فــي حــارة
الـ ــزعـ ــانـ ــن إل ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ــن امل ـ ـنـ ــازل
لتنظيف ع ـ ّـب ــارات امل ـيــاه ال ـتــي أغلقتها
سـيــول بــارتـفــاع نـحــو مـتــر .وف ــي مخيم
ال ـش ــاب ــورة بـمــديـنــة رف ــح ،غــرقــت أحـيــاء
أيضًا .وأكد جهاز الدفاع املدني أن فرقه
نفذت خــال يومني أكثر مــن  200مهمة
متنوعة وعاجلة في كل محافظات غزة،
وأن العمليات ال ت ــزال جــاريــة .ووصــف
رئ ـي ــس ق ـســم اإلنـ ـق ــاذ ف ــي ال ـج ـهــاز عــاء
النعيزي في حديثه لـ«العربي الجديد»

املنخفض الجوي الحالي بأنه «األقوى
واألش ــد منذ سـنــوات ،مــا حتم مواجهة
ف ــرق ـن ــا ض ـغ ــوط ــا ك ـب ـي ــرة فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
اإلنقاذ ،علمًا أننا استقدمنا كل طواقم
املحافظات على مدار الساعة».
وت ــوق ــع أن تـ ـك ــون ال ـخ ـس ــائ ــر أكـ ـب ــر مــن
املـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة فـ ـ ــي األعـ ـ ـ ـ ــوام
املاضية ،موضحًا أن «الجهاز يستخدم
في عمله الصعب آليات وسيارات تعود
إلــى عــام  ،1996وه ــذا غير منطقي في
ب ـي ـئ ــة ت ـع ـت ـب ــر إحـ ـ ـ ــدى األك ـ ـثـ ــر ت ـعــرضــا
ألزمات وكوارث ،واالحتالل اإلسرائيلي
ال يسمح بتزودنا معدات مناسبة ،علمًا
أننا أرسلنا مناشدات عدة ملعالجة هذا
األم ـ ـ ــر» .وقـ ــد ك ـش ـفــت أهـ ـ ــوال املـنـخـفــض
الـ ـج ــوي ال ـح ــال ــي الـ ـت ــأثـ ـي ــرات الـسـلـبـيــة
الكبيرة لألضرار التي ألحقها العدوان
اإلسرائيلي األخير في مايو /أيار العام
املـ ــاضـ ــي ،ب ـع ــدم ــا ان ـ ـهـ ــارت ط ــرق ــات فــي
شارع الثالثيني الذي سبق أن استهدفه
الـ ـع ــدوان ش ــرق ــي غـ ــزة ،م ــا ح ـتــم إغــاقــه
لـطـمــر امل ــواق ــع امل ـن ـهــارة ب ـت ــراب كــإجــراء
أولي .وشمل ذلك أيضًا أحياء في مخيم
جباليا وبلدة بيت الهيا وبيت حانون.

منازل ضعيفة البنية وسكان أضعف (محمد الحجار)

فرق الدفاع المدني واجهت ضغوطًا كبيرة (محمد الحجار)

إيران :أطفال مرضى بضمور العضالت الشوكي بال أدوية
تمنع األسعار المرتفعة
ألدوية مرض ضمور
العضالت الشوكي الكثير
من العائالت اإليرانية عن
تأمينه ،بالتوازي مع
تقاعس الدولة وتأثير
العقوبات األميركية

جهاز يساعده
على المشي
(باو بارينا /فرانس برس)

طهران ــ صابر غل عنبري

عــرفــت أسـ ــرة فــاطـمــة ( 8س ـن ــوات) أن ابنتها
مـصــابــة ب ـمــرض ض ـمــور ال ـع ـضــات الـشــوكــي
( )SMAبعدما أكملت العامني ونصف العام
مــن الـعـمــر .يــومــا بـعــد ي ــوم ،تـتــدهــور حالتها
صحتها وتصير قــدرتـهــا على الـحــركــة أكثر
ّ
صعوبة .كما أن عمودها الفقري بات يضغط
ع ـلــى رئ ـت ـي ـهــا ويـجـعـلـهــا تـتـنـفــس بـصـعــوبــة
ّ
بالغة .تقول والــدة فاطمة إن األع ــراض بدأت
تظهر عليها روي ـدًا رويـ ـدًا ،وأصـبــح جسدها
ي ــرتـ ـخ ــي وتـ ـضـ ـع ــف ح ــركـ ـت ــه قـ ـب ــل أن تـكـمــل
عامها األول .تضيف في حديثها لـ «العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» أن ال ـعــائ ـلــة ع ـل ـمــت ب ـعــد أك ـث ــر من
ّ
سبعة أشهر من مراجعة عــدد من األطباء أن
ّ
ابنتها مصابة بـهــذا امل ــرض ،مشيرة إلــى أن
«املعلومات عن املرض قليلة جدًا بني األطباء.
لذلك ،يستغرق التشخيص وقتًا ويحتاج إلى
طبيب متخصص في أمراض الدماغ والجهاز
الـعـصـبــي ،وال ــذي اسـتـطــاع أخ ـي ـرًا تشخيص

إصابة ابنتها بضمور العضالت الشوكي».
وض ـم ــور ال ـع ـض ــات ال ـشــوكــي م ــرض جيني
وراث ـ ــي يـجـعــل ال ـع ـضــات ضـعـيـفــة ،ويـسـبــب
للمصاب مشاكل فــي الـحــركــة ،وي ــزداد تفاقم
امل ـ ــرض م ــع ال ــوق ــت ،وال ي ــوج ــد عـ ــاج حــالــي
للمرض ،لكن هناك عالجات تساعد املريض
على التعامل مع األعراض وتحسني حياته.
وي ـق ــول طـبـيــب ال ــدم ــاغ وال ـج ـه ــاز الـعـصـبــي،
ّ
م ـح ـمــود رضـ ــا أش ــرف ــي ،إن ل ـل ـمــرض خمسة
أنواع تعد األكثر انتشارًا وخطرًا ،من بينها ما
يطلق عليه النوع الصفر من ضمور العضالت
الشوكي ،مشيرًا إلى أن اإلصابات بهذا النوع
تشكل  50في املائة من مرضى ضمور النخاع
ّ
الـشــوكــي ،مــوضـحــا أن املـصــابــن بــه يموتون
خـ ــال أس ــاب ـي ــع ب ـعــد الـ ـ ـ ــوالدة .وت ــؤك ــد والـ ــدة
ّ
ّ
فاطمة أن «مصيبتنا بــدأت بعدما علمنا أن
ال عالج للمرض ،وال دواء في إيــران» ،مشيرة
ّ
إلــى أن «األدوي ــة تنتج فــي أميركا وسويسرا
ّ
ل ـكــن سـعــرهــا مــرتـفــع لـلـغــايــة وت ـصــل أحـيــانــا
ّ
إلــى ماليني ال ــدوالرات» .وتقول إن العقوبات

ضمور العضالت الشوكي
مرض جيني وراثي يجعل
العضالت ضعيفة
األدوية تنتج في أميركا
ّ
لكن سعرها
وسويسرا
مرتفع للغاية

األميركية تمنع العائالت اإليرانية التي لديها
أطفال مصابون بهذا املرض من الوصول إلى
ّ
تلك األدوي ــة ،الفتة إلــى أن أسـعــارهــا بالريال
اإليــرانــي زادت ستة أضعاف باملقارنة مع ما
كان عليه الحال قبل أربع سنوات.
مــن جهته ،يقول الصيدالني لقمان ستودة،

ّ
في حديثه لـ «العربي الجديد» ،إن هناك ثالثة
أدويـ ــة ت ـحـ ّـد مــن ض ـمــور الـعـضــات الـشــوكــي،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ـ ـ ــدواء األول ه ــو س ـب ـي ـنــرازا
( )Spinrazaوهو من صناعة شركة «بيوجني»
األميركية ،وهو العالج املعتمد الذي قد يقدم
األمل لبعض األطفال والبالغني الذين يعانون
ّ
م ــن ض ـمــور ال ـع ـضــات ال ـش ــوك ــي .يـضـيــف أن
يتم
«هـ ــذا ال ـ ــدواء ع ـب ــارة ع ــن مـجـمــوعــة حـقــن ّ
وخــزهــا فــي القناة الشوكية» ،مشيرًا إلــى أنــه
«األغلى في الواليات املتحدة وتصل كلفته في
العام األول إلى نحو  750ألف دوالر واألعوام
التي تليه إلى نحو  500ألف دوالر».
وال ـ ـ ـ ـ ــدواء الـ ـث ــان ــي هـ ــو دواء «ريـ ـس ــديـ ـب ــام»
( )risdiplamمن إنتاج مختبرات «جينينتيك»
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـش ــرك ــة «روش» الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة،
ويـسـتـخــدم لــوقــف تـقــدم املـ ــرض .وبـعــد فـتــرة،
يمكن أن يـعــود الـطـفــل إل ــى الـحـيــاة تدريجيًا
مــن خــال إع ــادة التأهيل ،كما يـقــول سـتــودة.
ّ
يـضـيــف أن ال ـ ــدواء ال ـثــالــث يـسـتـخــدم لـعــاج
البالغني والــرضــع (شـهــران على األق ــل) ،وهو

زولجنسما ( )Zolgensmaويعطى مرة واحدة.
طورته شركة  Novartisلــأدويــة ،ويعد أغلى
عقار في العالم .ويلفت ستودة إلى أن الدواء
يكلف العائالت سنويًا نحو  300ألف دوالر،
وتصل كلفته الكاملة إلى نحو مليوني دوالر.
ّ
ونظمت عائالت األطفال اإليرانيني املصابني
بضمور النخاع الشوكي ،مــؤخـرًا ،احتجاجًا
أمـ ــام ال ـب ــرمل ــان اس ـت ـمــر أي ــام ــا عـ ــدة .ون ــاش ــدت
ال ـس ـل ـط ــات ب ــاس ـت ـي ــراد أدويـ ـ ــة ع ـ ــاج امل ــرض
إل ــى إيـ ـ ــران ،م ـش ـيــرة إل ــى ع ـجــزهــا ع ــن تــوفـيــر
تكاليفها .والح ـقــا ،حـضــر الــرئـيــس اإليــرانــي
إبــراهـيــم رئـيـســي إلــى الـتـجـمــع ،واسـتـمــع إلــى
ش ـك ــاوى أس ــر هـ ــؤالء امل ــرض ــى ،واعـ ـ ـدًا إيــاهــم
ّ
بمتابعة وحل مشاكلهم.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقــول رئ ـیــس مــركــز إدارة زراع ــة
األعضاء في وزارة الصحة والعالج والتعلیم
الطبي مهدي شادنوش إن الوزارة لم تستورد
سابقًا أدوية هؤالء املرضى في ظل تكاليفها
الباهظة ،مع إعالنه أن الحكومة اإليرانية في
اجتماع لها ،بأمر رئاسي ،خصصت موازنة

الستيراد كمية منها لفترة عالجية تمتد ستة
يضيف أنه بعدما تثبت نجاعتها على
أشهرّ .
اعتبار أنها حديثة ،يمكن أن يستمر استيراد
األدويـ ــة ،مـشـيـرًا إل ــى تسجيل وزارة الصحة
 500مريض مصاب باملرض.
وبحسب تقارير طبية إيرانية ،هناك مليونا
إيراني ناقلون لجني املرض .ومن بني  40إلى
 50إيرانيًا يحمل إيراني واحد هذا الجني .من
ّ
جهة أخرى ،فإن تكاليف فحوصات تشخيص
الجني الــذي يسبب املــرض مرتفعة في إيــران،
وتبلغ نحو  400دوالر .لذلك ،يتهرب الناس
مـنـهــا ،كـمــا ي ـقــول رئ ـيــس مــركــز عـلــم ال ــوراث ــة
بجامعة العلوم الطبية فــي أصفهان صــادق
ّ
وليان .يضيف أن عينات الفحص ترسل إلى
مختبرات في دول أوروبـيــة ،وتظهر النتائج
ما إذا كان الزوجان ناقلني لجني املرض.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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قضايا

بعد تدخل روسيا في قمع االحتجاجات التي اندلعت في كازاخستان مطلع شهر يناير /كانون الثاني الحالي ،يبدو أنها ستعمل
ّ
تدخل رئيســة في منطق َتي القوقاز وآســيا الوسطى ،فهي تولي
على تحويل منظمة معاهدة التعاون الجماعي إلى أداة
أهمية كبيرة لجوارها اإلقليمي

تعزيز قبضتها في آسيا الوسطى

كيف استثمرت روسيا
احتجاجات كازاخستان؟

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

في تحويل كازاخستان إلــى العـ ٍـب مهم في
س ــوق ال ـطــاقــة الـعــاملـيــة .ح ــاول نــزاربــايـيــف
ـضــا مــن خالل
أن يـطــور عــاقــاتــه بتركيا أيـ ً
مشترياته مــن الـســاح الـتــركــي ،خصوصا
ّ
املسيرة.
الطائرات

شـهــدت جـمـهــوريــة كــازاخـسـتــان،
ك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرى جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــات آس ـ ـيـ ــا
ال ــوسـ ـط ــى ،م ـط ـلــع ش ـه ــر ك ــان ــون
ـات
ال ـثــانــي /يـنــايــر  ،2022مــوجــة احـتـجــاجـ ٍ
واسـعــة ب ــدأت فــي منطقة جــانــاوزيــن ،غرب
ال ـ ـبـ ــاد ،ض ــد ق ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة رفـ ــع أس ـع ــار
الـغــاز النفطي املـســال املستخدم فــي قيادة
تتوسع رقعة املظاهرات
السيارات ،قبل أن
ّ
ل ـت ـش ـمــل م ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ــرى ،م ــن ض ـم ـن ـهــا امل ــا
آتـ ــا ،ال ـعــاص ـمــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـتــاري ـخ ـيــة
للبالد .وقــد أسفرت املواجهات عن سقوط
ع ـش ــرات الـقـتـلــى (ق ـ ّـدرت ـه ــم م ـص ــادر بــأكـثــر
من  ،)200وخــراب كبير لحق منشآت عامة
ومؤسسات حكومية .وقد استنجد الرئيس
ال ـ ـكـ ــازاخـ ــي ،ق ــاس ــم ج ـ ــوم ـ ــارت ت ــوك ــاي ـي ــف،
بمنظمة «مـعــاهــدة األم ــن الـجـمــاعــي» ،التي
أرس ـل ــت عـلــى ال ـف ــور ق ــوة عـسـكــريــة قــوامـهــا
نـحــو أل ـ َـف ــي ج ـن ــدي ،معظمهم م ــن روس ـيــا،
للمساعدة في إعادة فرض األمن في البالد.
أسباب االحتجاجات

مـ ّـثـلــت االح ـت ـجــاجــات ،باتساعها وعنفها،
مفاجأة للمهتمني بشؤون املنطقة؛ ً
نظرا إلى
أن كــازاخـسـتــان ظـلــت ،بعكس جمهوريات
ً
آسـيــا الــوسـطــى األخـ ــرى ،فــي م ـنــأى عــن أي
ـات منذ إنشاء الــدولــة بعد انهيار
اضـطــرابـ ٍ
االتحاد السوفياتي عام  ،1991وتولي أمني
ع ــام ال ـحــزب الـشـيــوعــي فـيـهــا ،ن ــور سلطان
نزارباييف ،مقاليد الــرئــاســة ،حتى تنازله
عنها عــام  .2019وتـعـ ّـد كــازاخـسـتــان أغنى
دول آسـيــا الــوسـطــى بـثــرواتـهــا الطبيعية،
وم ــع أن ـه ــا أك ـب ــر دولـ ــة حـبـيـســة ف ــي الـعــالــم
(مساحتها نحو  2.7مليون كيلومتر مربع)؛
إذ ال تملك منافذ على بحار مفتوحة ،فإنها
بثروات طبيعية كبيرة .وإلى جانب
تتمتع
ٍ
ّ
أن ـهــا أك ـبــر مـنـتــج ل ـل ـيــوران ـيــوم ،فـهــي تنتج
نـحــو  40%م ــن ك ــل ال ـيــوران ـيــوم املـسـتـخــدم
ً
ً
كبيرا من
احتياطيا
في العالم ،فإنها تملك
يقدر بنحو  30مليار برميل،
أيضا ّ
النفط ً
ً
يوميا
وهــي تنتج نحو  1.6مليون برميل
تـ ـص ــدر م ـن ـهــا  1.1م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل .وت ـع ـ ّـد
كازاخستان من أبــرز أعضاء تجمع «أوبــك
بـ ـ ـل ـ ــس» ،+ OPECوهـ ــو ت ـح ــال ـ ٌـف ن ـش ــأ ع ــام
 2016ب ــن مـنـظـمــة الـ ــدول امل ـص ــدرة للنفط
(أوبـ ــك) ودول منتجة مــن خــارجـهــا بهدف
ويمثل النفط
ضبط إنتاج النفط وأسعاره.
ّ
نـحــو  20%م ــن ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي الـقــومــي
لكازاخستان ،وأكـثــر مــن نصف دخلها من
أيضا
العملة الصعبة .وتتوفر كازاخستان ً
ـرة مــن املنغنيز والحديد
ـات كـبـيـ ٍ
على كـمـيـ ٍ
وال ـكــروم والـفـحــم؛ فهي تعتبر تــاســع أكبر
م ـصـ ّـدر للفحم فــي الـعــالــم ،وتـحـتــل املرتبة
وفقا لبيانات
 12في إنتاج الغاز الطبيعيً ،
وكالة الطاقة الدولية ،لعام .2018
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن غ ـن ــى ال ـ ـبـ ــاد بـ ــاملـ ــوارد
ً
نسبيا
الطبيعية ،وعدد سكانها املنخفض
ـاســا ع ـلــى مـســاحـتـهــا (ن ـحــو  19مـلـيــون
ق ـيـ ً
مشكالت اقتصادية
فإنها تعاني
نسمة)،
ٍ
ّ
ـاع ــا معيشية صـعـبــة ،ويـ ــرزح نحو
وأوض ـ ً
 15%من السكان تحت خط الفقر .ويعود ذلك
إلى السياسات االقتصادية الفاشلة للحكم
الـ ـف ــردي ال ـط ــوي ــل ل ـن ــزارب ــاي ـي ــف ،وس ـي ـطــرة
أول ـي ـغــارك ـيــا ن ـش ــأت ح ــول عــائ ـلــة الــرئـيــس
السابق وارتبطت بها .وكانت كازاخستان،
مثل بقية الــدول الريعية التي تعتمد على
تأثرت بشدة بانخفاض
تصدير النفط ،قد ّ
أسعاره عام  .2014وما إن بدأت تتعافى عام
 ،2019حتى ضربت جائحة فيروس كورونا
املستجد (كوفيد  )19 -بتداعياتها الصحية
واالق ـت ـصــاديــة .ونتيجة كــل ه ــذه الـعــوامــل،
بدأت العملة الوطنية (تينغ) في االنحدار،
لعامة
وأخذت تتآكل معها القدرة الشرائية
ّ
الـ ـن ــاس ،وقـ ــد ت ــزام ــن ذلـ ــك م ــع ت ـفــاقــم أزم ــة
ارتـفــاع أسعار الـغــذاء العاملية الناجمة عن
عوامل بيئية وانقطاع سالسل التوريد.
صراع مكتوم على السلطة
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وع ـلــى الــرغــم مــن ابـتـعــاد الــرئـيــس الـســابــق
ن ــزارب ــاي ـي ــف ع ــن صـ ـ ــدارة امل ـش ـه ــد ،ب ـعــد أن
ً
رسميا لقب «زعيم األمــة» ،فإنه
أطلق عليه
ّ
ظــل يتمتع بـنـفــوذ كـبـيــر ،بينما اسـتـمــرت
األوليغاركيا املرتبطة بحكمه في الهيمنة
ع ـلــى مـ ـق ـ ّـدرات الـ ـب ــاد .وي ـفـ ّـســر ه ــذا ات ـجــاه
ال ــرئـ ـي ــس ت ــوك ــايـ ـي ــف إلـ ـ ــى إقـ ــالـ ــة صـ ـه ـ َـري
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق مـ ــن م ـن ـص ـب ـي ـه ـمــا عـلــى
رأس شــرك ـتــي الـ ـغ ــاز وال ـن ـف ــط الــوطـنـيـتــن
 KazTransOilو ،QazaqGazبـعــد أن نــادت
الجماهير الغاضبة بطرد «الرجل العجوز»
وعــائـلـتــه املهيمنة عـلــى ث ــروات ال ـبــاد ،في
إش ــارة إلــى الرئيس السابق الــذي يبلغ 81
ـام ــا .وق ــد ج ــرت أشـ ـ ّـد االح ـت ـجــاجــات قــوة
عـ ً
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وعـنـ ًـفــا فــي مــديـنــة أل ــم آت ــا ،وه ــي العاصمة
السابقة للبالد ،حيث أقدم املحتجون على
إس ـقــاط تـمـثــال لـلــرئـيــس ال ـســابــق .ويعتقد
ً
بشدة ،بعد أن
اقتصاديا
أن املدينة تأثرت
ّ
جرى نقل العاصمة إلى أستانا عام ،1997
حيث أنـفــق الــرئـيــس الـســابــق مبالغ طائلة
الحقا
لنقل العاصمة ،والـتــي أطلق عليها
ً
اسم نور سلطان .وقد كشفت االحتجاجات
عن وجــود صــراع مكتوم على السلطة بني
الرئيس الحالي توكاييف وعائلة الرئيس
ال ـســابــق نــزاربــاي ـيــف ،حـيــث بـ ــادر الــرئـيــس
ال ـحــالــي إل ــى إصـ ــدار أوامـ ــر بــاعـتـقــال قــائــد
ج ـه ــاز األمـ ـ ــن ال ـس ــاب ــق ال ـق ــري ــب م ــن عــائـلــة
الــرئـيــس الـســابــق ،بتهمة التدبير ملحاولة
انقالبية .وكــانــت الشكوك ثــارت حــول والء
أجـ ـه ــزة األمـ ـ ــن ،أو جـ ــزء م ـن ـهــا ع ـلــى األقـ ــل،
لسلطة الرئيس توكاييف ،بعد أن امتنعت
ـدات أم ـن ـي ــة عـ ــن الـ ــدفـ ــاع عـ ــن م ـن ـشــآت
وح ـ ـ ـ ـ ٌ
حكومية في وجــه االحتجاجات الغاضبة،
بينما انسحب بعضها من منشآت أخرى،
في حني يبدو أنها محاولة لتأجيج الوضع
إلضـعــاف سلطة الــرئـيــس الـحــالــي وتعزيز
مــواق ـع ـهــا ف ــي ال ـس ـل ـطــة .بــالـطــريـقــة نفسها
ً
تقريبا ،عمد الرئيس الحالي إلى استغالل
للتخلص مــن هيمنة نظام
االحـتـجــاجــات
ّ
الرئيس السابق وعائلته على أجهزة األمن
وثروات البالد.
االستعانة بالخارج

بعد اتضاح عجزه عن مواجهة أسوأ موجة
ـات تـشـهــدهــا ال ـب ــاد؛ إذ لــم تنفع
اح ـت ـجــاجـ ٍ
اإلجــراءات التي اتخذها لتهدئة املحتجني،
بما في ذلك إقالة الحكومة وخفض أسعار
ال ـغ ــاز ،وإط ــاح ــة ج ــزء مــن حــاشـيــة الرئيس
الـ ـس ــاب ــق ،ح ـي ــث ف ـق ــد س ـب ـع ــة مـ ــن الـ ـ ـ ــوزراء
املحسوبني عليه مناصبهم فــي التشكيلة
الحكومية الجديدة ،لجأ الرئيس توكاييف

مع أن كازاخستان
أكبر دولة حبيسة
في العالم؛ إذ ال تملك
منافذ على بحار
مفتوحة ،فإنها تتمتّع
بثروات طبيعية كبيرة
ٍ
تأسست منظمة
ّ
معاهدة األمن
الجماعي عام ،1992
ً
معاهدة
لكنها بقيت
على الورق طوال
فترة التسعينيات
واضح أن تأثير
روسيا في سياسات
كازاخستان الخارجية
أي
سيكون أكبر من ّ
وقت مضى

رسالة موسكو
ّ
بتدخلها العسكري السريع في كازاخستان لقمع الحركة
تبعث روسيا،
بأي تغيير في المنطقة
تسمح
لن
أنها
مفادها
رسالة
االحتجاجية،
ّ
ّ
وأن ما حصل على حدودها مع أوروبا لن
يتعارض مع مصالحها،
يتكرر في آسيا الوسطى أو القوقاز .هناك فشلت روسيا في منع سلسلة
لتضم،
توسعات لحلف شمال األطلسي «ناتو» ابتداء من عام  1999ال
ّ
فقط ،دولًا أوروبية شرقية ،مثل رومانيا ،والمجر ،والتشيك ،وغيرها،
بل لتضم ً
أيضا دولًا سوفياتية سابقة مثل دول البلطيق ،فض ًلا عن
ضم أوكرانيا إليه.
اآلن
الغرب
محاوالت
ّ

إلــى طلب العون من منظمة معاهدة األمن
الجماعي ،بقيادة روسيا.
ـأسـســت منظمة مـعــاهــدة األم ــن الجماعي
تـ ّ
معاهدة على الورق
بقيت
لكنها
،1992
عام
ً
طـ ــوال ف ـتــرة الـتـسـعـيـنـيــات ،نـتـيـجــة ضعف
روسيا ،وانحسار دورهــا في عهد الرئيس
ـورط ـه ــا ف ــي حـ َ
ب ــوري ــس ي ـل ـت ـســن ،ث ــم ت ـ ّ
ـربــي
الشيشان األولى ( ،)1996والثانية (.)1999
ب ـعــد وص ــول ــه إلـ ــى ال ـح ـك ــم ،أع ـ ــاد الــرئ ـيــس
فالديمير بوتني إحياء املعاهدة عام 2002
محاولة منه إلبقاء جمهوريات االتحاد
في
ٍ
الـســوفـيــاتــي الـســابــق فــي فـلــك روس ـيــا .وقــد
ات ـخ ــذت امل ـع ــاه ــدة ش ـكــل ات ـفــاق ـيــة دفــاع ـيــة،
ـراف مــن األم ــم املـتـحــدة
وحـصـلــت عـلــى اع ـت ـ ٍ
بــاعـتـبــارهــا ق ــوة حـفــظ س ــام إقـلـيـمـيــة عــام
 .2004وت ـضــم امل ـعــاهــدة حــالـ ًـيــا س ـ ّـت دول،
هــي روس ـيــا وكــازاخ ـس ـتــان وطاجيكستان
وق ـيــرغ ـيــزس ـتــان وأرم ـي ـن ـي ــا وب ـي ــاروس ـيــا.
وقــد انسحبت منها جورجيا وأذربـيـجــان
وأوزبكستان عام  .1999وتستند املعاهدة
إلــى مبدأ األمــن الجماعي ،وتلتزم بالدفاع
عن أعضائها ضد أي تهديد خارجي ،وهو
مــا حــدا بالرئيس الـكــازاخــي توكاييف إلى
الـحــديــث عــن تهديد إرهــابــي يــواجــه البالد
لتبرير استعانته باملنظمة التي ليس من
مهماتها بموجب ميثاق التأسيس التدخل
ل ـق ـمــع اح ـت ـج ــاج ــات داخ ـل ـي ــة أو ت ـه ــدي ــدات
ألن ـظ ـمــة ال ـح ـكــم ف ــي ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء .بـنــاء
عليه ،سارعت روسيا إلى االستجابة لطلب
الــرئ ـيــس وأرس ـل ــت قــوات ـهــا لـلـمـســاعــدة في
تطويق االحتجاجات.
دوافع التدخل الروسي

