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الحدث

كورونا :أرقام قياسية جديدة لإلصابات في روسيا
سـجـلــت روس ـي ــا م ـج ــددًا رق ـمــا ق ـيــاس ـيــا ،أمــس
األح ـ ــد ،ف ــي ع ــدد اإلص ــاب ــات ال ـيــوم ـيــة ال ـجــديــدة
بفيروس كورونا ،بزيادة تجاوزت  70في املائة
عن الرقم الــذي ُسجل قبل شهر .وأعلنت فرقة
العمل الوطنية املعنية بمكافحة فيروس كورونا
تـسـجـيــل  34303إص ــاب ــات ج ــدي ــدة ،م ـقــارنــة بـ
 20174إصابة تم تسجيلها في  19سبتمبر/
أيلول املاضي .وانخفض عدد الوفيات إلى 999
حــالــة وف ــاة ،مقارنة بـ ــ 1002حــالــة وف ــاة ُسجلت
أول من أمس السبت .بذلك ،تحتل روسيا املركز
الخامس عامليًا من حيث عدد الوفيات الناجمة

عــن «كــوفـيــد» ،بعد الــواليــات املـتـحــدة والـبــرازيــل
وال ـه ـن ــد وامل ـك ـس ـي ــك .وع ـل ــى ج ـب ـهــة ال ـت ـحــركــات
الشعبية الــرافـضــة العتماد الـشـهــادة الصحية،
عــادت األض ــواء إلــى فرنسا على هــذا الصعيد،
حيث تظاهر أخيرًا نحو  40ألفًا و 610أشخاص،
رف ـضــا لـتـلــك ال ـش ـهــادة ،بـحـســب ب ـيــانــات وزارة
الداخلية الفرنسية ،في حني لفتت الجهة املنظمة
إلــى أكثر مــن  67ألـفــاُ .يــذكــر ّأن مجلس الــوزراء
ص ـ ــادق أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى مـ ـش ــروع ق ــان ــون يقضي
بــاح ـت ـمــال ت ـمــديــد ال ـع ـمــل بــال ـش ـهــادة الـصـحـيــة،
فـيـمــا ص ـ ّـرح امل ـت ـحــدث بــاس ـمــه ،غــابــريـيــل أت ــال،

ّ
بأن «االستغناء (عن الشهادة الصحية) سوف
يحصل عندما نصير قادرين على ذلــك» .على
صعيد آخ ــر ،واص ـلــت أع ــداد إصــابــات كــورونــا
ووف ـيــات ـهــا ف ــي ال ـي ـمــن تــراج ـع ـهــا ،أم ــس األح ــد،
مــع ب ــدء انـحـســار املــوجــة الـثــالـثــة مــن الــوبــاء في
البالد .وأفادت اللجنة الوطنية للطوارئ ملواجهة
كــورونــا التابعة للحكومة اليمنية املعترف بها
ّ
ّ
بأنها ّ
سجلت  14إصابة جديدة مؤكدة
دوليًا،
ّ
ب ـك ــوف ـي ــد 19-ف ــي س ــت م ـحــاف ـظــات ،بــاإلضــافــة
َ
إلــى حالتي وفــاة في محافظة حضرموت بؤرة
تـفـشــي ال ــوب ــاء الــرئـيـسـيــة .وذكـ ــرت ّأن إجـمــالــي

اإلصــابــات فــي املناطق التابعة للحكومة ارتفع
إلى  9526إصابة ،تعافى منها  ،6054في حني
مــا زالــت  1668حالة منها نشطةّ .أمــا إجمالي
عــدد الوفيات فوصل إلــى ّ .1804
لكن مراقبني
يرون ّأن األعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير ،في
ّ
ظــل القيود التي تفرضها الحرب والتي تعرقل
إجــراء فحوص كوفيد 19-واإلبــاغ عن املــرض.
كــذلــك ،ف ـ ّ
ـإن امل ـصــابــن بمعظمهم ال يـقـصــدون
املستشفيات بسبب الـفـقــر وضـعــف الـثـقــة في
القطاع الصحي في البالد.

(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)
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ّ
تعطل زيارة
أوضاع األسرى
وفد «الجهاد» للقاهرة

تتجه المفاوضات النووية بين طهران ومجموعة « »1+4إلى مزيد من التعقيد،
مع ربط وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان تقدمها بالخطوات التي
ستقدم عليها إدارة الرئيس جو بايدن ،وتمسكه برفض بالده أي تفاوض خارج
القضايا الحاصلة منذ انسحاب دونالد ترامب من االتفاق

أجلت حركة الجهاد
ّ
اإلسالمي زيارة كانت
مقررة إلى القاهرة
خالل األيام الماضية،
في ظل توتر األوضاع
في سجون االحتالل

المفاوضات
النووية تستأنف
في بروكسل

القاهرة ـ العربي الجديد

شروط إيرانية تستبق عودة
االجتماعات الخميس المقبل

للحديث تتمة...

عن السيادة
الوطنية في
تونس
وليد التليلي

تشهد تونس منذ أيام نقاشات
كثيرة حول مفهوم السيادة الوطنية،
خصوصًا من جانب الرئيس قيس
ّ
سعيد وأنصاره ،بعدما استدعى
السفير األميركي في تونس دونالد
بلوم ليبلغه استياء بالده من مناقشة
امللف التونسي في الكونغرس.
وسيكون على الرئيس أن يوجه
الدعوة اليوم لسفير االتحاد األوروبي
ماركوس كورنارو لذات السبب ،بما
أن البرملان األوروبي سيناقش غدًا
الثالثاء تطورات األحداث في تونس.
ولن يكتفي بذلك ،بل سيعرض
مشروع قرار على التصويت في
جلسة أخرى.
ّ
عبر كثر عن االستياء بسبب هذا
التدخل الخارجي في الشؤون
التونسية ،وكأنهم يكتشفون للمرة
األولى أن األميركيني واألوروبيني
يتدخلون في بلدهم .في الوقت ذاته،
أعلن املدير العام للتمويل والدفوعات
الخارجية في البنك املركزي التونسي
عبد الكريم لسود ،في تصريحات
صحافية ،أن «هناك نقاشات متقدمة
جدًا مع السعودية واإلمارات من أجل
تعبئة موارد الدولة» .هذه هي السيادة
الوطنية الحقيقية ،وهذا امتحانها
الفعلي على األرض.
األمني العام للحزب الجمهوري عصام
الشابي تساءل« :ملاذا السعودية
واإلمارات بالذات؟» .وكتب ،في تدوينة
نشرها على صفحته في «فيسبوك»
السبت املاضي« :أال يشكل هذان
البلدان محورًا إقليميًا؟ وهل سيكون
هناك ثمن سياسي لهذه التعبئة؟
فقط أتساءل عن السيادة الوطنية
ومحلها من اإلعراب في مشاورات
كهذه؟ كل ذلك إذا صح أن هاتني
ً
الدولتني ستقومان فعال بنجدة
الدولة التونسية .ولنا في دعم لبنان
والسودان أسوة حسنة» ،وفق تعبيره.
لم تصح هذه السيادة الوطنية عندما
ّ
كنا نطلب ،على مدى عقود من
الزمن ،عون األميركيني واألوروبيني
وبعض العرب .ولم يجرؤ أحد من
الخطباء األجالء أن يتذكر العزة ونحن
نأخذ السالح والدواء والقمح منهم،
ونطلب أن يضمنونا في األسواق
املالية العاملية لنحصل على قرض.
لم يتحدث أحد عن التدخل األجنبي
عندما هرعت دول عربية لدعم سقوط
الديمقراطية التونسية وتستبشر
بموتها ،وتدفع ،إلى اليوم ،في اتجاه
ذلك بما استطاعت .السيادة الوطنية ال
تستفيق مع هذا ويصيبها الخرس مع
ذاك .لكنها في كل األحوال ال تقاس،
على حد علمنا ،إال بما تنتجه وما
تقترحه أي بالد على البشرية من
معرفة وفكر وعلم وتكنولوجيا ونبوغ
وثروة أيضًا .وربما تقاس أحيانًا
بحجم القوة والتفوق العسكري.
ونحن ليس لنا اليوم بعض من هذا
لنتباهى به.

طهران ـ صابر غل عنبري

مــع تـحــديــد إي ــران مــوعــد استئناف
امل ـفــاوضــات ال ـنــوويــة مــع مجموعة
« ،»1+4وال ـتــي ستنطلق الخميس
املقبل في بروكسل وليس فيينا كما السابقة،
فــإن وضعها قــانــون اإلج ــراء االستراتيجي،
ال ــذي أق ــره ال ـبــرملــان ،عـلــى الـطــاولــة قــد يعقد
هــذه املـفــاوضــات ،خصوصًا أن هــذا القانون
أدى إل ــى رف ــع نـسـبــة تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم
إلى  60في املائة وتعليق تنفيذ البروتوكول
اإلضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكــانــت مـفــاوضــات فيينا غـيــر املـبــاشــرة بني
إي ـ ــران وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بــواس ـطــة أط ــراف
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،ت ــوق ـف ــت ف ــي  20يــون ـيــو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،بـطـلــب مــن ط ـه ــران ،بحجة
فـتــرة انـتـقــال السلطة التنفيذية مــن الرئيس
السابق حسن روحــانــي إلــى الرئيس الجديد
إبــراهـيــم رئـيـســي .وظـلــت األط ــراف األميركية
واألوروب ـ ـي ـ ــة تـ ـك ـ ّـرر مـطـلـبـهــا ل ـط ـه ــران طـيـلــة
الـفـتــرة املــاضـيــة بــالـعــودة الـســريـعــة إل ــى هــذه
املفاوضات ،وسط تحذيرات من أن الوقت بات
ينفد ،ولن تبقى هذه النافذة مفتوحة لألبد.
وأك ــد وزي ــر الخارجية اإليــرانــي ،حسني أمير
عـبــد ال ـل ـه ـيــان ،خ ــال جـلـســة مـغـلـقــة لـلـبــرملــان
اإليـ ــرانـ ــي أمـ ــس األح ـ ـ ــد ،أن «س ـي ــاس ــة إيـ ــران
حـ ـ ــول امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة هـ ــي ال ـخ ـط ــوة
مقابل الخطوة ،والعمل مقابل العمل ،وعلى
األمـيــركـيــن إظ ـهــار حـســن الـنـيــة وال ـصــداقــة».
وشدد على أن «على الواليات املتحدة اتخاذ
خطوة جادة قبل املفاوضات» ،وذلك حسب ما

نقل عنه عضو هيئة رئاسة البرملان علي رضا
سليمي.
من جهته ،أكد النائب أحمد علي رضا بيغي
أن ـ ــه ،وف ـ ــق ت ـص ــري ـح ــات ع ـب ــد الـ ـلـ ـهـ ـي ــان ،ف ــإن
املفاوضات النووية ستستأنف في بروكسل
الخميس املقبل ،في إشارة إلى املفاوضات مع
مجموعة « »1+4الشريكة في االتفاق النووي.
وبــدأت هذه املفاوضات في فيينا في إبريل/
نيسان املــاضــي بــن إي ــران مــن جهة وفرنسا
وبــري ـطــان ـيــا وروسـ ـي ــا وال ـص ــن وأمل ــان ـي ــا من
جهة ثــانـيــة .وال ت ــزال هــذه ال ــدول أعـضــاء في
اتفاق  2015حــول برنامج إيــران الـنــووي .أما
الــواليــات املتحدة التي انسحبت مــن االتفاق
في  ،2018فقد شاركت بشكل غير مباشر في
مـفــاوضــات فيينا الـهــادفــة إلــى إنـقــاذ االتـفــاق
النووي .وأعرب الرئيس األميركي جو بايدن
مرارًا عن استعداده للعودة إلى االتفاق شرط
أن تستأنف إي ــران الـتــزامــاتـهــا بــالـتــزامــن مع
ذلك.
ونـقــل سليمي ،فــي تصريح لــوكــالــة «ف ــارس»
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ــن ع ـبــد ال ـل ـه ـيــان ت ــأك ـي ــده ،خــال
الجلسة ،أن طهران تعتزم متابعة املفاوضات
حـ ـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا ال ـح ــاص ـل ــة م ـن ــذ ان ـس ـح ــاب
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
من االتفاق النووي ،وليس الحاالت األخــرى.
ويكشف هذا التصريح لعبد اللهيان أن إيران
ال ت ــري ــد اس ـت ـئ ـنــاف امل ـف ــاوض ــات م ــن الـنـقـطــة
التي توقفت عندها فــي  20يونيو /حزيران
امل ــاض ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تـمـسـكـهــا بــرفـضـهــا
أي بحث في مواضيع الصواريخ البالستية
أو دوره ــا فــي املنطقة .وبحسب سليمي فقد

عبد اللهيان :على األميركيين إظهار حسن النية والصداقة (األناضول)

عبد اللهيان :القانون
االستراتيجي ع ّزز أوراق
المفاوضين
سيتم فصل المفاوضات
النووية عن المسار
االقتصادي

أوضح وزير الخارجية اإليراني ،خالل جلسة
البرملان ،أن «الجمهورية اإلسالمية ستفصل
مسار املفاوضات النووية عن مسار اقتصاد
الـبــاد ،ولــن تجعل االقـتـصــاد رهـنــا بها أب ـدًا.
ك ـمــا ان ال ـح ـكــومــة ال ـثــال ـثــة ع ـشــرة (ال ـحــال ـيــة)
س ـت ـت ــاب ــع االقـ ـتـ ـص ــاد ب ـم ـع ــزل عـ ــن ال ـق ـضــايــا

امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــاملـ ـف ــاوض ــات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة» .وحـ ــول
العالقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
أكــد عبد اللهيان أن الحكومة ستمضي وفق
ال ـق ــان ــون الـ ــذي أقـ ــره ال ـب ــرمل ــان ف ــي ديـسـمـبــر/
كانون األول  ،2020حول اتخاذ خطوات نووية
إلل ـغ ــاء ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،م ـقـ ّـدمــا الشكر
للبرملانيني على إقرار هذا القانون ،في خطوة
تتعارض مع ما فعلته الحكومة السابقة التي
ً
ظلت تنتقد القانون واعتبرته عامال لتعقيد
املفاوضات النووية .واعتبر عبد اللهيان أن
ّ
هذا القانون «عزز أوراق املفاوضني ،والطرف
اآلخر فهم ذلك جيدًا».
وكشف النائب اإليــرانــي ،بـهــروز محبي نجم
أبـ ــادي ،فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
ب ــاده ستستأنف ه ــذا األس ـبــوع املـفــاوضــات
الـنــوويــة مــع مجموعة « ،»1+4أي مــع أطــراف
االتـفــاق الـنــوويّ ،
املكونة من روسيا والصني
وفرنسا وبريطانيا وأملانيا .وأوضــح أن هذا
األم ــر تــم اإلعـ ــان عـنــه خ ــال جـلـســة الـبــرملــان
مع وزير الخارجية ملناقشة تطورات االتفاق
الـنــووي .وكتب نجم أب ــادي ،فــي تغريدة عبر

«تويتر» ،أن عبد اللهيان أكد خالل االجتماع
أن «قـ ــانـ ــون اإلجـ ـ ـ ــراء االس ـت ــرات ـي ـج ــي إلل ـغ ــاء
العقوبات حظي باهتمام خــاص لــدى الــدول
امل ــؤث ــرة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وال ـج ـم ـيــع تـلـقــى رســالــة
واض ـحــة وجـ ــادة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «الحكومة
س ـت ـب ــدأ امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـه ــذه الـ ــورقـ ــة ال ـق ــويــة
األسبوع الحالي».
وقـ ـ ــانـ ـ ــون اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي إللـ ـغ ــاء
العقوبات ،الذي أشار إليه أبادي أقره البرملان
مطلع ديسمبر /كانون األول املاضي ،وينص
ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات ن ــووي ــة ب ـغ ـيــة إج ـب ــار
األطراف األخرى على إلغاء العقوبات .وقامت
الـحـكــومــة اإلي ــران ـي ــة ،حـتــى اآلن ،بــرفــع نسبة
الـيــورانـيــوم املخصب إلــى  20فــي املــائــة ،وثم
 60ف ــي امل ــائ ــة ،وتـعـلـيــق تـنـفـيــذ ال ـبــروتــوكــول
اإلض ــاف ــي وخ ـط ــوات أخـ ــرى .لـكــن ثـمــة بـنــودًا
أخ ـ ــرى ل ــم تـنـفــذ ب ـعــد ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن حـلــول
مــواعـيــدهــا ،منها إن ـشــاء مصنع الـيــورانـيــوم
املـعــدنــي ،ال ــذي يـنـ ّـص عليه الـبـنــد الــرابــع في
الـ ـق ــان ــون ،إذ ي ــؤك ــد «ت ــدش ــن م ـص ـنــع إن ـتــاج
اليورانيوم املعدني في أصفهان في غضون

 5أشهر من إقــرار القانون» .وكــان نائب وزير
الخارجية اإليــرانــي علي باقري قد اتفق ،في
لقائه مــع نائب مفوض السياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي أنريكي مورا ،خالل زيارته
إلى طهران الخميس املاضي ،على استئناف
امل ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـطــرفــن خ ــال األسـبــوعــن
املقبلني في بروكسل .وكانت مصادر إيرانية
قــد أش ــارت فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الجديد»
أخ ـي ـرًا ،إل ــى أن بــاقــري أبـلــغ ضيفه األوروب ــي
بـ ـ ــ«أرب ـ ــع م ــاح ـظ ــات أس ــاسـ ـي ــة» ،ك ـم ــا ت ـقــول
امل ـصــادر ،الـتــي لفتت إلــى أنـهــا «ارتـبـطــت في
األساس بالخالفات التي أوصلت مفاوضات
ّ
فيينا إلــى طريق مـســدود» .وقــالــت إن باقري
تحدث ملــورا عن «امتعاض إيراني شديد من
السلوك األوروبي منذ انسحاب واشنطن من
االتفاق النووي (عام  )2018وخالل مفاوضات
فيينا» .وبعيد مباحثات م ــورا ،تـحــدث عبد
اللهيان ،في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي
سـيــرغــي الفـ ــروف ،عــن اسـتـكـمــال املـفــاوضــات
مــع مـفــوضـيــة الـسـيــاســة الـخــارجـيــة لــاتـحــاد
األوروبي في بروكسل.