ح ــاول الــرئـيــس الـســابــق ،نــزاربــايـيــف ،على
مــدى ثــاثــة عـقــود مــن حكمه ،التملص من
الـتـبـعـيــة املـطـلـقــة ملــوس ـكــو ،عـبــر م ـحــاوالت
إقامة عالقات متوازنة مع القوى الرئيسة
جهة ،سمح لروسيا
في املنطقة والعالم .فمن ٍ
باستئجار قــاعــدة «بــايـكــانــور» الفضائية،
منصة إطالق في العالم
والتي ما زالت أكبر ّ
ـامــا مــن انـطــاق أول رائــد
بعد حــوالــي  60عـ ً
فـضــاء ســوفـيــاتــي منها (ي ــوري غــاغــاريــن).
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،عـ ــزز عــاقــاتــه بــالـصــن،
ال ـقــوة االقـتـصــاديــة ّ
والـسـيــاسـيــة الـصــاعــدة
ع ـلــى ح ـ ــدوده ال ـشــرق ـيــة ،وال ـت ــي تـنـظــر إلــى
كازاخستان باعتبارها حلقة أساسية في
مشروع الحزام والطريق .وأقام نزارباييف
تعد
عالقات عمل مع الــدول الغربية ،حيث ّ
شركاتها املستثمر األكبر في قطاع الطاقة
الكازاخي .وقد ّأدت شركتا إكسون موبيل
وشـيـفــرون األمـيــركـيـتــان وإي ـنــي اإليطالية
وتــوتــال الفرنسية ً
دورا كـبـيـ ًـرا فــي تطوير
قـطــاع النفط وال ـغــاز فــي كــازاخـسـتــان ،عبر
تقدر بمليارات الــدوالرات
ضخ استثمارات َّ
ع ـلـ ّـى م ــدى ال ـع ـقــديــن األخ ـي ــري ــن؛ م ــا ســاعــد

لـكــن الــوضــع يــوشــك اآلن أن يـتـغـيــر ،فعلى
ال ــرغ ــم م ــن م ـ ـحـ ــاوالت ال ــرئ ـي ــس تــوكــاي ـيــف
توجيه رسائل تطمني على موقع تويتر إلى
مكانا
الشركات الغربية ،بأن بالده ستبقى
ً
ّ
رح ـ ًـب ــا لــاس ـت ـث ـمــارات األج ـن ـب ـيــة ،الـغــربـيــة
ـوص ــا ،ف ـمــن ال ــواض ــح اآلن أن تــأثـيــر
خ ـص ـ ً
روسيا في سياسات كازاخستان الخارجية
ّ
سيكون أكبر من أي وقــت مضى؛ إذ سوف
ي ـس ـت ـغــل ال ــرئـ ـي ــس بـ ــوتـ ــن ،ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح،
ـدخـلــه الـعـسـكــري إلن ـقــاذ نـظــام توكاييف،
تـ ّ
والــوقــوف إلــى جانبه في الـصــراع الداخلي
على السلطة ضد حاشية الرئيس السابق،
إلب ـع ــاد ك ــازاخ ـس ـت ــان ع ــن س ــاح ــة املـنــافـســة
مع القوى األخــرى ،خاصة الصني وتركيا،
ربطا أقوى بروسيا.
والعمل على ربطها ً
ي ـفـ ّـســر هـ ــذا ج ــزئ ـ ًـي ــا م ـس ــارع ــة روسـ ـي ــا إلــى
اغ ـت ـنــام أزم ــة االح ـت ـجــاجــات ،وتـلـبـيــة طلب
تقدم به الرئيس توكاييف
املساعدة الــذي ّ
إلى قادة الدول األعضاء في منظمة معاهدة
األمــن الجماعي ،بعد أربعة أيــام من اندالع
بيانا ،جاء فيه
األزمة .وقد أصدرت املنظمة ً
أن «هدف العملية هو حفظ السالم وحماية
ّ
امل ـن ـشــآت الـحـكــومـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة بما
فيها خطوط نقل الغاز والقواعد العسكرية
ال ــروس ـي ــة وم ـح ـطــة ال ـف ـض ــاء ال ــروس ـي ــة في
بايكانور» .وقد جرى «نشر أكثر من 2030
ً
عسكريا من روسيا وبيالروسيا وأرمينيا
وطاجيكستان وقرغيزستان ،لتنفيذ مهمة
وفقا ألمني
حفظ السالم في كازاخستان»ً ،
عام املنظمة ،ستانيسالف زاس ،الذي أشار
ـضــا إل ــى أن ق ــوات حـفــظ ال ـســام التابعة
أيـ ً
للمنظمة ،استخدمت خالل تنفيذها املهمة
حوالي  250قطعة عسكريةُ ،نقلت إلى هناك
بوساطة أكثر من مائة طائرة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،يـشـيــر ال ـتــدخــل ال ــروس ــي
السريع في أحداث كازاخستان إلى األهمية
ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي تــولـيـهــا مــوس ـكــو ل ـجــوارهــا
اإلق ـل ـي ـم ــي ،ف ــي آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى ومـنـطـقــة
ـوص ــا ،وإل ـ ـ ــى اس ـت ـع ــداده ــا
الـ ـق ــوق ــاز خـ ـص ـ ً
التخاذ أي إجــراء يحول دون خروجها من
دائـ ــرة ن ـفــوذهــا ،كـمــا أش ــار الــرئـيــس بوتني
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ال ـق ـم ــة ال ـ ـ ــذي ع ـق ــدت ــه مـنـظـمــة
معاهدة األم ــن الجماعي افـتــراضـ ًـيــا عشية
ق ــراره ــا ال ـت ــدخ ــل ف ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان .ورغ ــم
أن كــازاخـسـتــان ليست حلبة تـنــافــس على
الـنـفــوذ مــع ال ـغــرب بــل مــع الـصــن وتــركـيــا،
علنا إلى جانب الرئيس
وقد وقفت األخيرة ً
توكاييف والنظام الحاكم ،تميل روسيا إلى
اعتبار أي احتجاجات في جوارها اإلقليمي
مـحــاوالت غربية إلقــامــة حكومات معادية
ل ـهــا؛ كـمــا حـصــل فــي جــورجـيــا وأوكــران ـيــا،
لتطويقها ودفعها إلــى االنكفاء إلــى داخل
حدودها.
بتدخلها العسكري السريع
روسيا،
تبعث
ّ
في كازاخستان لقمع الحركة االحتجاجية،
ّ
رســالــة مفادها أنها لــن تسمح بــأي تغيير
في املنطقة يتعارض مع مصالحها ،وأن ما
ّ
حصل على حــدودهــا مع أوروب ــا لن يتكرر
في آسيا الوسطى أو القوقاز .هناك فشلت
روس ـيــا فــي مـنــع سلسلة تــوسـعــات لحلف
شمال األطلسي «ناتو» ابتداء من عام 1999
ّ
دول أوروبـيــة شرقية ،مثل
ال لتضم ،فقطً ،
رومــان ـيــا ،وامل ـج ــر ،والـتـشـيــك ،وغ ـيــرهــا ،بل
دول سوفياتية سابقة مثل
لتضم أيـ ً
ـضــا ً
فضل عــن مـحــاوالت الغرب
البلطيق،
دول
ً
اآلن ضـ ّـم أوكــرانـيــا إلـيــه .وهــو مــا عـ ّـبــر عنه

الــرئ ـيــس بــوتــن ب ــوض ــوح ف ــي تصريحاته
التي أعقبت قمع انتفاضة كازاخستان؛ إذ
ّ
تعهد بحماية حلفائه ومنع حصول ثورات
ملونة في جوار روسيا القريب.
والحقيقة أن املسألة في دول آسيا الوسطى
ّ
ال تتعلق بالديمقراطية؛ فالصني تناهض
الـثــورات واملطالب الديمقراطية ،أمــا تركيا
فـ ــا ت ــدع ــم ع ـم ـل ـيــة ت ـغ ـي ـيــر أن ـظ ـم ــة ال ـح ـكــم
دول ال ــراب ـط ــة ال ـتــرك ـيــة م ـثــل كــازاخ ـس ـتــان
وأذرب ـي ـجــان وتركمانستان وأوزبـكـسـتــان؛
إذ تحاول أن تبني عالقات ثقة مع األنظمة
القائمة في سياق التنافس على النفوذ مع
روسيا في هذه الدول.
سـ ـ ــوف ت ـع ـم ــد روسـ ـ ـي ـ ــا ،عـ ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح ،مــن
اآلن فـصــاعـ ًـدا ،إلــى تحويل منظمة معاهدة
ـدخــل رئيسة
ال ـت ـعــاون الـجـمــاعــي إل ــى أداة تـ ّ
فـ ــي م ـن ـط ـقـ َـتــي الـ ـق ــوق ــاز وآس ـ ـيـ ــا ال ــوس ـط ــى،
وح ـتــى عـلــى ح ــدوده ــا الـغــربـيــة مــع أوروبـ ــا،
بعد أن نجحت فــي استخدامها هــذا الشهر
ف ــي كــازاخ ـس ـتــان أول مـ ــرة ،م ـنــذ تأسيسها
ـام ــا ف ــي م ـن ــع ان ـه ـي ــار ن ـظــام
ق ـب ــل ث ــاث ــن ع ـ ً
حليف ،وفــي تجيير أزمته الداخلية لخدمة
مصالحها اإلقليمية ،ومعركتها مع الغرب.

MEDIA

أخبار

ستقلص الحكومة البريطانية
تمويل «هيئة اإلذاعة البريطانية»
عن طريق إصدار أمر بتجميد
الرسوم التي يدفعها مشاهدو
البث التلفزيوني لمدة عامين،
لتكون الخطوة ضربة كبيرة لمالية
«بي بي سي» بينما تحاول التنافس مع
وسائل إعالم خاصة.

تقدمت وكالة «فرانس برس»
متعمدة
ضد «أعمال عنف
بشكوى
ّ
ّ
تجمعات» و«تهديدات بالقتل»
في
ّ
و«تعد على حرية التعبير» بعد
ّ
اعتداء على فريق من صحافييها،
السبت الماضي ،خالل تظاهرة رافضة
لشهادة التلقيح المضاد لكورونا في
باريس.

عانى سكان العاصمة اللبنانية
بيروت ،األحد ،من أزمة إنترنت
واتصاالت تفاقمت مع انقطاع
الخدم َت ْين بشكل تام نتيجة نفاد
المازوت ،قبل تأمين المادة في
بكميات تكفي لثالثة
ساعات الظهر
ٍ
أيام فقط ،وهو ما أثار ضجة عبر
مواقع التواصل.
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طالب مكتب رصد وتوثيق
االنتهاكات في «شبكة الصحافيين
ُ
الكرد السوريين» دائرة اإلعالم في
«اإلدارة الذاتية» ،مراجعة قرارها
بإيقاف عمل مراسل وكالة الصحافة
الفرنسية (فرانس برس) دليل سليمان،
في منطقة شمال شرق سورية
الخاضعة لسيطرتها.

يواجه الصحافيون في السودان انتهاكات ال تتوقف منذ االنقالب العسكري ،إذ يتم االعتداء عليهم ومنعهم
من العمل واقتحام مكاتبهم واعتقالهم كما ضربهم ،بسبب تغطيتهم للتظاهرات ضد االنقالب

اإلعالم في السودان ...انتهاكات االنقالب متواصلة
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ت ـ ـت ـ ـفـ ــاقـ ــم ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــودان امل ـ ـضـ ــاي ـ ـقـ ــات
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ،أث ـ ـن ـ ــاء ت ـغ ـط ـي ـت ـهــم
لــاح ـت ـجــاجــات ال ـش ـع ـب ـيــة ض ــد االن ـق ــاب
العسكري ،والتي وصلت إلى حد منعهم
من العمل أو مداهمة مقارهم واعتقالهم.
كــان آخــر تجليات تلك املضايقات سحب
الترخيص الخاص بعمل قناة «الجزيرة
مباشر» بخطاب رسمي صــادر من وكيل
وزارة الثقافة واإلعالم ،زعم فيه أن القناة
تتناول الشأن السوداني الراهن بطريقة
«غير مهنية ،تضرب النسيج االجتماعي
بــالـبــاد وتـبــث محتوى إعــامـيــا مخالفا
لـسـلــوكـيــات وأعـ ـ ــراف وأخ ــاق ـي ــات املـهـنــة
وأدب ـيــات الشعب الـســودانــي» ،عــدا الزعم
بأن بث «الجزيرة مباشر» رافقه بث ألفاظ
بذيئة ومقاطع فيديو غير الئقة ومشاهد
ق ــديـ ـم ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي م ـخ ــال ـف ــة مـ ــن ال ـق ـن ــاة
لـشــروط الـتــرخـيــص ،وإضـ ــرارا باملصالح
العليا للبالد.
وأكــدت «شبكة الصحافيني السودانيني»
ّ
فــي بـيــان لـهــا ،أن إغ ــاق مكتب «الجزيرة
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر» والـ ـتـ ـضـ ـيـ ـي ــق املـ ـسـ ـتـ ـم ــر ضــد
الـصـحــافـيــن واإلع ــامـ ـي ــن ،ي ــؤك ــد سعي
أركان النظام االنقالبي لتحويل السودان
لنقطة ُمـعـتـمــة ،تـمـهـيـدًا الرت ـك ــاب مـجــازر
وحشية ضد بنات وأبـنــاء الشعب بعيدًا
ع ــن أن ـظ ــارال ـع ــال ــم .فـيـمــا ذكـ ــرت «الـلـجـنــة
التمهيدية الستعادة نقابة الصحافيني»
ف ــي بـ ـي ــان آخـ ـ ــر ،أن ال ـ ـقـ ــرار ه ــو «امـ ـت ــداد
السـ ـتـ ـه ــداف ح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة واإلعـ ـ ــام
وال ـص ـح ــاف ـي ــن الـ ـس ــودانـ ـي ــن وم ــراس ـل ــي
ومنتجي وم ـصــوري الـقـنــوات اإلخـبــاريــة
أثناء أداء عملهم وواجباتهم املهنية».
ّ
وب ـ ّـي ـن ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـهـم ـيــديــة أن «الـ ـق ــرار
مـخــالــف لـقــانــون الـصـحــافــة واملـطـبــوعــات
الصحافية لسنة  ،2009حيث إن املجلس
القومي للصحافة واملطبوعات الصحافية
ُ
هـ ــو املـ ـخـ ـت ــص ب ــال ـت ــرخ ـي ــص وال ـت ـن ـظ ـيــم
واإلشـ ـ ـ ــراف ع ـلــى ع ـمــل م ـكــاتــب ال ــوك ــاالت
ُاألج ـن ـب ـيــة وم ـكــاتــب ال ـق ـن ــوات اإلخ ـبــاريــة
امل ــرخ ــص لـهــا وف ـقــا لـلـقــانــون ،وإن وزارة
الثقافة واإلع ــام ليس لديها أي سلطات
أو م ــا ي ـخــول ـهــا إغ ـ ــاق م ـكــاتــب ال ـق ـنــوات
اإلخـبــاريــة وسحب تراخيص مراسليها،
وه ــو م ــا يـمـنــح ال ـق ـنــاة ح ــق ت ـقــديــم طعن
إداري ف ــي ال ـق ــرار ل ـعــدم قــانــونـيـتــه وع ــدم
اختصاص ال ــوزارة» .وسبق قــرار سحب
عـمــل مـكـتــب «ال ـج ــزي ــرة م ـبــاشــر» اقـتـحــام
السلطات األمنية ملكتب شبكة التلفزيون
«العربي» ،يوم الخميس املاضي ،واعتقال
 4مــن الـعــامـلــن ب ــه ،عـلــى رأس ـهــم مــراســل
ال ـق ـنــاة وائـ ــل مـحـمــد ال ـح ـســن ،وتـعــرضــوا
خالل فترة االعتقال التي امتدت لساعات
العتداءات جسدية ولفظية قبل أن يطلق
سراحهم ،طبقًا إلفادتهم.
كما اعـتــدت قــوات أمنية على الصحافية
والـكــاتـبــة شـمــائــل ال ـنــور أث ـنــاء تغطيتها
لـ ــ«مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة  13ي ـ ـن ـ ــاي ـ ــر» ،ال ـخ ـم ـي ــس
املاضي ،وحاولت سيارة عسكرية دهس
الـصـحــافـيــن ع ـث ـمــان ف ـضــل ال ـل ــه وب ـكــري
خليفة .وقبل يــوم واحــد من ذلــك الحدث،
اعتقلت الـسـلـطــات مـصــور وكــالــة األنـبــاء
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة (ش ـ ـي ـ ـن ـ ـخـ ــوا) مـ ـحـ ـم ــد خ ـضــر
ومساعده مجدي عبد الـلــه ،فيما ال يــزال
الصحافي فــي «وكــالــة الـســودان لألنباء»
عبد الله محمد بابكر يتلقى العالج بأحد
مشافي العاصمة الخرطوم بعد تعرضه
لعنف وحشي ونهب ملقتنياته الشخصية
أث ـنــاء أداء مهمته بتغطية مـلـيــونـيــة 19
ديسمبر/كانون األول املاضي.
ومنذ االنقالب العسكري في  25أكتوبر/
ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،ت ـخ ــرج ف ــي أكـثــر
مــن م ــرة خ ــال األس ـبــوع ال ــواح ــد ،مــواكــب
اح ـت ـج ــاج ـي ــة ف ـ ــي عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن امل ـ ــدن
الـســودانـيــة للمطالبة بــاسـقــاط االنـقــاب
وتنحي العسكر عن السلطة وعودة الحكم
املدني للبالد .وتدور أغلب املواجهات بني
الـشــرطــة واملـحـتـجــن بــالـخــرطــوم بالقرب

م ــن مـجـمــع أب ـ ــراج ال ـن ـي ـلــن ،وف ـي ــه تــوجــد
ع ــدد م ــن م ـق ــرات ال ـق ـنــوات الـفـضــائـيــة ،ما
يعرضها لالقتحام والقذف بعبوات الغاز
املسيل للدموع والنهب كما حــدث ملكتب
تلفزيون «العربي» قبل الحادثة األخيرة،
وملكتب قناتي «العربية» و«الحدث» ،وفيه
تــم تكسير بـعــض امل ـع ــدات ون ـهــب بعض
امل ـق ـت ـن ـيــات وضـ ـ ــرب ال ـع ــام ـل ــن بــامل ـك ـتــب،
بعد رصد القوات األمنية تصوير القناة
لـحــوادث اعـتــداء على املتظاهرين .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن اع ـتــذارال ـس ـل ـطــات ال ـســودان ـيــة
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» و«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث» وت ـع ـه ــده ــا

سلطات االنقالب
تسعى لحجب
المعلومات
عن الرأي العام

بــال ـت ـح ـق ـيــق ،ل ــم ي ـط ــرأ ج ــدي ــد ح ـتــى اآلن.
وداخ ـ ـ ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـح ـك ــوم ــي ،ت ـفــرض
ال ـس ـل ـطــات االن ـق ــاب ـي ــة رق ــاب ــة ت ــام ــة على
املحتوى ،حتى بعد إعــادة املدير السابق
للهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون لقمان
أحمد ملنصبه بقرار من رئيس الوزراء عبد
الله حمدوك قبل أيام من استقالة األخير.
واألس ـب ــوع املــاضــي ،وصـلــت الــرقــابــة إلــى
حد منع مذيع بالتلفزيون من قراءة نشرة
األخبار بقرار من ضابط برتبة عميد في
الجيش الـســودانــي ،وذلــك «عقابًا له على
غ ـيــابــه ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي األي ـ ــام األول ـ ــى من

ّ
يغطون االحتجاجات في السودان (فرانس برس)
اعتداءات بالجملة على صحافيين

«الحداثة» تتوقف عن الصدور

ي ــوم األحـ ــد  16ي ـنــايــر/كــانــون ال ـث ــان ــي ،أع ـل ـنــت صحيفة
«الحداثة» الورقية ،تعليق صدورها نهائيًا احتجاجًا على
القمع ضــد وســائــل اإلع ــام .و«ال ـحــداثــة» هــي واح ــدة من
الصحف الـتــي ص ــدرت بعد سـقــوط نـظــام عمر البشير،
تماشيًا مع مناخ الحريات العامة في البالد خالل السنوات
ّ
املاضية التي أعقبت الـثــورة الشعبية في الـبــاد .وعلقت
الصحيفة صــدورهــا مــؤقـتــا بـعــد االن ـقــاب مـبــاشــرة في
 25أكتوبر /تشرين األول املاضي ،لكنها وجدت نفسها
مضطرة للتوقف الكامل ،الستمرار االنقالب واستمرار
انتهاكاته ضد الصحافة ووسائل اإلعالم.
ّ
وذكــرت إدارة الصحيفة في بيان لها ،أنها «ظلت تراقب
تطورات األمور واتجاهاتها في األيام التي تلت  25أكتوبر،
التخاذ قرار بشأن املوقف النهائي من الصدور ،وتابعت
بقلق بالغ الـتــردي اليومي ألوض ــاع الحريات الصحافية
واإلعالمية في ظل االنقالب ،ورصدت التهجم بالتشكيالت

ال ـع ـس ـكــريــة امل ــدج ـج ــة ب ــاألس ـل ـح ــة ع ـل ــى دور الـصـحــف
واملؤسسات اإلعالمية واالعتداء املتواصل وتسبيب األذى
الجسيم للصحافيني ومراسلي القنوات اإلعالمية ونهب
ً
ممتلكاتهم واعـتـقــالـهــم وتــرويـعـهــم ،وص ــوال إل ــى سحب
ّ
الـتــراخـيــص واإليـ ـق ــاف» .وأض ــافــت اإلدارة أن «االن ـقــاب
وضع نهاية ملناخات الحريات الصحافية واإلعالمية التي
جاءت بها ثورة ديسمبر/كانون األول املجيدة ،وفتح الباب
لــدورة جديدة من تقليص مساحات العمل العام لم تقف
عند مـصــادرة حــريــات الصحافة وم ـطــاردة الصحافيني
بــل وصلت إلــى قتل املحتجني واملتظاهرين السلميني»،
لذا توصلت إلى أن «أجــواء القمع واالستبداد ومصادرة
الحقوق والحريات والتي تــزداد وتيرتها يومًا بعد يوم،
تـنــذر ،حــال استمر االن ـقــاب ،بتحول الـبــاد إلــى محرقة
كبيرة ،ال تسمح للصحيفة بالوفاء بواجبها املهني تجاه
الشعب ،وال القيام بمسؤوليتها تجاه ثورة ديسمبر».

االنـقــاب» ،اعتقادًا من الضابط أن املذيع
قد أضرب عن العمل.
ي ـق ــول م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـخ ــرط ــوم لـلـخــدمــات
ال ـص ـحــاف ـيــة ،ال ـص ـح ــاف ــي أح ـم ــد ال ـش ـيــخ،
ّ
إن «سـلـطــات االن ـقــاب الـعـسـكــري تسعى
ج ـ ــاه ـ ــدة مـ ـن ــذ  25أك ـ ـتـ ــوبـ ــر إل ـ ـ ــى ح ـجــب
املـعـلــومــات عــن الـ ــرأي ال ـعــام وذل ــك بقطع
خدمات اإلنترنت ووقف اإلذاعات وقنوات
التلفزة الخاصة واقتحام مكاتب القنوات
األجـنـبـيــة واالظ ـع ـتــداء عـلــى الصحافيني
ّ
ً
مشيرا إلــى أن «إغــاق
أثـنــاء تغطيتهم»،
مـكـتــب «الـ ـج ــزي ــرة م ـب ــاش ــر» جـ ــاء نتيجة
ً
ل ـتــوث ـيــق ال ـق ـن ــاة مـ ـب ــاش ــرة لــإن ـت ـهــاكــات
ضــد املتظاهرين السلميني ،مــا يــزيــد من
احـتـمــال رغـبــة االنـقــابـيــن فــي املــزيــد من
العنف بعيدًا عن أعني اإلعــام» .ويضيف
ّ
الشيخ لـ«العربي الجديد» أن «املستقبل
أمام اإلعالم السوداني بات مظلمًا فكثير
من الصحف الورقية ال تصدر في عدد من
أيام األسبوع ،إما لقطع خدمة اإلنترنت،
أو إلغــاق الـطــرق والـجـســور وغيرها من
ّ
الظروف األمنية .كما أن اإلعالم الحكومي
واق ــع تمامًا تحت السيطرة االنـقــابـيــة»،
مبديًا أسـفــه لـعــدم وج ــود بــدائــل واضحة
حــال ـيــا لـلـتـغـطـيــة ،خ ـصــوصــا ف ــي أيـ ــام أو
ساعات قطع خدمة اإلنترنت واالتصاالت
الهاتفية.
ّ
يـسـتـطــرد الـشـيــخ أن وحـ ــدة الـصـحــافـيــن
السودانيني أضحت مطلوبة أكثر من أي
ً
وقت مضى ضمانًا لحماية أنفسهم أوال،
وحماية املتظاهرين من العنف .كما لفت
االنتباه ألهمية تدريب الصحافيني على
تغطية الـتـظــاهــرات ومـنــاطــق ال ـنــزاع بما
يـضـمــن ع ــدم تـعــرضـهــم ملـخــاطــر االع ـت ــداء
واالعتقال.
أم ــا ال ـص ـحــافــي أي ـم ــن س ـن ـج ــراب ،فـيـقــول
ّ
مــن جـهـتــه ،إن الـصـحــافـيــن واإلعــامـيــن
واج ـ ـ ـهـ ـ ــوا ت ـ ـحـ ــديـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي س ـب ـيــل
تغطية االحتجاجات الــرافـضــة لالنقالب
ال ـع ـس ـك ــري واملـ ـط ــالـ ـب ــة ب ــال ـح ـك ــم امل ــدن ــي
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـح ــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،وان
ال ـس ـل ـط ــات ت ــرت ـك ــب ان ـت ـه ــاك ــات م ـت ـعــددة
فــي مــواجـهـتـهــم تـشـمــل مـحــاصــرة مــواقــع
الـ ـعـ ـم ــل واقـ ـتـ ـح ــامـ ـه ــا وال ـ ـ ـضـ ـ ــرب ون ـه ــب
املمتلكات وأدوات الـعـمــل ،وكـلـهــا تهدف
ملنع الصحافيني واإلعالميني من ممارسة
عملهم في تغطية األحــداث خالل املواكب
وغيرها من األنشطة االحتجاجية« ،ولكن
تلك االنـتـهــاكــات لــم تثن الصحافيني عن
القيام بواجبهم املهني إليمانهم العميق
بــدورهــم فــي عملية التحول الديمقراطي
وأن غيابهم يزيد االنتهاكات التي تمارس
ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــات واملـ ـش ــارك ــن
ف ــي امل ــواك ــب واألعـ ـم ــال االحـتـجــاجـيــة ألن
مــرتـكـبــي االن ـت ـهــاكــات يـفـضـلــون ارت ـكــاب
ال ـجــرائــم ف ــي ال ـظ ــام وب ـع ـي ـدًا ع ــن أجـهــزة
اإلعالم».
ّ
ويضيف سـنـجــراب أن االنـتـهــاكــات تزيد
عـلــى الصحافيني واإلعــام ـيــن ،وعندما
يـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ـ ـيـ ــون وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ب ـه ــوي ــة
الصحافي واإلعالمي يتضاعف االنتهاك
ّ
ّ
ويشدد
باعتبار أن الصحافة عــدوة لهم.
على أهمية رصد وتوثيق تلك االنتهاكات
وااللتفاف حول األجسام الصحافية التي
تقوم بهذه املهام وتقويتها ،وعلى رأسها
«شـبـكــة الـصـحــافـيــن ال ـســودان ـيــن» التي
تعمل على رصد وتوثيق االنتهاكات ولها
خبرة في هذه األعمال .كما يقترح القيام
بـحـمــات إعــام ـيــة وأن ـش ـطــة احـتـجــاجـيــة
مل ـقــاومــة ه ــذه االن ـت ـه ــاك ــات وال ـع ـمــل على
وقفها بالضغط على املنتهكني والتواصل
مع املؤسسات العاملية العاملة في مجال
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ل ـت ـك ــون إح ـ ـ ــدى أدوات
الضغط.
وي ـع ـي ــد س ـن ـج ــراب ال ـت ـع ـه ــد بـ ـع ــدم تــوقــف
اإلعــامـيــن الـســودانـيــن عــن أداء واجبهم
ألن ل ــدي ـه ــم ت ـج ــرب ــة ط ــوي ـل ــة ف ــي مــواج ـهــة
األن ـظ ـمــة الـشـمــولـيــة ،خــاصــة ف ــي مــواجـهــة
النظام املخلوع ،نظام الرئيس عمر البشير
الذي سيطر على الحكم ثالثني عامًا.
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منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

لينا الرواس

يصور فيلم «بلفاست» ،تجربة
أولـئــك األس ــوأ حـظــا ،ممن فرض
ع ـل ـي ـهــم االخـ ـتـ ـي ــار بـ ــن ال ـع ـيــش
ف ــي ب ـلــدان ـهــم ال ـخــاض ـعــة ألزمـ ـ ــات وح ــروب
مشتعلة ،أو ح ــزم حقائبهم للتوجه نحو
مستقبل ال يعرفون عنه شيئًا.
لم تكن اإلجابة عن هذه املعضلة اإلنسانية
بالسهلة يومًا ،وكذلك يقترح فيلم كينيث
بـ ــرانـ ــاه ،ال ـح ــائ ــز ج ــائ ــزة «غ ــول ــدن غ ـلــوب»
ألفضل سيناريو فيلم ( ،)2021حــن ينقل
مـ ـع ــان ــاة ق ــاط ـن ــي شـ ـم ــال ب ـل ـف ــاس ــت ،أث ـن ــاء
االضـطــرابــات التي عمت إيرلندا الشمالية
عــام  ،1969واسـتـمــرت ملــدة طويلة بعدها،
م ـخ ـل ـف ــة آث ـ ـ ـ ــارًا شـ ــديـ ــدة وم ـ ــوج ـ ــات ه ـج ــرة
شاسعة.
ال ي ـس ـع ــى ف ـي ـل ــم الـ ـسـ ـي ــرة ذاتـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـخــرج
اإليــرل ـنــدي الـبــريـطــانــي ،إل ــى تجسيد ويــات
الـحــرب وأع ـمــال الـعـنــف املـبــاشــرة ،بــل يكتفي
بمراقبة العالم عبر عيني طفل في التاسعة
م ــن ع ـم ــره ،وه ــو بـ ــادي ( ،)Jude Hillبفهمه

يخط فيلم «بلفاست» مذكرات سينمائية لطفولة مخرجه ،كينيث براناه ،في بلدة صغيره؛ إذ
يجسد براناه نفسه بشخصية طفل يُجبر على مغادرة بيته في إيرلندا الشمالية

بلفاست

الجميع ينزف وما من دماء

املحدود والطفولي ملا يجري من حوله ،والذي
تنقلب حـيــاتــه رأس ــا عـلــى ع ـقــب ،حــن تحرق
مجموعة من مثيري الشغب بيوت العائالت
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ت ـس ـك ــن غــال ـب ـهــا
ال ـع ــائ ــات ال ـبــروت ـس ـتــان ـت ـيــة .ي ـح ـيــل الـشـغــب
منطقة الطبقة العاملة تلك إلــى ساحة حرب
م ـص ـغــرة ،تـغــص بــالـعـصــابــات واملـجـمــوعــات
ال ـب ـل ـط ـج ـيــة امل ـس ـل ـحــة والـ ـح ــواج ــز ال ـب ـشــريــة،
وح ـ ـمـ ــات «ت ـط ـه ـي ــر امل ـج ـت ـم ــع» الـ ـت ــي ت ـمــزق
االستقرار وتؤجج الصراع بني قاطني البلدة.

يخط الفيلم ،عبر ساعة  38دقيقة ،مذكرات
س ـي ـن ـمــائ ـيــة ل ـط ـف ــول ــة امل ـ ـخـ ــرج فـ ــي ال ـب ـل ــدة
الصغيرة تلك؛ إذ يجسد بادي براناه نفسه
ُ
حــن أج ـبــر عـلــى م ـغــادرة بيته فــي إيــرلـنــدا
الشمالية ،ولم يبلغ من العمر التاسعة بعد.
أم ــر م ــا زال يـسـتــذكــره امل ـخ ــرج الـ ــذي نــاهــز
الستني من عمره بحزن وألم شديدين.
يشتعل فـتـيــل الـتـعـصــب والـعـنـصــريــة بعد
دق ــائ ــق ع ــدة م ــن ب ــداي ــة الـفـيـلــم .ع ـنــدهــا ،لن
ي ـك ــون م ــن ال ـ ـضـ ــروري أن يـشـيــح أص ـحــاب

يمكن تصنيف العمل
ضمن فئة األفالم
المناهضة للحروب

الـ ـقـ ـل ــوب ال ـض ـع ـي ـف ــة ب ـن ـظ ــره ــم خـ ــوفـ ــا مــن
ّ
ـاس ،ألن الـفـيـلــم ال ــذي
مـشـهــد عـنـيــف أو ق ـ ـ ٍ
يمكن تصنيفه ضمن فئة األفالم املناهضة
ل ـل ـحــروب ،يـكــاد يخلو مــن ّ
أي مـنـهــا .فمنذ
املشهد األول للفيلم ،تـبــدو أعـمــال الـشــارع
شـ ـع ــال ل ـل ـمــولــوتــوف وتــدم ـيــر
م ــن ن ـهــب وإ ّ
وس ــرق ــة ،وك ــأن ـه ــا خـلـفـيــة بــاه ـتــة ي ـت ـفــادى
املـخــرج التركيز عليها ،إلــى حــد تهميشها
بــأسـلــوب  ،out of focusويـ ــدور بكاميرته
ع ـبــر إط ـ ــار ث ــاب ــت ،ملـ ــدة ل ـي ـســت بــالـقـصـيــرة

لمن ضاعوا
ال بد من اإلشارة إلى ّ
أن
أداء الممثلين عبر الفيلم،
خصوصًا الجد والطفل
بادي واألم ،كان ساحرًا
إلى أبعد حد ..لعلّه أمر
تفسره خلفية كينيث
براناه (الصورة) ،كممثل
مسرحي شكسبيري .وهذا
ما يجعله متميزًا في
إدارته الممثلين .ال شيء
يعوض خسارات الحروب،
إلّا ّ
أن فيلم «بلفاست» يقدم
عزاء صغيرًا لضحايا األزمات
ً
والحروب ولسكان منطقة
بلفاست« :لمن بقوا ،لمن
رحلوا ،لمن ضاعوا» وفق
كلمات المخرج نفسه.

يلجأ المخرج إلى التالعب بالمتلقي حين ُتطرح أحاديث البالغين على الطاولة ()Focus Features

إضاءة

عمر بقبوق

ن ـهــايــة ال ـع ــال ــم ،كــانــت وال تـ ــزال إحـ ــدى أكـثــر
املـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ــدرام ـ ـيـ ــة رواج ـ ـ ـ ــا فـ ــي ع ــال ــم
الـسـيـنـمــا .قــد يـكــون الـسـبــب فــي ذل ــك يتعلق
بطبيعة البشر ،الذين يخافون دائمًا من فكرة
النهاية ،وال يتوقفون عن رسم سيناريوهات
تفترض انـقــراض الجنس البشري .جمهور
يـمـيــل أي ـضــا ملـتــابـعــة الـحـكــايــات املــأســاويــة؛
وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ـ ــإن م ـ ــوض ـ ــوع نـ ـه ــاي ــة ال ـع ــال ــم
سـيـنـمــائـيــا يستهلك ب ــوف ــرة ،ألن ــه يـمـلــك كل
مقومات النجاح التجاري.
وفـ ــي ك ــل ع ـم ــل درام ـ ـ ــي ي ـت ـح ــدث ع ــن نـهــايــة
ال ـع ــال ــم ،ي ـتــم ن ـســج فــرض ـيــة مـخـتـلـفــة حــول
كيفية انتهاء الحياة على كوكب األرض ،أو
عــن ال ـشــروط الـتــي سينقرض فيها الجنس
الـبـشــري .هــذه الـفــرضـيــات ،غــالـبــا ،مــا تصاغ
مــن خ ــال قــوانــن االح ـت ـمــاالت ،وبــاالعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـن ـظ ــري ــات ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـمــل في
طـيــاتـهــا أب ـع ــادًا ت ـشــاؤم ـيــة؛ لـيـنـتــج ع ــن ذلــك
أفالم ديستوبيا الخيال العلمي ،التي تذهب
بإحدى االحتماالت العلمية التشاؤمية حتى
األقصى ،لتصور األيــام األخيرة قبل انتهاء
وجود البشر.
وم ـ ـ ــن أك ـ ـثـ ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــريـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ش ــائ ـع ــة
االستخدام في هذا النوع من السينما نظريات
الـتـغـيــر امل ـنــاخــي وال ـت ـلــوث الـبـيـئــي واألوب ـئ ــة
الـ ـفـ ـي ــروسـ ـي ــة ،وك ـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـغ ـيــرات
الجذرية بحركة األجــرام السماوية والنيازك
أو العوالم املختلفة غير املكتشفة في الفضاء
ال ـخ ــارج ــي .وبــامل ـقــابــل ،ه ـنــاك ع ــدد كـبـيــر من
األفالم التي تتحدث عن نهاية العالم ،من دون
االستناد إلى أي فرضية علمية ،لتكون أفالم

تحاول بعض األفالم
أن تقرأ مجريات الزمن
الحاضر برؤية شاملة
من فيلم ( Don›t look upنتفليكس)

مشاهدة

حمصًا
مو عامر :هذا ليس
ّ

عمار فراس
ّ

بثت شبكة نتفليكس ،أخـيـرًا ،عــرض ستاند أب
كوميدي ،يحمل «مو عامر :محمد في تكساس»،
ل ـل ـم ــؤدي ال ـك ــوم ـي ــدي الـفـلـسـطـيـنــي  -األم ـيــركــي
محمد عامر .هذا العرض هو الثاني الــذي تبثه
نتفليكس ،بعد ثالث سنوات من بث األول ،الذي
يحمل اسم .Mo Amer: The Vagabond
ي ـف ـت ـتــح دوي ـ ـ ــن ج ــونـ ـس ــون عـ ـ ــرض «م ـح ـم ــد فــي
تكساس» ،إذ يظهر في فيديو مسجل من الصالة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ل ـي ـق ــدم ل ـل ـك ــوم ـي ــدي ــا ،م ـط ــري ــا عـلـيــه
وعلى قدرته الكوميدية ،ليعتلي بعدها محمد
ً
الخشبة مستعجال مرتبكًا كحالتنا جميعًا في
ً
ظــل ال ــوب ــاء ،مـقــدمــا مــونــولــوغــا طــويــا ومــوتــورًا
ومضحكًا عما يحصل في العالم ،والتناقضات
التي ترافقت مع رعب دائم من كوفيد ،واإلفالس،
ثــم حــل مشكلة اإلف ــاس ،ثــم اللقاح ،ثــم العمالت
الرقمية ثم الــ ،NFTوعدد المتناه من الجرعات..
كل هــذا يتدفق ،وكــأن محمد يستعيد دوامــة ما
ش ـه ــدن ــاه ال ـع ــام امل ــاض ــي ،م ـش ـي ـرًا ب ــوض ــوح إلــى
الشعور الذي ينتاب كثيرين؛ ضيق في التنفس
ورغبة في الصراخ ولكمة موجعة في البطن ،لم
ينته أملها منذ عامني.
يحدثنا محمد بعده عن لقائه مع ديفيد شابيل،
واش ـت ـبــاهــات أن واح ـ ـدًا مـنـهـمــا أصـ ــاب اآلخـ ــر بـ
كوفيد ،في حني تتنوع باقي موضوعات العرض

حول ما يمكن توقعه من كوميدي عربي-أميركي
في الواليات املتحدة؛ إذ نسمع عن بالغة الشتائم
الـعــربـيــة بــاملـقــارنــة مــع تـلــك اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة ،لينتقل
بـعــدهــا إل ــى عــاقـتــه مــع مــن حــولــه فــي تكساس،
املعروفة بعنصريتها تجاه األجــانــب ،وانتشار
املتعصبني البيض فيها .مــع ذلــك ،يقول محمد
إنــه لم يواجه ما هو إشكالي ،بل ويرسل تحية
لجاره املستعد ملساعدة الجميع على اختالفهم
في حال ضرب إعصار املنطقة.
ال يمكن ألي كوميدي عربي في الواليات املتحدة
أن يتجاهل أح ــداث ال ـحــادي عـشــر مــن سبتمبر،
وهذا ما نتلمسه حني يقول محمد إنه حان الوقت
للحديث عن ذلك ،ليستعيد حكايات عما شهدته
الـجــالـيــة الـعــربـيــة فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـصــورة
خاصة .يخبرنا محمد عن أخيه الذي سخر منه
ً
قائال إن مسيرته املهنية انتهت ،ألنــه «ال يوجد
أميركي يريد أن يسمع مسلمًا يلقي النكات» .هذا
األخ ذاتــه يتجاهل حقيقة أنــه طيار ،ولــن يسمح

يستعيد حكايات
شهدتها الجالية العربية إبّان
أحداث  11سبتمبر

يحاول مو أن
يُحيي صوت
الجالية المسلمة
في الواليات
المتحدة (جوني
نونز/واير إيمج)

أح ــد ل ــه ب ـعــد م ــا ح ـصــل ب ــأن ي ـق ـتــرب م ــن طــائــرة.
ه ــذه امل ـفــارقــات ليست بــالـجــديــدة ،وهـنــا نالحظ
أن محمد يقرب ما هو تقليدي في ما يخص هذا
املوضوع.
ُالفقرة األكثر إثــارة لالهتمام في العرض ،والتي
أث ــارت استغراب الجمهور تتعلق بالحمص؛ إذ
يتحدث محمد بــوضــوح عــن مـحــاوالت االحتالل
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي «امـ ـ ـت ـ ــاك» ال ـح ـم ــص ون ـس ـب ــه إل ــى
أنفسهم ،بل يتوجه إلى اليهود ،بقوله إن الحمص
ل ـي ــس م ـل ـك ـهــم ،ك ــون ـه ــم ال ي ـج ـي ــدون ل ـف ــظ ح ــرف
«الـحــاء» ،لينتقل بعدها إلى كل محاوالت تقليد
الحمص ،وتغيير أسلوب أكله ،ليعطي الجمهور
بعدها درسًا كوميديًا وساخرًا في كيفية صناعة
الحمص ،ثم كيفية أكله ،ثم تكوينه الدقيق ،نافيًا
كل ما يتم تقديمه على أنه من مسحوق الشوندر،
ومـسـحــوق ال ـعــدس ،وغـيــرهــا مــن منتجات يقول
محمد بوضوح إنها «ليست ّ
حمصًا».
ال يمكن إنكار قــدرة مو عامر على اإلضـحــاك ،أو
أدائــه املميز على الخشبة ،لكنه لم يكسر أيــا من
توقعاتنا ،بــل قــدم بـصــورة لطيفة كــل مــا يخطر
على البال حني نقرأ العنوان «محمد في تكساس».
ربما يحاول مو أن ُيحيي صوت الجالية املسلمة
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وال ـ ــذي يـظـهــر بــوضــوح
ضمن توجه نتفليكس الحتواء «الجميع» ،لكننا
ال نعلم إلى أي حد سيستمر الشاب في توظيف
«أنه مسلم وعربي» ضمن عروضه الكوميدية.

مسلسل

يتجول في مسرح جريمة مخت َلق
«الرجل الكستناء»
ّ

عالم مواز
كورونا في السينما ...الوباء ينتشر في
ٍ
ديـسـتــوبـيــا مستقبلية مـبـنـيــة ع ـلــى الـخـيــال
املحض ،أو على التنبؤات الدينية.
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ـ ـصـ ــادر ال ـف ــرض ـي ــات
املـتـخـيـلــة ،فــإنـنــا نــاحــظ أن أفـ ــام الـخـيــال
العلمي التي تتمحور حــول نهاية العالم،
تمر في الوقت الحالي بمرحلة حساسة في
تــاريـخـهــا ،وتشهد تـغـيــرات عنيفة ،بسبب
األح ــداث الـتــي مــرت منذ عــام  2020وحتى
ال ـيــوم ،والـتــي جعلت البعض يظنون أننا
نـعـيــش بــدايــة الـنـهــايــة ،وال سـيـمــا جائحة
كورونا والحرائق الناجمة عن االحتباس
الحراري ،وكل الكوارث التي تزامنت معها.
ذلــك جعلنا نشهد والدة أفــام تتحدث عن
ن ـهــايــة ال ـع ــال ــم ب ـش ـكــل مـخـتـلــف ع ــن ك ــل ما
سـبــق ،مـثــل  Don’t look upال ــذي ب ــدا أكثر
واق ـع ـي ــة ،ألن ــه ج ــاء ب ـعــد إدراك سـلــوكـيــات
الـبـشــر ف ــي ال ـظ ــروف امل ـشــاب ـهــة؛ إذ ل ــم تعد
ف ـك ــرة ال ـك ــارث ــة ال ـت ــي ت ـه ــدد بـنـهــايــة الـعــالــم
غريبة عنا ،ال نعرف كيف يتصرف البشر
إذا مــا ح ـلــت .فـفــي  Don’t look upلــم تعد
ف ـكــرة نـهــايــة ال ـعــالــم هــي ال ـف ـكــرة املسيطرة
على حياة جميع البشر إذا ما اقتربت ،بل
ستخضع للمأسسة ّ ،وتصبح أكـثــر شبهًا
بنمط حياتنا .ذلــك أثــر بشكل جــذري على
ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـن ــاء الـ ــدرامـ ــي ف ــي ال ـف ـي ـلــم ك ـكــل،

أب ـ ـ ـدًا ،حـ ــول م ـح ــور ال ـ ـحـ ــدث؛ ال ـط ـف ــل ب ــادي
ال ــذي يتسمر مـكــانــه ليشهد عـلــى املـجــزرة
بعينني مفتوحتني على وسعهما .قد يبدو
ّ
للبعض أن تهميش الحرب ومصائبها هو
تساهل مع ما خلفته من أهوال ،أو تبسيط
لألثر السياسي وما أفــرزه من واقع كارثي
ّ
أح ـ ــاط ب ــإي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة م ــن كـ ــل حــدب
ّ ّ
وصــوب خــال تلك الفترة املشؤومة .إل أن
الفيلم يفعل مــا هــو مـعــاكــس لــذلــك تمامًا،
فــاألثــر الــذي يحدثه «بلفاست» فــي نفوس
مشاهديه يكاد يفوق بأشواط ذاك الناجم
عن استفزاز املشاعر بميلودرامية مبتذلة،
أو مباشرة في الطرح .الجميع ينزف ،وما
م ــن ق ـط ــرة دمـ ــاء واحـ ـ ــدة .م ـقــاربــة س ـبــق أن
شـهــدنــاهــا مــع واح ــد مــن أه ــم كالسيكيات
السينما اإليطالية.life is beautiful ،
يلجأ املخرج إلى نهج التالعب باملتلقي ذاته
ُ
حني تطرح أحاديث البالغني على الطاولة،
فنسمع منها عبارات هامسة ووشوشات ال
تختلف عن تلك التي يلتقطها طفل يسترق
السمع من خلف باب غرفة والديه .ونعرف
قـص ـصــا م ـج ـت ــزأة ،غ ـيــر م ـف ـهــومــة ،وخـ ــارج
اإلطار الزمني واملكاني املنطقي لحدوثها،
ونلتقط إشارات غامضة عن الوضع املالي
ل ـل ـعــائ ـلــة ودي ــونـ ـه ــا وال ـت ـخ ـل ــف ال ـضــري ـبــي
لــوالــد ب ــادي ( ،)Jamie Dornanوع ــن فكرة
السفر التي تلقى رفضًا شديدًا من زوجته
(.)Caitriona Balfe
يشعر املشاهد بأجواء توتر توحي بتراكم
الخالفات بني األبوين اللذين ُي ّ
عرف الفيلم
عنهما بـ ماما ( ،)maوبابا ( ،)paمن دون أي
ذكر السميهما ،وهو مؤشر آخر يؤكد عبره
ّ
املخرج أن اهتمامه ينصب بشكل كامل على
كونهما كيانني أبويني لبادي قبل أي شيء
آخــر ،ما يجعلنا كمشاهدين غير مهتمني،
إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،بـمـشــاكـلـهـمــا ال ـش ـخ ـص ـيــة أو
الزوجية ،ما لم يكن لبادي حصة منها.
ي ـش ــرح ف ـي ـلــم «ب ـل ـف ــاس ــت» ث ـنــائ ـيــة ال ـن ـضــج/
ال ـ ـ ـبـ ـ ــراءة ،وكـ ـي ــف ت ـت ـن ــاق ــض ه ـ ــذه األخـ ـي ــرة
م ــع ال ـعــالــم امل ـح ـيــط ،وت ـع ـق ـيــداتــه أو م ــا فيه
م ــن «مـ ـش ــاك ــل» ،وهـ ــي ك ـل ـمــة بـ ـ ــادي لــوصــف
مشهد الـحــرب غير املفهوم بالنسبة لــه ،وال
ربـمــا ملتلقي الفيلم غير املطلع على الفترة
التاريخية لــأحــداث .فــالــراوي الوحيد عبر
الفيلم غير مــوثــوق ،وال سبيل للخروج من
إط ــار رؤي ــاه أيـضــا ،إلــى الـحــد ال ــذي يجبرنا
عـلــى متابعة مــا يـشــاهــده ب ــادي مــن بــاحــات
ل ـع ــب وم ـس ــرح ـي ــات أط ـ ـفـ ــال وأع ـ ـيـ ــاد م ـيــاد
ومقتطفات طــويـلــة مـلــونــة مــن أف ــام «سـتــار
ت ــري ــك» و«سـ ـن ــدري ــا» ،وه ــي رش ـق ــات ال ـلــون
الوحيدة ضمن عالم الفيلم األسود واألبيض،
تعبيرًا عن مدى انذهال بادي بعالم الرسوم
املتحركة وتوقه لرؤيتها كل أسبوع ،وكأنها
الشيء الوحيد «الجميل» و«امللون» في عامله.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن وجـ ــود الـسـيـنـمــا املـلــونــة
واه ،واقـ ـت ــراب الـطـفـلــة،
كـمـتـنـفــس أم ـيــركــي ٍ
الـتــي يحبها ب ــادي ويحلم بــالــزواج منها،
مقعدًا إلى جانبه في الصف ،وحضور الجد
ّ
وال ـجــدة الــداعـمــن واملـحـبــن ،لـكــن التهديد
املـسـتـمــر ال يـمـكــن ت ـجــاه ـلــه ،و«ال ـت ـص ـحــر»
ّ
الـ ـ ـ ــذي ض ـ ـ ــرب بـ ـلـ ـف ــاس ــت م ـ ــن ك ـ ـ ــل ن ــاح ـي ــة،
يجعل الحياة فيها محكومة بالفشل .أمر
تقتنع بــه «مــامــا» نهاية الفيلم ،وهــي أشد
ّ
املدافعني عن مفاهيم االنتماء والـجــذر ،إل
ّ
أن سرقة بــادي ملسحوق غسيل بيولوجي
مــن ســوبــرمــاركــت يتعرض لـغــزو الحشود،
واح ـت ـج ــازه ره ـي ـنــة ل ــدق ــائ ــق م ــن ق ـبــل أحــد
أفراد العصابات ،تجعلها تقرر االنتقال إلى
مكان أكثر أمانًا لعائلتها ،من دون أي تردد،
في حني تقرر الجدة البقاء في منزلها ،على
غرار العديد من سكان البلدة الذين رفضوا
مغادرتها ألسباب شتى.
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لتمر النظريات واالكتشافات العلمية وما
يصاحبها مــن قلق وج ــودي على الهامش
ال ـ ــدرام ـ ــي لـ ـع ــرض مـ ــن ن ـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،يـكـشــف
ف ـســاد امل ــؤس ـس ــات الـسـيــاسـيــة واإلعــام ـيــة
وال ـص ـن ــاع ـي ــة .واألغ ـ ـ ــرب م ــن ذلـ ــك ه ــي تلك
املـشــاهــد الترفيهية الـخــارجــة عــن السياق،
التي تمر بالفيلم والتي لم يكن من املمكن
أن نتنبأ بــوجــودهــا فــي أي فيلم يتمحور
حــول ديستوبيا نهاية العالم قبل جائحة
كـ ــورونـ ــا .ف ـه ــل كـ ــان أحـ ــد ي ـت ــوق ــع أن ت ـقــدم
أريــانــا غــرانــدي استعراضًا غنائيًا ضخمًا
العالم؟ هذه
ضمن فيلم يتحدث عن نهاية ّ
املشاهد بدت بغاية العبثية رغم أنها تعيد
استهالك مشاهد ترفيهية مألوفة للجميع.
أثــر جائحة كــورونــا ال يقتصر فــي السينما
على أفــام خيال العلمي املستقبلية ،بل هو
يمتد أيضًا إلى بعض األفالم التي تحاول أن
تقرأ مجريات الزمن الحاضر برؤية شاملة،
كما هو الحال في فيلمي  2020 DeathوDeath
 ، 2021ففيهما يتم تفكيك شكل الريبورتاج
الــوثــائـقــي ،لـيـعــاد تركيبه بـمــا يتناسب مع
عبثية األحــداث التي مــرت على البشرية في
العامني األخيرين ،لتميل بهما الكفة أيضًا
نحو الهزلية.
قد يكون األمر املشترك بني جميع األفالم التي
أنتجت بهذه املرحلة ،والتي تفاعلت بالحد
األدنى مع جائحة كورونا ،هي العبثية التي
الكوميديا تخترق مساحات درامية
جعلت
ً
كانت عصية عليها ،كاللحظات امليلودرامية
امل ـت ـك ــررة ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن ن ـهــايــة ال ـعــالــم،
وال ـش ـهــادات الشخصية فــي الــريـبــورتــاجــات
واألف ـ ـ ــام ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـت ـم ـحــور حــول
الحقائق واملعاناة الذاتية والشخصية.