ألـ ـق ــت أوضـ ـ ـ ــاع أس ـ ــرى ح ــرك ــة ال ـج ـهــاد
اإلس ــام ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي الـسـجــون
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ب ـظ ــال ـه ــا ع ـل ــى ال ـل ـق ــاء
املرتقب بني مصر وقيادة الحركة ،بعد
أن وجه املسؤولون في جهاز املخابرات
الـعــامــة ،الــدعــوة أخ ـي ـرًا لـقـيــادة الحركة
لــزيــارة القاهرة وبحث ملفات التهدئة
وتثبيت وقف إطالق النار.
ويخوض العشرات من أسرى «الجهاد»
إضـ ــرابـ ــا م ـف ـتــوحــا ع ــن الـ ـطـ ـع ــام ،رف ـضــا
لـ ــاع ـ ـتـ ــداءات ع ـل ــى األس ـ ـ ــرى وال ـت ـن ـك ـيــل
ب ـهــم ،خـصــوصــا الـتــابـعــن لـلـحــركــة ،من
ق ـبــل إدارة مـصـلـحــة س ـجــون االح ـت ــال،
وذل ـ ــك م ـنــذ عـمـلـيــة «ن ـف ــق ال ـح ــري ــة» في
سبتمبر/أيلول املاضي ،عندما تمكن 6
أس ــرى فلسطينيني مــن تحرير أنفسهم
مـ ــن سـ ـج ــن جـ ـلـ ـب ــوع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي قـبــل
أن ُي ـع ــاد اع ـت ـقــال ـهــم .وب ـح ـســب م ـصــادر
مصرية تحدثت لـ«العربي الجديد» ،فقد
ّ
أجـلــت قـيــادة الحركة ،بعد اتـصــاالت مع
املسؤولني في مصر ،زيــارة كانت مقررة
إلى القاهرة خالل األيام املاضية ،في ظل
توتر األوضاع في السجون اإلسرائيلية،
مشيرة إلــى توجيه الحركة رسائل عبر
القاهرة إلــى الجانب اإلسرائيلي بشأن
إمكانية تفجير الوضع برمته في حال
استمرت معاناة األسرى.
وقــالــت املـصــادر إن الحركة ربما تكون
ات ـ ـخـ ــذت ق ـ ـ ــرار ت ــأجـ ـي ــل زي ـ ـ ـ ــارة وف ــده ــا
ل ـل ـق ــاه ــرة ح ـت ــى ال تـ ـك ــون م ـل ــزم ــة ب ــأي
ات ـ ـفـ ــاقـ ــات ت ـك ـ ّـب ـل ـه ــا ل ـن ــاح ـي ــة تـصـعـيــد
األوضـ ـ ــاع ،أم ــام الـتـجــاهــل اإلســرائـيـلــي
لـلـمـطــالــب املـتـعـلـقــة ب ــأوض ــاع األسـ ــرى.
وك ـش ـف ــت أن قـ ـي ــادة ح ــرك ــة حـ ـم ــاس لــم
تـتــوصــل الت ـفــاق واض ــح مــع «الـجـهــاد»
ي ـض ـمــن عـ ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد ،ل ـل ـش ــروع في
االتفاقات التي جرت في القاهرة أخيرًا،
بشأن تثبيت وقف إطالق النار ،وشروع
مـ ـص ــر فـ ــي بـ ـ ــدء اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــاص ــة

«حماس» لم تتوصل
التفاق مع «الجهاد»
يضمن عدم التصعيد

بــال ـت ـس ـه ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وإع ـ ــادة
اإلعمار في قطاع غزة.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر «ال ت ـ ــزال ال ـق ــاه ــرة
تنتظر موقفًا نهائيًا من حركة الجهاد
اإلس ــام ــي ب ـش ــأن وص ـ ــول وف ــده ــا إلــى
الـقــاهــرة للقاء رئـيــس جـهــاز املـخــابــرات
العامة عباس كامل ،خصوصًا في ظل
التحركات الحثيثة التي تقوم بها مصر
ف ــي م ـلــف تـ ـب ــادل األسـ ـ ــرى ب ــن حـمــاس
والحكومة اإلسرائيلية».
وشددت املصادر على أن املسؤولني في
جـهــاز املـخــابــرات الـعــامــة شكلوا للمرة
األول ـ ــى مـجـمــوعــة ع ـمــل داخـ ــل الـجـهــاز
مــن بــن املـعـنـيــن بــاملـلــف الفلسطيني،
ل ـت ـس ــري ــع ال ــوس ــاط ــة فـ ــي م ـل ــف ت ـب ــادل
ً
األسـ ـ ـ ــرى ،مـ ــؤكـ ــدة أن الـ ـق ــاه ــرة تـسـعــى
الس ـ ـت ـ ـغـ ــال اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة بـ ـش ــأن ال ـص ـف ـق ــة ،ف ــي ظـ ــل مــا
تتعرض له الحكومة هناك من ضغوط
بسبب هذا امللف.
يــأتــي ذل ــك ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي أكـ ــدت فيه
الهيئة القيادية ألســرى حركة الجهاد
اإلسـ ــامـ ــي فـ ــي سـ ـج ــون االحـ ـ ـت ـ ــال ،أن
مـ ـع ــرك ــة اإلضـ ـ ـ ـ ــراب عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام ال ـت ــي
يـخــوضـهــا األسـ ــرى مــا زال ــت مستمرة،
وأن كــل مــا يـطــرح مــن جــانــب االحـتــال
ال يلبي الحد األدنــى من مطالب هؤالء
األسرى .وقالت الهيئة في بيان أول من
أمــس السبت إن «ال ـكــرة اآلن فــي ملعب
االح ـت ــال ،ون ـحــن ج ــاه ــزون ب ـعــون الله
للتصعيد فــي خطواتنا الجهادية في
األسبوع املقبل».
ويأتي ذلك أيضًا ،في الوقت الذي أنهى
فيه وفــد قـيــادي مــن «الـحــركــة الشعبية
لـ ـتـ ـح ــري ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،زيـ ـ ـ ــارة
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،ال ـت ـقــى خــال ـهــا بــرئـيــس
املـخــابــرات الـعــامــة ال ـلــواء عـبــاس كامل،
وتـ ــم ال ـب ـحــث ف ــي مـجـمــل األوض ـ ـ ــاع في
قطاع غــزة .وتركزت مطالب الوفد على
الوضع املعيشي والتسهيالت الخاصة
ب ـس ـكــان ال ـق ـط ــاع ،ل ـنــاح ـيــة ال ـس ـفــر عبر
معبر رف ــح ،بــاإلضــافــة إلــى التسهيالت
التجارية واالقتصادية لسكان وتجار
غ ــزة .وبـحـســب امل ـص ــادر ال ـتــي تحدثت
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،فـ ـ ــإن الـ ـق ــاه ــرة
توصلت التفاق مع قيادة الحركة على
م ـبــاركــة ال ــرؤي ــة امل ـصــريــة ال ـتــي حظيت
بــدعــم «حـ ـم ــاس» لـلـتـهــدئــة ف ــي الـقـطــاع
وتثبيت وقــف إط ــاق ال ـنــار ،باإلضافة
إلى موافقة وفد الحركة على التحركات
الـخــاصــة باملصالحة الــداخـلـيــة ،والتي
تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال ال ـق ـيــادي فــي «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني» ماهر مزهر،
ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي م ـس ــاء أول من
أمس السبت ،إن كامل أكد لوفد الجبهة
أن ملف معبر رفــح سيشهد انفراجات
إيجابية خالل األسابيع املقبلة ،وسيتم
ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـف ــروض ــة
حاليًا على املعبر.

اعتصام الخرطوم ...استجـداء بيان أول من الجيش
يواصل مئات السودانيين
االعتصام قرب القصر
الرئاسي في الخرطوم،
للمطالبة بحل حكومة
عبد اهلل حمدوك ،الذي
يرفض إلى اآلن االنصياع
لهذا المطلب الذي
يقول كثيرون إن الجيش
يحرّض عليه
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تختلف دوافع المشاركين في االعتصام (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

لليوم الثاني على التوالي ،واصــل املئات من
م ـنــاوئــي حـكــومــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـســودانــي
عبد الله حـمــدوك ،ومناهضي تحالف «قوى
إع ـ ــان الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» الـ ـح ــاك ــم ،أم ــس
األحد ،اعتصامهم على بعد أمتار من القصر
ال ــرئ ــاس ــي ،ملـطــالـبــة ال ـج ـيــش بــال ـتــدخــل وحــل
الـحـكــومــة .وتــأتــي ه ــذه الــدعــوة فــي ظــل حالة
االحـتـقــان السياسي وتـصــاعــد حــدة الخالف
بــن املـكــونــن الـعـسـكــري وامل ــدن ــي مــن جــانــب،
وخــاف داخــل بعض مكونات تحالف «قــوى
إع ــان الـحــريــة والتغيير» الـحــاكــم مــن جانب
آخ ــر ،وه ــو م ــا ي ـعــزز االع ـت ـقــاد ل ــدى بعضهم
بدعم الجيش لهذا التحرك.
ويمتد ميدان االعتصام ،بالقرب من القيادة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ع ـل ــى م ـســافــة
طولها  200متر وعرضها  40مترًا في شارع
القصر ،أحد أشهر شوارع الخرطوم ،ويتفرع
بزخم أقل إلى شُــوارع جانبية أخــرى .وداخل
ت ـل ــك املـ ـس ــاح ــة ،ن ـص ـب ــت أك ـث ــر م ــن  20خـيـمــة
ألبــرز املـشــاركــن فــي االعـتـصــام؛ مثل حركات
ال ـك ـفــاح امل ـس ـلــح ،وم ـج ـمــوعــات مـفـصــولــة من
الــدولــة بواسطة لجنة تفكيك نـظــام الثالثني
مــن يــونـيــو (ن ـظــام عـمــر الـبـشـيــر) ،إل ــى جانب
خيم أخرى خاصة بقبائل ومناطق وجهات،

ُ
ب ـي ـن ـمــا خ ـص ـص ــت خ ـي ــم إلع ـ ـ ــداد ال ـط ـع ــام مــن
داخل ساحة االعتصام ،فيما تحضر سيارات
ُ
أخ ـ ـ ــرى لـ ـت ــوزي ــع الـ ـطـ ـع ــام الـ ـج ــاه ــز ،وت ـ ـ ــوزع
الجهات املنظمة ،قوارير مياه الشرب بكثافة.
ك ـمــا تـظـهــر ج ــول ــة ف ــي م ـك ــان االع ـت ـص ــام ،أنــه
تــم تشييد مـنـصــة رئـيـسـيــة تـسـتـخــدم إللـقــاء
الخطب السياسية ،مع وجــود عربة متحركة
لبث األغاني الوطنية واألناشيد الحماسية.
ويـنـظــم االعـتـصــام ب ـنـ ً
ُ
ـاء عـلــى دع ــوة مــن قــوى
س ـي ــاس ـي ــة وأحـ ـ ـ ـ ــزاب ح ـم ـل ــت اسـ ـ ــم «ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ،ب ـع ــد ان ـش ـقــاق ـهــا ع ــن ال ـت ـحــالــف
الحاكم الرئيس الذي ّيحمل اسم «قوى إعالن
الحرية والتغيير» .ووقــع املنشقون أخيرًا ما
ّ
سموه «ميثاق التوافق الوطني» ،والذي دعوا
فـيــه إل ــى تــوسـيــع قــاعــدة املـشــاركــة التنفيذية
والسياسية في املرحلة االنتقالية .وأهم تلك
القوى حركة العدل واملساواة بقيادة جبريل
إبراهيم وزير املالية والتخطيط االقتصادي،
وحــركــة تحرير الـســودان ،بقيادة ميني أركــو
مـيـنــاوي حــاكــم إقليم دارفـ ــور ،وح ــزب البعث
الـ ـس ــودان ــي ،وال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـلـتـحــريــر،
وتنظيمات جهوية مثل كيان الشمال بقيادة
محمد سيد أحـمــد ،وحــركــة تـمــازج ،وهــي من
الحركات املسلحة املوقعة على اتفاق السالم،
وتـتـهــم بــاالرت ـبــاط بــاملـكــون الـعـسـكــري ،الــذي
يــرى مراقبون أنــه يتعمد خلق الشقاق داخل
املـ ـك ــون امل ــدن ــي ل ـل ـت ـهــرب م ــن تـس ـلـيــم رئــاســة
مجلس السيادة بعد نحو شهرين للمدنيني.
لـكــن االع ـت ـصــام تـلـقــى ضــربــة أول ــى منتصف
ن ـهــار أم ــس األحـ ــد ،بــانـسـحــاب أح ــد األح ــزاب
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـيـ ــه مـ ـ ـن ـ ــه ،وهـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ــزب ال ـب ـع ــث
السوداني ،الذي أصدر بيانًا قال فيه إن لديه
«مالحظات جوهرية على ما جرى في منصة
م ـي ــدان االع ـت ـص ــام ،وم ــا ت ــا ذل ــك م ــن اإلرب ــاك
ال ــذي ت ــم ف ــي إع ــان االع ـت ـص ــام ،وه ــو أم ــر لم
يـتــم االت ـفــاق عـلـيــه ،وه ــو حقيقة ال يـعـ ّـبــر عن
الـحــريــة والـتـغـيـيــر ،خـصــوصــا بـعــد االخـتــراق
الـكـبـيــر ال ــذي صــاحــب ان ـت ـظــام املـعـتـصـمــن».
وأضاف «لذا قرر الحزب عدم املشاركة في هذا
االعتصام ،وتمسكه بالشعارات التي رفعها
ب ـه ــدف الـ ـع ــودة ملـنـصــة ال ـتــأس ـيــس وتــوحـيــد
الحرية والتغيير عبر املؤتمر التأسيسي».

أمنيًا ،يالحظ الغياب التام لعناصر الشرطة
السودانية وقوات األمن األخرى ،فيما تتمركز
وحـ ـ ــدات م ــن الـ ـح ــرس ال ــرئ ــاس ــي أم ـ ــام بــوابــة
الـقـصــر الـجـمـهــوري مــن الـنــاحـيــة الجنوبية،
بينما تــولــت مـجـمــوعــات مــن الـشـبــاب مهمة
وضــع حــواجــز عند مــداخــل مـيــدان االعتصام
املختلفة ،لتفتيش كل الداخلني إلــى املنطقة.
ُ
ونصبت خيمة الستدعاء أي عناصر تساهم
بــارت ـكــاب أي أع ـمــال تـخــريـبـيــة ،بينما تسير
ال ـح ـي ــاة ف ــي ب ـق ـيــة م ـن ـط ـقــة وسـ ــط ال ـخ ــرط ــوم
بصورة اعتيادية ،حتى في الشوارع القريبة
من منطقة االعتصام.
وخـ ـ ـ ــال ج ــول ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» عـلــى
االعـ ـتـ ـص ــام ،ك ـ ــان ي ـم ـكــن م ــاح ـظ ــة امل ـش ــارك ــة
ال ـض ـع ـي ـف ــة لـ ـلـ ـم ــرأة وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ع ـل ــى عـكــس
اعتصامات الثورة السودانية ،وزيــادة كبيرة
في مشاركة من هم فوق األربعني سنة ،وكذلك
ُ
أط ـفــال دون ســن الـثــامـنــة ع ـشــرة .كـمــا لــوحــظ
انـ ـسـ ـح ــاب م ـج ـم ــوع ــات م ــن أطـ ـف ــال املـ ـ ــدارس
الـقــرآنـيــة الــذيــن شــارك ــوا فــي ال ـيــوم األول من
االعتصام ،وذلك عقب سلسلة من االنتقادات
ملنظمي االعتصام ،بحجة استغاللهم األطفال
لغايات سياسية ،وفقًا ملا صدر عن املفوضية
ال ـقــوم ـيــة ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،وع ـ ــدد آخـ ــر مــن
املنظمات الحقوقية.
وتختلف دوافع املشاركني في االعتصام الذي
يــرى معارضوه أنــه يهدف إلــى الضغط على
حـكــومــة ح ـمــدوك لتعطيل امل ـســار االنـتـقــالــي.
الطاهر عبد الله دهــب ،وهــو أحــد املفصولني
ب ـق ــرار م ــن لـجـنــة تـفـكـيــك ن ـظ ــام ال ـث ــاث ــن من
يونيو ،يقول لـ«العربي الجديد» ،إنه شخصيًا
جــاء للمشاركة فــي االعـتـصــام ليبلغ رسالته
إلى الشعب السوداني بأن الغالبية العظمى
ُ
مــن املفصولني ظلموا ،وأنـهــم متضررون مع
أســرهــم مــاديــا ومـعـنــويــا ،ولـلـمـنــاداة بــذهــاب
الحكومة ومجيء حكومة كفاءات بديلة تحكم
بــال ـعــدل واإلن ـ ـصـ ــاف ،وت ـن ـهــي غ ــاء املـعـيـشــة
واملعاناة ،وفق تعبيره.
أم ــا ع ـبــد الــرح ـمــن مـحـمــد األم ـ ــن ،ف ـيــؤكــد أن
كــل املــوجــوديــن فــي مـيــدان االعتصام تناسوا
م ــرارات ـه ــم الـشـخـصـيــة وأص ـب ــح هـمـهــم األول
واألخ ـيــر هــو الــوطــن الكبير ،لــذا هــم يـصـ ّـرون

مطالب متنوعة

يقول أحد المعتصمين ويدعى أحمد عوض الكريم ،لـ«العربي الجديد»،
إنه لم يحضر لساحة االعتصام من أجل مطالب سياسية إنما للفت االنتباه
للتدهور المعيشي ،مشيرًا إلى أنه
يعمل طــوال اليوم ،ورغــم ذلك
ال يستطيع توفير قوت العيش له
وألوالده .بــدوره ،يقول معتصم
آخر يدعى الطيب فضل المولى
علي ،إنه حضر إلى االعتصام «من
أجــل التغيير الكامل والــشــامــل»،
مؤكدًا أنهم لن يغادروا إال بعد
بيان مــن الجيش بحل الحكومة
وتشكيل حكومة كفاءات.

اآلن على إخراج الدولة من نفقها املظلم الذي
دخ ـل ــت ف ـي ــه ب ــواس ـط ــة م ــا س ـم ــاه «م ـج ـمــوعــة
االخـتـطــاف داخــل الحرية والتغيير» .ويقول
األمــن إن املعتصمني يسلمون األمــر للجيش
«صمام أمان هذه الدولة ،للتقرير في مصير
البالد ،وحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات
مستقلة توصل السودان ملرحلة االنتخابات
ال ـح ــرة وال ـنــزي ـهــة ،وه ــو م ــا ال ت ــري ــده أح ــزاب
أربـعــة ال وزن لـهــا داخ ــل الـحــريــة والتغيير»،
في إشارة إلى أحزاب األمة القومي ،والتجمع
االتـ ـ ـح ـ ــادي ،وامل ــؤتـ ـم ــر الـ ـس ــودان ــي ،وال ـب ـعــث
فصيل علي الريح السنهوري.
وللواثق محمد جاد الله ،قصة تخص زوجته
ال ـت ــي ت ــرق ــد طــري ـحــة الـ ـف ــراش ف ــي املـسـتـشـفــى
إلصابتها بفشل كـلــوي ،إذ يــؤكــد لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،وبـ ــن ي ــدي ــه عـ ــدد م ــن ال ــوص ـف ــات
الـطـبـيــة ،بــأنــه ل ــم يـتـمـكــن م ــن ال ـح ـصــول على
األدوية عبر بطاقة اشتراكه في خدمة التأمني
الـصـحــي مل ــدة أس ـب ــوع ك ــام ــل ،ل ـعــدم تــوفــرهــا،
فيما تحتاج زوجته إلى  64ألف جنيه شهريًا

( 145دوالرا أميركيا) إلج ــراءات غسل الكلى
التي تحتاجها  8مــرات فــي الشهر ،موضحًا
أنه حتى املركز التي تتعالج فيه تم إغالقه ولم
يــؤد احتجاجهم ملطالبة وزي ــر الصحة عمر
النجيب بالتحرك ،إلى شيء .ويشير جاد الله،
إلــى أنــه يريد تذكير املعتصمني واملسؤولني
ب ــأه ـم ـي ــة االلـ ـتـ ـف ــات إل ـ ــى ت ـح ـســن ال ـخ ــدم ــات
الصحية ،خصوصًا تلك املتعلقة باألمراض
املزمنة.
ولــم يـحــدد منظمو االعـتـصــام مــوعـدًا لرفعه،
واشترط بعضهم من أجل ذلك إصدار رئيس
مجلس السيادة عبد الفتاح الـبــرهــان ،بيانًا
يقضي بحل الحكومة ،كما قــال أحــد قياديي
تحالف أحزاب «ميثاق التوافق الوطني» ،أول
من أمس السبت .غير أنه ليس هناك مؤشرات
بعد بشأن نية املـكــون العسكري االستجابة
ملـطــالــب املـعـتـصـمــن ،ال سـيـمــا مــع قـلــة أع ــداد
األخيرين ،واصطفاف حمدوك ضد أي خطوة
لـتـقــويــض الـتـحــول الــديـمـقــراطــي ،بـحـســب ما
أك ـ ــده ف ــي خ ـط ــاب ل ــه يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي.