يحاول مسلسل «الرجل
الكستناء» الذي تعرضه
منصة «نتفليكس» أن
يسلط الضوء على قضايا
إساءة معاملة األطفال،
من خالل قصة بوليسية
جميل أنور

يبدو ّأن ّ
حمى القتلة املتسلسلني ،غــادرت
الــواليــات املـتـحــدة ،ومـضــت لتطاول بلدانًا
أوروبـيــة ،ال نعرف الكثير عن مجتمعاتها
ّ
ومـشــاكـلـهــا االجـتـمــاعّـيــة إل الـقـلـيــل ،بــل ما
نـعــرفــه أكـثــر عـنـهــا ،أن ـهــا مجتمعات تحيا
ّ
في
بسالم وأمن وأمـ
ـان ،بمعزل عما يحدث ً
ال ـعــالــم .ت ـعــود مـنـ ّـصــة «نـتـفـلـيـكــس» ثــانـيــة،
ً
لتنتج أعماال تتناول هؤالء القتلة ،لكن هذه
املـ ّـرة خــارج الــواليــات املتحدة ،تحديدًا ،في
الدنمارك ،من خــال مسلسل يحمل عنوان
«الرجل الكستناء» (.)The Chestnut man
ســل ق ـص ـيــر ،يـتـتـ ّـبــع ف ــي س ــت حـلـقــات
مـسـلـ ً
ُ
سلسلة من الجرائم التي ترتكب بحق نساء.
ّ
ّ
القاتل وراءه ،في كل موقع جريمة،
يخلف
ّ
ً
ّ
بمجسم صغير مصنوع من
إمضاء يتمثل
ّ
حبات الكستناء وأغصانها الصغيرة ،في
ّ
شكل إنسان مشوه.
ّ
ّ
نكتشف أن ضحايا القاتل هن ّأمهات أسأن
ّ
ّ
ّ
معاملة أبـنــائـهــن ،لـيـقــرر أن يعاقبهن عبر
ّ
ّ
جثثهن .حكاية تقليدية،
قتلهن وتـشــويــه

لرجل يعاني اضطرابات بدأت في طفولته،
تــرت ـبــط ب ـمــا ت ـع ـ ّـر ّض ل ــه م ــن س ــوء مـعــامـلــة
على يد عائلة تبنته ،وشقيقته ،حني كانا
صغيرين.
بطبيعة الحال ،يقود التحقيق في الجرائم
امــرأة ُمنفصلة عن زوجـهــا؛ وهــي أم لطفلة
ت ـعــانــي م ـشــاكــل م ــع وال ــدت ـه ــا بـسـبــب كـثــرة
غياب األخ ـيــرة ،نتيجة انشغالها بعملها.
نــرى في ذلــك تلميحًا إلــى أن تكون املحققة
ضحية ُمحتملة للقاتل .وكما العادة ،أيضًا،
للمحققة شــريــك يـســاعــدهــا ،وهــو أرم ــل؛ إذ
فقد زوجته وابنته ّ
جراء حريق ما ،ال نعرف
عنه الكثير .في البداية ،يبدو املحقق غير
ـال فــي القضية كلها؛ إذ يظهر بصورة
مـبـ ٍ
السيئ ،املتعجرف ،الصامت ،غير
الشريك
ّ
املـّهـتــم .لـكــنــه ،خـلــف ذل ــك ك ـلــه ،مـحـقــق ذكــي
منطويًا على نفسه ،ال أكثر.
وملاح ،وإن كان
ٍ
يـ ـح ــاول امل ـس ـل ـســل أن ي ـس ـلــط الـ ـض ــوء على
ً
مشكلة اجـتـمــاعـيــة ،كـثـيـرًا مــا رأي ـنــا أعـمــاال
ّ
ت ـت ـعـ ّـلــق ب ـه ــا ف ــي ال ـب ـل ــدان اإلس ـك ـنــدنــاف ـيــة.
تـتـمــثــل ه ــذه املـشـكـلــة ب ــاألط ـف ــال ،واألي ـت ــام
منهم تحديدًا ،والتحوالت التي يعيشونها
فـ ــي ح ـي ــات ـه ــم ن ـت ـي ـجــة ف ـق ــدان ـه ــم ألب ــوي ـه ــم
البيولوجيني ّ ،وانتقالهم للعيش في كنف
ّ
ع ــائ ــات ت ـت ـب ــن ــاه ــم .ي ـب ــدو أن ب ـع ــض ه ــذه
ال ـعــائــات ت ـســيء مـعــامـلــة هـ ــؤالء األط ـف ــال؛
فتستغلهم جنسيًا ،أو ّ
تعرضهم لظروف
حياتية قاسيةُ .
ل ـ ـكـ ــن ،ه ـ ــل ي ـك ـف ــي ن ـ ـبـ ــل ال ـق ـض ـي ــة ك ـ ــي يـتــم
تحميلها فــي مسلسل سـطـحــي؟ غــالـبــا ال.
القتلة املتسلسلون والحبكات البوليسية
هــذه ليست ظــاهــرة فــي تلك الـبـلــدان ،حتى
إن أجرينا بحثًا عن القتلة املتسلسلني في

القاتل قريب ولم يالحظه أحد (نتفليكس)

ً
ال ــدن ـم ــارك ،م ـثــا ،لــن نـجــد الـكـثـيــر .قصص
م ـح ـل ـيــة ال ي ـت ـج ــاوز ع ــدده ــا أص ــاب ــع ال ـيــد
الــواحــد ،بعكس مــا نـجــده عـنــد الـبـحــث عن
القتلة املتسلسلني فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
أو ب ــري ـط ــان ـي ــا؛ إذ س ـن ـجــد ق ــائ ـم ــة طــوي ـلــة
ّ
بأسمائهم ،وتفصيل مـطـ ّـول عــن كــل واحــد

م ـن ـه ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى س ـل ـس ـلــة م ــن األعـ ـم ــال
الــوثــائـقـيــة وال ــدرام ـي ــة والـسـيـنـمــائـيــة التي
تتناول حكاياتهم.
لــم ي ـت ـجــاوز «ال ــرج ــل الـكـسـتـنــاء» أن يـكــون
مـ ـج ـ ّـرد ّ ح ـكــايــة بــول ـي ـس ـيــة رك ـي ـك ــة ،تـسـعــى
ُ
إلى تبني قضية إنسانية كبرى ،جعل من

ُ َ
ومختلقًا،
الــدنـمــارك مـســرح جــرائــم كـبـيـرًا
ع ـب ــر س ـل ـس ـل ــة مـ ــن األح ـ ـ ـ ــداث ال ـت ـشــوي ـق ـيــة
املتوقعة ،واملكررة في أعمال كثيرة من هذا
الـقـبـيــل؛ ك ــأن يـكــون الـقــاتــل شـخـصــا قريبًا
ّ
جـ ـ ّـدًا م ــن ال ـج ـم ـيــع ،ل ـك ــن أح ـ ـدًا ل ــم يستطع
مالحظة ذلك بعد.
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علي ناصر كنانة

تقف هذه الزاوية مع
مبدع عربي في أسئلة
حول انشغاالته وجديد
يود
إنتاجه وبعض ما
ّ
مشاطرته مع قرّائه.
كوني
بواقع
«أحلم
ّ
ٍ
يضمن لشعوب أميركا
الالتينية وأفريقيا وآسيا
شروط االستقرار والتنمية»
يقول الشاعر والباحث
العراقي لـ»العربي
الجديد»

بطاقة

شاعر وباحث ومترجم عراقي
مــن مواليد الــرفــاعــي (.)1958
غــادر في  1979ألسباب سياسية
إلى الكويت حيث عمل صحافيًا.
اعتُقل فــي الكويت والــعــراق
بين  1985و ،1989الــعــام الــذي
انتقل فيه إلى السويد ،قبل أن
يــعــود للعمل فــي «المجلس
ثم في
الوطني للثقافة» بقطرّ ،
«مؤسسة قطر» .آخر إصداراته:
ّ
«الوالء البديل :دراسة ثقافية في
التأثيرات العميقة لكرة القدم»
و«األبــويــة الثقافيّة :أسطورة
الشعراء الشباب أنموذجًا ً» (،2021
الغالف).
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الدوحة ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ُ
ُ
إنـ ـس ــانـ ـي ـ َـا ،ي ـش ـغ ــل ـن ــي م ـ ــا ي ـش ـغــل
َّ
الـ ـبـ ـش ــري ــة ك ــلـ ـه ــا ب ـ ــآث ـ ــار ج ــائ ـح ــةِ
ك ــورون ــا عـلــى مـخـتـلــف مـسـتــويــات الـحـيــاة
ً
الشخصية واالجتماعية ،فضال عن القلق
ّ
ّ
األك ـمــةِ ما
الجمعي فــي الـعــالــم مــن ُأن وراء ّ
وراء ه ـ ــا ،وه ــو مــا ال أم ـيــل إل ــى تـبــنـيــه دون
دلـيـ ٍـل قــاطــعّ .أم ــا معرفيًا ،فمن جـهــةٍ أولــى،
ُ
َّ
هو ُ
فكريًا بالهموم
نفس ُه االنشغال الدائم
ِّ
َّ
الــوجــوديــة وقضايا الـكــون ،وفــي مقدمتها
اسـتـشــراء املـظــالــم وغـيــاب الـعــدا ُّلــة وأسئلة
ال ــزم ــن وامل ـ ـ ــوت ،نــاه ـيــك ع ــن ت ــوق ــف عجلة
التنمية في الوطن العربي وانحسار الفعل
الـحـضــاري .ومــن جـهــةٍ أخ ــرى ،االنـشـغــاالت
َّ
َّ
اليومية ،بني ق ــراء ٍة وكتابة ،وفي
املعرفية
ُّ
هذه الفترة أنكب على تأليف كتاب سيكون
ع ـن ــوان ــه امل ـح ـت ـمــل «اس ـت ـب ـط ــان ــات الـ ِّـس ـحــر
«س ـحــر األش ـيــاء»،
الـخـفـ ِّـي فــي األش ـي ــاء» أو ِ
بسبب
الجهد،
ناحية
وهو أصعب كتبي من
ِ
طبيعته ،وال أريــد االستفاضة في الحديث
عنه ألنه قيد التأليف.
■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
في الشهرين األخيرين من عام  ،2021صدر
ل ــي كـ ـت ــاب ــان :أح ــده ـم ــا ب ـب ـغ ــداد ع ــن وزارة
َّ
َّ
َّ
الثقافية
«األبوية
العراقي ُّة وعنوانه
الثقافة
– أسـ ـط ــورة ال ــش ـع ــراء ال ـش ـبــاب أن ـم ــوذج ــا»،
وثانيهما عــن «مـنـشــورات الـجـمــل»« :ال ــوالء
َّ
ثقافية في التأثيرات العميقة
البديل – دراسة
لكرة القدم» .وربما يكون عملي املقبل ،وقد
أج ُ
ّ
لت إصداره كثيرًا« ،التزام الوردة – دراسة
أدبية في االلتزام الجمالي ّفي األدب» ،وهو
ُ
علمت مؤخرًا.
قيد الطباعة كما
■ هل أنت
ٍ
راض عن إنتاجك وملاذا؟ ً
أخـشــى أن يعني الـ ِّـرضــى قناعة واقتناعًا،
وفي هذه الحالة ال أظن أن كاتبًا ّ
جادًا ،مهما
بلغ ش ــأوه ،سيرضى عــن إنتاجه ويجلس
َّ
ِّ
كرسي القناعة ،ألن الكتابة
مسترخيًا على
ِّ
ّ
تمثل هاجسًا متوهجًا دائمًا نحو ًالتجاوز،
ّ
ّ
وتفردًا.
نحو عطاء أكثر تميزًا وخصوصية
ول ـكــن إذا م ــا ش ـئـ ُـت مــراج ـعــة تـجــربـتــي في
ال ـك ـت ــاب ــة ،ال أريـ ـ ــد أن أخـ ـف ــي م ــا أشـ ـع ــر بــه
ّ
حــالـ َّـيــا :ف ــي أن عـطــائــي كـبــاحــث أع ـمــق من
َ
عطائي كشاعر ،وإنني لدرك جيدًا الظروف
َّ
َّ
والذاتية التي تركت أثرًا بالغًا
املوضوعية
ّ
على تجربتي الشعرية ،وفــي مقدمة ذلــك،
ِّ
تأثير انهماكي املبكر في العمل النضالي
ّ
أتحرر من هذا
السياسي على بداياتي ،ولم
ّ
التأثير إل مع صدور مجموعتي الشعرية
َّ
َّ
«ف ـج ــاءة ال ـن ـيــزك» ع ــن «امل ــؤس ـس ــة الـعــربــيــة
للدراسات والنشر» عام  .2002وسوى ذلك،
َّ
الثقافية
أعتقد أن مشروعي في الدراسات
َّ
خط ُ
َّ
طت له.
واإلعالمية يسير كما
ُ
■ لــو قـ ّـيــض لــك الـبــدء مــن جــديــد ،أي مـســار كنت
ستختار؟
َ َ
َّ
أعتقد أن هــذا الـســؤال الرومانسي شاغف
أف ـئ ــدة مـعـظــم ال ـن ــاس ف ــي لـحـظــةٍ م ــا ،ولـكــن
ُ
ٍّ
استعادة الزمن للشروع
لم يتح ألي منهمُ ِّ َ
بمسار آخر .ولو قيض لي البدء من جديد،
ٍ
م ــع االح ـت ـفــاظ ب ــذاك ــرة ال ـخ ـبــرات واألحـ ــام
واآلالم ،لــن أن ـخــرط بالعمل الـسـيــاسـ ِّـي في
ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة (وهـ ـ ــذا ل ـيــس خـ ـي ــارًا في

إطاللة

عن الكائن االفتراضي الذي أصبحناه

ليس الواقع ...لكنّه الواقع

َ
ِع ـ ــراق ي ـت ــداول ال ـن ـ ُ
ـاس فـيــه ال ـس ـيــاســة مثل
ٍ
ضـ ـ ــرور ٍة ل ـس ــان ـ ّـي ــة) ،وال أغ ـ ــادر الـ ـع ــراق في
ّ
الـحــاديــة والعشرين مــن عمري وأت ــرك أمــي
ً
َّ
ـ«القضية» ،وقد
وحـيــدة بدعوى التزامي ب
ً
ج ُ
ئت على ذلك في مخطوطة سيرتي قائال
ِ
ُ
القضية التي تجعلني أتركُ
َّ
ندمًا« :ألعن أبا
ً
ْ
ّ
القضية؟ كيف
أليست ّأمي هي
ّأمي وحيدة،
َّ
واتتني الـجــرأة ألرد عليها بهذه القسوة؟
َ
ك ــان يـنـبـغــي أن أم ـك ــث ف ــي الـ ـع ــراق خــادمــا
لقدميها».
ومـ ـ ــا عـ ـ ــدا ذل ـ ـ ــك ،أنـ ـ ــا ف ـ ـخـ ـ ٌ
ـور ب ـع ـصــامـ ّـي ـتــي
ُ
وسيرتي وما بلغت ُه في الحياة قياسًا على
ظروفي.

سيرتبك الكائن
االفتراضي ،الذي
نصيره ،في حال واجه
الواقع .كانت الشاشة
تفصل بينه وبين اآلخر،
لكن في الشارع ال
شاشة ،فكيف يُلغيه
بكبسة زر؟

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
َّ
العالم هو ُ
يتغير كما أردنا له أن
نفس ُه ،لم
يـكــون ،ومــا عصف بــه مــن تـغـ ّـيــرات أطــاحــتْ
ّ
بـكــل أسـبــاب الـتـفــاؤل وأحــالــت األح ــام إلى
ّ
أوهام .العالم نفسه لم يتغير ،ورؤيتي له لم
ّ
ُ
ّ
َ
ألكثر من ستني
عايشت
تتغير ،فقد
ويالتهِ
ِ
عامًا ،الفقراء يغرقون في فقرهم واألثرياء
ّ
يـحــلـقــون بـثــرائـهــم ،والـظـلــم ال ي ــزال ســائـدًا
بـطـغـيــانــه وال ـع ــدال ــة ب ــات ــت خ ـطــابــا بــاهـتــا،
والـ ـق ــوى ال ـك ـبــرى ت ـتــاعــب ب ــأق ــدار ال ـعــالــم،
ّ
واملستبدون يتوارثون االستبداد وينعمون
ب ــه ،وال ـش ـعــوب خ ـســرت أب ـســط مـنـجــزاتـهــا.
َّ
ومـ ــع ن ـج ــاح الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة ف ــي عــوملــة
َ
ّ
(أعني أمـ َـركــة) العالم لم يعد ثمة ٌضوء في
نهاية النفق ،وأمــام البشرية طريق طويلة
ُ
ّ
ض ــوء لــت ـهــرول
ج ـ ــدًا ،ق ـبــل أن تـلـمــح ُّ ه ــذا ال ـ َ
نحوه .وإذا كان يحق لنا أن نحلم ،سأحلم
ٍّ
كوني يضمن لشعوب أميركا
بواقع
حتمًا
ٍ
الالتينية وأفريقيا وآسيا شروط االستقرار
ّ
ّ
والتطور الطبيعي .ولكن تاريخ
والتنمية
ِّ
العالم ال يشي بأي تغيير منظور ،فاألقوياء
تقوم َّ
قوتهم َّ على ضعفنا ،يختلفون فيما
َّ
بـيـنـهــم ،ولـكــنـهــم يــتـفـقــون عـلــى إخـضــاعـنــا
ّ
منتجني ونبقى
واسـتـغــالـنــا ،لكي يـظــلــوا ِ
مستهلكني.
ِ
■ شخصية مــن املــاضــي تــود لـقــاءهــا ،ومل ــاذا هي
بالذات؟
ٍّ
لعلي بن
ســأخـتــار أرب ــع شـخـصـ ّـيــات .أق ــول
َّ
ّ
ـت األمـ ُـم املتحدة على
أبــي طالب« :لقد وز َع ـ َ ِ
أعـضــائـهــا مـنـهـجـ ّـيــتــك فــي الـحـكــم نـمــوذجــا
راض عـ ّـمــا يفعله
للحكم ال ـع ــادل .هــل أن ــت
ٍ
اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ال ـش ـي ـعــي ب ــاس ـم ــك؟».
ّ
ولـعـمــر بــن الـخــطــاب أق ــول« :أل ـسـ َـت الـقــائــل:
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ّأمهاتهم
راض عـ ّـمــا يفعله اإلســام
أح ــرارًا؟ هــل أنـ ّـت
ٍ
السياسي السني باسمك؟» .ولتشي غيفارا
أق ـ ــول« :س ــام ــا .لـقــد ك ـنـ َـت أشـ ــرف الـ ـث ـ ّـوار».
وأقول ألبي« :أبتاه ،ملاذا تركتني وحيدًا؟».
■ صــديــق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه
دائمًا؟
صديق حاضر أبـدًا في الـبــال ،هو صديقي
ِّ
واملصور العراقي سفيان
وأستاذي الشاعر
َّ
َّ
ّالخزرجي ،الذي ُي َعد أكثر شخصية ثقافية
أثرت تأثيرًا مباشرًا في حياتي ومساراتها.
ّأمـ ــا ال ـك ـتــاب فـهــو «ن ـ َّقــد الـعـقــل الـسـيــاســي»
لريجيس دوبريه ،ألنه َّ
أثر بي كثيرًا عندما
قــرأتــه عــام  .1989والكتب التي أعــود إليها
ك ـث ـي ـرًا ه ــي امل ــراج ــع ال ـب ـح ـثـ َّـيــة ،وت ـح ــدي ـدًا:
بيار بورديو ،تيري إيغلتون ،روالن بارت،
مـيـشـيــل ف ــوك ــو ،ري ـج ـيــس دوب ــري ــه ،روم ــان

فواز حداد
ّ

علي ناصر كنانة

ال أريد أن أخفي ّ
أن
عطائي كباحث أعمق
من عطائي كشاعر
يتّفق األقوياء على
إخضاعنا ليظلّوا منتجين
ونبقى مسته ِلكين

يــاكــوب ـســون ،ث ـي ــودور أدورنـ ـ ــو ،وغ ـيــرهــم...
ّ
ولـكــن دي ــوان املتنبي هــو مــا تسكن النفس
إلى ُمجالسته.
■ ماذا تقرأ اآلن؟
كتاب دانييل لورانزيني «قـ ّـوة الحق – من
ّ
فــوكــو إلــى أوس ـتــن» ،وهــو كـتــاب ُم ـمــل ،وال
أدري إذا كان مصدر امللل في أصل الكتاب،
أم في الترجمة.
■ مـ ــاذا تـسـمــع اآلن وه ــل ت ـق ـتــرح عـلـيـنــا تـجــربــة
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟
ث ـ ّـم ــة ص ـ ــوت غ ـن ــائ ــي ي ـ ـتـ ــاوع فـ ــي روح ـ ــي،
ّ
ّ
الشجية التي تستجيب
يتقمص األصــوات

ل ـنــداءاتــي الـحــزيـنــة .لــم تـعــد ه ـنــاك تجربة
غ ـنــائـ ّـيــة ،كـتـجــربــة عـبــد الـحـلـيــم ح ــاف ــظ ،أو
ً
فـ ـي ــروز ،أو نــاظــم ال ـغ ــزال ــي م ـث ــا ،لنستمع
ـان
إلــى جميع أغانيها ،ومــا نشهده اآلن أغـ ٍ
متناثرة يــروق لنا سماع بعضها .وناظم
ال ـغ ــزال ــي ال ي ـ ــزال م ـطــربــي األثـ ـي ــر عــراق ـيــا،
وامل ـل ـ ّـح ــن ط ــال ــب ال ـقـ ًـرغــولــي األك ـث ــر إب ــداع ــا
م ــوس ـي ـق ـ َّـي ــا ،خـ ـ ّ
ـاصـ ــة فـ ــيّ ت ـل ـح ــن ق ـص ـيــدة
ّ
«الـبـنـفـســج» للشاعر مـظــفــر ال ـن ــواب .ولـعــل
من املناسب في هذا السياق أن أذكر كتابي
َ
«فلك ّ
النص في الغناء العراقي ،دراســة في
م ـضــامــن ال ـن ـصــوص الـغـنــائـيــة ال ـعــراق ـيــة،
 ،»1980-1920ال ــذي ص ــدر عــن «مـنـشــورات
الجمل» عام .2016

معرض الدوحة الدولي للكتاب

وزارة الثقافة الجزائرية تسجيل غياب
يُ ّ
ذكر بقاء جناح وزارة
الثقافة الجزائرية فارغًا
في «معرض الدوحة»
بحضورها الباهت في
التظاهرات الثقافية التي
ُ
ُتقام خارج البالد
الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

جناح وزارة الثقافة الجزائرية في «معرض الدوحة» (عماد الدين بوجناح)
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ُيجمع الـجــزائـ ّ
ـريـ َـون ،الــذيــن سبق أن حضروا
معرضًا أو َمعارض كتاب خارج بالدهم ،على
َّ
أن الحضور الرسمي الجزائري فيها ال يعكس
ً
ِّ
ُّ
ُ
غنى وتنوع الثقافة الوطنية ،وال يقدم صورة
ْ
صادقة عن حركة النشر في ّالبالد ،التي ،وإن
ٌ
ُ
لم تكن في أفضل حاالتها ،فإنها موجودة على
ّ
األقل ،على عكس االنطباع الذي يتركه جناحُ
ّ
وزارة الثقافة الخاوي في الغالب إل ِمن بعض
ومن بعض
اإلصدارات القديمة أو قليلة القيمةِ ،
ّ
ُ
ـرار إداري،
املوظفني الذين يصبحون ،بفعل قـ ٍ
ّ
ممثلني لثقافة بالدهم في الخارج.
فــي «مـعــرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب» الــذي
ُ
ُ
افتتحت دورتــه الواحدة والثالثون الخميس
َ
ُ
َ
املاضي ،لم يختلف األمر كثيرًا؛ إذ أظهرت صور
ٌ
وفيديوهات جرى ُ
ُ
التواصل
تداولها على مواقع
َ
االجـتـمــاعــي جـنــاح وزارة الثقافة الجزائرية
فارغًا تمامًا ،وهــو ما أثــار بعض االنتقادات

ّ
َّ
املوجهة إلــى ال ــوزارة التي فضلت ،هــذه املـ ّـرة،
ْ
ّ
الغياب التام ،بعد أن كانت تكتفي ،في املرات
السابقة ،بالحضور الشكلي في معارض الكتاب
ُ
والتظاهرات الثقافية األجنبية بشكل عام.
ُ
ٌ
ّربما لم يكن أحد لينتقد غياب وزارة الثقافة عن
أي معرض كتاب في ّ
«معرض الدوحة» ،أو ّ
أي
َ
ُ
َ
ُّ
ظهر الصور جناحها الفارغ،
بلد
ٍ
آخرَ ،لو لم ت ِ
ّ
ُ
فاق بينها
والــذي ي ّفهم ِمن وجــوده حــدوث ات ٍ
وبني املنظمني على املشاركة في الدورة الواحدة
ّ
ُ
املنظمون ُلي ّ
جناحًا
خصصوا
والثالثني (لم يكن
ّ
ْ
لعارض غير مشارك) ،قبل أن تغيب أو تتأخر
ٍ
َّ
عن الحضور لسبب مــا ،مع العلم أن الــوزارة
لم ُت ّ
قدم ،إلى اآلن ،تفسيرًا ،ليس لغيابها ،بل
ُ
الغياب
لبقاء جناحها خاويًا .بالتأكيد ،كان
َ
باملطلق عن معرض للكتابّ ،أيا كان ُ
البلد الذي
ٍ
بجناح
يستضيفه ،ليكون أفضل ِمن الحضور
ٍ
ُّ
َ
وكراسي ال يجلس عليها أحد.
يضم رفوفًا فارغة
ُ
ٌ
ّ
الرسمي
وهي صورة تناقض تمامًا الخطاب
ُّ ّ
ينفك يؤكد اهتمام الدولة بالثقافة من
الذي ال
وحرصها على «صورة البالد في الخارج»
جهة،
ُ
ـوم واح ــد مــن انـطــاق
ـ
ي
ـل
ـ
ب
ـ
ق
ـرى.
ـ
ـ
خ
أ
ـة
ـ
ه
ـ
ج
ِم ــن
ٍ
«معرض الدوحة» ،كانت وزيرة الثقافة ،وفاء

م يبقى جناح الجزائر
لِ َ
من أفقر األجنحة في
معارض الكتب؟

بن شعالل ،تقول من والية تمنراست ،جنوب
البالدّ ،إن «رئيس الجمهورية ّ
وسم الثقافة بكل
رعايته ورسم لها معالم للنهوض بها».
مــا ُيـقــال عــن «الـحـضــور» الــرسـمــي الـجــزائــري
ـره
ف ــي «م ـع ــرض ال ــدوح ــة» ُيـنـسـحــب عـلــى غـيـ ْ
مـ ــن امل ـ ـعـ ــارض وال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـث ـق ــاف ـي ــة؛ إذ
ُ
ُ
ّ
ومؤسساتها في املهرجانات
تكتفي الــوزارة
ً
السينمائية الدولية ،مثال ،بأجنحةٍ شبه فارغةٍ
ّ
ّ
إداريــن ٌّربما ال ينظرون إلى األمر
وموظفني ّ
ُ ُّ
فسحة سياحية .يحدث كل ذلك
سوى على أنه ّ ٌ
مؤسسة؛ هي «الوكالة الجزائرية
بينما توجد
لإلشعاع الثقافي» التي ّ
تأسست عــام ،2005
ّ
وتحولت إلى ّ
مؤسسة عام  ،2008هدفها نشر
الثقافة الجزائرية حول العالم.
ّ
ـث إلـ ــى «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»ُ ،ي ـعــلــق
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
ً
الشاعر خالد بن صالح على الحادثة قائال:
ُ
«بحكم عملي في مجال النشر وتجربتي في
َّ
معارض الكتاب الدولية في العالم العربي ،أول
ما يخطر في بالي عند مشاهدة صورة جناح
الجزائر بأرففه الفارغة في ‹معرض الدوحة›،
هــو س ــؤال بــديـهـ ّـي :ألــم تـحــدث مــراســات بني
إدارة املعرض ووزارة الثقافة لترتيب األمور
ّ
معرض للكتاب
مسبقًا؟ ألن جناحًا فارغًا في
جناح مدفوعُ
ٌٍ
ليس أمرًا بسيطًا ،هو بالضرور ِة
ّ
التكاليف ولم يحضر أصحابه ،أو َّربما تأخروا
تجهيزه وترتيبه في موعد انطالق املعرض.
في
ِ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إن لم نصبح بعد كائنات افتراضية ،ففي
سبيلنا إلى أن نكون ،ولن نحتاج بعدها
ّ
إل إل ــى قـ ـ ْـدر ضـئـيــل م ــن ال ــواق ــع ،يكفينا
لـتـنــاول الـطـعــام واحـتـســاء ال ـشــراب ،عــداه
ّ
قــد ال يلزمنا شــيء آخ ــر ،إل إذا خاطرنا
بــاملــوت جــوعــا وعـطـشــا .فـطــائــع الـحـيــاة
االفـتــراضـيــة جـلـ ّـيــة ،ونـحــن ُمـقـبـلــون على
ال ـع ـمــل م ــن املـ ـن ــزل ،س ـ ــواء ف ــي ش ــرك ــة ،أو
ّ
مؤسسة قد ال نراها ،أو ال تكون موجودة،
ّ
ف ـ ـ َـرب ال ـع ـمــل ورؤسـ ـ ــاء األقـ ـس ــام يعملون
ّ
مثلنا من بعيد ،وســوف نتصل مع رفاق
ال ـع ـم ــل واألص ـ ــدق ـ ــاء وامل ـ ـعـ ــارف بــال ـبــريــد
اإللكتروني أو «املاسنجر» و«الــواتــس»،
ّ
ّ
ونــطـلــع عـلــى أخ ـبــار الـعــالــم مــن مـحــطــات
األخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـع ــاملـ ـي ــة .قـ ــد تـ ـك ــون األخـ ـب ــار
زائـ ـف ــة ،ف ــاألخ ـب ــار ي ـم ـكــن ص ـنــاع ـت ـهــا مــن
ـدث ،مــا يــدريـنــا؟ مثل ال ــزالزل
دون أن تـحـ ُ
واألعــاصـيــر نـشــاهــدهــا ،لكن هــل حدثت؟
ّ
متحركة ،باتت إمكانية تحريك
إنها صور
ّ
متيسرة ،مثل رفــع عـ ّـداد ريختر:
األمــواج
مجرد خبر ،والباقي َ
ّ
صور.
ْ
ول ـ ـن ـ ـعـ ــد إلـ ـيـ ـن ــا ن ـ ـحـ ــن ،أي إل ـ ـ ــى ال ـك ــائ ــن
االف ـ ـتـ ــراضـ ــي ال ـ ـ ــذي أصـ ـبـ ـحـ ـن ــاه ،والـ ـ ــذي
ك ـنــا ن ـت ـحـ ّـدث ّع ـن ــه ،ك ــي ال نـغـمــط الـعــالــم
االفـتــراضــي حــقــه مــن التعريف؛ إنــه عالم
ّ
التجول فيه،
خصب ،يستطيع هذا الكائن
ف ـيــزور املـتــاحــف ،ويـقـضــي أوق ــات الـفــراغ
في السينما واملالهيّ ،أمــا العطالت ففي
ّ
املـنـتـجـعــات امل ـش ـه ــورة ،م ــع ال ـتــزلــج على
ّ
الجليد مــن دون مـغــادرة منزله ،أو حتى
كــرسـيــه .وإذا لــم يكن مـتـ ّ
ـزوجــا ،فبوسعه
ّ
قـضــاء وقــت ممتع مــع فـتــاة أو ســيــدة في
ً
عــاقــة ت ــدوم أو ال ت ــدوم طــويــا ،مــن دون
ّ
ُ
ـزواج وأوالد ،أو حــتــى
أن يـثـقــل نـفـ ّســه ب ـ ـ ٍ
بصداقة تتطلب الوفاء.
ه ــذا الـكــائــن ،املحتمل ج ـ ّـدًا ،سيرتبك في
حــال واجــه الــواقــع في املقهى أو الحديقة
ً
مـ ـث ــا؛ ل ــن ي ـع ــرف ك ـيــف ي ـت ـص ـ ّـرف ،كــانــت
الشاشة تفصل بينه وبني اآلخر ،لكن في
الشارع ال شاشة ،فكيف ُيبعده عن نفسه،
أو يلغيه بكبسة زر؟
ّ
يستمر الـعـيــش عـلــى ه ــذا امل ـن ــوال ،ال
كــي
بـ ـ ّـد م ــن انـ ـق ــاب األشـ ـخ ــاص الـحـقـيـقـ ّـيــن
إل ــى أش ـخ ــاص اف ـتــراض ـيــن؛ فــالـحـقـيـقـ ّـي،
ّ
حقيقيًا في عالم هــذا الكائن،
كي يصبح
ي ـجــب أن يـشـمـلــه االف ـ ـتـ ــراض ه ــو اآلخـ ــر.

ّ
بمعنى ،هــذا ليس الــواقــع ...لكنه الــواقــع.
ّأول ما يشير إليه العالم االفتراضي هو
االن ـف ـص ــال ع ــن ال ــواق ــع ،وه ــو م ــا تـحـ ّـبــذه
الـحـ َكــومــات الــرقـمـيــة ،إذ يـعـنــي أن ــه عالم
ً
م ــراق ــب جـ ّـي ـدًا وبـشـكــل دق ـيــق .فـمـثــا ،في
ب ـعــض م ـقــاط ـعــات الـ ـص ــن ،ه ـن ــاك جـهــاز
مركزي ُيدعى «الــدمــاغ» ،يراقب ّ
تحركات
ْ
امل ــواط ـن ــن ،م ــن دف ــع ال ـفــوات ـيــر إل ــى ش ــراء
الـسـلــع ،فــرمــي الــزبــالــة فــي أوق ــات معينة.
تطبيق «ال ــدم ــاغ» ي ـتــاءم مــع مــا تنشده
ّ
ح ـك ــوم ــات ال ـع ــال ــم كــل ـهـ ُـا دون اس ـت ـث ـنــاء،
ّ
ّ
فاملعلن ،واملعروف ـ وإن شكك فيه ـ أن جمع
الـبـيــانــات عــن املــواط ـنــن هــو لــاسـتـفــادة
منها فــي مكافحة الجرائم وعلى رأسها
اإلره ـ ــاب؛ ه ــذا مــا تـتــاجــر بــه َّ الـحـكــومــات:
ال ـت ـهــديــد اإلرهـ ــابـ ــي .وامل ـت ــوق ــع اس ـت ـيــراد
«الــدمــاغ» مــن ِقـ َـبــل حكومات العالم التي
ال تـمـلــك ه ــذه الـتـقـنـيــات لـلـسـيـطــرة على
شعوبها ،ومنطقتنا األكثر طلبًا له قبل
الغذاء والــدواء .سيواجه «الدماغ» بعض
ِ
الـعــوائــق فــي ُب ـلــدان الــديـمـقــراطـيــات؛ فــإذا
كــانــت الـصــن تـبـ ّـرر اسـتـخــدامــه بالفائدة

التي ستعود على املواطن املطيع بشهادة
حسن سـلــوك ،وتسجيل نـقــاط لصالحه،
ت ـش ـج ـي ـعــا لـ ــه ع ـ ُل ــى املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـط ــاع ــة،
يـكــافــئ عليها بــأعـطـيــة م ـ ّـادي ــة أو بقالب
تورتة في عيد ميالده .بينما ال تستطيع
الــدي ـم ـقــراط ـيــات اس ـت ـخــدام ه ــذه الـحـ ّـجــة،
وإن ـمــا ال ـتــرويــج لـهــا عـلــى سـبـيــل حماية
م ــواط ـن ـي ـه ــا م ــن «اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب اإلسـ ــامـ ــي».
ّ
الحجة بعدما
الصني ال تحتاج إلى هذه
ّ
طوقت «اإلرهاب» اإليغوري ،وأنهت ـ على
ّ
حــد زعمها ـ ـ اإلس ــام مــن خــارطــة الصني.
ّ
ّأم ـ ــا ال ـ ـغـ ــرب ،ف ـل ــن ي ـت ـخ ــل ــى ع ــن اإلس ـ ــام
َّ
ّ
كمت َهم ،إل إذا أفلح الـ ّـروس في استعادة

في المجتمع
االفتراضي ال نظفر
إلّا بديمقراطية
افتراضية

اإلمبراطورية القيصرية ،وربما البلشفية،
جي بي» ما زالــت تمارس عملها
فـ«الكي ُ
بتسميم املعارضني.
الخالصة؛ نحن في عالم يمكن التالعب
به ،لن نظفر ـ بعد االنتساب إلى املجتمع
ّ
االفتراضي ـ إل بديمقراطية افتراضية،
م ــا دامـ ـ ــت ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــات سـيـشـمـلـهــا
ّ
االفتراض .كذلك األعداء واألصدقاء؛ كل
شيء يمكن تحويله إلى افتراض ،بينما
ّ
افتراضيًا.
القمع لن يكون
ّ
َ
العلم متفائل؛ لديه
لكن
منا،
تشاء
ربما
ِ
وج ـه ــة ن ـظــر ت ـق ــول :ل ـيــس ال ــدخ ــول إلــى
ً
العالم االفتراضي انفصاال عن الواقع،
كما ال ّ
بصلة إلى الزائف والوهمي
يمت
ِ َ
والخيالي؛ إنه عالم مشبع باالختيارات،
بما ُيغني اإلبداع ويفتح آفاق املستقبل.
ُّ ٌ
تحول في نمط الوجود ،إلى وجود
إنه
أكثر ً
ثراء.
ْ
فــد ي ـكــون ه ــذا صـحـيـحــا ،ل ـكــن م ــاذا عن
ال ـح ـك ــوم ــات :ه ــل ت ــدع ه ــذا ال ـعــالــم كما
يتخيله ُ
ّ
العلماء؟
(روائي من سورية)


عمل بال عنوان لـ فرنسيس نيوتون سوزا (بريطانيا) 25 × 20 ،سم1967 ،

فعاليات
تقدم الباحثة كوكب توفيق ،عند السابعة من مساء بعد غد ،محاضرة بعنوان
ّ
زار :مدرسة أبو الغيط في المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة .تتناول
أسسها حسن أبو الغيط في دلتا مصر منذ القرن
المحاضرة الطريقة الصوفية التي ّ
ِ
 ،19وتعبيراتها الموسيقية التي مزجت بين الزار السوداني واإلنشاد.

أفكار :رؤية جديدة للفن والفلسفة بين الشرق األوسط والغرب عنوان ندوة
ّ
تنظمها مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالدوحة .تطرح
ّ
أهمية الفكر العربي وتأثيره
تؤكد
الندوة رؤية تحليلية لمفهوم «نقل العلوم»
ّ
ويتحدث خاللها غالب بن الشيخ وإليزابيث
على الحداثة الفكرية في أوروبــا،
ّ
كساب وناتالي بونديل وبثينة المفتاح ،وزافييغ ديكتوت.
ّ
مؤسسة عبد الحميد
يُعرض عند السادسة والنصف من مساء الثالثاء المقبل في
ّ
بعمان فيلم العزيمة ( )1939للمخرج كمال سليم .يتناول العمل تحوالت
شومان
ّ
االقتصاد في مصر عشية الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على قيم المجتمع
والحياة اليومية في لحظة هيمنة األفالم الغنائية على السينما المصرية.

يُفتتح مساء األحد المقبل في مؤسسة بيلير ببازل السويسرية معرض استعادي
لـ جورجيا أوكيف يتواصل حتى الثاني والعشرين من أيار /مايو المقبل .يضيء
المعرض تجربة الفنانة التشكيلية األميركية ( )1986-1887التي تميّزت بالجرأة في
ّ
ّ
ستة عقود.
ويركز على تفاصيل الواقع خالل
تقديم مشاهد الطبيعة الصامتة
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ّ
يؤكد كتاب «شمس الدين سامي فراشري :تشابك العثمنة والقومية
واإلسالم» ،الصادر حديثًا بتقديم وتحرير محمد م .األرناؤوط ،أن استعادة
الفكرة القومية العثمانية لم تتعارض لدى المثقّ ف والسياسي األلباني
مع خلق هويات وطنية للشعوب التي كانت تحت حكم الدولة

محمد م .األرناؤوط
في قراءة شمس الدين سامي فراشري وزمنه

تشابكات العثمنة والقومية
واإلسالم

محمود منير

تـتـعـ ّـدد ال ـق ــراءات مل ـشــروع شمس
الـ ــديـ ــن س ــام ــي فـ ـ ــراشـ ـ ــري ،الـ ــذي
عاش ـ بوصفه مواطنًا عثمانيًا ـ
ً
مرحلة حرجة خالل النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،وإن كانت قاعدته األساسية
مبنية على إصالح سياسي وفكري ولغوي
الحداثة والتحديث في مواجهة تراجع
قوامه
ّ
والتدخل األجنبي في شؤونها.
دولته
ّ
انتماء املثقف املوسوعي والسياسي (1850
الطائفة
  )1904إلــى عائلة ذات مـكــا ّنــةٍ فــي ُ َمتقدمًا ضمن نخب
البكتاشية أكسبه موقعًا ّ
بالده في تلك الفترة ،وتلقيه تعليمًا تقليديًا
جعله يتقن ،إلى جانب لغته ّ
األم ،األلبانية،
ًّ
ك ــا مــن التركية والـفــارسـيــة ،ومعرفة جيدة
بالعربية ،قبل أن يتعلم لغات أوروبية أخرى
كــالـيــونــانـيــة واإليـطــالـيــة والـفــرنـسـيــة .وعبر
ّ
األخ ـيــرة اط ـلــع عـلــى م ــدارس ال ـغــرب الفكرية
ونظرياته السياسية.
بــن ألـبــانـيــا وتــركـيــا ،لـيــس باملعنى املكاني
فحسب ،إنما بــإحــاالتــه الثقافية وانعكاسه
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــراك ال ـس ـي ــاس ــي الـ ــدائـ ــر فـ ــي كـلـتــا
َ
الـجـغــرافـ ّـيــتـ ْـن ،ب ــرزت ه ــذه الشخصية التي
ْ
س شرقًا وغربًا،
ال تــزال موضع
اهتمام ودر ٍ
ٍ
وآخ ــره ــا م ــا تـضـ ّـمـنــه ك ـت ــاب «ش ـم ــس الــديــن
ســامــي فــراشــري :تشابك العثمنة والقومية
واإلسالم» من مقاالت وأبحاث ّ
قدمها وترجم
ٍ
بعضها الكاتب واملؤرخ الكوسوفي السوري
محمد م .األرناؤوط ،وصدر حديثًا عن «اآلن
ّ
ناشرون وموزعون».
ّ
ت ـح ـضــر م ـس ــأل ــة م ـه ــم ــة ف ــي ف ـك ــر ف ــراش ــري،
ب ـح ـســب دارسـ ـ ـي ـ ــه ،والـ ـّت ــي ي ـع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا فــي
مسارين مـتــوازيــن لكنهما رغــم اختالفهما
ال ـظــاهــر فــإنـهـمــا ال يـتـعــارضــان لــديــهّ ،
األول
ّ
ّ
واملعمقة ملعنى
يتمثل بتنظيراته الشاملة
أن تستعيد الفكرة العثمانية حضورها في
نظام دستوري وبرملاني وتـعـ ّـددي ،والثاني
يـعـتــرف بــالــوطـنـيــة األلـبــانـيــة ضـمــن منظور
واقعي ّ
يتنبه إلى أن سقوط الدولة الجامعة
ل ـل ـش ـع ــوب الـ ـت ــركـ ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة والـ ـك ــردي ــة
وال ـب ـل ـق ــان ـيُ ــة يـ ـج ــب أال ي ـع ـن ــي ف ـ ـقـ ــدان تـلــك
ّ
ُ
امل ـكـ ّـونــات ألط ــر سياسية تجمع ك ــل واح ــدة
منها على ّ
حدة.
ّ
رح ــل مــؤلــف ك ـتــاب «بـيـســا أو كـلـمــة الـعـهــد»
ْ
قبل تالشي الدولة العثمانية بنحو عقدين،
م ـ ــا ّي ـج ـع ـل ــه صـ ــاحـ ــب نـ ـ ـظ ـ ــر ٍة اس ـت ـش ــراف ـي ــة
يــوضـحـهــا األرنـ ـ ــاؤوط فــي تـقــديـمــه الـكـتــاب،
ّ
يتحدث عن ّ
التيارات الثالثة التي بدأت
حني
بالتبلور ضمن النخبة الجديدة في املشرق
العربي أو األناضول أو البلقان بعد تجميد
الدستور العثماني األول عام ّ .1878أول هذه
الـتـ ّـيــارات يــريــد للدولة أن تـكــون ّقائمة على
َ
املواطنة املتساوية التي تحفظ حق املكونات
ّ
املختلفة ،وثانيها تيار الجامعة اإلسالمية
الـ ـ ــذي ي ـت ـج ــاوز حـ ـ ــدود الـ ــدولـ ــة الس ـت ـق ـطــاب
النظام السلطاني في وجــه الـُغــرب ،وثالثها
تـ ّـيــار الـقــومـيــة اإلثـنـيــة ال ــذي ف ـهــم بــاعـتـبــاره
َ
مستلهمة من املاضي
يدعو لـ«دولة قومية»
ترث الدولة العثمانية أو قسمًا
لتستبدل أو ِ
منها.
في هذا السياق ،يلفت األرنــاؤوط إلى الدور
املهم الذي لعبة فراشري وسط هذه ّ
ّ
التيارات
ّ
الـ ـث ــاث ــة ،إذ ي ـع ـت ـبــر أح ـ ــد رواد «ال ـق ــوم ـي ــة
الـثـقــافـيــة» و«الـقــومـيــة الـسـيــاسـيــة» التركية
ّ
واأللبانية ،وبالتحديد الشخص الــذي نظر
وساهم ّ
بقوة في خلق الهوية القومية لدى
َ
شعب ْي كــان لهما دورهـمــا الكبير في إرغــام

مقابل اإلصالحيين العرب

أهميتها من
تكتسب الكتب التي تتناول س َير ومنجزات إصالحيّي الشرق
ّ
مكونات هذا الشرق ،فنقف في
ربطها لجسور ثقافية بين مختلف
ّ
هذا الكتاب على مقارنة أفكار فراشري بأفكار العديد من اإلصالحيين
العرب خالل النصف الثاني من القرن  ،19من امثال محمد عبده وعبد
الرحمن الكواكبي وخير الدين التونسي ،سواء في جهود تطوير
اللغة على أساس قومي ،أو اإليمان بالحداثة في إدارة شؤون الدولة.

السلطان عبد الحميد الثاني عام  1908على
ّ
املجمد.
إعادة العمل بالدستور
وال ي ـغ ـفــل مـ ـح ـ ّـرر ال ـك ـت ــاب اه ـت ـم ــام ال ـل ـغــوي
نشره
واإلص ــاح ــي الـعـثـمــانــي األل ـبــانــي بـمــا
ً
ّ
من مؤلفات وقواميس في جعل العربية ّلغة
ّ
معبرة عــن عصر جــديــد ،كما أنــه كــان يتمنى
لو يعرف اللغة الكردية ليقوم بما قام به من
أجــل األت ــراك واألل ـبــان والـعــرب لــ«جـعــل اللغة
الدين،
أساس الوعي بالهوية القومية وليس
ّ
وهذا ال يعني أنه كان معاديًا لإلسالم بل إنه
كــان سـ ّـبــاقــا أيـضــا فــي االنـفـتــاح على اإلســام
ال ـح ـضــاري وال ــدف ــاع عـنــه فــي وج ــه الـكـتــابــات
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــرب ــط بني
ّ
اإلسالم والتخلف ،كما أنه كان يرى في األفق
إم ـكــان ـيــة لــراب ـط ــة م ــا ب ــن ال ـ ــدول ال ـت ــي تـضـ ّـم
الشعوب املسلمة».
من جهته ،يشير الباحث آغا سري لفند ،في
ّ
دراسته «العصر الذي تشكل فيه شمس الدين
ّ
ســامــي» ،إلــى إص ــدار فــراشــري كتبًا تتضمن

شخصية ال تزال
س
موضع
اهتمام ودرْ ٍ
ٍ
شرقًا وغربًا
تشابك العثمنة
والقومية واإلسالم،
ومواجهة االستبداد