وتـقــول مـصــادر مطلعة ،لـ«العربي الجديد»،
إن حمدوك ،يواصل اتصاالته مع العسكريني
واملدنيني إلقناعهم بإنهاء األزمــة املستفحلة
بينهم وفقًا لخريطة الطريق التي أعلن عنها
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،وال ـتــي أك ــدت ض ــرورة
الــوقــف ال ـفــوري لـكــافــة أش ـكــال التصعيد بني
جميع األطــراف ،وعلى أن املخرج الوحيد هو
الحوار.
وع ـلــى صـعـيــد تـحــالــف «ق ــوى إع ــان الـحــريــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» الـ ـح ــاك ــم ،ف ــإن ــه لـ ــم ي ــأب ــه ك ـث ـي ـرًا
لــاع ـت ـصــام ال ـق ــائ ــم ،وي ــراه ــن ع ـلــى ال ــدع ــوات
مل ــوك ــب  21أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن األول ال ـحــالــي
إلظهار السند الشعبي للتحول الديمقراطي،
ورفـ ـ ــض االنـ ـق ــاب ــات بــأش ـكــال ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة
واملــدن ـيــة .ويــأمــل الـتـحــالــف الـحــاكــم أن يكون
املــوكــب ردًا عمليًا على الـحــراك الحالي الــذي
يعتبره التحالف مجرد أداة من أدوات العسكر
ف ــي مـعــركـتـهــم ض ــد امل ــدن ـي ــن .وف ــي ال ـس ـيــاق،
يؤكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير»
الحاكم ،جمال إدريس ،في حديث مع «العربي
الجديد» ،أن «االعتصام بالشكل الذي ظهر به،
لن يكون له أي تأثير على املشهد السياسي،
إال إذا كــان االعتصام في حد ذاتــه هو مجرد
نشاط ّ
مدبر من قبل البرهان وبقية العسكر،
الس ـت ـغ ــال ــه ذريـ ـع ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ان ـق ــاب ـه ــم عـلــى
التحول الديمقراطي ،خصوصًا مع ما يظهر
من تجهيز وتنظيم وصرف على االعتصام».
وي ـتــوعــد إدريـ ــس ب ـ ــ«رد حــاســم وم ــزل ــزل يــوم
الخميس املقبل ،مــن خــال موكب  21أكتوبر
لــدعــم ال ـت ـحــول الــدي ـم ـقــراطــي وال ـح ـكــم املــدنــي
ورفض االنقالب على الثورة».
بدوره ،يؤكد عمر الدقير ،رئيس حزب املؤتمر
الـســودانــي ،الشريك الرئيسي فــي الحكم ،أنه
«ال مـجــال لحياد أو مخاتلة أو مساومة في
املوقف ،ضد محاوالت االنقالب على مسيرة
التحول الديمقراطي ،أيًا كانت الجهات التي
تـقــف وراء تـلــك امل ـح ــاوالت» ،مستنكرًا بشدة
«اس ـت ـج ــداء املـعـتـصـمــن لـلـبـيــان األول لقطع
الطريق أمــام التحول الــديـمـقــراطــي» .ويشدد
الدقير في حديث نقلته عنه وكالة السودان
لألنباء أمس ،أن «الشعب السوداني قادر على
التصدي باألدوات السلمية لالنقالب».
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شرق
غرب
«الشعب»
و«الديمقراطية»
يقاطعان «تنفيذية»
منظمة التحرير
ق ـ ــرر ح ـ ــزب ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
وال ـج ـب ـهــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـتـحــريــر
فلسطني عــدم مشاركة ممثليهما
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة،
املتوقع أن يعقد اليوم اإلثنني .وأكد
عـضــو املـكـتــب الـسـيــاســي للجبهة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن،
رم ــزي رب ــاح ،أمــس األح ــد ،أن قــرار
عدم مشاركة الحزب والجبهة في
االجتماع جــاء «نتيجة الخالفات
السياسية الحاصلة ما بني القوى
الــدي ـم ـقــراط ـيــة وم ــرك ــز الـ ـق ــرار في
منظمة التحرير».
(العربي الجديد)
«الجيش الوطني»
السوري يصد تسلًال
لـ«قسد»
عاد الهدوء الحذر إلى محاور ريف
ح ـلــب ال ـش ـمــالــي ،ش ـمــالــي ســوريــة
أمس األحد ،بعد اشتباكات عنيفة
بـ ــن ف ـص ــائ ــل «الـ ـجـ ـي ــش ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـسـ ــوري» وم ـج ـم ــوع ــات متسللة
مــن «ق ــوات ســوريــة الديمقراطية»
(قسد) على محور مرعناز في ريف
إعـ ــزاز .وق ــد أدت االشـتـبــاكــات إلــى
قطع طريق حاجز الشط – عفرين،
حرصًا على سالمة املدنيني ،ليتم
فتحه عقب انتهاء االشتباكات ،من
دون تغيير في خريطة السيطرة.
(العربي الجديد)
بريطانيا :قاتل النائب
أميس خضع لبرنامج
لمكافحة التطرف

تدرس الحكومة البريطانية وضع
حماية أمنية ألعضاء البرملان بعد
حــادثــة قتل النائب ديفيد أميس،
الجمعة املاضي ،طعنًا بيد مهاجم
ك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــة قـ ــد أرسـ ـلـ ـت ــه إل ــى
بــرنــامــج وطـنــي ملـكــافـحــة التطرف
(بــريـفـنــت) ،لكنه لــم يـبــق فـيــه ملــدة
طـ ــوي ـ ـلـ ــة ح ـ ـسـ ــب وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ــام
ب ــري ـط ــان ـي ــة أم ـ ــس األحـ ـ ـ ــد .وق ــال ــت
وزيرة الداخلية البريطانية بريتي
بــاتـيــل (الـ ـص ــورة) ،لـقـنــاة «سـكــاي
نيوز» ،إن البرنامج يخضع حاليًا
ملراجعة مستقلة بغرض تحسينه.
(فرانس برس)

لبنان :مسيرة بذكرى
انتفاضة  17أكتوبر
نظم مئات اللبنانيني ،أمس األحد،
مسيرة باتجاه وســط بيروت ،في
الذكرى السنوية الثانية النطالقة
االحتجاجات الشعبية في لبنان،
ف ـ ــي  17أكـ ـت ــوب ــر/تـ ـش ــري ــن األول
 .2019وتـجـمـعــت م ـس ـيــرات كــانــت
انـطـلـقــت ،تـحــت ع ـنــوان «اسـتـعــادة
ال ــدول ــة ل ـت ـقــديــم ل ـب ـنــان ال ـج ــدي ــد»،
وسـ ــط ال ـعــاص ـمــة بـ ـي ــروت ،راف ـعــة
األع ـ ــام الـلـبـنــانـيــة والفـ ـت ــات كتب
ع ـل ــى ب ـع ـض ـه ــا« :ال ـ ـق ـ ــرار لـلـشـعــب
باستعادة الــوطــن وبـنــاء الــدولــة».
وطــالــب املحتجون بــ«قـضــاء نزيه
وبحلول لألزمة املعيشية».
(العربي الجديد)
أردوغان :محادثات مع
واشنطن لشراء «أف»16-

أعـلــن الرئيس التركي رجــب طيب
أردوغـ ــان (ال ـص ــورة) ،أمــس األحــد،
أن ب ـ ـ ــاده تـ ـج ــري مـ ـح ــادث ــات مــع
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ل ـشــراء طــائــرات
مـقــاتـلــة م ــن طـ ــراز «أف ،»16-بعد
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاد أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة مـ ـ ــن ب ــرن ــام ــج
الطائرات «أف .»35-وقال أردوغان،
ف ـ ــي م ـ ـطـ ــار ف ـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ق ـبــل
ال ـت ــوج ــه ب ـجــولــة تـشـمــل عـ ــددًا من
الـ ــدول األفــري ـق ـيــة ،إن خـطــة تركيا
ل ـش ــراء «أف  16مــرتـبـطــة بــالـطـبــع
ب ـم ـش ـك ـلــة أف  ،»35م ــوضـ ـح ــا أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ــرض ــت عـلــى
بالده «أف »16-لتحديث أسطولها.
(فرانس برس)
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تتوالى خسائر الحكومة اليمنية في الميدان ،وال سيما في مأرب ،حيث
ُوصف أداء الشرعية بالباهت ،بعدما تركت القبائل بال سند حقيقي في
مواجهة جماعة الحوثيين ،وهو ما جعل األخيرة تستغل الوضع

مواجهة من الجو
واظب «التحالف العربي» أخيرًا ،على
نشر حصيلة يومية لعدد الــغــارات
ضــد الحوثيين فــي جبهات مــأرب،
التي كــان يتجاوز معدلها اليومي
الـــ 30غــارة ،وســط حديث عن مئات
القتلى في صفوف عناصر الجماعة.
واعتبرت مصادر عسكرية أن حرص
التحالف على إذاعة منجزاته يوميًا،
هــو رســالــة للشرعية فــي المقام
األول ،بأنه هو من يتصدر المواجهة
ويقود المعركة الكاملة من الجو،
وخصوصًا بعد تعرضه النتقادات
واسعة بخذالن مأرب وتركها فريسة
للحوثيين.

معركة مأرب
تعمق مأزق الحكومة
ّ

وتبدل لموازين القوى
انقسامات
ّ

زكريا الكمالي

تـقــف الـحـكــومــة اليمنية املعترف
ُ
ب ـهــا دول ـي ــا ف ــي مــوقــف ال تـحـســد
عليه ،عقب الـتـحــوالت املتسارعة
ف ــي خــري ـطــة ال ـس ـي ـطــرة وال ـن ـف ــوذ ف ــي م ــأرب
شمالي شــرق الـبــاد ،ليكون عليها مــن اآلن
وص ــاعـ ـدًا ح ـصــد ع ــواق ــب أدائـ ـه ــا ال ـه ــش في
إدارة املعركة على املستويات كافة؛ عسكريًا
وسياسيًا واقـتـصــاديــا .وعـلــى م ــدار عامني،
ّ
ظ ــل ــت م ـ ـ ــأرب م ـس ــرح ــا مل ـع ــرك ــة ف ــاص ـل ــة بــن
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيني ،حيث
رم ــى ال ـط ــرف ــان ب ـكــل أوراق ـه ـم ــا ف ــي داخ ـل ـهــا،
نظرًا لألهمية االستراتيجية التي تحتلها
كآخر معاقل الحكومة الشرعية في مناطق
شـمــال الـيـمــن ،وأه ــم م ــوارده ــا االقـتـصــاديــة،

فيما ينظر لـهــا املجتمع الــدولــي عـلــى أنها
خط النهاية املحتمل لحرب مدمرة اندلعت
لحظة االن ـقــاب الـحــوثــي ،أواخ ــر سبتمبر/
أيلول .2014
اس ـت ـفــادت الـحـكــومــة اليمنية مــن استبسال
قـبــائــل م ــأرب فــي الــدفــاع عــن أراضـيـهــم كتفًا
بكتف بجانب قــوات الجيش ،لكن الخالفات
الـتــي ب ــرزت عـلــى الـسـطــح أخ ـي ـرًا ،واملـكــاســب
الـحــوثـيــة الـســريـعــة الـتــي انـتـهــت بالسيطرة
على الشريط الجنوبي للمحافظة ،املمتد من
ً
رحبة وماهلية وحريب وصوال إلى العبدية
والجوبة ،يجعل الحكومة في مأزق حقيقي.
ويرى مراقبون أن سقوط مأرب ،متى ما تم،
سيكون نتيجة طبيعية لألداء الباهت الذي
انتهجته «الشرعية» خالل السنوات املاضية
فــي إدارة املـنــاطــق الــواقـعــة تحت سيطرتها

رفض حوثي لوقف الهجوم

رفضت جماعة الحوثيين ،دعوة أميركية جاءت على لسان المتحدث
باسم الخارجية نيد برايس (الصورة) ،أول من أمس السبت ،بفتح ممرات
آمــنــة للمدنيين والــمــســاعــدات
اإلنسانية ،ووقــف الهجوم في
مـــأرب .واعــتــبــر المتحدث باسم
الجماعة ،محمد عبد السالم ،في
تغريدة عبر تويتر مساء السبت،
أن «مطالبة أميركا بفتح ممرات
آمنة للمقاتلين ،إدانــة لها بأنها
على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة
وداعــش ،الذين تم دحرهم من
مديرية العبدية» ،على حد زعمه.

قضية
بدأ رئيس الحكومة
اإلثيوبية أبي أحمد،
واليته الثانية
مطلع أكتوبر/
تشرين األول الحالي
في ظل متغيّرات
على مختلف
الصعد ،ووسط
جمة،
تحديات
ّ
تبدأ من تحقيق
االستقرار الداخلي
مع استفحال
األزمات ،مرورًا
بمعالجة أزمة
سد النهضة مع
مصر والسودان،
وتنتهي بالعالقة
مع المجتمع
الدولي

والـتــي تحرر الكثير منها فــي أولــى سنوات
ال ـح ــرب ،قـبــل أن يـتــم الـتـفــريــط فـيـهــا تـبــاعــا.
ولن تجد «الشرعية» أي موطئ قدم لها في
ّ
محافظات شمال اليمن ،في ظل وقوع معظم
املـحــافـظــات الجنوبية ،والـتــي لــم تسلم هي
األخرى من األطماع الحوثية ،تحت سيطرة
«املجلس االنتقالي الجنوبي» االنفصالي.
أكثر السيناريوهات كــارثـيــة ،وفقًا لخبراء،
يكمن في اختالل ميزان القوى ،إذ من املتوقع،
فـ ــي حـ ـ ــال سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـح ــوثـ ـي ــن عـ ـل ــى ك ــام ــل
ّ
تتغير املـعــادلــة ومـيــزان
محافظة م ــأرب ،أن
ال ـقــوى بـشـكــل جـ ــذري ،بـمــا فــي ذل ــك املــواقــف
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي س ـت ـجــد نفسها
مـضـطــرة لـلـتـعــامــل م ــع حــالــة ج ــدي ــدة .ي ــدرك
الحوثيون أهمية هــذا الـهــدف ،وفــي الدعوة
األخـيــرة التي وجهها القيادي في الجماعة
رئـ ـي ــس مـ ــا ي ـس ـم ــى بـ ــ«املـ ـجـ ـل ــس ال ـس ـيــاســي
األعلى» ،مهدي املشاط ،لـ«التحالف العربي»
ال ــذي ت ـقــوده الـسـعــوديــة ،بـخـصــوص عملية
ال ـ ـسـ ــام ،كـ ــان ال ــرج ــل يـ ـش ــدد ع ـل ــى ضـ ــرورة
األخـ ــذ بـعــن االع ـت ـبــار «ال ـت ـط ــورات األخ ـيــرة
واملـتـســارعــة» ،فــي إش ــارة إلــى مكاسبهم في
مأرب وقبلها شبوة والبيضاء.
فــي املـقــابــل ،تـبــدو الحكومة اليمنية ّ
مغيبة
عــن ال ــواق ــع ،غـيــر مــدركــة لـلـمـخــاطــر املـحــدقــة
ب ـه ــا .وي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،ظ ـهــر رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء م ـعــن ع ـبــد املـ ـل ــك ،ف ــي تـصــريـحــات
صـ ـح ــافـ ـي ــة ،يـ ـقـ ـل ــل م ـ ــن خ ـ ـط ـ ــورة املـ ـك ــاس ــب
األخـ ـي ــرة ل ـل ـحــوث ـيــن ،ع ـنــدمــا أش ـ ــار إلـ ــى أن
م ــأرب «ت ـج ــاوزت مــراحــل أصـعــب فــي ،2015
عندما تمكنت من دحر الحوثيني إلى خارج
املحافظة» .وعلى الرغم من إقراره بوجود ما
وصفها بـ«بعض اإلشكاليات وعلى رأسها
ّ
الشقاق» في معسكر الشرعية ،إال أن رئيس
الحكومة اليمنية يرفض اإلقرار بالعجز في
إدارة املـعــركــة أو الــدعــوة إلــى ت ــدارك األم ــور،
ّ
متغيرات جوهرية طغت
خصوصًا فــي ظــل
على املعركة مع الحوثيني.
وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة الـ ـتـ ـف ـ ّـوق ال ـع ـس ـك ــري ال ـك ـب ـيــر
ل ـل ـحــوث ـيــن؛ س ـ ــواء ف ــي إدخ ـ ـ ــال ال ـص ــواري ــخ

الـبــالـيـسـتـيــة وال ـط ــائ ــرات امل ـس ـيــرة إل ــى خط
امل ـ ـعـ ــركـ ــة ،واك ـ ـت ـ ـسـ ــاب مـ ــزيـ ــد مـ ــن الـ ـخـ ـب ــرات
وامل ـقــات ـلــن عـمــا ك ــان عـلـيــه األمـ ــر ف ــي ،2015
س ــاه ــم األداء ال ــرت ـي ــب ل ـل ـح ـكــومــة الـشــرعـيــة
وغـيــابـهــا عــن املـشـهــد ،فــي ض ــرب معنويات
الـجـيــش وامل ـقــاومــة ،كـمــا تغلغلت الـخــافــات
العميقة وبرزت األجندات الخاصة.
شرخ في معسكر الشرعية

ت ـس ـت ـخــدم ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن االن ـق ـســامــات
داخل صفوف املعسكر املناهض لها كسالح
فتاك إلسقاط الحكومة اليمنية من الداخل.
وب ـع ــد ف ـش ـل ـهــا ف ــي ت ـح ـق ـيــق أه ــدافـ ـه ــا طـيـلــة
العامني املاضيني داخل مــأرب ،جراء صالبة
موقف القبائل وإجماعها على أن املليشيات
ال ـحــوث ـيــة ه ــي ال ـع ــدو األول ،ي ـبــدو أن خطة
الـجـمــاعــة ق ــد نـجـحــت بـعــض ال ـش ــيء أخ ـي ـرًا.
ّأدت قبائل مأرب دورًا محوريًا في التصدي
للهجمات الحوثية وتعزيز الجيش اليمني
عـبــر م ــا يـسـمــى بــامل ـقــاومــة الـشـعـبـيــة .وعـلــى
الرغم من التضحيات الهائلة ،إال أن الشعور
ب ــالـ ـخ ــذالن م ــن ط ــري ـق ــة إدارة املـ ـع ــرك ــة ،ب ــدأ
يتسلل إلــى صفوف القبائل .ووفقًا ملصادر
ق ـب ـل ـيــة ت ـح ــدثــت ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،فـقــد
اتسعت الفجوة بشكل أكبر خــال الشهرين
امل ــاضـ ـي ــن بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـنــذ
تحويل الحوثيني دفــة املعركة مــن األط ــراف
الغربية في صــرواح إلى األطــراف الجنوبية
ف ــي رح ـب ــة ،حـيــث مـعــاقــل قـبـيـلــة مـ ــراد ،الـتــي
ي ـن ـحــدر مـنـهــا ال ـقــائــد ال ـع ـس ـكــري امل ـخ ـضــرم،
م ـف ــرح بـحـيـبــح .ق ــام ــت ق ـبــائــل مـ ــراد بسحب
غالبية مقاتليها من جبهات مــأرب األخــرى
إلــى مناطقها للدفاع عــن معاقلها ،وهــو ما
خلق ثغرة كبيرة في محور بيحان ،استغلها
الحوثيون لالنقضاض على ثالث مديريات
شرقي شبوة ،قبل االنقضاض على مديريتي
حريب وأجزاء واسعة من الجوبة ثم العبدية.
وتزايدت نقمة القبائل على قيادة «الشرعية»
ع ـ ـقـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــذي فـ ــرض ـ ـتـ ــه ج ـم ــاع ــة
الحوثيني أخيرًا على مديرية العبدية لنحو