منزل اإلخوة فراشري في بلدة فراشر األلبانية الذي تحوّ ل إلى متحف

مــواضـيــع لــم يـتـ ّـم ال ـت ـطـ ّـرق إلـيـهــا ســابـقــا مثل
«ق ــواع ــد الـتـنـقـيــط» و«ال ـل ـغ ــة» وغ ـيــره ـمــا من
ّ
ّ
الكتيبات التي نشرها ،باإلضافة إلى مؤلفاته
التي ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن
ال ـت ــاس ــع ع ـشــر م ـثــل «األب ـج ــدي ــة امل ـخ ـت ـصــرة»
و«كـتــاب تعليم التركية بالطريقة الحديثة»
ّ
املوجهني لألطفال ،وكــذلــك قواميس اللغتني
الـتــركـيــة والـفــرنـسـيــة ال ـتــي طـبــع بعضها في
أربــع طبعات مــن كثرة إقـبــال الشباب عليها،
أو «املـعـجــم ال ـعــام املــوســوعــي فــي الجغراقيا
ّ
والتاريخ» الذي صدر في ستة مجلدات.
ّ
إصالح املنظومة التعيلمية يتجلى بوضوح
فـ ــي دراس ـ ـ ـ ــة «سـ ــامـ ــي فـ ـ ــراشـ ـ ــري :فـ ــي األدب
وال ـف ـي ـل ــول ــوج ـي ــا ال ـت ــرك ـي ــة» ل ـل ـب ــاح ــث حـســن
ّ
املتخصصة في
كلشي الذي يستعرض آراءه
الـلـغــويــات ،حـيــث رأى «ع ــدم مــائـمــة األح ــرف
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـن ـظــام ال ـص ــوت ــي لـلـغــة ال ـتــرك ـيــة»،
و«ك ـيــف أن الـتــركـيــة تـحـ ّـولــت مــن لـغــةٍ أصيلة
وقــدي ـمــة إل ــى لـغــة خـلـيـطــة ل ــم تـعــد فـيـهــا لغة
عربية وال فارسية وال تركية» ،ليخلص إلى
ّ
أن «األدب املكتوب بهذه اللغة ّ
وتحول
تشوه
إل ــى بــاغــة ،إل ــى تــاعــب بــالـكـلـمــات ب ــدون أيّ
ّ
مضمون» ،وأن «هــذا األدب قد انفصل تمامًا
ُ
عن الشعب وحياته ومثله ،ولذلك فإن الشعب
ّ
الخاص لنفسه».
أبدع أدبه
ّ
ّ
وي ــؤك ــد أن ف ــراش ــري ك ــان مــن أب ــرز املـبــشــريــن
بالعلوم الحديثة واستطاع إقناع الناشرين
ب ــإص ــدار كـتــب جـيــب تـصــل إل ــى ع ـمــوم ال ـقـ ّـراء
وتحمل مضامني علمية وفكرية واجتماعية
م ـنــاه ـضــة لــاس ـت ـبــداد ال ـح ـم ـيــدي ال ـ ــذي كــان
م ــن أك ـبــر امل ـعــاديــن ل ــه ،وم ــن أبـ ــرز عـنــاويـنـهــا
«املــدنـ ّـيــة اإلســامـيــة» و«اإلن ـســان» و«اإلنـســان
م ـ ّـرة أخ ــرى» و«ال ـن ـس ــاء» .وف ــي كـتــابــه األخـيــر
ّ
ت ـح ـ ّـدث ب ــوض ــوح وم ـبــاشــرة ع ــن أن «الـ ــدرس
ّ
للتمدن هو الحاجة إلى تحرير املــرأة»،
األول
ّ
وأن النبي محمد دعا إلى تعليم النساء مثل
الرجال ،وأن حجاب املــرأة ال عالقة له بالدين
بل بالعادات والتقاليد.
«شـ ـم ــس ال ــدي ــن س ــام ــي ف ـ ــراش ـ ــري :إس ـهــامــه
ف ــي تـشـكـيــل الـهــويـتــن الـقــومـيـتــن األلـبــانـيــة
عنوان دراســة بولنت بيلمز ،التي
والتركية» ّ
ت ـق ـ ّـر ب ــأن امل ـثــقــف ك ــان ح ــداث ــوي ــا ف ــي ال ــدرج ــة
األولى ،ينظر إلى املشاريع األخرى (الفرعية)
كأداة من أجل تشكيل هوية جماعية حداثية
داخـ ــل مـجـتـمــع م ـت ـمـ ّـدن ،وأن ّ
األم ـ ــة الـحــديـثــة
هــي الشكل األكـثــر ت ـطـ ّـورًا (تـمـ ّـدنــا) للمجتمع
اإلنساني ،وأن «الهوية القومية» هي الهوية
الـجـمــاعـيــة امل ـثــال ـيــة ،وأن «ال ــدول ــة الـقــومـيــة»
هي اإلطــار الثقافي واالقتصادي والسياسي
األفضل لها.
ّأم ــا محمد م .األرنـ ـ ــاؤوط ،فـيــرى فــي دراسـتــه
«ف ــراش ــري :م ــن ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة املـشـتــر َكــة
ْ
إل ــى ال ــدول ــة الـقــومـيــة ّاألل ـبــان ـيــة» ،ب ــأن يــؤخــذ
باالعتبار عامالن مــؤثــران في تكوين شمس
َ
ّ
األول هو انحداره من عائلة «بك َوات»
الدينّ ،
ّ
كــانــت تـمــثــل الــزعــامــة املـحــلـيــة املـتــوارثــة التي
ق ـضــت عـلـيـهــا اإلص ــاح ــات الـعـثـمــانـيــة بعد
 ،1831لذلك نجد في كتاباته صورة إيجابية
عــن وضــع األل ـبــان قبل اإلصــاحــات الجديدة
حني كانوا يعتمدون على ّ
قوتهم وسالحهم
ُ
ف ـقــط ل ـخــدمــة َمـ ــن ي ـح ـتــاج إل ـي ـهــم م ــن ال ـ ــوالة
ّ
والحكام.
الـعــامــل ال ـثــانــي ،كـمــا يـفـ ّـســره م ـحـ ّـرر الـكـتــاب،
يرتبط بـ ّ
ـاألول ،وهو أن اإلصالحات الجديدة
ّ
لــم تنطلق إل بـعــد أن قـضــت الـحـكــومــة على
اإلنـكـشــاريــة وعـلــى الطريقة البكتاشية سنة
( 1820طــريـقــة صوفية تـحـ ّـولــت إلــى طائقة)،
والـتــي ينتمي إليها شمس الــديــن وشقيقاه
نعيم وع ـبــدل ،الــذيــن لـعـبــوا أدوارًا سياسية
ّ
مهمة فــي تلك املرحلة .ومــن هنا ،فإنه انتقل
إلى إسطنبول سنة  1871بموقف مسبق من
اإلدارة العثمانية ال ـجــديــدة .وكــانــت الثقافة
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـحــدي ـثــة م ـ ّـم ــا س ــاه ــم ف ــي تـبـلــور
وعـ ـي ــه وم ــوق ـف ــه الحـ ـق ــا ،وهـ ــي ث ـق ــاف ــة حـصــل
عليها نتيجة إلتقانه الفرنسية واإليطالية
ّ
وال ـي ــون ــان ـي ــة ،ويـ ـض ــاف إل ـي ـهــا اط ــاع ــه على
الثقافة العثمانية الجديدة التي وجدها في
إسطنبول (ثقافة عصر التنظيمات).
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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نظرة أولى
ّ
ضـمــن سـلـسـلــة «م ــذك ــرات وشـ ـه ــادات» ،ص ــدر حديثًا
ع ــن «امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراس ـ ــة الـسـيــاســات»
ّ
كتاب مذكرات عبد السالم أحمد جلود :امللحمة،
ّ
وفيه يــروي رئيس وزراء ليبيا األسبق مذكراته؛ بداية
ّ
بطفولته ،ثم التقائه ّ
القذافي ّ
وتعرضهما للسجن،
بمعمر
ّ ّ
والتحضير النـقــاب  ،1969ثــم تــولـيــه منصب رئيس
ّ
الوزراء ،فاستقالته عام  1992بسبب خالفه مع القذافي،
ً
وصـ ــوال إل ــى وق ــوف ــه إل ــى جــانــب االن ـت ـفــاضــة الشعبية
ّ
عــام  .2011من خــال تجربته املمتدة ألكثر من ثالثة
عقودُ ،يضيء جلود على فترة من تاريخ ليبيا الحديث،
وعالقاتها العربية والدولية.
يصدر هــذه األي ــام ،لــدى دار «الـفــرات للنشر والتوزيع»
ّ
ّ
شميل ،الذي جمعه وحققه
في بيروت ،ديوان شبلي
ّ
وقدم له الكاتب والباحث اللبناني فارس يواكيم (.)1945
يشير يواكيم إلى أن ّ
مؤرخي األدب لم يعتادوا تصنيف
ّ
شميل ( 1850ـ ـ  )1917بــن الـشـعــراء ،إذا لطاملا غلب
الـجــانــب الـ ِـعـلـمــي والـفـكــر الـعـلـمــانــي ،فــي تـعــريـفــه ،على
منج ٌز منثور في قصائد نشرها ّ
منجزه األدبيَ .
شميل
في صحف أو ّ
ضمنها في مقاالته الفكرية ،ولم يسبق
ُ
أن ُجمع أو نشر في ديوان من قبل ،خصوصًا أن أغلب
هذه املنشورات التي ّ
ضمت شعره ما تزال مجهولة ،كما
يقول يواكيم.
بترجمة ّ
سيد أحمد فتح الله أبوزيد ،صدرت حديثًا عن
«منشورات الجمل» النسخة العربية من كتاب اإللحاد
في املسيحية للفيلسوف األملاني إرنست بلوخ (1885
  .)1977في هذا العمل الصادر عام  ،1968ينتقد بلوختركيب الذهنية الدينية ضمن سياق النقد الــذي بدأت
به املاركسية إزاء الدين؛ معتبرًا ّأن «املسيحي الحقيقي
فقط باستطاعته أن يكون ملحدًا ،وامللحد الحقيقي فقط
ّ
باستطاعته أن يكون مسيحيًا ّ
جيدًا» .من أبرز مؤلفات
ُ
الفيلسوف األملاني األخــرى« :مبدأ األمــل» (ثالثة أجزاء
بني  1954و ،)1959و«الذاتي واملوضوعي :إيضاح حول
هيغل» (.)1971
ل ــدى م ـن ـشــورات «إيـفـيـجــي» فــي غــريـ ّـســوتــو بــإيـطــالـيــا،
تصدر قريبًا الترجمة اإليطالية ملجموعة أحــام ليلة
أمازيغية للشاعرة والروائية واملترجمة املغربية ،التي
تكتب بالفرنسية ،سهام بوهالل ،بترجمة نينو موتزي.
ظهر العمل بالفرنسية عام  2007لدى دار «املنار» ،ومنذ
ذلك الوقت أصدرت بوهالل ّ
عدة مجموعات شعرية ،مثل
«الجسد الضوء» ( ،)2008و«موت ال يندمل» (،)2010
و«ملح الحب» ،و«وجه العالم اآلخر» ( ،)2014إضافة إلى
روايــات وترجمات إلــى الفرنسية ،وال ّ
سيما من األدب
ّ
ّ
العربي القديم ،مثل «الكتاب املوشى» ألبي الطيب الوشاء
البغدادي الذي صدر عن دار غاليمار.
صــدر عــن «دار جامعة حمد بــن خليفة» ،كـتــاب قطر
التي عشناها الذي ّ
يقدم فيه مؤلفه فيصل بن قاسم
آل ثاني فــي عشرة فصول شهادته حــول تــاريــخ بلده
املعاصر منذ نشأة الدولة ،مستعينًا بتجربته الشخصية
وإمل ــام ــه ب ــال ـت ــراث وم ــواك ـب ـت ــه ل ـل ـت ـحــوالت االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية .وقال آل ثاني في حفل توقيع الكتاب الذي
جرى على هامش «معرض الدوحة للكتاب» ،إن فكرته
جاءت من رغبته «في التأريخ بالوثائق والصور النادرة
ملسيرة قطر منذ نشأتها» ،بناء على ما قرأ وسمع ورأى
بنفسه .يــوثــق الـعـمــل ملـحـطــات اجتماعية واقـتـصــاديــة
وسياسية ّ
معززة بوثائق وأرقام وصور.
عن «الشبكة العربية لألبحاث والنشر» ،صــدر حديثًا
بترجمة أحمد محمود إبراهيم كتاب تاريخ اإلسالم
من تحرير عالم االجتماع اإليطالي والباحث في األديان
املقارنة أرماندو سالفاتوري .يدرس العمل اإلسالم في
مستوياته الدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية،
راص ـ ـدًا ت ـح ـ ّـوالت املـجـتـمـعــات اإلســام ـيــة فــي مختلف
الـعـصــور واألقــال ـيــم عـلــى نـحــو أن ـتــج ســرديــة تاريخية
ّ
لتطور اإلسالم وحضارته .اشتغل في الكتاب باحثون
ّ
من تخصصات مختلفة على دراسة التاريخ اإلسالمي
فــي حقب زمنية مختلفة ،بــإشــراف سـلـفــاتــوري الــذي
شارك بكتابة ّ
مقدمته واثنني من فصوله.
تـحــت ع ـنــوان غــزل ـيــات :تــرج ـمــات مــن شـعــر اللغة
األردية الكالسيكي ،صدرت لدى «منشورات جامعة
ّ
ه ــارف ــارد» فــي الــواليــات املــتـحــدة ،مـخـتــارات مــن أعمال
الـشــاعــر األردي ،املــولــود فــي هند الـقــرن الـثــامــن عشر،
ال ـخــاض ـعــة لـلـ ُـحـكــم امل ـغ ــول ــي ،م ـ ّيــر ت ـقــي م ـيــر ( 1723ـ
ُ
 .)1810تعطي املختارات ،التي وقع ترجمتها اإلنكليزية
ً
شمسور رحمن فاروقي ،صورة عن تجربة هذا الشاعر
الــذي تصفه ّ
مقدمة الكتاب بأنه «أكثر الشعراء ّ
تميزًا
ّ
األردي ــة» ،وال سيما في قصائده الغزلية التي
في اللغة
ً ْ
وصلت ،ثيمة ونظمًا (لناحية تقسيم األبيات وتقفيتها)،
إلى الهند من الشعر العربي.
ٌ ُ
الزعماء العربُ :بناة وطغاة في القرن العشرين
عنوان كتاب لألكاديمي واملؤرخ العراقي ّ
سيار الجميل،
ّ
«املؤسسة العربية للدراسات والنشر».
صدر حديثًا عن
ّ
يشير املؤلف ـ الــذي يعمل أستاذًا زائـرًا لتاريخ الشرق
األوسط في «جامعة والية أريزونا» وجامعة «ويسترن»
الكندية ـ إلى أن كتابه يسعى إلى أن «يكشف تاريخيًا
عــن جــوانــب مــن فلسفة الــزعــامــة الـعــربـيــة» ،مــن خــال
تسليط الـضــوء على أساليب ُ
ـدد
الحكم وأخــاقـيــات عـ ٍ
من الزعماء العرب ،الذين ّ
يقسمهم إلى زعماء أخلصوا
ّ
لبالدهم وشعوبها وكانوا من البنائني ،وآخرين كانوا
أقرب للطغيان واالستبداد.

رفع الظهير
البرازيلي،
مارسيلو ،لقب
كأس السوبر
اإلسباني ليصبح
الالعب األكثر
تتويجًا باأللقاب
في فريق ريال
مدريد بـ23
بطولة ُمعادًال
رقم ،باكو
خينتو .ودخل
مارسيلو التاريخ
بتجاوزه مانولو
سانشيس
وسرخيو راموس
ليزاحم خينتو
على الصدارة،
وكان قد حجز
بالفعل مكانته
كأكثر محترف
نجاحًا في تاريخ
«الميرينغي»،
قبل أن يُصبح
هذا الموسم
أحد أساطير
النادي.

األكثر تتويجًا في «الملكي»
مارسيلو ربما يُغادر ريال مدريد قريبًا (خوسيه برينتون)Getty/

لوكا مودريتش
يؤكد أنه ال يكل
من الفوز

كارينيو يفوز ويواصل
مسلسل تألق اإلسبان
في ملبورن

إقالة رافاييل بينيتيز
من تدريب إيفرتون
لسوء النتائج

أكد العب وسط ريال مدريد ،الكرواتي لوكا
مودريتش ،أنه ال يكل من «الفوز» ،وذلك بعد
تتويج فريقه بلقب كأس السوبر اإلسباني على
حساب أثلتيك بلباو .وقال مودريتش «إنني
سعيد جدًا بهذا اللقب األول في املوسم ،لكننا
لم نفعل شيئًا بعد .أتمنى أن نفوز بلقب آخر.
أشعر أنني في حالة جيدة بدنيًا وذهنيًا ،أهم
شيء بالنسبة لي هو مواصلة القيام بعمل جيد
ومساعدة الفريق على الفوز باأللقاب».

تغلب اإلسباني ،بابلو كارينيو ،على منافسه
األرجنتيني القادم من األدوار التمهيدية ،توماس
مارتني إتشباري ،في بطولة أستراليا املفتوحة
الكبرى ،أولى بطوالت «الغراند سالم» لهذا العام،
بنتائج مجموعات ( )1 - 6و( )2 - 6و()6 - 7
و( )2 - 7في مباراة تخطت الساعتني .وبهذه
النتيجة واصل كارينيو مسلسل تألق اإلسبان
بعد فوز كارلوس ألكاراز وسارة سوريبس وبدرو
مارتينيز ورافائيل نادال.

أعلن فريق إيفرتون إقالة املدير الفني للفريق،
اإلسباني رافاييل بينيتيز ،على خلفية نتائج
الفريق السيئة التي قربته من منطقة الهبوط
في «البريميرليغ» .وقرر النادي إقالة املدرب
اإلسباني الذي وصل الصيف املاضي بعد تحقيق
الفريق تعادال و 3خسارات في آخر  4مباريات
ليحتل املركز الـ 16في منافسات «البريميرليغ»
بفارق ست نقاط فقط عن نورويتش ،الذي اقترب
بشدة من الهبوط إلى الدرجة األولى.
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مباريـات
األسبـوع

يخوض المنتخب المغربي مهمة سهلة نسبيا
في الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا حينما
يواجه الغابون بحثا عن صدارة المجموعة،
جزر ُ
القمر مع نظيره الغاني
فيما يلتقي منتخب ُ
في مباراة صعبة

كأس
أمم أفريقيا

أوساكا تستهل رحلة الدفاع عن لقبها بقوة
استهلت اليابانية ،نعومي أوســاكــا ،بنجاح حملة الــدفــاع عــن لقبها ببطولة
أستراليا املفتوحة للتنس ،أولى بطوالت الغراند سالم األربع الكبرى هذا العام،
بانتصارها على الكولومبية كاميال أوسوريو ( )3 - 6و( .)3 - 6ولم تنجح
أوســوريــو ،التي تشارك للمرة األولــى في األدوار النهائية لبطولة كبرى ،في
إيقاف مد أوساكا ،املرشحة الـ 13للقب ،التي فازت بـ %83من نقاط إرسالها
األول وكسرت إرســال منافستها الكولومبية أربــع مــرات من أصــل  6فرص،
وسـتــواجــه أوســاكــا فــي ال ــدور الـثــانــي الـفــائــزة مــن مــواجـهــة األوكــران ـيــة دايــانــا
يامستريمسكا واألميركية ماديسون برينغل.
قرعة أبطال آسيا :طريق صعب للعرب
أجرى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قرعة منافسات دوري أبطال آسيا ملوسم
 ،2023-2022والتي أسفرت عن مجموعات قوية ومواجهات منتظرة بني األندية
العربية وطريق صعبة لألندية القطرية املشاركة في البطولة القارية .وضمت
ًّ
املجموعة األولى كل من الهالل السعودي والريان القطري واستقالل اإليراني
بانتظار الفائز من مواجهة التصفيات بني الشارقة اإلماراتي والزوراء العراقي،
ومن املتوقع أن تكون املنافسة مشتعلة بني الهالل والريان واستقالل في هذه

مهمة سهلة للمغرب

مجدي طايل

ُيـ ـس ــدل ال ـس ـت ــار الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء،
عـ ـل ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــدور األول
للمجموعتني الـثــانـيــة والـثــالـثــة،
وملنتخبني من  7منتخبات ُعربية في سباق
بطولة كأس األمم األفريقية املقامة حاليًا في
الكاميرون ،وتستمر حتى  6فبراير /شباط
القادم .وتتجه األنظار العربية في املجموعة
الثالثة ،صوب لقاء يجمع بني منتخب املغرب
مع نظيره في الغابونُ ،يمثل قمة املجموعة
الـحــاسـمــة لتحديد هــويــة صــاحــب ال ـصــدارة
والوصافة .ويدخل املنتخب املغربي املواجهة
في ظروف معنوية رائعة بعد البداية النارية

«أسود األطلس»
يطمحون للفوز
أو التعادل مع الغابون
لتصدر المجموعة
شهدت فوزه على غانا
له في البطولة،
التي ُ
بهدف دون رد ُ
وجزر القمر بهدفني مقابل ال
شــيء وحـصــد  6نـقــاط ،والـتــأهــل لـلــدور ثمن
الـنـهــائــي ،وتـقــديــم نفسه كمرشح قــوي على

المنتخب المغربي يسعى لصدارة المجموعة ()Getty

جزر القمر ومهمة شاقة في الجولة األخيرة (كينزو تريبويالرد/فرانس برس)

لقب البطولة ،فيما يملك منتخب الغابون
 4نقاط ،وهو ما ُيمثل بداية طيبة له يحتل
بها املركز الثانيُ .
ويتيح الفوز أو التعادل
للمغرب التأهل للدور التالي متصدرًا ،فيما
ال يـمـلــك مـنـتـخــب ال ـغــابــون ل ـل ـصــدارة ســوى
الـ ـف ــوز ،وي ـك ـف ـيــه ال ـت ـع ــادل ل ـحـســم الــوصــافــة
أيضًا ،والعبور للدور ُ التالي بصرف النظر
عن لقاء غانا ُ
وجزر القمر.
وق ــد تـشـهــد املـ ـب ــاراة ت ـغ ـي ـيــرات مــوس ـعــة في
تشكيلة املـغــرب عــن ُاملجموعة التي خاضت
لـقــاءي غانا ُ
وج ــزر القمر ،مثل املحمدي في
حــراســة املــرمــى وأش ــرف بــن شــرقــي وإلـيــاس
الشاعير ويوسف النصيري ومنير الحدادي
وآخرين في ظل تعافي العديد من املصابني
بفيروس «كورونا» ،ورغبة املدرب البوسني
وحيد حاليلوزيتش تجهيز قوته الضاربة
لـلـمـبــاريــات ف ــي األدوار اإلق ـصــائ ـيــة خــاصــة
ف ــي ظ ــل عـ ــدم تـثـبـيـتــه ال ـت ـش ـك ـيــل ح ـتــى اآلن
إلصابات «كــورونــا» الكثيرةُ .
ويراهن املدير
الفني البوسني ،على طريقة لعب  3-3-4في
مواجهة الغابون ،واالعتماد بشكل أساسي
ع ـلــى ال ـح ـل ــول ال ـت ـهــدي ـف ـيُــة لــاع ـبــي الــوســط
التي كتبت نجاحًا في النسخة الجارية عبر
سفيان بوفال وسليم أمالح.
مــن جــانـبــه أك ــد وحـيــد حــالـيـلــوزيـتــش املــديــر
ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـغ ــرب ،خ ـ ــوض الـ ـلـ ـق ــاء مـ ــن أج ــل
م ــواص ـل ــة الـ ـع ــروض ال ـق ــوي ــة واالنـ ـتـ ـص ــارات
ب ـع ــد ت ــأم ــن ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي.
وق ــال« :ســأجــري تغييرات فــي لـقــاء الغابون
بــالـتـشـكـيـلــة األس ــاسـ ـي ــة ،ه ــي ف ــرص ــة جـيــدة
بالنسبة لنا لتجربة أكبر عدد من العناصر
املتواجدة في التشكيلة ،نملك العبني عائدين
ل ــأج ــواء مــؤخ ـرًا بـعــد أي ــام عـصـبـيــة عــاشــوا
فيها فيروس «كورونا» ،وبدأوا في استعادة
ل ـيــاق ـت ـهــم ال ـب ــدن ـي ــة ،وك ــذل ــك الع ـب ــن آخ ــريــن
يـتــم تجهيزهم فــي الـبـطــولــة لـتـطــويــر األداء
وتجديد الدماء في الفريق ،والفوز على ُجزر
ُ
القمر وقبلها غانا منحنا هذه األفضلية أمام
الغابون».
وتابع أنه «رغم النقاط الست ،إال أن هناك ما
العدد الكبير من الفرص كما
يقلقني ،إهــدار
ُ
ظهر في لقاء ُجزر القمر ،نعم نسير في طريق
جيد ونلعب بطريقة هجومية رائعة ،وعلينا
تنشيط هــذا األمــر أيضًا في اللقاءات املقبلة،
لكن إهدار العدد الكبير من الفرص أمر مقلق
في الوقت نفسه ،ينقصنا التركيز في اللمسة
األخـ ـي ــرة ،وال ـتــرك ـيــز ف ــي ال ـجــانــب الــدفــاعــي».
وأضــاف مــدرب املغرب أن «يوسف النصيري

املجموعة الصعبة .وضمت املجموعة الثانية الجزيرة اإلماراتي والشباب السعودي
ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي ،في حني ضمت املجموعة الثالثة
ًّ
كل من فوالذ اإليراني وشباب األهلي اإلماراتي وأهال التركمنستاني باإلضافة
لفريق الغرافة القطري الذي لن تكون مسألة تأهله سهلة .أما املجموعة الرابعة
فضمت فريق الدحيل القطري مع سيباهان اإليراني وباختاكور األوزبكستاني،
بانتظار الفريق الرابع الذي سيكون إما التعاون السعودي أو الجيش السوري،
وهما اللذان سيخوضان مواجهة فاصلة من أجل تحديد هوية املتأهل.
ديوكوفيتش ربما يعود إلى أستراليا
قال رئيس الــوزراء األسترالي ،سكوت موريسونّ ،إن العب التنس الصربي،
نوفاك ديوكوفيتش ،ربما يعود إلى البالد إذا توافرت «الظروف املالئمة» بعد
طرده من أستراليا إثر إلغاء تأشيرته بسبب عدم االمتثال ملتطلبات التطعيم
ضد كورونا .وتم طرد الالعب املصنف األول عامليًا بعد ساعات من خسارته
معركة في املحاكم األسترالية ضد اإللغاء الثاني لتأشيرته في أستراليا ،وهو
إجــراء يمنعه بموجب املــادة  133ج ( )3من قانون الهجرة من دخــول البالد
ملدة  3سنوات ،ما لم تكن هناك «ظروف استثنائية» .وقال موريسون ملحطة
( )2GBاملحلية «إنها فترة ثالث سنوات ،ولكن هناك فرصة للعودة في الظروف
املناسبة وسيتم النظر في ذلك في حينه» مشددًا على أنه يجب على األجانب
الذين يدخلون أستراليا أن يكونوا مطعمني ضد فيروس كــورونــا أو لديهم
إعفاء طبي ساري املفعول .من جهتها ،أوضحت وزيرة الداخلية األسترالية،
كارين أندروزّ ،أن عودة ديوكوفيتش لن تكون عملية «سهلة أو بسيطة» رغم
ّ
أنها فتحت الباب أمام إمكانية «استثناء الحظر في ظروف مقنعة» في حال
تقديم العب التنس البالغ من العمر  34سنة أدلة واضحة.

منتخب غانا طامع في التأهل ()Getty

قوية
العب رائع وعاد إلينا مؤخرًا ،هو إضافة ُ
للهجوم ،إهــداره ركلة الجزاء أمام ُجزر القمر
أم ــر يـتـعــرض لــه أي الع ــب ،تــم اخـتـيــاره لهذه
املهمة إلكسابه الثقة بعد عــودتــه للمشاركة
بعد فترة غياب طويلة عن املالعب».
و ُفــي املجموعة نفسها ،يلتقي منتخب ُجزر
شاقة جدًا
القمر مع نظيره الغاني في مباراة ُ
بــالـنـسـبــة لـ ــأول الـ ــذي ي ـخــوض أول ُ نـسـخــة
ق ــاري ــة ل ــه .ويـبـحــث مـنـتـخــب ُج ــزر الــق ـمــر عن
سيناريو تاريخي يتمثل في الفوز على غانا،
والحصول على أول  3نقاط لــه فــي البطولة
على أمل التواجد في الدور ثمن النهائي من

خــال ملحق أفضل أصـحــاب املــراكــز الثالثة،
فيما تملك غانا بدورها حاليًا نقطة واحدة
من مباراتني بعد تعادل مع الغابون وخسارة
وتحتفظ بآمالها فــي الصعود.
مــن امل ـغــرب،
ُ
وخ ــاض ــت ُجـ ــزر ال ــق ـم ــر م ـب ــارات ــن ح ـتــى اآلن
خسرتهما واه ـتــزت الـشـبــاك بثالثة أه ــداف،
ويسعى أمير
ولكنها لــم تسجل أي أه ــداف.
ُ
عـبــدو املــديــر الـفـنــي ملنتخب ُج ــزر الــقـمــر إلــى
ت ـق ــدي ــم عـ ــرض ط ـي ــب أمـ ـ ــام غ ــان ــا ،حـ ــال ع ــدم
تــوفـيـقــه ف ــي تـحـقـيــق ال ـف ــوز وال ـت ــأه ــل ل ـلــدور
التالي لختام مسيرته في أول ظهور قاري له
بصورة جيدةُ .
ويراهن املدير الفني ملنتخب

حراس المرمى نجوم متألقون في كأس أمم أفريقيا
خطف العديد من
حراس المرمى األنظار
ببطولة كأس أمم أفريقيا
المقامة حاليًا بالكاميرون
ياوندي ـ العربي الجديد

محمد كمارا حارس مرمى سيراليون تألق بلقاء الجزائر (تشارلي تيرلوبيو/فرانس برس)

ل ـ ــم تـ ـ ُـعـ ــد مـ ـق ــول ــة «حـ ـ ـ ـ ــارس امل ـ ــرم ـ ــى ن ـصــف
الفريق» مجرد شعار لإلشادة بتألق ُحراس
املــرمــى وإب ــراز دوره ــم فــي املـبــاريــات وإنـقــاذ
منتخباتهم من األهداف في حالتي الفوز أو
الخسارة ،وهو ما شهدته منافسات بطولة
كأس أمم أفريقيا حتى اآلن .وشهدت البطولة
املقامة في الكاميرون وقبل نهاية منافسات
الدور األول (دور املجموعات) ،ظاهرة ُمثيرة
بـحـصــول ُحـ ــراس امل ــرم ــى عـلــى ج ــائ ــزة رجــل
امل ـبــاراة ،ســواء فــازت منتخباتهم أو تعثرت
ف ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــات .وكـ ـ ــان ل ـل ـعــديــد م ــن ح ـمــاة
العرين ،الدور الكبير في تفوق منتخباتهم،
وضمان تأهلها املبكر للدور التالي ،أو نجاة
كتيبتهم من هزائم ثقيلة في العرس القاري،
الــذي يشهد مشاركة نجوم كبار خصوصًا
على مستوى خطوط الهجوم.
ون ـجــح سـلـيــم بــن ب ــوان ــا ُ( 30س ـن ــة) ،ح ــارس
م ــرم ــى م ـن ـت ـخــب ُجـ ـ ــزر ال ــقـ ـم ــر ،ف ــي ص ـنــاعــة
الـتــاريــخ الشخصي الــذهـبــي ل ــه ،بـعــدمــا نــال
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جــائــزة رجــل امل ـبــاراة فــي لقاء منتخب بــاده
مــع املـغــرب ،رغــم الـخـســارة بهدفني مقابل ال
ش ــيء ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،وذلـ ــك بـعــدمــا
تـصــدى ألكـثــر مــن فــرصــة مغربية على مــدار
الـ ـش ــوط ــن ،وال ي ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة هــدفــن
اهتزت بهما الشباك ،وكــان الالعب األفضل
عـلــى م ــدار  90دقـيـقــة .وسـبـقــه ح ــراس مرمى
آخــرون في خطف كل األنـظــار ،مثل علي أبو
ع ـشــريــن ،حـ ــارس مــرمــى مـنـتـخــب ال ـس ــودان،
ورج ــل م ـبــاراة غينيا بـيـســاو فــي املجموعة
األول ـ ــى ال ـت ــي ش ـهــدت ت ـصــديــه لــرك ـلــة ج ــزاء،
بخالف التصدي لـ 3فرص ُمحققة للتسجيل،
وق ــاد «ص ـقــور ال ـجــديــان» إل ــى ت ـعــادل ُمـثـيــر،
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أول ن ـق ـطــة ل ــه ف ــي س ـبــاق
الـبـطــولــة ،رغ ــم غـيــابــه عــن مـسـتــواه املـعـهــود
خ ــال لـقــاء نـيـجـيــريــا ،ال ــذي خـســره «صـقــور
الـجــديــان» بالجولة الـثــانـيــة ،بثالثة أهــداف
لواحد ،ليبلغ منتخب نيجيريا الدور الثاني
بعدما رفع رصيده إلى  6نقاط ،بعد فوزه في
الجولة األول ــى على مصر  .0-1وفــي املقابل
اك ـت ـفــى املـنـتـخــب ال ـس ــودان ــي بــالـنـقـطــة الـتــي

حراس المرمى ساهموا
في تحقيق منتخباتهم
لنتائج مميزة بالبطولة

حـصــدهــا مــن ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي أم ــام غينيا
بيساو.
ونال حارس ثالث مغمور ،هو محمد كمارا،
حارس مرمى سيراليون ،جائزة رجل املباراة
فــي أه ــم مـبــاريــات منتخب ب ــاده حـتــى اآلن
أم ــام ال ـجــزائــر (حــامــل ال ـل ـقــب) ،ال ـتــي شهدت
تصديه لخمس فرص جزائرية بشكل الفت،
وحافظ على نظافة شباكه ،وأسهم بنهاية
املطاف في حصول منتخب بالده على نقطة
التعادل الغالية في أكبر املفاجآت.
ومــن الـ ُـحــراس الــذيــن خـطـفــوا األن ـظــار ،يبرز
إبراهيم مونكورو ( 31عامًا) ،حــارس مرمى
منتخب مــالــي ،ورج ــل مـبــاراتــه أم ــام تونس
التي شهدت تصديه ألكثر من فرصة ملنتخب
«نسور قرطاج» وحافظ على نظافة شباكه،
وأسـ ـه ــم ف ــي انـ ـت ــزاع مـنـتـخــب ب ـ ــاده بـطــاقــة
التأهل املبكر إلى الدور التالي من املسابقة.
ويـتــوقــع ال ـخ ـبــراء أن تــرتـفــع نـسـبــة حصول
ُحــراس املرمى على جائزة رجــل املـبــاراة في
املباريات املقبلة مع زيادة اإلثارة والقوة في
ّ
كل املجموعات بالجولة الثالثة واألخيرة من
عمر ال ــدور األول والحاسمة بنسبة %100
ف ــي ت ـحــديــد هــويــة  16مـنـتـخـبــا ت ـتــأهــل إلــى
الــدور ثمن النهائي ،واالسـتـمــرار في سباق
املـنــافـســة عـلــى الـلـقــب ،ال ــذي يشهد تنافسا
كبيرا بني منتخبات تحاول تجريد الجزائر
مــن كــأسـهــا الـتــي نــالـهــا رج ــال املــديــر الفني
جـمــال بلماضي فــي النسخة األخ ـيــرة التي
أقيمت عام  2019بمصر.

ُ
ُجــزر القمر على تشكيلة ،يتصدرها يوسف
مشانغاما وقــاســم عبد الـلــه وي ــاون زاه ــاري
وقــاســم مــداهــومــا وبنجلود يوسف ومحمد
يوسف وسعيد بكاري وإياد محمد وألفاردو
بن محمد ،وسط توقعات بأن يبدأ أمير عبدو
اللقاء بطريقة  1-5-4من أجــل السيطرة على
منطقة الــوســط ،وف ــرض رقــابــة لصيقة على
محاور الخطورة في تشكيلة غانا ،واالعتماد
ع ـلــى دف ـ ــاع امل ـن ـط ـقــة م ــع ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ســاح
ً
السرعات في املرتدات أمال في التسجيل .ومن
جانبه ُأكــد أمير عبدو املــديــر الفني ملنتخب
ُجــزر القمر ،خوضه ملـبــاراة بالغة الصعوبة

أمام منتخب كبير له تاريخ حافل في القارة
الـسـمــراء .وق ــال إن «غــانــا فــريــق كبير وقــوي،
ي ـم ـلــك الع ـب ــن ُم ـح ـتــرفــن ف ــي أن ــدي ــة ك ـب ـيــرة،
ول ــدي ـه ــم خـ ـب ــرات واسـ ـع ــة ،ال ب ــدي ــل أمــام ـهــم
فــي الــوقــت نفسه ســوى الـفــوز للتأهل ،وهي
تؤكد صعوبة املهمة التي تنتظر،
ُمعطيات
ُ
العبي ُجزر القمر في أرض امللعب أمام غانا».
وتـ ــابـ ــع« :ت ـح ــدث ــت م ــع ال ــاع ـب ــن ف ــي األيـ ــام
املاضية على ضرورة التركيز ،وعدم التسرع
في اللمسة األخيرة ،وتجنب الرهبة والقلق
في مواجهة منتخب غانا ،لعبنا جيدًا أمام
ال ـغ ــاب ــون وامل ـغ ــرب ولـكـنـنــا اف ـت ـقــدنــا عنصر

ُ
من بطولة أستراليا المفتوحة
انسحاب أنس جابر ُ
أعلنت نجمة التنس التونسية ،أنس جابر ،انسحابها من املشاركة في منافسات
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس وذلك قبل ساعات من خوضها الجولة األولى،
لتبدأ عام  ،2022بضربة قاسية حرمتها خوض أولــى بطوالت الغراند سالم،
في املوسم الجديد .وكانت جابر تتحضر ملواجهة منافستها اإلسبانية ،نوريا
باريزاس دياز ،في الدور األول من منافسات بطولة أستراليا املفتوحة للتنس،
ُ
لتعلن عبر حسابها الرسمي في «تويتر» انسحابها رسميًا بسبب استمرار
معاناتها من إصابة الظهر ،وهي التي وصلت إلى الدور ربع النهائي في النسخة
املاضية .وكتبت جابر عبر «تويتر»« :تعرضت لإلصابة على مستوى الظهر في
ّ
سيدني األسبوع املاضي .حاولت أن أكون جاهزة واعتقدت أنني سأتعافى مع
الوقت لكي ألعب .لألسف األلم مستمر حتى هذه اللحظة ،واللعب في مثل هذه
الظروف ربما يؤثر على موسمي الكامل».

ال ـتــوف ـيــق ،وك ــذل ــك ن ــواج ــه قـلــة ال ـخ ـبــرات في
بطوالت أمم أفريقيا» .وفي املجموعة الثانية،
تـشـهــد امل ـنــاف ـســات ل ـق ـ ً
ـاء ص ـع ـبــا ،يـجـمــع بني
منتخب السنغال مع نظيره ماالوي ال بديل
خالله عن الفوز لكل منهما .وتملك السنغال
 4ن ـق ــاط ،م ـقــابــل  3ن ـق ــاط مل ـ ـ ــاالوي ،وتـبـحــث
السنغال مع ساديو ماني نجمها املحترف
ف ــي ل ـي ـف ــرب ــول ع ــن الـ ـف ــوز بـ ـف ــارق ك ـب ـيــر مــن
األهداف لحسم صدارة املجموعة .في الوقت
نفسه ،يلتقي منتخب غينيا شريك السنغال
في القمة ،ولديه  4نقاط مع زيمبابوي التي
خسرت أول مباراتني لها في البطولة القارية.

غينيا االستوائية تصدم الجزائر وانتصار مهم لتونس
خسر المنتخب الجزائري
أمام غينيا االستوائية،
ضمن المجموعة
الخامسة ،فبات يواجه
خطر الخروج المبكر
مـ ـن ــي امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري حـ ــامـ ــل ال ـل ـقــب
ب ـخ ـســارة ص ــادم ــة أمـ ــام غـيـنـيــا االس ـتــوائ ـيــة
امل ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــة صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ،1-ضـ ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة
الخامسة ،فبات يواجه خطر الخروج املبكر
من الدور األول من كأس األمم األفريقية لكرة
القدم املقامة في الكاميرون ،في حني سقطت
ساحل العاج في فخ التعادل مع سيراليون
 2-2ضمن املجموعة ذاتها .وأنعشت تونس
آمالها في اللحاق بركب الدور ثمن النهائي
باكتساحها موريتانيا برباعية ،وتعادلت
مالي مع غامبيا  1-1في املجموعة السادسة.
في املباراة األولــىّ ،
سجل إستيبان اوبيانغ
هــدفــا ف ــي الــدق ـي ـقــة  70لـيـمـنــح بـ ــاده ال ـفــوز
ل ـي ـضــع حـ ـ ـدًا ل ـس ـل ـس ـلــة مـ ــن  35م ـ ـبـ ــاراة بــا
خـ ـس ــارة لـلـمـنـتـخــب الـ ـج ــزائ ــري ،وهـ ــو رق ــم
ق ـيــاســي ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد األف ــريـ ـق ــي .وكــانــت
الجزائر سقطت في فخ التعادل السلبي مع
سيراليون في مستهل مشوارها في الدفاع
ع ــن ل ـق ـب ـهــا ،وب ــات ــت ف ــي ح ــاج ــة إلـ ــى ال ـف ــوز

على ســا ّحــل الـعــاج فــي الـجــولــة األخ ـيــرة من
أجل تجنب الــوداع املبكر .وتصدر املنتخب
العاجي ترتيب املجموعة برصيد أربع نقاط
أم ــام الغيني االسـتــوائــي ال ــذي رفــع رصيده
إلى ثالث نقاط ،وسيراليون ثالثة بنقطتني،
بينما تتذيل حاملة اللقب ترتيب املجموعة
بنقطة واحدة.
وأنعشت تونس آمالها في بلوغ الدور ثمن
النهائي بـفــوزهــا الـســاحــق على موريتانيا
-4ص ـفــر ،فــي الـجــولــة الـثــانـيــة مــن منافسات
املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة .وعـ ــوضـ ــت ت ــون ــس
بالتالي خسارتها في مباراتها االفتتاحية
ضد مالي التي شهدت فضيحة تحكيمية.
وافتقد املدرب التونسي منذر الكبير جهود
ستة من العبيه بسبب إصابتهم بفيروس
كــورونــا .وقــال قائد تونس وهبي الـخــزري،
ب ـع ــد ت ـس ـل ـمــه جـ ــائـ ــزة «رجـ ـ ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة» فــي
تـ ّصــريـحــات تـلـفــزيــونـيــة« :أود اإلشـ ــارة إلــى
أنه ال يوجد ما أثبته ّ
ألي شخص» وذلك ردًا
على االن ـت ـقــادات الـتــي طــاولـتــه بعد املـبــاراة
األولــى ،وتــابــع« :هدفنا الجماعي هو الفوز
وق ــد حـقـقـنــاه ب ـعــدمــا قــدم ـنــا مـ ـ ّب ــاراة جـيــدة
أداء ون ـت ـي ـجــة ،وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن ـن ــا دخـلـنــا
الـيــوم فعليًا فــي البطولة ال ـقــاريــة» .وفــرض
«التوانسة» إيقاعهم على املجريات سريعًا،
واحـتــاجــوا إلــى أرب ــع دقــائــق فقط ليضربوا
الشباك املوريتانية عبر أيمن املثلوثي من
تسديدة «عالطاير» في أسفل الزاوية اليمنى
إثر كرة مرتدة من الدفاع املوريتاني .وعزز

«نـســور قــرطــاج» تفوقهم بعد أرب ــع دقــائــق،
عندما اخـتــرق الجزيري عــن الجهة اليمنى
عكس كــرة بالخلف إلــى أنـيــس بــن سليمان
الــذي هيأها بــدوره للخزري فسددها قوية
زاحفة في الــزاويــة اليمنى .وضــرب الخزري

م ـجــددًا ال ـش ـبــاك املــوريـتــانـيــة بـتـســديــدة من
داخ ــل املنطقة زاحـفــة إثــر سلسلة تمريرات
قـصـيــرة بينه وب ــن الـبــديــل محمد عـلــي بن
رمضان والشعاللي .وأضاف منتخب املدرب
منذر الكبير الهدف الرابع ،بعد هجمة قادها

منتخب الجزائر لم يقدم مستواه المعهود (تشارلي تيلوبيو/فرانس برس)

الخزري ومــرر كــرة بينية أمامية إلــى زميله
الـجــزيــري ال ــذي س ــدد بسهولة فــي الـشـبــاك.
واح ـت ـس ــب ال ـح ـك ــم املـ ـص ــري م ـح ـم ــود الـبـنــا
ركلة جزاء لتونس إثر ملسة يد على الحسن
حويبيب انبرى لها البديل يوسف املساكني
وسددها قوية ارتدت من القائم األيمن.
فــي املـقــابــل ،وضـمــن املجموعة ذات ـهــا ،أهــدر
منتخب مالي فرصة حسم تأهله للدور ثمن
النهائي ،بعدما فــرط بتقدمه على غامبيا
وتعادال  .1-1وعلى الرغم من التعادل ،اقترب
امل ـن ـت ـخ ـبــان م ــن الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي ،إذ تـتـصــدر
غامبيا بــأربــع نـقــاط وب ـفــارق األه ــداف أمــام
مالي ،وتونس ثالثة بثالث نقاط فيما تتذيل
مــوري ـتــان ـيــا ال ـتــرت ـيــب ب ــا رص ـي ــد .وسـيـطــر
املنتخب املــالــي على مجريات مباراته على
ّ
نحو تام ،معتمدًا على تشكيلة جل العبيها
م ــن امل ـح ـت ــرف ــن ف ــي الـ ـبـ ـط ــوالت األوروب ـ ـيـ ــة.
وس ـي ـطــر امل ـن ـت ـخــب ال ـغــام ـبــي ال سـيـمــا عبر
التسديدات البعيدة والكرات الثابتة وسجل
إبــراهـيـمــا كــونــي مــن ركـلــة ج ــزاء ملــالــي (.)79
وح ــاول الغامبيون الـقـيــام ب ــردة فـعــل ،ومن
هـجـمــة م ــرت ــدة أرس ــل ال ـبــديــل ابــري ـمــا كــولــي
كــرة عرضية ارتــدت من يد املــدافــع املالياني
فــااليــي ســاكــو ،فــاحـتــج الـغــامـبـيــون مــا دفــع
الحكم املغربي للعودة إلــى تقنية الفيديو،
ليحتسب ركلة جزاء لغامبيا سددها بنجاح
مــوســى بـ ــارو م ــدرك ــا ال ـت ـعــادل لـغــامـبـيــا في
الدقيقة األخيرة.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

قضية
أصبحت المشاكل القلبية تالحق نجوم كرة القدم في الفترة الحالية،
بعدما كشفت إدارة نادي بايرن ميونخ األلماني عن ابتعاد مدافعها
الكندي الشاب ألفونسو ديفيز عن المالعب ،بسبب معاناته من مضاعفات
إصابته بفيروس كورونا ،الذي عانى منه مدة  10أيام

صنز يُعزز صدارته

عزز فريق فينيكس صنز صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام ،وذلك بعدما قاده
ديفن بوكر وجافايل ماكغي للفوز على فريق مسقط رأسيهما ديترويت بيستونز (135
  )108في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني .ونجح بوكر في  11من محاوالتهال ــ 14األول ــى وماكغي فــي  9مــن أصــل  ،10لينهي األول اللقاء ب ــ 30نقطة فــي غضون
ثالثني دقيقة ،والثاني بـ 20أمام عائلتيهما وأصدقائهما في ميشيغن التي يتحدر منها
الالعبان .كما ساهم كاميرون باين في الفوز الـ 16من أصل  20مباراة خاضها صنز
حتى اآلن خارج قواعده وفي االنتصار الـ 33باملجمل من أصل  42مباراة.

مشاكل القلب
والالعبين

الدوحة ـ العربي الجديد

ُ
ع ـ ـ ـ ــادت أوج ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـقـ ـل ــب ل ــت ـث ـي ــر
الــرعــب ب ـقــوة فــي ال ـكــرة العربية
واألفــريـقـيــة خ ــال األي ــام القليلة
األخ ـيــرة ،بعد تــوالــي املـفــاجــآت عــن تعرض
العـ ـب ــن بــالـ ُـج ـم ـلــة ألزم ـ ـ ــات ط ـب ـي ــة ،بـسـبــب
ُم ـضــاع ـفــات ال ـت ـعــرض لــإصــابــة بـفـيــروس
ك ــورون ــا ،الـ ــذي اج ـت ــاح ال ـعــالــم مـنــذ عــامــن
بتحوراته املختلفة.
وب ــات ــت امل ـش ـكــات الـقـلـبـيــة خ ـط ـرًا حقيقيًا
يـطــارد العديد مــن النجوم املــوجــوديــن مع
ُمنتخبات بالدهم في كأس األمم األفريقية،
املـ ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون وتـسـتـمــر
حتى  6فـبــرايــر /شـبــاط ال ـقــادم ،واستدعت
استبعاد العـبــن وعــودتـهــم سريعًا لتلقي
وآخرين تم إيقاف مشاركاتهم من
العالج،
ً
املباريات خشية على حياتهم.
وع ــاش ــت ال ـج ـمــاه ـيــر امل ـص ــري ــة وامل ـغــرب ـيــة
مـعــا حــالــة مــن الــرعــب عـقــب نـشــر معلومات
عبر حسابات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،تفيد
ب ـت ـعــرض بـ ــدر ب ــان ــون ،ن ـجــم دف ـ ــاع ال ـن ــادي
األه ـلــي امل ـصــري واملـنـتـخــب املـغــربــي ،ألزمــة
كـبــرى فــي القلب تتمثل فــي التهاب شديد،
باإلضافة إلــى تليف في الرئة ،على خلفية
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طمأن مدافع
المغرب بدر بانون
الجماهير على صحته
تعرضه لإلصابة بفيروس كــورونــا ،ألكثر
مـ ــن أس ـ ـبـ ــوع خـ ـ ــال وج ـ ـ ـ ــوده فـ ــي مـعـسـكــر
املنتخب املغربي .وكان وحيد حاليلوزيتش،
املــديــر الـفـنــي ل ــ«أس ــود األط ـل ــس» ،استدعى
املــدافــع بــدر بانون إلــى قائمته في البطولة
األف ــري ـق ـي ــة ،ل ـكــن املـ ـ ــدرب ف ــوج ــئ بــإصــابـتــه
بفيروس كورونا ،قبل أن يكتشف فيما بعد
مـعــانــاتــه مــن مـضــاعـفــات خـطـيــرة أدت إلــى
استبعاده في النهاية من املنافسات.
وح ــاول بــانــون تــوجـيــه رســالــة طـمــأنــة إلــى
ال ـج ـمــاه ـيــر ،بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى م ـعــانــاتــه من
م ـضــاع ـفــات ي ـم ـكــن ت ـج ــاوزه ــا وال تـحـتــاج
سوى عالج لفترة تتراوح بني  3و 5أسابيع،
يعود بعدها للتدريب بشكل طبيعي ،لكن
هـنــاك م ـخــاوف مــن إمـكــانـيــة زي ــادة الـفـتــرة،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل م ـن ــع املـ ـغ ــرب ال ــاع ــب مــن
الـ ـت ــدري ــب خ ـش ـيــة ع ـل ــى ح ـي ــات ــه ،وت ـع ــرض

أزمة في منتخب الغابون

ّ
تلقى الجهاز الفني لمنتخب الغابون ،بقيادة مدربه باتريس نوفو ،ضربة
موجعة للغاية ،بعدما منعت اللجنة الطبية في االتحاد األفريقي
لكرة القدم «كاف» خوض ثالثي الفريق ،وهم أوباميانغ (نجم أرسنال)،
وأكسل مي ،وليمينا ،المواجهة ضد منتخب غانا ،بسبب مشكلة في
عضالتهم القلبية ،عقب إصابتهم بفيروس كورونا .وجاء قرار اللجنة
الطبية في «كاف» نتيجة الخوف على حياة ثالثي منتخب الغابون ،مع
ضرورة إخضاعهم لمزيد من الفحوصات الطبية.

الالعب ألزمــات في التنفس عند شفائه من
الفيروس .وضرب االتحاد األفريقي «كاف»
بقوة في هــذا امللف ،بعدما اضطر للكشف
ع ــن ال ـحــالــة الـصـحـيــة لـ ــ 3الع ـبــن ك ـبــار في
تشكيلة منتخب الغابون قبل لقائه مع غانا
في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ،وهم
بيير إيمريك أوباميانغ وأكسل مي وماريو
ليمينا ،وأشهر هؤالء هم أوباميانغ ،كابنت
املنتخب وأفـضــل العــب فــي أفريقيا سابقًا
وهداف أرسنال اإلنكليزي حاليًا.
ّ
ودب الــرعــب بشكل ُمـبــاشــر بسبب الحالة
ال ـص ـح ـيــة ل ـن ـج ــوم ال ـ ـكـ ــرة ،خ ــاص ــة ف ــي ظــل
ت ـس ـب ــب م ـت ـح ــور «أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» فـ ــي إث ـ ــارة
ت ـط ــورات خـطـيــرة ف ــي ح ــاالت الع ـبــي الـكــرة
مـمــن تـعــرضــوا ل ــه ،وك ــان آخــرهــم ألفونسو
ديفيز ،العــب نــادي بــايــرن ميونخ األملــانــي،
الذي أعلن رسميًا توقف العبه عن املشاركة
ف ــي املـ ـب ــاري ــات ألجـ ــل غ ـيــر م ـس ـمــى ،بسبب
مشاكل فــي القلب تعرض لها بعد أقــل من
 10أيــام على إصابته بفيروس كــورونــا ثم
تـعــافـيــه م ــن ال ـف ـي ــروس ،لـكــن دون الـتـعــافــي
من اآلثــار واملضاعفات التي شكلت تهديدًا
صــريـحــا عـلــى حـيــاتــه ،مــا اسـتــدعــى إبـعــاده
ت ـمــامــا ع ــن ال ـت ــدري ـب ــات ،وك ــذل ــك امل ـب ــاري ــات
الرسمية في املرحلة القادمة.
ُ
واملـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ــي األم ـ ـ ـ ــر أن امل ـ ـلـ ــف الـ ـطـ ـب ــي ال
يـحـمــل س ــوى ع ـب ــارة «م ـشــاكــل ف ــي الـقـلــب»
خـ ــال األحـ ـ ـ ــداث األخ ـ ـيـ ــرة ،ال ـت ــي صــاحـبــت
إصابات الالعبني باألزمات الصحية عقب
التعافي من فيروس كورونا بــدون تخطي
مـضــاعـفــاتــه الـخـطـيــرة .أث ــار «وج ــع القلب»
رعبًا كبيرًا للجماهير العربية واألفريقية
ب ُـش ـك ــل خـ ـ ـ ــاص ،بـ ـع ــدم ــا ت ـس ـب ـب ــت أزمـ ــاتـ ــه
املفاجئة في وفــاة العبني وأساطير كروية
بصورة غير متوقعة ،ومن دون أن يشكو أي
منهم يومًا من مرض في القلب.
ف ــا أح ــد يـنـســى وفـ ــاة نـجــم ال ـك ــرة املـصــري
الشهير محمد عـبــد ال ــوه ــاب ،ال ــذي ساهم
ف ــي ف ــوز املـنـتـخــب امل ـص ــري بـبـطــولــة كــأس
األمم األفريقية عام  ،2006خالل وجوده في
مران ناديه األهلي ،بشكل مفاجئ وهو في
ُ
يشك يومًا
الثالثة والعشرين من عمره ،ولم
من أزمــة قلبية في حياته الكروية ،لتخسر
الكرة املصرية في لحظات درامية أحد أبرز
العبي الجبهة اليسرى.
والتشخيص الطبي لحالة وفاة محمد عبد
الوهاب هو تعرضه لسكتة قلبية ُمفاجئة
قلبية) تسببت في وفاته من دون تلقي
(أزمة ُ
العالج املناسب ،حيث كان يشتبه بتعرضه
لواقعة بلع لـســان ،لكن ُمالبسات السقوط
بشكل طبيعي ومن دون كرة مشتركة حالت
دون االعتداد بهذا السيناريو.
ُ
وه ـ ـنـ ــاك ال ـ ــوف ـ ــاة املـ ـف ــاجـ ـئ ــة أي ـ ـضـ ــا لـلـنـجــم
الكاميروني الكبير مارك فيفان فوي ،صانع
األلعاب الكبير ،الــذي رحــل عن عاملنا داخل

على هامش الحدث
بورتو يقلب الطاولة على بيلينينسيش ليواصل االنفراد
بالصدارة
واصل قطار فريق بورتو دهس منافسيه في الدور البرتغالي لكرة القدم بفوزه الـ13
على التوالي وهــذه املــرة بعد أن قلب تــأخــره أمــام مضيفه بيلينينسيش بهدف إلى
انتصار كبير بنتيجة ( ،)4-1في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ 18من املسابقة.
ً
وعـلــى امللعب (الــوط ـنــي) ،تـقــدم بيلينينسيش أوال فــي النتيجة فــي الدقيقة  13عن
طريق املهاجم الغيني أبيل عيسى كامارا ،ولكن في الدقيقة  31لعب أصحاب األرض
منقوصني من العب بطرد الجنوب أفريقي سفيفيلو سيتول .واستغل بورتو بعد ذلك
النقص العددي وأدرك التعادل بعدها بخمس دقائق عن طريق إيفانيلسون ،لينتهي
الشوط بهذه النتيجة ،وفي الدقيقة  58واصل نفس الالعب التألق مضيفًا الهدف الثاني
له ولفريقه .وبعدها بثالث دقائق أضاف اإليراني الدولي مهدي طارمي الهدف الثالث،
قبل أن يختتم إيفنيلسون مسلسل تألقه بالـ«الهاتريك» والهدف الرابع لبورتو في
الدقيقة  .84وبهذا الفوز واصل فريق «التنانني» عزف نغمة االنتصارات للجولة الـ13
على التوالي ورفع رصيده إلى  50نقطة ،ليواصل االنفراد بالصدارة بفارق  3نقاط
عن سبورتينغ لشبونة.