استغلت جماعة الحوثيين االنقسامات داخل صفوف المعسكر المناهض (محمد حمود)Getty/

االنتصارات الحوثية
تشكل ضربة معنوية
لقبائل مأرب
سقوط مأرب قد يغيّر
المواقف الدولية من
الملف اليمني

 4أسابيع ،وعدم قيام ألوية الجيش الوطني
املرابط داخل مأرب ،بأي تحركات جادة لفك
هــذا الـحـصــار عــن نـحــو ألـفــي مـقــاتــل ،عــرفــوا
بتصديهم للهجمات الحوثية ومقاومتهم
بأسلحة تقليدية.
وخـ ـ ـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،كـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـنــاش ـطــن امل ـن ـحــدريــن م ــن قـبـيـلــة مـ ــراد في
مـ ـ ـ ــأرب ،ي ــوجـ ـه ــون اتـ ـه ــام ــات الذع ـ ـ ــة وغ ـيــر
م ـس ـب ــوق ــة لـ ـقـ ـي ــادة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وي ـط ــال ـب ــون
بـبـنــاء جـيــش عـلــى أس ــس وطـنـيــة بـعـيـدًا عن
النفوذ املناطقي والتجاذب الحزبي ،وسط
تلميحات باستحواذ حزب «التجمع اليمني
لإلصالح» على مقاليد اإلدارة ،وإقصاء غير

تحديات الوالية الثانية ألبي أحمد

صراعات إثيوبية مستفحلة...
وعالقات خارجية متوترة

أديس أبابا ـ العربي الجديد

غ ــداة تـنـصـيــب أب ــي أح ـمــد رئـيـســا للحكومة
اإلث ـي ــوب ـي ــة ل ــوالي ــة ث ــانـ ـي ــة ،ف ــي  4أك ـت ــوب ــر/
ت ـشــريــن األول ال ـح ــال ــي ،ط ـفــت ع ـلــى الـسـطــح
مجددًا قضايا التنمية واالستقرار الداخلي
فــي إثيوبيا ،بعد انــدالع أزمــة إقليم تيغراي
ً
وال ـت ــي ل ــم تـحـســم فـصــولـهــا ب ـعــد ،ف ـضــا عن
تحديات وتداعيات توسع دائــرة القتال إلى
أقــال ـيــم ج ــدي ــدة ،وان ـت ـش ــار م ــوج ــة ال ـنــزاعــات
املسلحة بني اإلثنيات اإلثيوبية .في املقابل،
ال ت ـ ــزال ق ـض ـيــة س ــد ال ـن ـه ـضــة ت ـح ـتــل مـكــانــة
كبيرة وتمثل الشغل الشاغل بالنسبة لرئيس
الحكومة اإلثيوبية ،مع انعدام آفاق التسوية
بني األطــراف املتنازعة على السد .كما برزت
إلــى السطح أزمــات سياسية داخلية وأخــرى
خــارجـيــة ،إثــر طــرد سبعة مــن موظفي األمــم
امل ـت ـحــدة ،بـعــد أن ـب ــاء ع ــن ح ـصــول انـتـهــاكــات
وجــرائــم إنسانية فــي إقليم تـيـغــراي كشفها
ّ
وفد أممي ،في ظل تواصل الضغط األميركي
على أديــس أبابا من أجــل وقــف إراقــة الدماء،
وحـ ــل الـ ـن ــزاع م ــع «ج ـب ـهــة ت ـحــريــر ت ـي ـغــراي»
بطرق سلمية.
غموض مستقبل الحكومة اإلثيوبية

أبي أحمد أثناء تنصيبه لوالية ثانية في  4أكتوبر (جمال كونتيس)Getty/

وم ــع اسـتـفـحــال األزم ـ ــات الــداخ ـل ـيــة وامل ـســار
القاتم للمفاوضات بني مصر والـســودان من
ج ـهــة ،وإثـيــوبـيــا مــن جـهــة ثــانـيــة ح ــول أزمــة
ســد النهضة ،يلف مصير غــامــض مستقبل
الـحـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة .وي ـت ـســاءل الـكـثـيــر من
املــراقـبــن عــن إمـكــانــات أبــي أحـمــد فــي دورتــه
ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي ت ـع ــدي ــل س ـي ــاس ــات ــه ال ــداخ ـل ـي ــة
والخارجية ،وتحقيق مصالحة داخلية بني
القوميات اإلثيوبية ،وتأطير العمل الحزبي،
بعد عقود عاشت فيها إثيوبيا تحت هيمنة
وسطوة الحزب الحاكم الواحد.
وب ـح ـس ــب م ــراقـ ـب ــن ،ف ـ ــإن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلثـيــوبـيــة يــواجــه مــرحـلــة تتسم باملتغيرات
السياسية واألمنية والعسكرية في إثيوبيا،

م ــا سـيـضـعــه ف ــي مــواج ـهــة ت ـحــديــات جـســام
داخـلـيــة وأخ ــرى خــارجـيــة .لكن إذا تمكن من
ض ـبــط إي ـق ــاع ــات األزمـ ـ ــات الــداخ ـل ـيــة وحـســم
ال ـص ــراع ــات الـعـسـكــريــة م ــع ت ـي ـغــراي وف ــرض
مصالحة داخـلـيــة بــن الـقــومـيــات اإلثيوبية،
وحقق اتفاقية تاريخية مع مصر والسودان،
فسيتمكن مــن تحقيق ت ــوازن فــي السياسة
الداخلية والـخــارجـيــة اإلثـيــوبـيــة ،سينعكس
إيجابًا على استقرار منطقة القرن األفريقي.
أمــا إذا فشلت سياساته الداخلية فسيشهد
اإلقليم مزيدًا من األزمات اإلنسانية والتردي
السياسي واألمني في إثيوبيا.
اختبارات داخلية

ويـقــول مــديــر معهد الــدبـلــومــاسـيــة الشعبية
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ،ي ــاس ــن أحـ ـم ــد ،ف ــي ح ــدي ــث مــع
«العربي الجديد»« ،إن الوالية الثانية لرئيس
ال ــوزراء اإلثـيــوبــي أبــي أحـمــد تتركز فــي هذه
الفترة حسب برنامج حزبه (االزده ــار) على
الـعـمــل لـتـحـقـيــق ال ـس ــام وت ـعــزيــز االقـتـصــاد
واالس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي ال ــذي ظــل ي ـنــادي به
الحزب .وظهرت بداياته في الخطط والبرامج
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وم ــن ضـمـنـهــا بــرنــامــج ال ــوالي ــة
الثانية الذي شرع فيه رئيس الوزراء بالفعل
في تأليف حكومة وطنية جمعت ثالث جهات
م ـع ــارض ــة ك ـب ــداي ــة إلشـ ـ ــراك ج ـم ـيــع ال ـشــركــاء
السياسيني في الحكومة ،خصوصًا في هذه
الفترة الجديدة إلثيوبيا».
وعـ ــن م ـلــف س ــد ال ـن ـه ـضــة ،ي ـتــوقــع أح ـم ــد أن
َي ـ ـحـ ــدث فـ ـي ــه تـ ـق ــدم كـ ـبـ ـي ــر ،ن ـت ـي ـج ــة الـ ـط ــرف
السياسي الحالي في إثيوبيا ضمن حكومة
مـنـتـخـبــة ،إل ــى ج ــان ــب ال ـه ــدف الــرئ ـي ـســي في
ت ـح ـق ـي ــق اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار إق ـل ـي ـم ــي م ـ ـنـ ــدرج تـحــت
سياسات واستراتيجيات أبي أحمد ،لكن هذا
مرهون أيضًا بتوفر إرادة مشتركة من أطراف
سد النهضة للوصول إلى حل إلنهاء األزمات
والخالفات حول السد.
أم ــا الـصـحــافــي اإلث ـيــوبــي ن ــور ال ــدي ــن عـبــده،
ـث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» إن
فـيـقــول فــي حــديـ ٍ

امل ــوال ــن ل ـل ـحــزب اإلسـ ــامـ ــي .وحـ ـ ــاول وزي ــر
الدفاع اليمني ،محمد املقدشي ،ردم الفجوة
الحاصلة مع قبائل مراد ،بزيارة إلى جبهات
ال ـق ـت ــال ف ــي م ــدي ــري ــة ج ـب ــل م ـ ـ ــراد ،مـنـتـصــف
األسبوع املاضي ،ومن هناك كانت املخاوف
ال ـح ـكــوم ـيــة واضـ ـح ــة م ــن م ـه ــادن ــة ال ـقـبــائــل
للحوثيني ،خصوصًا بعد االجتياح السلس
ملديريات بيحان وحريب وأجزاء من الجوبة.
وحـ ـ ــذر الـ ــوزيـ ــر ال ـي ـم ـنــي م ــن الـ ــوعـ ــود ال ـتــي
تمنحها جماعة الحوثيني للقبائل باألمان
فــي حــال عــدم قتالهم ،وق ــال إن «املليشيات
تحمل الـحـقــد لـكــل الـيـمـنـيــن ،وال ت ـفـ ّـرق في
جرائمها بــن صــديــق وع ــدو أو حليف ،ولم

تسلم مــن إرهــابـهــا دول ال ـجــوار واملـنـطـقــة».
وحتى اآلن ،ال تزال السيناريوهات غامضة
بشأن مستقبل معركة مأرب ،وال ُيعرف ما إذا
كــان «التحالف العربي» هو املؤجج الخفي
للنقمة القبلية عـلــى طــريـقــة إدارة املـعــركــة،
بهدف إزاحة حزب اإلصالح من املشهد أم ال.
لكن ما هو واضــح ،أن االنتصارات الحوثية
تـشـكــل ضــربــة مـعـنــويــة لـقـبــائــل مـ ــأرب كــافــة
ب ــدون اسـتـثـنــاء .عـلــى الــرغــم مــن مساحتها
الـصـغـيــرة ومــوقـعـهــا الـجـغــرافــي البعيد عن
ّ
حـقــول الـنـفــط وال ـغ ــاز ،إال أن ال ـخــذالن الــذي
تعرضت له مديرية العبدية بعد صمودها
فــي مــواجـهــة الـحـصــار والـهـجـمــات الحوثية
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سقوطها بمثابة رصــاصــة أخــرى فــي نعش
الـقــوات الحكومية وقـيــادات الشرعية بشكل
عام .ووفقًا لخبراء ،فمن شأن سقوط العبدية
أن يشكل ضربة معنوية لقبائل مــأرب التي
استبسلت فــي الـتـصــدي للهجوم الـحــوثــي،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال االن ـت ـق ــام ـي ــة
املـحـتـمـلــة ال ـتــي تـلـجــأ إلـيـهــا املـلـيـشـيــات في
الـ ـع ــادة ع ـنــد تـحـقـيــق م ـكــاســب ف ــي مـنــاطــق
ال ـخ ـص ــوم ،ب ـن ـســف م ـنــازل ـهــم واإلم ـ ـعـ ــان في
إذاللـ ـه ــم وك ـس ــر شــوك ـت ـهــم ب ـم ـص ــادرة كــافــة
ممتلكاتهم.
ويؤكد نائب املدير التنفيذي لـ«مركز صنعاء
للدراسات االستراتيجية» ،أسامة الروحاني،
هــذا األم ــر ،ويــرى أن أي تقدم للحوثيني في
م ـ ـ ــأرب ،ب ـم ـثــابــة «انـ ـكـ ـس ــار م ـع ـن ــوي لـلـنــاس
والـقـبـيـلــة» ،خصوصًا عندما يصاحب ذلك
ع ــدم وضـ ــوح ف ــي طــريـقــة إدارة «الـشــرعـيــة»
للمعركة ،األم ــر ال ــذي يخلق مساحة كبيرة
لـعــدم الثقة فــي هــذه املــرجـعـيــة ،ويعني ذلك
استمرار سقوط كثير من املناطق.
وي ـق ــول ال ــروح ــان ــي ،وه ــو خـبـيــر ف ــي مـجــال
السلم وحل النزاعات ،في حديث مع «العربي
الجديد» ،إنه «في مقابل انتحارية ونظامية
الحوثيني فــي الـهـجــوم ،هـنــاك عشوائية في
ً
إدارة املـعــركــة مــن قـبــل الـشــرعـيــة ،فـضــا عن
خــذالنـهــا للقبائل ،وع ــدم ارت ـقــاء أدائ ـهــا إلى
م ـس ـت ــوى الـ ـح ــدث واألهـ ـمـ ـي ــة ل ـه ــذه امل ـعــركــة
املصيرية».
ويرجع الباحث نفسه االنتكاسة األخيرة في
العبدية ومــا سبقها ،إلــى «خـلــل فــي طبيعة
ال ـعــاقــة ب ــن الـقـبـيـلــة وال ـح ـكــومــة الـشــرعـيــة،
ووجود أجندات مختلفة ،فالحكومة لم ترفد
قبائل العبدية باإلمدادات ،ولم تحرك أي لواء
عـسـكــري لـفــك الـحـصــار عنها وال ــذي استمر
ألس ــاب ـي ــع ،ف ـي ـمــا حـ ــزب اإلص ـ ـ ــاح ،املـسـيـطــر
األكبر داخل مأرب ،لديه أجندة تتعارض مع
مصالح اآلخــريــن ،وهــو ما ساهم في اهتزاز
الثقة وانقسام الصفوف» .ويــرى الروحاني
أن سقوط مأرب «قد ّ
يغير املعادلة واملواقف
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الدولية من امللف اليمني ،إذ ستكون مداخل
الـتـفــاوض مختلفة ،بعد أن تصبح جماعة
الحوثيني صاحبة اليد العليا على الطاولة
وذات الصوت األقوى».
ارتباك التحالف

خالفًا للشقاق الحاصل في معسكر الشرعية،
يبرز ارتباك التحالف الذي تقوده السعودية،
كـسـبــب آخ ــر لــان ـت ـكــاســات امل ـتــاح ـقــة الـتــي
حـصـلــت ف ــي مـ ــأرب وامل ـح ــاف ـظ ــات امل ـج ــاورة
لها .فقد عــاش التحالف خــال العام األخير
مــن عملياته فــي اليمن ،حالة غير مسبوقة
م ــن االرتـ ـب ــاك ،وخ ــاف ــا إلق ــال ــة قــائــد ال ـقــوات
املشتركة ،األمـيــر فهد بــن تركي مــن منصبه
مطلع سبتمبر/أيلول  ،2020وفشل تطبيق
ات ـفــاق ال ــري ــاض ُ(وقـ ــع فــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الـثــانــي ع ــام  ،2019بــن الـحـكــومــة الشرعية
واملجلس االنتقالي الجنوبي) جنوبًا ،كانت
ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن ت ـشــن أع ـن ــف الـهـجـمــات
فــي العمق الـسـعــودي .وشـهــدت العالقة بني
ق ــوات التحالف والـجـيــش اليمني حــالــة من
ع ــدم ال ـث ـقــة ،وت ـحــدي ـدًا مـنــذ س ـقــوط مــديــريــة
ن ـهــم ف ــي ص ـن ـع ــاء ،وم ـحــاف ـظــة الـ ـج ــوف ،في
أيــدي الحوثيني مطلع العام املاضي .وعلى
الرغم من تقليص الدعم اللوجيستي بشكل
شبه كلي ،إال أن املقاتالت الحربية التابعة
للتحالف حافظت على حـضــورهــا املعتاد،
ّ
مــن خ ــال ش ــن غ ــارات يــومـيــة لكبح الــزحــف
الحوثي نحو مأرب ،وذلك من صرواح غربًا
وحتى رحبة جنوبًا.
ووف ـقــا مل ـصــادر عـسـكــريــة حـكــومـيــة تحدثت
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ف ـق ــد أدى تـقـلـيــص
ال ـت ـحــالــف ل ـلــدعــم املـ ـق ــدم لـلـجـيــش الـيـمـنــي،
وكذلك انقطاع مرتبات الجنود ألشهر عدة،
إلى عدم تكافؤ املعركة مع الحوثيني ،الذين
يتفوقون بالصواريخ الباليستية والطائرات
املسيرة .وذكــرت املـصــادر ،أن قــوات الجيش
الــوط ـنــي «اض ـط ــرت طـيـلــة األش ـه ــر املــاضـيــة
إلــى ش ــراء ذخــائــر الــدبــابــات والــرصــاص من
السوق السوداء مع توقف دعم التحالف ،ما
جعلها تخوض املعركة بأسلحة متواضعة».
وأر ّج ـ ـعـ ــت امل ـ ـصـ ــادر سـ ـل ــوك ال ـت ـح ــال ــف إل ــى
تحفظه على طريقة إدارة املعركة التي يمسك
بزمامها نائب الرئيس ،علي محسن األحمر،
امل ـت ـه ــم ب ـت ـغــذيــة الـ ـخ ــاف ــات داخـ ـ ــل مـعـسـكــر
الشرعية ،من خالل تهميش قيادات عسكرية
ً
وقبلية ،فضال عن اتهامات لقيادات الجيش
اليمني فــي مــأرب بالفساد وصناعة جيش
مــن األس ـمــاء الــوهـمـيــة .ومــع الـتـقــدم السريع
للحوثيني فــي جبهات جنوب م ــأرب ،حــاول
الـتـحــالــف ت ــدارك األم ــر ،حـيــث ظـهــر ع ــدد من
األسـلـحــة الـنــوعـيــة ،منها مــدافــع «هــاوتــزر»
التي تمتلكها القوات البرية السعودية ،في
مديرية الجوبة جنوبي مأرب ،لصد هجمات
الحوثيني .كما عاد التحالف لنشر تفاصيل
يومية عن عــدد الضربات التي يشنها ضد
املليشيات الـحــوثـيــة ،خصوصًا الـتــي كانت
تحاصر مديرية العبدية .وال ُيعرف ما هي
استراتيجية التحالف خــال الفترة املقبلة.
وبــالـتــزامــن مــع سـقــوط مــديــريــة العبدية في
قـبـضــة الـحــوثـيــن ،ك ــان الـعــاهــل الـسـعــودي،
سـلـمــان بــن عـبــد الـعــزيــز ،يـصــدر أم ـرًا ملكيًا
بتعيني الفريق الركن ،مطلق األزيمع ،قائدًا
ل ـل ـقــوات امل ـش ـتــركــة ،وذلـ ــك بـعــد أك ـثــر م ــن 13
شهرًا من تكليفه بالقيام بعمل قائد القوات
ً
املشتركة للتحالف في اليمن بديال عن األمير
املقال بشبهات فساد مالي ،فهد بن تركي.