املستطيل األخ ـضــر خ ــال مـشــاركـتــه برفقة
الـكــامـيــرون فــي مــواجـهــة مــع كولومبيا في
بطولة كــأس الـعــالــم لـلـقــارات ،قبل نحو 20
عــامــا ،حـيــث ت ـعــرض ألزم ــة قـلـبـيــة ُمـفــاجـئــة
ت ـس ـب ـبــت ف ــي وف ــات ــه ق ـب ــل دخـ ـ ــول سـ ـي ــارات
اإلس ـعــاف إلن ـقــاذه فــي الــوقــت املـنــاســب ،في
صدمة كبيرة ،خاصة أن فوي كان من أفضل
العـبــي الــوســط فــي ال ـقــارة الـسـمــراءُ .
ويمثل

الكشف املبكر واإلجــراءات االحترازية تجاه
إصــابــات القلب طــوق الـنـجــاة الــوحـيــد أمــام
الحفاظ على حياة الرياضيني ،ولعل أشهر
مــن اسـتـفــادوا مــن هــذا األم ــر نــوانـكــو كانو،
أس ـطــورة ال ـكــرة النيجيرية واألفــريـقـيــة في
التسعينيات ومطلع األلفية الثالثة ،الــذي
صال وجال في بداياته مع أياكس الهولندي
ومنتخب نيجيريا بني عامي  1995و1996

وح ـقــق لـقــب دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ،وكــذلــك
امليدالية الذهبية في دورة األلعاب األوملبية،
ول ـف ــت األنـ ـظ ــار إل ـي ــه لـيـنـتـقــل إلـ ــى صـفــوف
صفقة كبرى،
نادي إنتر ميالن اإليطالي في ُ
لـيـكـشــف الـ ـن ــادي اإلي ـط ــال ــي ت ـعــثــر الــاعــب
ال ـن ـي ـج ـي ــري فـ ــي ت ـخ ـط ــي ال ـف ـح ــص ال ـط ـبــي
ب ـس ـبــب م ـع ــان ــات ــه م ــن م ـش ـك ـلــة خ ـط ـي ــرة فــي
القلب ،ليتوقف كانو عن كرة القدم ويخضع

للعالج املكثف نحو عام ،ثم عاد بعدها مرة
أخرى إلى املالعب ،وتنقل بني كبرى األندية
األوروبية ،لعل أشهرها أرسنال اإلنكليزي،
وق ــاد نيجيريا إل ــى الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات
قـبــل أن يـعـتــزل ال ـكــرة نـهــائـيــا قـبــل سـنــوات،
وشكلت تلك العودة فيما بعد األمــل األكبر
بالنسبة لالعبي الكرة من مرضى القلب في
عدم االستسالم للمرض.

سيغيب ألفونسو
ديفيز نجم
البايرن عن
المالعب (ألكسندر
هاسينستيان)Getty/

وجه رياضي

سيري دي
عانى النجم
العاجي سيري
دي كثيرًا قبل
بداية احترافه،
عبر العمل غاسًال
لألطباق في
المطاعم وبائعًا
للسجائر في
الطرقات

زهير ورد

يسعى سيري دي ،العب منتخب ساحل العاج ،في سن 37
عامًا ،إلى إعادة سيناريو نسخة  ،2015التي توج بها منتخب
ساحل العاج بعد سنوات من االنتظار وكــان خاللها من
أبرز الالعبنيّ ،
لكن الطريق لهذا اللقب كان صعبًا وقاسيًا،
بــل كــان مــن املستحيل تــوقــع أن ينجح فــي دعــم صفوف
ّ
وانضم سيري دي قبل
منتخب بالده بعد كل الذي عاشه.
سـنــوات إلــى نجم حلق ال ــوادي والـكــرم ،وهــو فريق تونسي
متواضع لم يترك بصمة تذكر في الدرجة املمتازة ،وخضع
سيري دي إلى اختبار مع الفريق الذي لم يكن يملك مركز
تمارين وعانى من أزمة مالية جعلته غير قادر على توفير
أبسط الحاجيات لالعبه ،ومنها التأخر في سداد املستحقات
املالية .وعاش العبو الفريق أيامًا قاسية ،خصوصًا األجانب

ّ
ّ
اضطر للعمل
سابق ،أنه
منهم ،إذ ذكر سيري ،دي في حوار
ٍ
فــي مطعم لتأمني الـغــذاء ،فبعد التمارين كــان يقوم بغسل
األواني ،ما انتهى برحيله إلى الدوري الجزائري .وذكر النجم
العاجي ،في حوار سابقّ ،أن حياته في ساحل العاج كانت
قاسية ،إذ كان يعمل في بيع السجائر في الطرقات من أجل
كسب أقــل من يــورو واحــد في الـيــوم ،كما كــان يقضي في
ّ
بعض الفترات يومني من دون غذاء ،إضافة إلى أنه كان يقيم
في غرفة من دون سقف .وبعدما فقد والده في سنة ،2004
وجــد نفسه مجبرًا على مساعدة والــدتــه ،ولهذا اغتنم أول
فرصة للسفر إلى تونس للخضوع لالختبار ،وبعد تأخر
فريقه في سداد مستحقاته ،عاد إلى ساحل العاج ،لكن ال
ّ
أحد من العائلة صدقه واعتبروا أنه أنفق أمواله على شهواته.
ومنذ رحيله إلى وفــاق سطيف الجزائري ،عرفت مسيرته
نسقًا تصاعديًا بعد انتقاله إلى نادي سيون السويسري،

الذي رصده في مباراة ودية ،وأصبح من أفضل الالعبني في
فريقه ،ليمدد تجربته في املالعب األوروبية ،ما ساعده على
االنضمام إلى منتخب بالده الحقًا .وفي كأس العالم ،2014
ّ
هز سيري دي العالم بمشهد مؤثر ،عندما ظهر باكيًا خالل
عــزف الـســام الــوطـنــي لـبــاده ،واختلفت التفسيرات حول
ّ
ّ
تأثره ،غير أنــه كشف الحقًا أنــه استعاد ذكريات مسيرته
الصعبة والقاسية ،وكذلك والده الذي رحل قبل سنوات .في
نهاية سنة  ،2019أعلن سيري دي عــن اعتزاله اللعب مع
منتخب ساحل الـعــاج ،بعد النجاحات التي حققها ،وكــان
ّ
قريبًا من وضع ّ
حد ملسيرته الطويلة ،لكنه واصل اللعب في
سويسرا بعد عودته إلى فريق سيون ،الذي لعب له في بداية
مسيرته في أوروبا ،كما أنه عدل عن قراره الدولي وعاد لدعم
صفوف منتخب بــاده ،الــذي كــان يعاني كثيرًا وتراجعت
نتائجه بدليل غيابه عن كأس العالم  2018و.2022

مدرب بلباو بعد خسارة «السوبر» :الفريق يشعر بالحزن
لكنّه فخور
ق ــال مارسيلينو تـ ــورال ،م ــدرب أثلتيك بلباو،
ّ
ّإن فريقه «حــزيــن لكنه فـخــور» بعد خسارته
بـهــدفــي نـظـيـفــن أم ــام فــريــق ري ــال م ــدري ــد في
نهائي كأس السوبر اإلسباني ،الذي أقيم على
ملعب امللك فهد الدولي في الرياض .وصرح بعد
اللقاء «يجب أن يخرج الفريق أقــوى ألنــه جاء
هنا للعب ضــد أفضل أنــديــة ال ــدوري .أقصينا
أتلتيكو مدريد واليوم كنا ندًا قويًا أمام الفريق
األفضل في إسبانيا .كان لدينا اندفاع ولو كنا
سجلنا ركلة الجزاء التي سنحت لنا لكان سير
املباراة سيتغير» .وحول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد في
بداية الشوط الثاني وجاء منها الهدف الثاني ،صرح مارسيلينو بأنه بالنسبة له لم
ّ
تكن صحيحة ،مشيرًا إلى أنها جاءت في وقت كان الفريق يسعى للتعويض» وأكد
في حديثه ّأن «الحكم كان بحاجة إلعادة مشاهدة اللعبة عدة مرات قبل أن يحتسب
ركلة جزاء».
أنشيلوتي بعد التتويج بالسوبر :استحوذنا على الكرة
كثيرًا
أبــدى اإليـطــالــي ،كــارلــو أنشيلوتي ،مــدرب ريــال
م ــدري ــد ،س ـع ــادت ــه بــال ـت ـتــويــج ب ـك ــأس ال ـســوبــر
اإلسباني بعد فــوزه على أثلتيك بلباو بهدفني
فــي مـبــاراة وصفها ب ـ ّ
ـأن الفريق «املـلـكــي» كان
ّ
مستحوذًا عليها .وقــال أنشيلوتي« :أرى أننا
استحوذنا على الكرة اليوم .لعبنا بشكل جيد
للغاية لكن في الجزء األخير تراجعنا .منحنا
أثلتيك الفرصة لدخول املباراة ّ
لكن تيبو كورتوا
أنـقــذنــا فــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة ،بـتـصــديــه لركلة
ج ــزاء» .وأضــاف أنشيلوتي« :أنــا سعيد للغاية
لوجودي في هذا النادي .اللقب هو دفعة لالستمرار ،اآلن ليس لدينا الكثير من الوقت
للتفكير ،يوم الخميس لدينا مباراة في بطولة أخرى وعلينا التنافس».
ريال بيتيس يُطيح بإشبيلية من كأس الملك
بعد أعمال الشغب التي تسببت في إلغاء ديربي «األنــدلــس» واستكماله نجح ريال
بيتيس في اإلطــاحــة بغريمه التقليدي إشبيلية من دور ال ــ 16في بطولة كــأس امللك
بالفوز عليه  ،1-2في اللقاء الذي احتضنه ملعب «بينيتو فيامارين» .وكانت املباراة
توقفت في الدقيقة  39بسبب إلقاء جسم معدني من مدرجات امللعب ،ليصيب خوان
خــوردان العب إشبيلية ،ويقرر الحكم إيقاف املباراة لدقائق ،قبل إلغائها والنتيجة
ً
تشير للتعادل اإليجابي بهدف ملثله .وتقدم إشبيلية أوال في الدقيقة  35عن طريق
النجم األرجنتيني أليخاندرو غوميز ،قبل أن يعود بيتيس سريعًا بهدف التعادل بعد
 4دقائق بفضل نبيل فقير .ثم أعلن االتحاد اإلسباني استكمال املباراة منذ لحظة
ثان
توقفها ،وبعد استكمال نجح أصحاب األرض في حسم بطاقة التأهل بهدف ٍ
سجله نجم وقائد الفريق سرخيو كاناليس في الدقيقة  .73وبهذه النتيجة ،يلحق
ٌّ
الفريق «األندلسي» بركب املتأهلني لربع النهائي الذي تأهل له كل من قادش وريال
مايوركا ورايو فاليكانو وفالنسيا.
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هوامش

بين قصص الواقع اللبناني المفرط في التعاسة أنه وضع أشخاصًا في مواقف غير اعتيادية مع كالبهم التي لم يشعروا يومًا
بأنها عبء على حياتهم ،بل خير مؤنس ورفيق يجلب السعادة

كالب «الفقر»
لبنانيون يكافحون للحفاظ على كالبهم (حسين بيضون)

باختصار

مصير عكس رغبات اللبنانيين
بيروت ـ ناهلة سالمة

لم تنج الكالب في لبنان من الفقر،
وسـ ـ ــط أزم ـ ــات ـ ــه امل ـت ـت ــال ـي ــة ،وعـ ــدم
وج ــود خطة بديلة لحمايتها من
ُ
فقدان مواطنني كثر عملهم وتدني قدرتهم
الـشــرائـيــة .أصـبــح الـتـخـلــي عــن ال ـكــاب أم ـرًا
إجباريًا لتخفيف النفقات ،فباعها بعضهم
أو عرضوها على آخرين لتبنيها ،أما آخرون
ف ـت ــرك ــوه ــا مل ــواج ـه ــة امل ـص ـي ــر امل ـج ـه ــول فــي
الشوارع ،وغضوا الطرف عن املخاطر التي
قد تتعرض لها من دهس أو إصابة بأمراض
مختلفة ،وأيضًا مواجهة األضرار النفسية.
ُ
لكن أشخاصًا كثرًا ال يزالون يكافحون بكل
إمكاناتهم املتاحة للحفاظ على كالبهم في
منازلهم ،في خطوة يحرص ناشطون على
تشجيعها مــن خــال تــوفـيــر مـســاعــدات في
مجال تربية الكالب ملن يحتاج إليها ،وبينهم
ش ــادي ،ال ــذي قــرر مواصلة احتضان كالبه
الثالثة كما فعل في األعوام الستة األخيرة،
وأن يكمل حياته معها ،ألنه يؤمن بأن رمي
أرواح في الشارع «فعل إجرامي» .يقول شادي
لـ«العربي الجديد»« :كيف أستطيع أن أتخلى
عن  3كائنات شكلت مصدر سعادة كبيرة
لــي فــي حـيــاتــي مـنــذ أن تبنيتها؟ كلها من
نوع بيرجيه أملان (الراعي األملاني) ،ويحمل
الكلب األول اسم البيل ،والــذي دخل منزلي
حني ضاعت كلبتي األولــى من دون أن أعلم
شيئًا عن مصيرها ،وأنا في عمر صغير .وكان
البيل في الثالثة من العمر فتعلقت به جدًا،

وأذكر أنه في اليوم األول لوجوده في املنزل
لــم أع ــرف الـنــوم ،واهتممت بــه ط ــوال الليل،
ثم أصبحنا صديقني .ومن شدة تعلقي به
تبنيت كلبة من النوع نفسه ّ
سميتها ستيال
كــي يـتــزوجـهــا ويـنـجـبــا تـمـهـيـدًا لالحتفاظ
بنسله أط ــول م ــدة مـمـكـنــة ،وه ــو مــا حصل
ّ
فسميت مولودهما وولف ،وتفرغت لرعاية
الكالب الثالثة واالهتمام بها» .يضيف« :مع
م ــرور ال ــوق ــت ،أصـبـحــت مـســؤولـيــة الـكــاب
الثالثة كبيرة على عاتقي ،في حني كان األمر
ً
ً
سهال سابقًا حني لم أكن أفكر أصال في كلفة
طعامها .وبــت بــاعـتـبــاري موظفًا أتقاضى
راتبي بالليرة اللبنانية أفكر ماذا أستطيع أن
أفعل لالحتفاظ بها وعدم تعريضها ملخاطر،
فبحثت عن صفحات على مواقع التواصل
االجتماعي تهتم برعاية الحيوانات ،وطلبت
مساعدة عبر إحداها على موقع «فايسبوك»
لتأمني طعام للكالب الثالثة في مرحلة أولى
ثم لقاحات .وتجاوب معي عدد من رواد املوقع
الذين ساعدوني في تأمني الحماية واألمان
ّ
أتخيل أن أعيش يومًا بعيدًا
لكالبي التي ال
عنها حتى لو تأكدت أنها ستكون في مكان
أفضل ماديًا .وأنا أعلم في ظل الظروف التي
نمر بها ،أنها لن تكون في حال أفضل نفسيًا
مما هي حاليًا».
«األفضل أن يجوع الكلب
في منزله»

م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـق ــول ال ـن ــاش ـط ــة ف ــي م ـجــال
حقوق الحيوان غنى النحفاوي ،لـ«العربي

ال ـجــديــد»« :ت ـت ـعـ ّـرض ال ـح ـيــوانــات ملخاطر
نـ ـفـ ـسـ ـي ــة وص ـ ـح ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ـ ــدة ح ـ ـ ــن ي ـت ـخ ـل ــى
صــاح ـب ـهــا ع ـن ـه ــا .ال ي ـم ـكــن ت ـخ ـ ّـي ــل وض ــع
ك ـلــب أل ـيــف يــرمــى ف ــي ش ـ ــارع .األف ـض ــل أن
ً
ـدال من أن ُي ّ
شرد،
يجوع الكلب في منزله بـ
علمًا أن رمي الحيوانات ليس أمرًا جديدًا
فــي لـبـنــان ،لكن تفاقم األزم ــة االقتصادية
وارت ـفــاع أسـعــار اللقاحات وطـعــام الكالب
في الفترة األخيرة زادت هذه الظاهرة ،كما
سـ ّـهـلــت مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بيع
الكالب وتبنيها».
ومــع تفاقم مشكلة االعـتـنــاء بالحيوانات
األل ـي ـف ــة ،أط ـل ـقــت ال ـن ـح ـفــاوي م ــع ع ــدد من
الـ ـن ــاشـ ـط ــن ف ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــال ن ـف ـس ــه م ـ ـبـ ــادرة
ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ل ـح ــث األشـ ـخ ــاص
الــذيــن يملكون كــابــا عـلــى االحـتـفــاظ بها
ف ــي م ـنــازل ـهــم ،وع ــرض ــت ال ـت ــواص ــل معهم
ملساعدتهم فــي تأمني الطعام واللقاحات
الالزمة ،وتقول« :تجاوب أشخاص قليلون
م ـع ـن ــا ،وأب ـ ـ ـ ــدوا اسـ ـتـ ـع ــداده ــم لــاح ـت ـفــاظ
بحيواناتهم األليفة ،بينما استطعنا إنقاذ
ع ــدد م ــن ال ـك ــاب ك ــي ال يـصـبــح مصيرها
ال ـشــارع أو تـتـعــرض لتعذيب مــن متبنني
ج ـ ــدد ال يـ ـظـ ـه ــرون م ـس ــؤول ـي ــة ت ـجــاه ـهــا.
فالحيوانات األليفة ليست برية ،وال تتقن
االصـ ـطـ ـي ــاد أو ال ـب ـح ــث ع ــن ط ـعــام ـهــا فــي
حــاويــات القمامة ،كما أن ال مالجئ عامة
على نفقة الدولة لحماية الكالب الشاردة».
وتـنـصــح الـنـحـفــاوي األش ـخ ــاص املتبنني
ب ـخ ـل ــط الـ ـطـ ـع ــام املـ ـخـ ـص ــص لـ ـلـ ـك ــاب مــع

أصبح تخلي
اللبنانيني عن
الكالب أمرًا إجباريًا
لتخفيف النفقات،
ُ
لكن أشخاصًا كثرًا
يكافحون بكل
إمكاناتهم املتاحة
للحفاظ على كالبهم
في منازلهم
■■■
الحيوانات األليفة
ليست برية ،وال تتقن
االصطياد أو البحث
عن طعامها في
حاويات القمامة
■■■
ناشطون ينصحون
األشخاص املتبنني
بخلط الطعام
املخصص للكالب
مع الطعام املنزلي
لتخفيف التكاليف

الطعام املنزلي من أجل تخفيف التكاليف
الباهظة ،وتجاوز املرحلة الصعبة الحالية
مـ ــن دون خ ـ ـسـ ــارة ح ـي ــوان ــات ـه ــم األل ـي ـف ــة،
وت ـش ـيــر إل ــى أن ـه ــا ت ـت ـعــاون م ــع بـيـطــريــن
لـلـمـســاعــدة فــي تنفيذ عـمـلـيــات اإلخ ـصــاء
وت ــوف ـي ــر ال ـل ـق ــاح ــات الـ ــدوريـ ــة وال ـس ـنــويــة
مقابل أسعار أقل».
وعن الجهات الداعمة ،توضح النحفاوي أن
«التبرعات فردية أو على نفقة الناشطني،
وبعضها مــن خ ــارج لـبـنــان .لـكــن ال يمكن
تأكيد أو ضمان هــذه املـســاعــدات .وحاليًا
نستمر في مساعدة أشخاص يحتاجون
إلى ذلك».
إلى الخارج

أيضًا ،تقول لينا فرحات ،وهي سيدة أعمال
ت ـطــوعــت إلن ـق ــاذ ال ـح ـي ــوان ــات ،ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد»« :نــأخــذ كـنــاشـطــن مـهـمــة إنـقــاذ
الحيوانات على عاتقنا الخاص ونستفيد
من تبرعات يوفرها أشخاص آخرون .وقد
سـ ّـه ـلــت ص ـف ـحــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
عـمـلـيــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى مـ ـس ــاع ــدات ،وأن ــا
ُ
أش ــرف عـلــى صـفـحــة تـضــم مـتــابـعــن كـثــر،
ون ـج ـح ــت ع ـب ــره ــا فـ ــي ت ــأم ــن م ـس ــاع ــدات
كثيرة لحماية الكالب .كما أتابع شخصيًا
الكالب من لحظة استالمها ،وأودعها في
فنادق مؤقتة مدفوعة حتى تسليمها إلى
أحد املتبنني أو إرسالها إلى خارج البالد».
وتـشـيــر فــرحــات إل ــى أن املــاجــئ الخاصة
التي تهتم بالكالب تجاوزت قدرتها على
استيعاب الكالب املعروضة للتبني الذي
تعتبر آليته غير سهلة مع تفاقم الوضع
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وهـ ــي وج ـه ــت نـ ـ ـ ــداءات إلــى
ال ـخ ــارج لـلـتـبـنــي ،لـكــن اإلج ـ ـ ــراءات بطيئة
ويحتاج تنفيذها إلى وقت طويل.
وتطالب فرحات الدولة اللبنانية بوضع
ق ــوان ــن ت ـم ـنــع تـ ـج ــارة ال ـح ـي ــوان ــات الـتــي
تشكل سببًا رئيسًا في اإلهمال الحاصل
في حق الكالب.

وأخيرًا
أن تحكي أو أن ال تحكي عن لبنان
نجوى بركات

ّ
تود أن تحكي عن لبنان ،فال ُيسعفك الكالم .ال تدري
ّ
من أين تبدأ وال كيف تنظم أفكارك وال إلى أين تنتهي
بها .تراقب من بعيد ما ال يمكنك إغفاله أو تناسيه.
تتواصل مع األهل ،مع األصدقاء .تخجل أن تسأل عن
َ ٌ
أنت عالق في املطهر،
أحوالهم .تخجل أن تشكو حالك.
ّ
ّ
ّ
لكنهم عالقون في جهنم .تتسقط األخبار هنا وهناك،
وتقوم بحسابات سريعةَ :
لننس اللحوم على أنواعها،
والفواكه ،والخضرة ،فماذا يتبقى؟ ربطة الخبز بـ 12
ألف ليرة ،كيلوغرام العدس بـ  ،70قــارورة الغاز قفزت
ّ
إلى ما فوق  400ألف .ماذا يأكلون؟ بم يتدفأون؟ كيف
ّ
يعيشون؟ من أين يدفعون الفواتير املضاعفة ،املحلقة،
التي طاولت سابع مساء وما زالت تقفز.
األرقام تتوالى :تحت خط الفقر ،أقل من كذا دوالر في
اليوم ،الليرة فقدت  %80من قيمتها ،ثمة من يلقون
ّ
أنفسهم في املراكب املتجهة إلى موت حتمي ،ثمة من
يــأكـلــون مــا ي ـجــدون فــي الـنـفــايــات %30 ،مــن األطـفــال
يـنــامــون مــن دون عـشــاء ،أو يــأتــون إلــى املــدرســة على
ّ
جوع بطونهم  ..كيف تستوعب هذا كله ،فيما تستمع

ً
مساء إلى نشرة األخبار ،وترى أبطال كابوسك الطويل
ال ــذي ال ينتهي ممعنني فــي إع ــان امل ــواق ــف واإلدالء
بتصريحات والــوقــوف أم ــام الـكــامـيــرا بـبــذالت نظيفة
يلغطون بلغ ٍة لم
وقمصان مكوية وروائح عطور .تراهم
ُ
ّ
تفرغ من معانيها فحسب ،بل ذابت وبريت وأفرغت من
مادتها ،حتى باتت أشبه بكاوتشوك محروق ،سخام
ورائـحــة خانقة ودخــان ُيعمي العيون .إلــى أيــن تشيح
نظرك ،وبمن تراك تستنجد ليكون شاهدا على عبث ما
تراه .مشاهد تفوق االحتمال ،وتكرار يتجاوز كل قرف
وغثيان .كيف ال يحرق الشعب اللبناني نفسه اعتراضا،
تتساءل ،بالعشرات ،بــاآلالف؟ ألــم يخبرونا دومــا أننا
صـمــدنــا فــي وج ــه كــل االحـ ـت ــاالت؟ ف ـلـ َـم ي ـقــدر علينا
ُ
ّ
احتاللهم هــذاَ ،لم يتمكن من إبادتنا جيال بعد جيل؟
ال ينبغي أن تجلس في املكان نفسه ،موضع املراقبة
والـفــرجــة واالح ـت ـســاب ،وإال انـفـجــر ُ
رأس ــك .تـلـ ّـه قليال
ّ
بما يــدور حولك .إن كنت في أستراليا ،تله بالجفاف
والـ ـح ــرارة املــرتـفـعــة وق ــد بـلـغــت الـخـمـســن ،وإن كـنـ َـت
فــي ك ـنــدا ،فــأنــت مـجـبـ ٌـر عـلــى متابعة أخ ـبــار «كــوفـيــد»
طــاملــا أن ــك مـحـجــور مـمـنــوع مــن ال ـخ ــروج .أم ــا إذا كنت
ّ
فــي فــرنـســا ،فاملشاهد ّ
متنوعة مــن ص ــراع مرشحي

ّ
الــرئــاســة ،إلــى تـصــريـحــات املــرشــح ّزم ــور ،إلــى مـيــزان
ح ــرارة كــره األجــانــب  ..لكن ،فــي نهاية النهار ،وأينما
ك ـنـ َـت ،سـيـعــود إلـيــك لـبـنــان غصبا عـنــك ،يـتـمـ ّـرغ فيك،
يجلس على كتفيك ،يلوي عنقكّ ،
ويعض أطرافك .مهما
َ
قاومت ّ
وشوحت نظرك إلــى البعيد ،ستبقى تــراه .إنه
ّ
ّ
املستمر ،وجع القلب الذي يرف،
ألم الضرس الخفيض
ٌ
ّ
الشوكة مغروزة في القدم ،الغصة عالقة في الحنجرة،
ال ـغــالــة تـغـشــي ن ـظــرك وتـسـتـبـيــح األل ـ ــوان واألش ـك ــال،

ال ينبغي أن تجلس في
المكان نفسه ،موضع المراقبة
والفرجة واالحتساب،
رأسك
وإال انفجر ُ

ُ
وال ــرائـ ـح ــة امل ـف ــاج ـئ ــة ال ـ ـغـ ــادرة ال ـت ــي ت ـش ـق ــي روحـ ــك.
ّ
وأنــت ،إذ تمعن النظر وتصيخ السمع ،تكاد ال تصدق
ّ
ما تــراه .هــذا شعب ذكــي تقول ،هــذا شعب حـ ّـي وملــاح،
ّ
ّ
حل؟ «عاملة الفلك» ّ
تروج لرسول جاء
فكيف حل به ما
من الـ ُـزهــرة ،يخاطب الكواكب ويأمرها أن ترسل إليه
طاقاتها ،اآلن وح ــاال! لقد أعطيتك اآلن طــاقــة القمر،
ـرت ب ـهــا؟ يـســألـهــا ،نـعــم تـجـيـبــه ،ثــم تبتسم
فـهــل ش ـعـ ِ
بضحكات صغير ٍة قصير ٍة كي ال
كطفل بريء وتكرج
ٍ
تفقد التركيز .يا الله .منظر الرجل وكالمه وسلوكه ال
ّ
تغش طفال صغيرا حتى ،فكيف  ..ثم يطالعك هاشتاغ
ّ
«تحسني نسل الكلب» ،فتكاد ال تصدق شراسة هجوم
كــاب عنصرية مسعورة على مذيعة أخـبــار تـجـ ّـرأت
وجملت «السيد» مع زعماء  -تماسيح أشــارت إليهم،
وهــي تـســأل أيــن هــم مـ ّـمــا يـجــري فــي ال ـبــاد .واب ــل من
الـشـتــائــم والـسـخــريــة تـجــاه صــاحـبــة الـبـشــرة الـسـمــراء
ذات األص ــول الـســودانـيــة ،وع ــود بالسحل وتـهــديــدات
على أنواعها ،من جحافل من املمانعني واملعترضني،
النساء قبل الرجال ،تنهال رجما بالنعوت واألوصاف
الرخيصة ،فيما أنــت تحمي رأســك
والكلمات البذيئة
ٌ
ّ
بيديك ،متسائال :أمعقول هذا كله ،يا أشرف الناس؟
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