اتفاق دايتون جديد؟
أب ــي أح ـمــد «ق ــام بــإصــاحــات سـيــاسـيــة عــدة
أثناء فترة رئاسته الحكومة السابقة منذ عام
 ،2018مــن بينها إلـغــاء التحالف ال ــذي حكم
إثيوبيا لعقود طويلة ،وتأسيس حزب جديد
مــن رح ــم الـتـحــالــف ،وال ـفــوز فــي االنـتـخــابــات
املـحـلـيــة األخـ ـي ــرة .ف ـهــذه ال ــوالي ــة ه ــي األول ــى
بــالـنـسـبــة ل ـلــرجــل ،وتـعـتـبــر والي ـت ــه انـطــاقــة
لـعـهــد م ــا بـعــد الـتـحــالــف ال ــذي كــانــت تـقــوده
جبهة تحرير تيغراي ،وستحرص الحكومة
خــال الفترة املقبلة على تحقيق ت ــوازن بني
م ـس ــاع ــي الـ ـس ــام وت ـح ـق ـي ــق تـ ـق ــدم ع ـس ـكــري
ميدانيًا».
أما عن مستقبل الصراع مع «جبهة تيغراي»
وحسم النزاع سلمًا أو حربًا ،فيرى عبده «أن
الـجـبـهــة ف ـقــدت نـفــوذهــا بـفـقــدانـهــا السيطرة
وقـ ـي ــادة امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي  .2018كما
خ ــرج ــت م ــن جـمـيــع أط ــر ال ـل ـع ـبــة الـسـيــاسـيــة
على وقع اندالع الحرب بينها وبني الحكومة
املركزية في نوفمبر/تشرين الثاني .»2020
وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن «ج ـب ـه ــة ت ـح ــري ــر ت ـي ـغ ــراي»
تريد اليوم الـعــودة إلــى املشهد عبر الصراع
ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـن ـت ـهــي ب ـم ـف ــاوض ــات
سياسية ،فهناك أعــداء من جيرانها يسعون
لسحقها ،وقــد تتمكن الحكومة مــن تحقيق
حـســم عـسـكــري ،ال سـيـمــا أن الـجـبـهــة تــواجــه
وضـ ـ ـع ـ ــا اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا غ ـ ـيـ ــر م ـ ـس ـ ـبـ ــوق نـ ـظـ ـرًا
الستهداف شبكاتها االقتصادية املحلية من
قبل الحكومة اإلثيوبية» .ويعتبر أن «هناك
اعتقادًا كاسحًا في إثيوبيا أن جبهة تيغراي
لن تستجيب لحل سلمي حقيقي ما لم تدرك
أن الوضع العسكري سيفقدها كل شيء».

يواجه أبي اتهامات
أميركية بارتكاب أركان
نظامه جرائم حرب

اعتبر كل من أليكس رونــدوس ومــارك ميديش في مقال بصحيفة
بوليتيكو ،أمس ،أن إثيوبيا تغرق في الفوضى بسبب الحرب المندلعة
في إقليم تيغراي ،وحان الوقت
التــفــاق دايــتــون جــديــد للسالم
هناك ،في إشارة لالتفاق الذي أبرم
عام  1995إلنهاء الصراع الدموي
فــي البوسنة والــهــرســك .وقــال
الكاتبان إن «إثيوبيا تقف على
شفا حــرب أهلية ،فيما الماليين
يــتــضــورون جــوعــً ،والفظائع
تتوالى ،ولكن ال يزال هناك وقت
لتغيير األمور ،إذا تم التحرك اآلن».

ضغوط دولية

وإلـ ــى ج ــان ــب ال ـص ــراع ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،يــواجــه
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي ض ـغ ـطــا دولـ ـي ــا،
خصوصًا مــن الــواليــات املـتـحــدة الـتــي تهدد
بـفــرض عـقــوبــات على شخصيات نــافــذة في
ال ـن ـظ ــام اإلثـ ـي ــوب ــي ،ب ـت ـهــم تـتـعـلــق بــارت ـكــاب
جرائم حرب في إقليم تيغراي .كما يتصاعد
الـضـغــط ال ــدول ــي مــع ب ــروز ات ـهــامــات جــديــدة
متعلقة بحقوق اإلنسان في إثيوبيا ،آخرها
ط ــرد سـبـعــة مــوظـفــن ف ــي األم ــم امل ـت ـحــدة من
ق ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة ،ب ــدع ــوى تـقــديــم
إفـ ـ ــادات غ ـيــر دق ـي ـقــة ح ــول ارت ـكــاب ـهــا م ـجــازر
حرب في إقليم تيغراي ،وهو ما يضعها أمام
مــواج ـهــات مـفـتــوحــة دول ـيــا ومـحـلـيــا ،ويــزيــد
م ــن إخ ـفــاقــات ـهــا الــداخ ـل ـيــة وي ـضــع الـعــراقـيــل
أمــام ترميم عالقاتها مــع الـخــارج بعد حرب
تـيـغــراي ع ــام  .2020وف ــي ه ــذا ال ـصــدد يقول
عبده« :أعتقد أن العالقات مع األمــم املتحدة
دخـ ـل ــت فـ ــي م ــرح ـل ــة حـ ــرجـ ــة ،ال س ـي ـم ــا بـعــد
عــدم ق ــدرة الـطــرفــن على االت ـفــاق على آليات
الـتـعــامــل مــع الــوضــع اإلن ـســانــي فــي تـيـغــراي
واملـنــاطــق امل ـج ــاورة املـتــأثــرة بــال ـصــراع» .أمــا
املـفــاوضــات حــول أزمــة ســد النهضة فشهدت

تعثرًا واضـحــا ولــم تتمخض عــن املفاوضات
بني الدول الثالث منذ سنوات نتائج إيجابية،
لكن يعول كثيرون على أن يحقق أبي أحمد في
واليته الثانية اختراقًا ينجز اتفاقًا تاريخيًا
مع مصر والسودان .ويرى محللون أن مسار
ملف سد النهضة لن يتأثر بتشكيل الحكومة
الجديدة ،وأن اإلدارة باألمر الواقع هي سيدة
املوقف ،من خالل ّ
توجه إثيوبيا نحو تعبئة
السد مع مراعاة الظروف املناخية ،وستحاول
أن تثبت للقاهرة والخرطوم ،أنــه ليست ثمة
أض ـ ــرار جــان ـب ـيــة ل ـل ـم ـشــروع ،ت ـه ــدد املـصــالــح
املائية ملصر والسودان.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،يـقــول الـبــاحــث الـســودانــي
ع ـب ــاس ص ــال ــح ،امل ـق ـيــم ف ــي أدي ـ ــس أب ــاب ــا في
تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «إدارة سد
النهضة ستكون إحــدى أهــم األوراق لتعبئة
وحـشــد ال ــداخ ــل ،كـمــا ستشكل أيـضــا مصدر
ق ـل ــق أم ـ ـنـ ــي ،ال س ـي ـم ــا ب ـع ــد وص ـ ـ ــول م ـســار
الـتـفــاوض إلــى طــريــق م ـســدود .وسيظل هذا
املـلــف ي ــراوح مـكــانــه ال سيما إذا تـحــول إلــى
مــوضــوع أمــن قــومــي إلثيوبيا خــال املرحلة
املقبلة؛ فمالمح السياسة الخارجية للحكومة
وأولوياتها ستتحدد في كيفية إدارة النزاع

م ــع تـ ـيـ ـغ ــراي ،وال ـ ـ ــذي س ـي ـح ــدد ب ـ ـ ــدوره ن ــوع
وم ـس ـتــوى ال ـعــاق ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ك ـمــا يــرســم
أيضًا العالقات مع املجتمع الدولي خصوصًا
الدول الكبرى التي لها مصالح في املنطقة».
أم ــا الصحافية املـصــريــة فــي مــوقــع «ق ــراءات
أفــري ـق ـيــة» روض ــة ش ــري ــف ،ف ـتــرى ف ــي حــديــث
مع «العربي الجديد» ،أن «ملف سد النهضة
يسير كما تريده الحكومة اإلثيوبية ،وسيظل
كـمــا هــو عليه بالنسبة ّألدي ــس أب ــاب ــا .وهــي
س ـيــاســة ت ـت ـســم بــال ـت ـعــنــت وف ـ ــرض سـيــاســة
األمــر الــواقــع ،وستظل قائمة في املفاوضات
م ــع مـصــر وال ـ ـسـ ــودان ،كـمــا سـتــوظــف أدي ــس
أبابا هذا امللف في دعم وتوسيع نفوذها في
أفريقيا ،وتعزيز ثقلها عبر االتحاد األفريقي،
وتوجيه رســائــل دعــم وتأييد لبعض القوى
املجاورة لتكون داعمة لها في قضية السد».
وتـشـيــر إل ــى أن مستقبل ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
فــي إثيوبيا يــواجــه فـتــرة مليئة بالتحديات
املـصـيــريــة؛ مـنـهــا ال ـحــرب فــي إقـلـيــم تـيـغــراي
وأزم ــة ســد النهضة واملشكلة الـحــدوديــة مع
ال ـســودان وغـيــرهــا ،وأن قضية ســد النهضة
ونجاح إثيوبيا في فرض إرادتها وشروطها
على مصر والسودان وملء السد في موعده،
ق ــد أع ـط ــت أبـ ــي أح ـم ــد ف ــرص ــة ك ـب ـيــرة لـلـفــوز
بــواليــة ثانية ،على الــرغــم مــن تعثره فــي حل
املشاكل األخــرى التي تواجهها البالد .وهذا
يــدل على مــدى الحشد الشعبي تجاه قضية
سد النهضة وتفوقها على القضايا املصيرية
األخرى في إثيوبيا.
وعن طرد املسؤولني التابعني لألمم املتحدة
واتهامهم بتحويل املساعدات اإلنسانية إلى
«جبهة تحرير تـيـغــراي» ،كما جــاء فــي بيان
وزارة الخارجية اإلثـيــوبـيــة ،تــرى شــريــف أن
ذلــك يــؤكــد رفــض أبــي أحـمــد الـشــديــد لتدخل
أي ق ــوى خــارج ـيــة ف ــي أزمـ ــة إقـلـيــم تـيـغــراي،
حتى مــن جــانــب إنـســانــي ،وه ــذا سيفاقم من
األزمة الراهنة ومن السياسات التي تتخذها
الحكومة اإلثيوبية والتي تجعلها في موضع
حرج مع املجتمع الدولي.
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الحدث

تستأنف اللجنة
الدستورية السورية
أعمالها اليوم
اإلثنين في مدينة
جنيف ،حيث
تناقش هذه اللجنة
بصيغتها المصغرة
المبادئ الدستورية،
في وقت ال يتوقع
كثيرون أن يتمخض
عن هذه الجولة
شيء ،بينما ينتظر
أن يواصل النظام
سياسية المماطلة
وإهدار الوقت

محادثات
جنيف السورية
المسار
السياسي
حضر ملف اجتماعات
اللجنة الدستورية خالل
لقاء رئيس النظام
بشار األسد أمس األحد
بالمبعوث الخاص للرئيس
الروسي فالديمير بوتين
إلى سورية ألكسندر
الفرنتييف ونائب وزير
الخارجية الروسي سيرغي
فيرشينين .ونقلت وكالة
«سانا» أنه تم التأكيد على
أهمية االستمرار في
المسار السياسي.

جال بيدرسن أخيرًا في العديد من العواصم ومنها دمشق (لؤي بشارة /فرانس برس)

الفشل ينتظر الجولة
السادسة لملهاة «اللجنة
الدستورية»
أمين العاصي

بعد أشـهــر عــدة مــن تعطل أعمالها،
تـعــود اللجنة الــدسـتــوريــة السورية
ّ
املـشــكـلــة م ــن قـبــل األم ــم امل ـت ـحــدة من
ممثلي املعارضة والنظام ،واملنوط بها وضع
دسـتــور جــديــد لـلـبــاد ،لالجتماع مـجــددًا في
م ــدي ـن ــة ج ـن ـيــف ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،ب ـع ــد ج ــوالت
م ـكــوك ـيــة م ــن امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي إلـ ــى ســوريــة
غـيــر بـيــدرســن ،لتجسير ه ـ ّـوة الـخــافــات بني
النظام وداعـمـيــه ،وبــن املـعــارضــة وحلفائها
اإلق ـل ـي ـم ـيــن .وت ـب ــدأ ه ــذه الـلـجـنــة بصيغتها
امل ـ ـص ـ ـغـ ــرة الـ ـ ـي ـ ــوم اإلثـ ـ ـن ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـج ــول ــة
ال ـس ــادس ــة ب ـعــد تــوقــف دام أشـ ـهـ ـرًا ،إذ كــانــت
الجولة الخامسة من اجتماعات هذه اللجنة
قــد عقدت فــي يناير /كــانــون الثاني املاضي،

بينما كانت نتائجها ،وما سبقها من جوالت،
ص ـف ـرًا .وع ـقــد أم ــس األح ــد اجـتـمــاع تمهيدي
لـهــذه الـجــولــة فــي مقر األم ــم املـتـحــدة بمدينة
ج ـن ـي ــف ،ض ــم ال ــرئ ـي ـس ــن امل ـش ـت ــرك ــن لـلـجـنــة
ال ــدس ـت ــوري ــة (عـ ــن امل ـع ــارض ــة ه ـ ــادي الـبـحــرة
وعــن النظام أحمد الـكــزبــري) ،وبيدرسن ،في
اجتماع هو األول من نوعه منذ انطالق أعمال
اللجنة الدستورية .وكان املبعوث األممي قد
جــال أخـيـرًا فــي العديد مــن الـعــواصــم ،ومنها
العاصمة الـســوريــة دمـشــق ،لتمهيد الطريق
مجددًا أمــام هذه اللجنة التي تعتبرها األمم
املتحدة خطوة واسعة باتجاه التوصل إلى
ح ــل س ـيــاســي ف ــي الـ ـب ــاد ،ال ـت ــي ب ــات ــت ال ـيــوم
م ـعــرضــة ل ـكــل ال ـس ـي ـنــاريــوهــات ،وم ــن بينها
البقاء على الحال ذاته لسنوات عدة مقبلة.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ذك ـ ــرت صـحـيـفــة «ال ــوط ــن»

التابعة للنظام ،أمــس األح ــد ،أن بيدرسن
قـ ـ ـ ـ ّـدم فـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق اق ـ ـتـ ــراحـ ــا ل ـل ــوف ــود
املشاركة بأن يتم البحث بنصوص املبادئ
ً
الــدس ـتــوريــة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه «ت ــم االت ـفــاق
على تقديم نــص مـبــدأ دسـتــوري واح ــد كل
يوم ،خالل أيام اإلثنني والثالثاء واألربعاء
والخميس ،لتتم مناقشته ،على أن يخصص
آخر يوم من الجولة ،وهو الجمعة ،ملناقشة
ع ــام ــة ،وت ـق ـي ـيــم ن ـق ــاط ال ـت ــواف ــق وال ـخ ــاف
بــن امل ـشــاركــن عـلــى امل ـب ــادئ األرب ـع ــة التي
طرحت».
م ــن جــان ـبــه ،أع ـلــن رئ ـيــس هـيـئــة الـتـفــاوض
الـســوريــة املـعــارضــة ،أنــس الـعـبــدة ،أول من
أمــس السبت ،اعتماد منهجية جــديــدة في
اج ـت ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،مـشـيـرًا
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي عـ ـق ــده ع ـب ــر تـقـنـيــة
االتـ ـ ّص ــال امل ــرئ ــي إلـ ــى أن «وف ـ ــد امل ـعــارضــة
تـ ـح ــض ــر جـ ـ ـيـ ـ ـدًا ،وس ـ ـي ـ ـبـ ــذل ك ـ ــل الـ ـجـ ـه ــود
للدفع باملسار الــدسـتــوري ،وتحقيق تقدم
ملموس باملسار السياسي ،وفــق منهجية
جــديــدة الجـتـمــاعــات اللجنة الــدسـتــوريــة».
وأض ــاف« :تــم التوافق على املنهجية التي
اقـتــرحـهــا مـبـعــوث األمـ ــم امل ـت ـحــدة م ــن أجــل
التحفيز نحو اإلنجاز باللجنة الدستورية
ال ـس ــوري ــة» .وأوض ـ ــح ال ـع ـبــدة أن املنهجية
الجديدة «تتمثل فــي محاولة االنتقال من
مرحلة النقاش ملرحلة الصياغة ،من خالل
تقدم األطراف الثالثة (وفد املعارضة ووفد
ال ـن ـظــام ووفـ ــد املـجـتـمــع امل ــدن ــي) بـعـنــاويــن
ل ـل ـم ـبــادئ األس ــاس ـي ــة ل ـل ــدس ـت ــور» ،مضيفًا
أن ــه «ق ـبــل ب ــدء االج ـت ـمــاعــات ،سـيـتــم تقديم

الفرقان :لن يكون
هناك أي تقدم بأعمال
اللجنة الدستورية

مـ ـس ــودات ن ـص ــوص م ـق ـتــرحــة لـنـقـلـهــا إلــى
جلسات اللجنة».
وك ــان ــت األمـ ــم امل ـت ـحــدة ق ــد أقـ ـ ّـرت ف ــي الـجــولــة
ال ــراب ـع ــة م ــن م ـف ــاوض ــات جـنـيــف ب ــن الـنـظــام
واملعارضة السورية التي عقدت في فبراير/
شـبــاط مــن ع ــام  2017أرب ــع س ــال تفاوضية،
تشمل القضايا الخاصة بإنشاء حكم انتقالي
غير طائفي يضم الجميع ،والقضايا املتعلقة
بــوضــع ج ــدول زمـنــي ملـســودة دسـتــور جديد،
وإجـ ــراء انـتـخــابــات ح ــرة ونــزيـهــة بـعــد وضــع
الــدس ـتــور ،واسـتــراتـيـجـيــة مـكــافـحــة اإلره ــاب
وال ـحــوك ـمــة األم ـن ـي ــة .وك ــان ــت األم ـ ــم املـتـحــدة
تخطط لكتابة دستور جديد خالل عام ،2017
ً
إال أن النظام السوري عرقل مهمتها طويال،
قبل أن تعقد اللجنة الــدسـتــوريــة املــؤلـفــة من
 150عضوًا بالتساوي بني النظام واملعارضة
واملجتمع املــدنــي ،أول ــى جوالتها أواخ ــر عام
 .2019وانـبـثـقــت م ــن الـهـيـئــة املــوس ـعــة لجنة
مـصـغــرة (هــدفـهــا صـيــاغــة الــدس ـتــور) مــن 45
ع ـض ـوًا ب ــواق ــع  15م ــن ك ــل م ـج ـمــوعــة ،تتخذ
قراراتها بموافقة  75في املائة من أعضائها،
وبرئاسة مشتركة من النظام واملعارضة.
وع ـق ــدت خ ــال ع ــام  2020وب ــداي ــة ع ــام 2021
أربع جوالت انتهت جميعها بالفشل ،إذ كان
ال ـن ـظــام ي ـش ـتــري ال ــوق ــت لـتـنـظـيــم انـتـخــابــات
رئ ــاس ـي ــة وف ـ ــق دسـ ـت ــور وضـ ـع ــه ع ـ ــام ،2012
وه ــو م ــا ح ــدث أواخ ـ ــر م ــاي ــو /أيـ ــار املــاضــي،
عندما ّثبت بشار األســد نفسه رئيسًا لــدورة
رئاسية جديدة تنتهي في عام  .2028وكانت
امل ـعــارضــة ال ـســوريــة قــد واف ـقــت تـحــت ضغط
إقليمي ودولــي على االنـخــراط في محادثات
م ــع ال ـن ـظــام ح ــول ال ــدس ـت ــور ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ّ
أن قـ ــرارات األم ــم املـتـحــدة ت ـنـ ّـص عـلــى إنـجــاز
ً
االنتقال السياسي أوال.
مــن الـسـيــاق ،عـ ّـبــر عضو الهيئة املــوسـعــة عن
املجتمع املدني ،سليمان القرفان ،عن اعتقاده
ب ــأن ــه «لـ ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك أي ت ـق ــدم ف ــي أع ـمــال
اللجنة الــدسـتــوريــة» ،مضيفًا فــي حــديــث مع
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه «ل ــن تختلف الـجــولــة
الـســادســة عــن سابقاتها ،وذل ــك لـعــدم وجــود
توافق حقيقي ودعم ألعمال اللجنة من الدول
الفاعلة بامللف السوري».
وأشـ ـ ــار ال ـف ــرق ــان إلـ ــى أن «ال ـن ـظ ــام غ ـيــر جــاد
باالنخراط في أعمال اللجنة ،فاملنهجية التي
ت ــم ال ـتــوافــق عـلـيـهــا لـعـمــل ال ـجــولــة الـســادســة
تـ ــوحـ ــي ب ـ ــذل ـ ــك» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ت ـ ـش ـ ـتـ ــرط ه ــذه
املنهجية ال ـتــوافــق عـلــى امل ـبــادئ الـتــي سيتم
طرحها ونقاشها مــن قبل الــوفــود املشاركة،
م ــا ي ـع ـنــي م ـن ــاق ـش ــة ك ــل ش ـ ــيء وت ــرحـ ـي ــل كــل
شيء إلى املستقبل الستحالة التوافق» .كما
ّ
يتغير شــيء فــي املشهد
رأى القرفان أنــه «لــم
الـ ـس ــوري» ،مــوضـحــا أن «ال ـن ـظــام ي ــرى نفسه
منتصرًا ،وال تزال الواليات املتحدة األميركية
غير جادة في االنخراط بامللف السوري».
وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ــواص ــل ال ـن ـظ ــام س ـيــاســة
املماطلة والتسويف ،خاصة أنه ال يزال يعلن
رف ـضــه االنـ ـخ ــراط ف ــي الـعـمـلـيــة الــدس ـتــوريــة،
إذ يطلق عـلــى الــوفــد ال ـقــادم مــن دمـشــق اســم
«الوفد الوطني» الذي يطالب بتعديالت على
دس ـتــور ع ــام  ،2012بينما ال ـق ــرارات الــدولـيــة
تدعو إلى كتابة دستور جديد .وينص القرار
الدولي الشهير  2254والذي صدر أواخر عام
 2015عـلــى «اع ـت ـمــاد م ـســار صـيــاغــة دسـتــور
جديد لسورية» ،وعلى «إجراء انتخابات حرة
ونــزي ـهــة عـلــى أسـ ــاس الــدس ـتــور ال ـجــديــد في
غضون  18شهرًا تحت إشراف األمم املتحدة».
وكـ ــان م ـع ــاذ ال ـخ ـط ـيــب ،وه ــو الــرئ ـيــس األول
لهيئة التفاوض ،قد وصف اللجنة الدستورية
أخيرًا بـ«الخديعة لكسب الوقت ريثما يطحن
الشعب السوري كله أو يتعب».
من جانبه ،رأى املحلل السياسي رضوان زيادة
في حديث مع «العربي الجديد» أنه «لن يكون
هناك أي تقدم في أعمال اللجنة الدستورية»،
معربًا عن اعتقاده بأن «هــذه املفاوضات ،إذا
صحت تسميتها كذلك ،هي مفاوضات عبثية
لن تفضي إلى شيء» .وأضاف« :األمم املتحدة
تعتقد بجدواها على الــرغــم مــن عــدم التقدم،
كي تبرر وجودها ،لألسف ال أجد سببًا آخر».

خاص

مصر وتركيا :أفكار اقتصادية لتعويض الجمود السياسي
في الوقت الذي يسود
فيه الجمود على صعيد
تسوية الملفات السياسية
العالقة بين مصر وتركيا،
تعمل الدولتان على حل
مشكالت اقتصادية
القاهرة ـ العربي الجديد

في وقت تتراكم فيه أسباب متعددة إلضعاف
وتـ ـي ــرة الـ ـتـ ـق ــارب ب ــن م ـصــر وت ــركـ ـي ــا ،عـلــى
رأسـهــا مـشــروع الــربــط الكهربائي للقاهرة
مع اليونان وقـبــرص ،وانــزعــاج القاهرة من
صفقات بيع الطائرات املسيرة التركية إلى
إثيوبيا ،ومطالبة واشنطن وأوروبــا بوقف
هـ ــذه ال ـص ـف ـقــات ب ـح ـســب م ــا ن ـش ــرت وك ــال ــة
ً
«روي ـ ـتـ ــرز» أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـضــا ع ــن ع ــدم االت ـفــاق
ع ـلــى تـفــاصـيــل ان ـت ـقــال الـسـلـطــة ف ــي لـيـبـيــا،
قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«العربي
الجديد» ،إن هناك توافقًا تطور بني البلدين
خ ــال األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ع ـلــى إع ـط ــاء امل ـجــال
االقتصادي والتجاري أولوية لحل املشاكل
العالقة بشأنه خالل األسابيع املقبلة.
وه ــذه املـشــاكــل تتنوع وفـقــا لــرؤيــة الجانب
التركي؛ فهناك ما يتعلق بمشاكل تراخيص
الـشــركــات امل ـصــدرة للسلع واملـنـتـجــات إلــى
مـ ـص ــر ،وت ـع ـط ــل ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ب ـع ــض تـلــك

الشركات لعدم استيفاء الـشــروط املطلوبة
للتصدير وفقًا للقواعد املصرية أو ألسباب
أم ـن ـيــة وح ـس ــاس ـي ــات س ـيــاس ـيــة ق ــائ ـم ــة ،أو
لتشابه السلع املصدرة مع سلع أخرى تأتي
من دول ترغب القاهرة في تدعيم العالقات
معها من خــال وسائل مختلفة منها منح
األفضلية ملستثمريها.
وهـ ـ ـن ـ ــاك قـ ـس ــم آخ ـ ـ ــر م ـ ــن امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ي ــرت ـب ــط
بـتـعـطـيــل ت ــراخ ـي ــص عـ ــدد م ــن امل ـش ــروع ــات
التركية التي تم االتفاق عليها في سنوات
سابقة إلقامة مصانع مواد غذائية مختلفة
ومنسوجات في بعض املناطق الصناعية
بمصر ،وذلك أيضًا ألسباب أمنية بحتة ،أو
ً
لدخول الجيش ممثال في شركاته املختلفة
أو الـشــراكــات التي عقدها مــع بعض رجــال
األع ـمــال املـحـلـيــن ،فــي امل ـجــاالت اإلنتاجية
نفسها ،ورغبته فــي تقليل فــرص املنافسة
في هذه املجاالت.
أمـ ــا ال ـق ـس ــم ال ـث ــال ــث م ــن املـ ـش ــاك ــل ،فـيـخــص
قــواعــد الـتـصــديــر واالس ـت ـيــراد بــن البلدين
بشكل عام ،والتي أدت إلى تراجع الصادرات
املـصــريــة إل ــى تــركـيــا أي ـضــا ،عـلــى الــرغــم من
استمرار نشاط حركة التبادل بني البلدين
مـ ـتـ ـج ــاوزًا  6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر خـ ــال ال ـع ــام
الـحــالــي ،وعـلــى الــرغــم مــن تـصــديــر بضائع
ومـنـتـجــات تــركـيــة إل ــى مـصــر فــي الـسـنــوات
السبع األخيرة بنحو  22مليار دوالر ،مقابل
ص ـ ــادرات مـصــريــة بـنـحــو  12مـلـيــار دوالر،
وهـ ــو م ـع ــدل ال ي ــرض ــي دوائـ ـ ــر االس ـت ـث ـمــار
املختلفة في البلدين ،نظرًا ملا يتمتعان به
من إمكانات تسمح بمبادالت أكبر من ذلك.

وأوض ـحــت امل ـصــادر أنــه تــم الـتـبــاحــث حــول
ه ــذه امل ـشــاكــل ف ــي زيـ ــارة أج ــراه ــا فــريــق من
رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال األتـ ـ ـ ــراك إلـ ــى م ـص ــر نـهــايــة
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي -لـ ــم ت ـع ـلــن ع ـن ـهــا ال ـقــاهــرة
رس ـم ـي ــا -وت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق م ــع م ـم ـث ـلــي وزارة
التجارة والصناعة وهيئة االستثمار ،على
ً
عقد لقاء آخر خالل الشهر املقبل ،فضال عن
زي ــارة مــن اتـحــاد الـغــرف التجارية املصرية
ألنـ ـق ــرة ق ـبــل ن ـهــايــة الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ف ــي ما
يـعـتـبــر إحـ ـي ـ ً
ـاء ل ـق ـنــاة االق ـت ـص ــاد لتحسني
العالقات بني البلدين ،بعد تعطل هذا املسار
لـفـتــرة والـتــركـيــز عـلــى ال ـل ـقــاءات السياسية
واألمـنـيــة «االسـتـكـشــافـيــة» الـتــي عـقــدت في
الـقــاهــرة وأن ـق ــرة .وأشـ ــارت امل ـصــادر إل ــى أن

االتـصــاالت االقتصادية التي كانت تقريبًا
ال ــوح ـي ــدة الـنـشـطــة خ ــال ف ـتــرة الـخـصــومــة
التامة بني النظامني الحاكمني بعد انقالب
يــولـيــو/تـمــوز  2013فــي م ـصــر ،تــم الـلـجــوء
إل ـي ـهــا ب ــات ـف ــاق ض ـم ـنــي ب ــن ال ـط ــرف ــن على
تـحـســن األوض ـ ــاع والـبـحــث عــن احـتـمــاالت

إحياء التفاهمات
االقتصادية حاليًا له
أهداف بعيدة المدى

تسعى تركيا لزيادة معدل صادراتها إلى السوق المصرية (إدوين رمسبرغ)Getty/

ل ـ ـت ـ ـقـ ــارب أوسـ ـ ـ ــع ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـع ـث ــر الـ ـت ــواف ــق
ال ـس ـيــاســي ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،بـسـبــب تعثر
االت ـ ـفـ ــاق ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ــى عـ ــدد م ــن امل ـل ـف ــات،
أبــرزهــا ليبيا وامل ـعــارضــون املـصــريــون في
تــرك ـيــا وامل ـط ـل ــوب ــون م ــن ج ـمــاعــة اإلخ ـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن .وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أيـ ـض ــا أن
إحياء التفاهمات االقتصادية في التوقيت
الحالي له أهــداف أخرى بعيدة املــدى ،وهي
رغبة عدد من رجال األعمال والجهات شبه
الـحـكــومـيــة ف ــي ال ـب ـلــديــن ،ف ــي حـجــز مــوطــئ
قدم لها في الشراكات الثنائية والجماعية
الـ ـ ــوارد عـقــدهــا ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة ،بـمـجــرد
تــرس ـيــم ح ـ ــدود املـنـطـقـتــن االق ـت ـصــادي ـتــن
للبلدين ،وهو أمر يفتح أيضًا شهية عمالقة
التنقيب وتجارة الوقود في املنطقة ،الذين
يراقبون عن كثب تطورات هذا امللف.
وبحسب مصدر مطلع فــي وزارة البترول،
ف ــإن عـ ــددًا م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـتــي تـتـعــامــل مع
م ـص ــر ف ــي مـ ـش ــروع ــات ع ـ ــدة ،م ـث ــل «إي ـن ــي»
اإليطالية و«بــي بــي» البريطانية ،توجهت
لـلــوزارة باستفسارات رسمية أخيرًا بشأن
العالقات مع تركيا ،بعد نشر تقرير «العربي
ال ـجــديــد» فــي الـعــاشــر مــن سـبـتـمـبــر/أيـلــول
املاضي ،عن معالم التفاهمات حول ترسيم
الحدود والنقاط التي تم االتفاق عليها بما
ال يـتـعــارض مــع اتـفــاقــي مـصــر مــع الـيــونــان
وقـبــرص وات ـفــاق أنـقــرة مــع حكومة الــوفــاق
الـلـيـبـيــة ،فــي املـســافــة بــن خـطــي ال ـطــول 28
(الحد الشرقي للحدود املصرية اليونانية)
و( 30.05ال ـح ــد ال ـغــربــي ل ـل ـحــدود املـصــريــة
القبرصية).

قضية
القاهرة ـ العربي الجديد

بتهم «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة
ع ـم ـدًا داخـ ـ ــل الـ ـب ــاد وخ ــارجـ ـه ــا»،
يحاكم اليوم اإلثنني أمــام محكمة
جنح أمن الدولة طوارئ ،التي تصدر أحكامًا
غير قابلة للطعن ،الناشط السياسي البارز
عالء عبد الفتاح ،واملحامي الحقوقي محمد
ال ـبــاقــر واملـ ـ ــدون مـحـمــد إب ــراه ـي ــم ،صــاحــب
مدونة «أكسجني مصر» ،بموجب املادتني
 80د ،و 102مكرر 1/1من قانون العقوبات
املصري.
وه ــذه الـتـهــم هــي نفسها الـتــي يـحــاكــم بها
ال ـبــرملــانــي زي ـ ــاد ال ـع ـل ـي ـمــي ،وال ـص ـحــاف ـيــان
هـ ـش ــام فـ ـ ــؤاد وحـ ـس ــام م ــؤن ــس ،وال ـب ــاح ــث
بــاتــريــك ج ـ ــورج .وس ـبــق أن تـمــت محاكمة
الباحث أحمد سنطاوي بها ،وصــدر عليه
حكم بالحبس  4سنوات.
وبعد ساعات من حديث الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،أمس األول ،عن قبوله
الرأي اآلخر بشرط أن «يكون صاحبه فاهم
ال ـق ـض ـيــة» ،يـمـثــل املـتـهـمــون أم ــام املـحـكـمــة،
على خلفية القضية التي كانت تحمل رقم
 1356لسنة  2019حصر أمن دولــة طــوارئ،
وال ـتــي مــا زال ع ــاء مـحـبــوســا عـلــى ذمتها
مـنــذ عــامــن .لـكــن تــم نـســخ الـجـنــح مــن هــذه
القضية بـشــأن منشور شــاركــه عبر مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،مـنــذ ع ــدة س ـنــوات.
وتحدد للجنحة رقم  1228لسنة  2021جنح
أمــن دول ــة ط ــوارئ التجمع الـخــامــس ،برقم
حصر  1986لسنة  2020حصر أمن دولة.
وق ـب ــل س ــاع ــات ،ت ــم إبـ ــاغ امل ـح ــام ــن ب ـقــرار
مماثل بــإحــالــة الخبير االقـتـصــادي يحيى
ح ـســن ع ـبــد ال ـ ـهـ ــادي ،ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد أكـمــل
عــامــن ف ــي الـحـبــس االح ـت ـيــاطــي عـلــى ذمــة
ال ـق ـض ـي ــة األصـ ـلـ ـي ــة امل ـت ـه ــم ف ـي ـه ــا ب ـح ـلــول
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وف ـ ـ ــي األس ــابـ ـي ــع
األخيرة ،فوجئ بتوجيه اتهامات جديدة له
في القضية  1356لسنة  ،2019املتهم فيها
مجموعة من النشطاء السياسيني الذين ال
يجمعهم شيء إال معارضة النظام.
وتركز هذه الظاهرة على اإلحالة السريعة
لـلـمـعـتـقـلــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ت ـح ــدي ـدًا ال ــذي ــن
يـبــرز اهـتـمــام غــربــي بوضعهم ومطالبات
بـ ـ ـ ــاإلفـ ـ ـ ــراج ع ـ ـن ـ ـهـ ــم ،إلـ ـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــات فــي
ق ـضــايــا وه ـم ـيــة ج ــدي ــدة ،أو ف ــي الـقـضــايــا
ال ـتــي اع ـت ـق ـلــوا بـسـبـبـهــا ،لـتـقـنــن اس ـت ـمــرار
اع ـت ـق ــال ـه ــم ،دون ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي ح ـس ــاب ــات
قــانــون ـيــة م ـع ـقــدة ،ارت ـب ــاط ــا بــان ـت ـهــاء فـتــرة
الحبس االحتياطي ،املقرر حدها األقصى
بـعــامــن ف ــي ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــراءات الـجـنــائـيــة.

تهدف ظاهرة التوسع في اإلحالة للمحاكمة في مصر إلى تخفيف
الضغوط الحقوقية الغربية عن النيابة العامة تحديدًا ،ليجري االدعاء
بأن مصير المعتقلين بات في يد القضاء «المستقل»

محاكمة
عالء والباقر
و«أكسجين»

إحالة أمام «الطوارئ»
لتقنين الحبس

وتنظر هــذه القضايا جميعًا أم ــام محاكم
أم ــن ال ــدول ــة ط ـ ــوارئ ل ـت ـصــدر فـيـهــا أح ـكــام
نهائية غير قابلة للطعن أو االستئناف،
ما يكفل تقنني إبقائهم في محبسهم لفترة
غـيــر م ـعــروفــة ،مــع رف ــض الــوســاطــات التي
ت ـبــذل ـهــا ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة وإعــام ـيــة
لإلفراج عنهم ،وذلك بعد ترويج وعود عدة
في الشهور املاضية إلخالء سبيلهم.
عــاء عبد الفتاح ،في آخــر زيــارة لــه ،والتي
تــزامـنــت مــع ي ــوم ق ــرار اإلح ــال ــة للمحاكمة،
طـلــب م ــن شقيقته مـنــى س ـيــف ،أن تــوصــل
دعاءه على سجانيه للعالم الخارجي .دعا
عليهم بالحرمان من أبنائهم على حرمانه
مــن ابـنــه خــالــد ،ومــن االب ـتــاء فــي أبنائهم،
كما حــرمــوه مــن أبـســط حقوقه املنصوص
عـلـيـهــا ف ــي ال ـق ــان ــون املـ ـص ــري .عـ ــاء أكـمــل
عامني كاملني في الحبس االحتياطي ،في
 29سبتمبر/أيلول املاضي ،برفقة املحامي
الحقوقي ،محمد الباقر .وكان من املفروض،
دسـ ـت ــوري ــا وق ــان ــون ـي ــا ،أن يـ ـغ ــادر االث ـن ــان
محبسهما بعد اكتمال عامني من الحبس
االحتياطي ،وهي املدة القصوى املقررة في
قانون اإلجــراءات الجنائية ،طاملا لم يحاال
إلى املحاكمة طوال تلك املدة.
وكــان عــاء قد أكمل قضاء فترة سجن ملدة
خمس سنوات ،في القضية رقم  1343لسنة
 2013واملـعــروفــة إعــامـيــا بــأحــداث مجلس
الشورى ،حيث كان يقضي عقوبة تكميلية

باملراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي،
ملــدة  12ســاعــة يوميًا ،بعد خــروجــه فــي 29
م ــارس/آذار  .2019ولــم يكمل عــاء  6أشهر
خـ ــارج ال ـس ـجــن ،حـيــث فــوجـئــت أس ــرت ــه في
 29سبتمبر  ،2019وأث ـنــاء انـتـظــاره خــارج
القسم بـعــدم خــروجــه عقب انـتـهــاء املراقبة
الشرطية ،بالقبض عليه .لم يخالف مواعيد
املــراقـبــة الشرطية ،ولــم يتخلف عنها ،ولم
يـهــرب ،بــل كــان بالفعل فــي ح ــوزة الشرطة
لحظة القبض عليه.
ُ
ثــم نـقــل عــاء عبد الـفـتــاح إلــى «سـجــن طرة
ش ــدي ــد الـ ـح ــراس ــة  ،»2وه ـ ــو س ـج ــن سـيــئ
الـسـمـعــة ف ــي م ـص ــرُ ،
ويـ ـع ــرف أي ـض ــا بــاســم
«سجن العقرب  .»2وخالل دفاعه عن عالء،

كان من المفروض
مغادرة عالء عبد الفتاح
ومحمد الباقر محبسهما
األجهزة األمنية
لم تنفذ قرار إخالء
سبيل «أكسجين»

فوجئ الباقر ،أنه أدرج مع موكله على ذمة
القضية  1356لسنة  ،2019وتم حبسهما 15
يومًا على ذمة التحقيقات.
أمــا املــدون محمد إبراهيم ،صاحب مدونة
«أكـسـجــن مـصــر» ،فـقــد ألـقــي الـقـبــض عليه
أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتني
ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـت ــدبـ ـي ــر االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي عـ ـل ــى ذم ــة
القضية  621لسنة  2018حصر تحقيق أمن
الدولة ،وتم إخالء سبيله حتى ظهر مساء
ال ـث ــام ــن م ــن أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول 2019
بـســراي نيابة أمــن الــدولــة ،بتهمة مشاركة
ج ـم ــاع ــة إره ــابـ ـي ــة ف ــي ت ـح ـق ـيــق أغ ــراض ـه ــا
ونشر أخـبــار وبـيــانــات كــاذبــة ،فــي القضية
 1356لسنة  2019حصر تحقيق .واستمر
حبسه االحتياطي حتى  3نوفمبر/تشرين
الثاني  ،2020حيث قــررت محكمة جنايات
ال ـق ــاه ــرة ،املـنـعـقــدة بـمـعـهــد أم ـن ــاء الـشــرطــة
بمنطقة سجون طرة ،إخالء سبيله بتدبير
احـ ـت ــرازي .ل ـكــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ل ــم تنفذ
ال ـق ــرار وتـحـفـظــت عـلـيــه ،لـيـفــاجــأ مـحــامــوه
بعرضه مساء  10نوفمبر  2020على نيابة
أمــن الــدولــة العليا ،متهمًا مــرة ثالثة بــذات
اتهام االنضمام لجماعة إرهابية على ذمة
الـقـضـيــة  855لـسـنــة  2020ح ـصــر تحقيق
نيابة أمن الدولة العليا ،وهي القضية التي
بـ ــدأت وقــائ ـع ـهــا ،إن ص ـحــت ،خ ــال تــواجــد
«أك ـس ـج ــن» خ ـلــف جـ ـ ــدران ال ـس ـجــن شــديــد
الـ ـح ــراس ــة ،وفـ ــي ح ـ ــوزة األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
وبعلم النيابة العامة .ليعاد تدويره مجددًا
في نفس قضية الباقر وعالء.
وتـ ـ ـه ـ ــدف ظ ـ ــاه ـ ــرة ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي اإلحـ ــالـ ــة
للمحاكمة إلى تخفيف الضغوط الحقوقية
الغربية عن النيابة العامة تحديدًا ،بحيث
ي ـت ــم االدع ـ ـ ـ ــاء رس ـم ـي ــا ب ـ ــأن م ـص ـي ــر هـ ــؤالء
املعتقلني ب ــات فــي يــد الـقـضــاء «املـسـتـقــل»،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن إع ـ ـ ــان االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــزع ــوم ــة
املوجهة إليهم في وسائل اإلعــام كحقائق
أثبتتها التحقيقات التي أجرتها النيابة.
كما تهدف إلى التهرب املبكر من التعهدات
الـتــي قطعها الـنـظــام عـلــى نفسه مــن خــال
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنـســان،
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ال ـس ـي ـســي ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي،
بإعادة النظر تشريعيًا وتنفيذيًا في نظام
الحبس االحتياطي ،بحيث يتم وضع عدد
م ــن ال ـق ـيــود ع ـلــى إطـ ــاق املـ ــدد ف ــي قـضــايــا
ووق ــائ ــع مـخـتـلـفــة ،وال ـتــوســع فــي اسـتـبــدال
ال ـح ـب ــس ب ـع ــدد م ــن ال ـت ــداب ـي ــر االحـ ـت ــرازي ــة
الجديدة ،بما في ذلك التفكير في استيراد
ن ـظ ــام اإلس ـ ـ ــوارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـت ــي يمكن
مــن خــالـهــا تتبع حــركــة املـتـهــم ومـنـعــه من
مغادرة منطقة معينة.
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شرق
غرب
قوات النظام السوري
تدخل الجيزة
ب ـعــد ت ـه ــدي ــدات م ــن ق ـ ــوات ال ـن ـظــام
الـ ـس ــوري بــاج ـت ـيــاح ب ـل ــدة الـجـيــزة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة مـ ــع األردن فـ ــي ري ــف
م ـح ــاف ـظ ــة درع ـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــرقـ ــي ،جـ ــراء
خالف على كمية األسلحة املطلوب
ت ـس ـل ـي ـم ـه ــا م ـ ــن جـ ــانـ ــب األه ـ ــال ـ ــي،
دخـلــت ق ــوات الـنـظــام الـبـلــدة ،أمس
األح ـ ـ ـ ــد ،ب ــرف ـق ــة دوريـ ـ ـ ـ ــات روس ـي ــة
وأج ـ ــرت تـفـتـيـشــا لـبـعــض امل ـن ــازل،
تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذًا لـ ــات ـ ـفـ ــاق م ـ ــع ال ــوجـ ـه ــاء
وأعـ ـ ـي ـ ــان ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة .وذكـ ـ ـ ــر «ت ـج ـمــع
أحـ ــرار حـ ــوران» (يـضــم صحافيني
وناشطني ينقلون أحداث الجنوب
الـ ـس ــوري) أن الـلـجـنــة األم ـن ـيــة في
درع ــا أنـشــأت مــركــز تسوية مؤقتًا
في البلدة.
(العربي الجديد)
أمير قطر يبحث مع
البارزاني عالقات التعاون
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن
ح ـمــد آل ث ــان ــي ،ف ــي ال ــدوح ــة أمــس
األحـ ـ ـ ــد ،رئـ ـي ــس إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان
العراق نيجيرفان البارزاني .ووفق
بيان للديوان األميري القطري فقد
«جــرى خالل االجتماع استعراض
ع ــاق ــات ال ـت ـع ــاون وأوج ـ ــه دعـمـهــا
وت ـع ــزي ــزه ــا ،إض ــاف ــة إل ــى مـنــاقـشــة
ع ــدد مــن املــواض ـيــع ذات االهـتـمــام
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك» .وك ـ ـ ــان ال ـ ـبـ ــارزانـ ــي قــد
بـحــث مــع رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء،
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـق ـط ــري الـشـيــخ
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل
ثاني «عالقات التعاون ،وال سيما
االقتصادية واالستثمارية».
(العربي الجديد)
فنزويال تعلّق الحوار
مع المعارضة بسبب
أليكس صعب
أعلنت السلطة الفنزويلية ،أمس
األحـ ـ ــد« ،ت ـع ـل ـيــق م ـشــارك ـت ـهــا» في
الـ ـح ــوار م ــع امل ـع ــارض ــة ال ـ ــذي كــان
م ـف ـت ــرض ــا أن ي ـع ـقــد فـ ــي املـكـسـيــك
أمس ،وذلك ردًا على تسليم الرأس
األخ ـضــر لــواشـنـطــن رج ــل األعـمــال
الكولومبي أليكس صعب املقرب
م ــن ال ــرئ ـي ــس ن ـي ـك ــوالس مـ ـ ــادورو،
واملتهم أميركيًا بتبييض األموال.
(فرانس برس)
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رفض نتائج االنتخابات العراقية

تصعيد لحلفاء إيران بحثًا عن تعويض
استبعدت مصادر سياسية
في بغداد قيام القوى
العراقية ،الحليفة إليران،
بتصعيد كبير رفضًا لنتائج
االنتخابات ،معتبرة أنها
تصعد للحصول على ما
تريد
عثمان المختار

العليــا
املفوضيــة
أعلنــت
لالنتخابــات العراقيــة ،ليلــة أول
مــن أمــس الســبت ،النتائــج الكاملــة
لالنتخابــات التشــريعية الخامســة فــي البالد،
والتــي أجريــت فــي  10مــن الشــهر الحالــي،
بمشــاركة أكثــر مــن  9ماليــن عراقــي مــن أصــل
 24مليونــا يحــق لهــم التصويــت الختيــار
ممثليهم في البرملان.
وحافــظ التيــار الصــدري ،بزعامــة رجــل الديــن
مقتــدى الصــدر ،على صــدارة الكتل الفائزة في
االنتخابــات ،بفــارق كبيــر عــن أبــرز منافســيه
مــن القــوى السياســية ،بواقــع  73مقع ـدًا ،أي
مــا يقــرب مــن ربــع مقاعــد البرملــان البالغــة
 .329فــي وقــت حصلــت القــوى السياســية،
التــي توصــف عــادة بأنهــا مدعومــة مــن إيــران،
وأبرزهــا ائتــاف «دولــة القانــون» ،بزعامــة
رئيــس الــوزراء األســبق نــوري املالكــي ،علــى
 34مقع ـدًا ،وتحالــف «الفتــح» ،الــذي يمثــل
الجنــاح السياســي لـ«الحشــد الشــعبي»،
ويضــم ســت كتــل وأجنحــة سياســية لفصائــل
مســلحة ،أبرزهــا «بــدر» ،و«حقــوق» ،و«ســند»،
وصادقــون» ،علــى  17مقع ـدًا فقــط .وحصــد
تحالــف «العقــد الوطنــي» ،بزعامــة رئيــس
«الحشــد الشــعبي» فالح الفياض ،والذي دخل
في تحالف مع الحزب اإلسالمي العراقي ،الذي
يمثل الجناح السياسي لإلخوان املسلمني في
العراق ،على خمسة مقاعد فقط.
وبينمــا تصـ ّـدر تحالــف «تقدم» ،الــذي يتزعمه
رئيــس البرملــان املنحــل محمــد الحلبوســي
نتائــج انتخابــات شــمال وغــرب البــاد بواقــع
 37مقعدًا ،وهو ثاني التحالفات على مستوى
العراق من حيث النتائج املتحققة بعد تحالف
الصدر ،حافظ الحزب الديمقراطي الحاكم في
أربيل ،بزعامة مسعود البارزاني ،على املرتبة
األولــى فــي االنتخابــات الثالثــة علــى التوالــي،
رغــم النزيــف في عــدد مقاعــده البرملانية ،الذي
تســبب بــه املســتقلون والحــركات الكرديــة

املعارضــة فــي اإلقليــم ،التــي حققــت نتائــج
الفتــة بواقــع  15مقع ـدًا ،منهــا  9لحركــة «جيــل
جديــد» .وحصــد املدنيــون واملســتقلون فــي
بغــداد وجنــوب العــراق نحــو  40مقع ـدًا ،بينها
 9لحركــة «امتــداد» بزعامــة الناشــط عــاء
الركابــي ،والــذي أعلــن عــن ســعيه لتكويــن
تحالــف مدنــي داخــل البرملــان ليأخــذ دور
«املعارضة الحقيقية».
ووفقــا لرئيس مجلس املفوضني في مفوضية
االنتخابــات ،القاضــي جليــل عدنــان خلــف،
فــإن النتائــج املعلنــة مكتملــة ،وبإمــكان القــوى
املعترضــة الطعــن فيهــا خــال ثالثــة أيــام مــن
إعالن النتائج التي بثها التلفزيون الحكومي
وموقــع املفوضيــة قبــل الســاعة  12مــن ليلــة
الســبت املاضــي ،مــا يعنــي أن النتائج ســتكون
نافــذة للتصديــق مــن قبــل الســلطة القضائيــة
العليا في البالد يوم األربعاء املقبل.
وحتى أمس األحد ،بلغ عدد القوى السياسية
الرافضــة لنتائــج االنتخابــات  6كتــل ،أبرزهــا
«دولــة القانــون» وتحالــف «الفتــح» بزعامــة
هــادي العامــري ،و«العقــد الوطنــي» ،و«النهــج
الوطنــي» بزعامــة عمــار الطعمــة ،وتحالــف
«النصــر» بزعامــة حيــدر العبــادي ،و«تيــار
الحكمــة» بزعامــة عمــار الحكيــم ،وهــي ذات
القــوى املنضويــة ضمــن مــا يعــرف بـ«اإلطــار
التنســيقي للقــوى السياســية الشــيعية» ،التي
أعلنت ليلة أمس األول رفضها الكامل لنتائج
االنتخابــات واعتبرتهــا مطعونــا بصحتهــا.
ً
لكن هذه التحالفات تضم بطبيعة الحال كتال
وأجنحة سياســية لفصائل مســلحة نافذة في
البــاد ،أبرزهــا «صادقــون» الجناح السياســي
ملليشــيا «عصائــب أهــل الحــق» ،و«حقــوق»
التابعة ملليشــيا «كتائب حزب الله» ،و«ســند»
التابعــة ملليشــيا «جنــد اإلمــام» ،و«عطــاء»
التابعــة إلــى الفيــاض ،و«بــدر» ،بزعامــة
العامــري ،إضافــة إلــى قــوى أخــرى مماثلــة لــم
تحقق نتائج تذكر في هذه االنتخابات.
وتواصــل قوات األمن العراقية حالة االســتنفار
األمنــي فــي بغــداد ومــدن عــدة جنوبــي البــاد،
ً
لكــن مســؤوال فــي قيــادة العمليــات املشــتركة
قــال ،لـ«العربــي الجديــد» ،إنه «يتوقع رفع حالة
االســتنفار خــال الســاعات املقبلــة ،مــع اإلبقــاء
علــى اإلجــراءات األمنيــة الحاليــة فــي محيــط
املنطقــة الخضــراء ،التــي ســتبقى مغلقــة فــي
الوقــت الحالــي ،إال للذيــن يملكــون ترخيصــا
بالدخول ،مثل املوظفني الحكوميني والعاملني
مع السفارات والبعثات األجنبية من املواطنني
العراقيني ،إلى جانب أفراد األمن» .ومن أبرز ما
ُيطــرح فــي بغــداد خــال الســاعات املاضيــة هي
الخطــوة املقبلــة ،ملــا بعــد رفــض قــوى «اإلطــار
التنســيقي» لنتائــج االنتخابــات ،والخيــارات

مصر :الخصخصة تطاول الكهرباء والصحة

القاهرة ـ العربي الجديد

استأنف مجلس النواب املصري جلساته العامة،
أمــس األحــد ،وملــدة ثالثــة أيــام ،ألخــذ التصويــت
النهائــي علــى عــدد مــن مشــاريع القوانــن املقدمــة
مــن الحكومــة ،وفــي مقدمتهــا تعديــل بعــض أحــكام قانــون
تنظيــم مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البنيــة
األساســية رقــم  67لســنة  ،2010والهــادف إلــى خصخصــة
الخدمــات املقدمــة للمواطنــن فــي قطاعــات الكهربــاء وامليــاه
والنقل والصحة والتعليم ،إيذانًا بتحرير أسعارها.
وتوســع التعديــل فــي أنمــاط األعمــال املســندة إلــى القطــاع
الخاص في مشروعات التنمية األساسية واملرافق والخدمات
العامــة ،لتشــمل أعمــال التصميــم والتمويــل واإلنشــاء
والتشــغيل واالســتغالل والصيانــة ،وإمكانيــة التعاقــد
علــى بعــض منهــا ،أو جميعهــا ،بمــا يشــمل ذلــك مــن تمويــل
وتصميم وإنشــاء وتشــغيل واســتغالل للمشــروع وصيانته.
ومنــح التعديــل الحــق للمســتثمرين فــي الحصــول علــى
خريطة باملشــروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام املشــاركة

مســبقًا ،حتــى يكونــوا علــى بينــة بالفــرص االســتثمارية،
واالســتعداد للتعاقــد عليهــا فــي إطــار تنظيمــي محكــم،
وبيــان خطــة هذه املشــروعات فــي قانون الخطــة االقتصادية
واالجتماعيــة للدولــة ،والــذي يصــدر بــه تشــريع ســنوي ،بما
يتحقــق معــه اختصــاص مجلــس النــواب فــي أعمــال رقابتــه
املســبقة علــى مخصصــات تلــك املشــروعات ،والوقــوف علــى
آثارهــا علــى االقتصــاد القومــي ،واإلذن للســلطة التنفيذيــة
بالتعاقــد عليهــا .كذلــك ،يصــوت مجلــس النــواب علــى قــرار
رئيــس مجلــس الــوزراء بمشــروع قانون بــاإلذن لوزير املالية
بضمــان «الشــركة القابضــة ملصــر للطيران» (الناقل الرســمي
للبالد) ،في الحصول على قروض من البنوك املصرية بقيمة
 5مليارات جنيه (الدوالر =  15.7جنيهًا) ،للوفاء بالتزاماتها
خــال الفتــرة املقبلة ،وفقًا للشــروط واألوضاع التي يحددها
الوزير بقرار منه .كما يصوت نهائيًا على قرار الرئيس عبد
الفتــاح السيســي رقــم  364لســنة  2021املوافقــة علــى االتفــاق
املوقــع بــن الحكومتــن املصريــة والفرنســية فــي القاهــرة،
فــي  12يونيو/حزيــران املاضــي ،بشــأن حصــول مصــر علــى
قــرض فرنســي قيمتــه  3.2مليــارات يــورو (نحــو  3.8مليارات

دوالر) ،للمساهمة في تنفيذ املشاريع ذات األولوية .وقضى
االتفاق بتمويل فرنســا مشــروعات تنفذها شــركات فرنســية
بـ«شــروط تفضيليــة» ومنهــا توريــد شــركة «ألســتوم»
الفرنسية  55عربة للخط األول ملترو القاهرة ،بكلفة إجمالية
 800مليــون يــورو (قــرض مــن الخزانــة الفرنســية) ،باإلضافة
إلــى تســعة مشــاريع أخــرى فــي قطاعــات النقــل ،والكهربــاء،
وتحليــة امليــاه ،والبنيــة التحتية ،وأســواق الجملة ،بواســطة
قــروض تقــدم مــن مصــارف تجارية فرنســية بضمــان الدولة.
وبلغــت الفائــدة علــى القــرض الفرنســي املقــدم ملصــر ،%0.7
بآجال تصل إلى  30عامًا ،منها  15عامًا (فترة سماح) ،علمًا
أن توســع الحكومــة املصريــة فــي االســتدانة مــن الخــارج رفــع
معــدالت الديــون العامــة ،بمكونيهــا املحلــي والخارجــي ،إلــى
قيــم غيــر مســبوقة فــي تاريــخ البــاد .وأعلــن البنــك املركــزي
املصــري ،أول مــن أمــس ،ارتفاع الدين الخارجي للبالد بقيمة
 14.3مليار دوالر خالل العام املالي املنقضي (،)2021 /2020
ليســجل  137.85مليــار دوالر بنهايــة يونيو/حزيــران ،2021
مقابــل  123.49مليــار دوالر بنهايــة يونيو/حزيــران ،2020
بنسبة زيادة بلغت .%11.57

تواصل قوات األمن العراقية حالة االستنفار (أحمد الربيعي/فرانس برس)

حصد المدنيون
والمستقلون  40مقعدًا
بينها  9لحركة «امتداد»
املتاحــة أمامهــم حاليــا فــي هــذا الشــأن تحديدًا،
خاصة بعد بيانها األخير الذي اعتبر النتائج
«مرفوضة بالكامل» ،وأنها مطعون بصحتها،
أعقبه بيان آخر ملا يعرف بـ«الهيئة التنسيقية
لفصائــل املقاومــة اإلســامية» ،التــي تضم عدة
مليشــيات حليفــة إليــران ،أبرزها «كتائب حزب
اللــه» و«عصائــب أهــل الحــق» و«النجبــاء»
و«بــدر» ،قالــت فيــه إن نتائــج االنتخابــات تــم
أيد أجنبية ،متهمة حكومة
التالعب بها من قبل ٍ
مصطفــى الكاظمــي بالتــورط فــي التالعب بها،
كما لوحت بالنزول إلى الشارع.
لكــن مصــادر سياســية فــي العاصمــة بغــداد
تتحــدث عــن أن تلــك القــوى ال تملــك خيــارات
مــا بعــد مرحلــة الرفــض ،وســتبقى ضمــن
دائــرة التصريحــات اإلعالمية ،أو حتى تنظيم
وقفــات احتجــاج مؤقتــة ،إذ مــن غيــر املمكــن
إعادة االنتخابات ،أو ذهاب تلك القوى لخيار
املعارضــة السياســية فــي الحكومــة املقبلــة.
ووصــف مصــدر مقــرب مــن الكاظمــي القــوى

ُ
«ت ّ
صعــد مــن أجــل الحــوار
املعترضــة بأنهــا
والحصــول علــى مــا تريــد» ،مضيفــا أنــه «ال
يوجــد طــرف ،بمــن فيهــم اإليرانيــون ،مســتعد
لدعــم خيــارات فوضــى فــي العــراق ،أو حتــى
العــودة إلــى خيــار إجــراء انتخابــات جديــدة».
وبــن املصــدر ،فــي اتصــال هاتفي مــع «العربي
الجديــد» ،أن «املعترضــن ال يملكــون أدلة على
مزاعــم التزويــر ،ومــا يحــدث رد فعــل بديــل عــن
إقرارهم بالخسارة».
فــي املقابــل ،أكــد عضــو املكتــب السياســي
لحركــة «صادقــون» ســعد الســعدي ،لـ«العربي
الجديــد» ،أن «القــوى السياســية الشــيعية،
ضمــن اإلطــار التنســيقي ،لــم تناقــش موضوع
اللجوء إلى املعارضة السياسية أو البرملانية،
لكنها تحدثت عن رفض ما طرحته املفوضية
مــن نتائــج تجدهــا غير حقيقية .ومع ذلك ،فإن
قوى اإلطار لن تذهب باتجاه املعارضة ،ألنها
تريد أن تحصل على منصب رئيس الحكومة،
الــذي يمثــل اســتحقاقًا شــيعيًا» .وكشــف عــن
«نيــة لتحشــيد جماهيــر القــوى املعترضــة
للخــروج بتظاهــرات منــددة بالنتائــج» .لكنــه
أكــد ،فــي الوقت ذاتــه ،أن حراك «التحالفات بني
القــوى الشــيعية وصــل إلــى مرحلــة متقدمــة»،
فــي إشــارة منــه لتكويــن الكتلــة األكثــر عــددًا
وســحب البســاط مــن تحــت التيــار الصــدري
لتشــكيل الحكومــة .أمــا القيــادي فــي حركــة
«حقــوق» عبــاس العــرداوي فقــد أوضــح ،فــي

اتصــال هاتفــي مــع «العربي الجديد» ،أن «عدم
اســتجابة املفوضيــة ملطالب القوى السياســية
املعترضــة ،يعنــي االنتقــال إلــى مرحلــة ثانيــة
مــن أشــكال الرفــض ،ومنهــا االعتصامــات
والتظاهــرات ،ملنــع كســر إرادة الشــعب
العراقــي» .بــدوره ،لفــت رئيــس مركــز «التفكيــر
السياســي لألبحــاث» ،إحســان الشــمري،
إلــى أن القــوى الرافضــة لنتائــج االنتخابــات
اعتمــدت «سياســة حافــة الهاويــة» ،مســتبعدًا
أن يــؤدي التوتــر الحالــي إلــى «االحتــكام
للســاح ،ويمكــن أن تكــون خطــوات الرفــض
مــن أجــل الضغــط ملحاولــة اســتمرار ُعــرف
التوافــق .وحتــى إن تــم اســتخدام الشــارع فــي
االحتجاجــات فلــن يســتمر بشــكل طويــل ،وقــد
تحــل عبــر مبــادرة للحــوار الوطنــي بغــرض
تثبيــت االســتقرار» .وأكــد ،لـ«العربي الجديد»،
أن «القــوى السياســية الخاســرة تتحــدث عــن
تزويــر وتالعــب باألصــوات ،لكــن فــي الحقيقــة
فــإن االنتخابــات متقدمة جدًا في عدم التالعب
باألصــوات ،ومــا حــدث مــن خســارة هــو موقف
عراقــي تمثــل فــي التصويــت العقابــي ،أي أن
العراقيــن عاقبــوا هــذه الكيانــات .وقــد كانــت
هــذه الخســارة متوقعــة ،بســبب فشــل هــذه
الكيانات في املراحل املاضية بكل امللفات التي
أوكلــت إليهــا .كمــا أن هنــاك نفــورًا شــعبيًا مــن
اإلسالم السياسي خارج إطار الدولة».
(شارك في التغطية من بغداد زيد سالم)

()Getty

بيتكوين تتجاوز  62ألف دوالر
كسرت عملة بيتكوين الرقمية األشهر عامليًا حاجز  62ألف
دوالر ،لتتخطــى مكاســبها اإلجماليــة منــذ بدايــة أكتوبــر/
تشرين األول الجاري  ،%40فيما يترقب املضاربون إطالق
أول صنــدوق لتــداول العقــود اآلجلــة لهذه العملة في ســوق
املال األميركية ،ما يزيد من توقعات صعودها خالل الفترة

لقطات

 1.5مليار دوالر صادرات تركيا ليوم واحد
أعلن وزير التجارة التركي ،محمد موش ،أن بالده سجلت
في يوم واحد صادرات بقيمة  1.5مليار دوالر .وقال
موش في تغريدة على تويتر« :باألمس ،سجلنا صادرات
بقيمة  1.5مليار دوالر في يوم واحد .سيستمر النجاح
في الصادرات ،وتنمو تركيا» .ونشر وزير التجارة التركي،
أول من أمس ،بيانات الصادرات لألعوام الماضية ،والتي
أظهرت أن الصادرات السنوية لتركيا كانت بقيمة 1.5
مليار دوالر في  ،1974في حين أن الصادرات الشهرية
في عام  1990كانت عند الرقم ذاته».
الرأس األخضر :رئيس مهمته تصحيح مسار االقتصاد
أدلى الناخبون في دولة الرأس األخضر الواقعة في
غرب أفريقيا أمس األحد ،بأصواتهم الختيار رئيس جديد
مهمته تصحيح مسار اقتصادها الذي يعتمد على
السياحة ،بعد أن تسببت جائحة فيروس كوفيد 19-في

املقبلــة .وقفــزت بيتكويــن بنحــو  %8خــال يومــي الجمعــة
والســبت املاضيــن ،فيمــا يتطلــع املضاربــون إلــى عودتهــا
إلى املســتوى القياســي الذي ســجلته قبل نحو ســتة أشــهر
عنــد  64.8ألــف دوالر .وقــال أنتونــي ترينشــيف ،الشــريك
املؤســس لـ«نيكســو» لخدمــات العمــات املشــفرة ،لوكالــة

تراجع معدل النمو .ويتنافس سبعة مرشحين ليحل
أحدهم محل خورخي كارلو فونسيكا المقيد بفترتين
رئاسيتين .واالقتصاد هو القضية المهيمنة ،وذلك
بعد أن أدى إغالق الحدود خالل الجائحة إلى إغالق
شواطئ الرأس األخضر وجبالها أمام وفود السائحين،
مما تسبب في انكماش نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 14بالمئة عام .2020
 6فرق فائزة في «المسابقة الكورية العربية»
صرحت الجمعية الكورية للتجارة العالمية أمس األحد،
أنها كرمت  6فرق متنافسة في «المسابقة الكورية
العربية للمشاريع االبتكارية» ،التي نظمتها مع الجمعيةالكورية العربية ( .)KASوأقيمت المنافسة األولى من
نوعها في البالد لمنح الشركات الناشئة وأصحاب
المشاريع المبتدئين الذين يرغبون في الدخول إلى
السوق العربية فرصة لدراسة األسواق في المنطقة

«بلومبيــرغ» ،إن «زخــم بيتكوين واضح في الوقت الحالي،
األمر ال يعدو كونه مســألة وقت فقط قبل أن تتجاوز أعلى
مســتوى لهــا ،ا ّلــذي ســجلته فــي إبريل/نيســان املاضــي»،
مشــيرًا إلــى تلقيهــا دعمــا مــن اإلجــراءات التنظيميــة فــي
الواليات املتحدة.

وتلقي التوجيهات .وحصلت شركة «كوليكتيف»
التي اقترحت مشروعا يتعلق بصناعة كيه-بيوتي أو
«الجمال الكوري» ويستهدف المستهلكين العرب،
إلنتاج منتجات التجميل الكورية باللغة العربية على
الجائزة األولى في قطاع الشركات الناشئة.
مصر تسعى لشراء زيوت نباتية
ذكرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس
األحد ،أنها تسعى لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس
في مناقصة دولية للتسليم بين الخامس و 25ديسمبر/
كانون األول .وقالت الهيئة ،وهي مشتري الحبوب
الحكومي ،إنه ينبغي للمتعاملين تقديم عروض
للسداد بخطاب ائتمان مدته  180يوما وعند االطالع،
وإنها ستختار من بين العرضين ،وإن آخر موعد لتقديم
العروض هو يوم األربعاء .وتسعى لشراء  30ألف طن
من زيت الصويا و 10آالف طن من زيت دوار الشمس.

الخسائر
المزعومة للثورة
المصرية
مصطفى عبد السالم

في نهاية عام  ،2011عام الثورة
املصرية ،خرج علينا كمال
الجنزوري رئيس حكومة اإلنقاذ
الوطني في ذلك الوقت بتصريحات
مثيرة ومتشائمة أخطر ما فيها
قوله إن مصر على وشك اإلفالس،
وأن الوضع االقتصادي أخطر
بكثير مما يتصوره أحد ،وكرر
تلك التصريحات في فبراير /شباط
 ،2012قبل إجراء االنتخابات
الرئاسية بأشهر قليلة.
وامللفت أن الجنزوري عاد وتوقع
في إبريل /نيسان  ،2012أي بعد
تصريحه الثاني بأسابيع قليلة،
تعافي االقتصاد خالل األيام
القادمة ،مع زيادة االحتياطي
األجنبي وتراجع الدين الخارجي،
والحصول على قروض ومنح
خارجية.
عقب التصريحات في 11
ديسمبر /كانون األول 2011
اتصلت بمسؤول بارز في الدولة
أثق بنزاهته ،وسألته عن حقيقة
التصريحات ،فقال« :تصريحات
سياسية ،موجهة لرجل الشارع
الغاضب» ،وقبل أن ينهي املسؤول
كالمه سألني :هل اختفت سلعة
من األسواق ،هل شهدت أسعار
السلع والخدمات قفزات ،هل
اختفت املواد الغذائية والسلع
التموينية ،هل ذهبت إلى املحال فلم
تجد أغذية ،هل انهارت قيمة الجنيه
املصري ،هل توقفت مصر عن
سداد أعباء الديون ،هل توقف البنك
املركزي عن تمويل واردات األغذية
والوقود واألدوية؟
فقلت له «ال» ،فقال «اطمئن البلد
بخير ،ولدينا احتياطي كاف من
النقد األجنبي يغطي واردات البالد
لشهور مقبلة ،هناك تحسن في
املؤشرات خاصة من أنشطة مثل
الصادرات وتحويالت العاملني في
الخارج .ثورة  25يناير /كانون
الثاني روجت ملصر وشبابها
وسلعها وسياحتها في كل أنحاء
العالم» ،وطلب املسؤول الرجوع
إلى املؤشرات الصادرة عن البنك
املركزي.
عدت بالفعل لتلك املؤشرات ألبحث
عن تأثيرات ثورة  25يناير على
االقتصاد املصري ،وهل صحيح أن
الثورة كانت خرابًا على مصر كما
كان الجنزوري يحاول أن يرسم
للمصريني ويثير مخاوفهم ويخلق
حالة من الفزع لدى الرأي العام.
تقول األرقام الرسمية إن قيمة
الصادرات املصرية ارتفعت %19
في عام  .2011كما رصد البنك
املركزي ارتفاع صافي تحويالت
املغتربني ،ألعلى مستوى في
تاريخها خالل الفترة من أكتوبر
 2010إلى نهاية سبتمبر ،2011
لتسجل  13.5مليار دوالر .وعلى
الرغم من تراجع مؤشرات السياحة
واالستثمارات املباشرة في
عام الثورة ،إال أن تلك املؤشرات
استردت عافيتها بسرعة ،وأعادت
السياح واالستثمارات األجنبية
إلى البالد .وبالتالي فعندما يقول
السيسي ،إن حجم الخسائر
املباشرة التي تكبدتها مصر عام
 2011بلغ  400مليار دوالر ،بما
يعادل  6تريليونات جنيه مصري،
فهذه أرقام بعيدة عن الواقع.

الجزائر :ال زيادة في أسعار المساكن الحكومية
الجزائر ـ العربي الجديد

نفت الحكومة الجزائرية زيادة أسعار إيجارات الشقق
الســكنية ،وأكــد وزيــر الســكن والعمــران ،الجزائــري،
طارق بلعريبي ،في تصريحات صحافية ،أمس األحد،
أن زيادة أسعار مساكن البيع باإليجار «عدل» أمر غير
وارد .وحســب وكالــة األنبــاء الجزائريــة الحكومية نقال
عــن صحيفــة محليــة قــال بلعربــي إنــه «ليــس هنــاك في
عقــد الكــراء (اإليجــار) ،وال فــي املعامــات اإللكترونيــة
أو كيفيــة تســديد األشــطر (األقســاط) أي زيــادة ..وال
فــي ســعر الشــقق الســكنية» .وبتلــك التصريحات ينفى

الوزيــر الجزائــري الشــائعات املنتشــرة علــى وســائل
التواصل االجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة
الرســمية يحــدد الشــكل الجديــد لعقــد اإليجــار الخاص
بســكنات عــدل الحكومــة ،والــذي جــاء فيــه أن «ثمــن
الســكن قابــل للمراجعــة بالنســبة للمســتأجر املســتفيد
صاحــب طلــب مســجل فــي  .»2013وفــي هــذا اإلطــار،
أكــد أن هــذا املرســوم جــاء بالنظــر لكــون «العقــد القديــم
الخاص ببرنامج  2001لم يعد يفي بالغرض بالنسبة
لوكالة عدل واملكتتبني واملستفيدين معا».
ولتحيــن العقــود تعاونــت وكالــة عــدل مــع الغرفــة
الوطنيــة للموثقــن لوضــع نمــوذج الجديــد للعقــد،

حســب الوزيــر الــذي أضــاف فــي هــذا الســياق« :نطمئــن
املســتفيدين واملكتتبــن خاصــة بعــد حملــة التضليــل
التــي انتشــرت فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي أنــه ال
يوجــد فــي عــدل لحــد اآلن أي حديث عــن زيادة في قيمة
األعباء الشــهرية وال في أســعار الســكنات ..كل ما حدث
هو تحيني العقود وبنودها ،والوثيقة الجديدة تحمي
حقوق الجميع» .وبهذا الخصوص كشف بلعريبي أنه
ســيجري تســليم ســكنات البيــع باإليجــار فــي  15والية
قبــل نهايــة العــام الحالي «ثم العدد نفســه في  2022من
أجــل غلــق ملــف برنامــج عــدل  2بشــكل نهائــي» .وحــول
القــرار الــذي صــدر مؤخــرا بمجلــس الــوزراء واملتعلــق
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بتخفيــض  10باملائــة من ســعر الســكنات ملــن يرغب في
الدفــع املســبق لقيمــة الســكن ،أوضــح الوزيــر أنه يخص
القاطنني وكذا املكتتبني على حد سواء أي املستفيدين
القدماء والجدد ،معتبرا أن هذه النســبة «جد محفزة».
وردا على سؤال متعلق بالتعليمات الوزارية املشتركة
لتمليــك الســكنات لقاطنيهــا بعــد أكثــر مــن  20ســنة من
اســتالمها التــي صــدرت مؤخــرا ،قــال الوزيــر الجزائري
إن هــذه التعليمــات ستســمح بتســوية  80باملائــة مــن
الســكنات التــي ال يحــوز أصحابهــا علــى عقــود امللكية،
مضيفا أن عمليات التسوية ستشمل أيضا التجهيزات
واملرافق العمومية.
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السودان

مال وناس

فتح المعبر البري ينعش
التجارة بين ليبيا وتونس
عادت األسواق في
جنوب تونس إلى
نشاطها مع توفر السلع
عبر الحدود مع جارتها
الليبية ،وساهم التغلب
على جائحة كورونا في
إنعاش التجارة بين البلدين
تونس ـ إيمان الحامدي

ت ـم ـك ـنــت الـ ـح ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة بــن
تونس وليبيا من تجاوز صرامة
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــوالت ال ـص ـح ـي ــة ال ـتــي
جرى االتفاق عليها بني البلدين ،حيث عادت
األس ــواق فــي جنوب تونس إلــى نشاطها مع
توفر السلع ،عقب فترة كساد فرضها إغالق
الـحــدود بــن البلدين ،بسبب تصاعد الوباء
وتفاقم الجائحة الصحية في الصيف املاضي.
ورغ ــم صــرامــة الـبــروتــوكــوالت الصحية التي
تــم وضعها وتقييد السفر بـشــروط السالمة
مــن فـيــروس كــورونــا وإخـضــاع غير امللقحني
للحجر الصحي الوجوبي ،يشهد معبر رأس
الجدير حركة تجارية مكثفة ،حيث يتجاوز
معدل العبور اليومي لألفراد  4آالف شخص.
وف ــي مـنـتـصــف سـبـتـمـبــر/أيـلــول امل ــاض ــي ،تم
فتح املعبر الحدودي البري بني تونس وليبيا
وفقا لشروط صحية صارمة ،بعد فترة إقفال
دام ــت  8أســابـيــع ،تسببت فــي بـطــالــة قسرية
لتجار الجنوب التونسي وشح في البضائع.
وج ـ ــرى ب ـم ـق ـت ـضــى الـ ـب ــروت ــوك ــول ال ـص ـحــي،
اش ـ ـتـ ــراط إخـ ـض ــاع ال ــواف ــدي ــن إل ـ ــى ال ـب ـلـ َـديــن
لفحص «بــي ســي آر» لــم تمض على إجــرائــه
 72ساعة ،يثبت سالمة املسافر من كوفيد،19-
مـقــابــل إخ ـض ــاع غـيــر املـلـقـحــن ض ــد فـيــروس
ُكورونا لحجر صحي وجوبي ملدة  10أيام في
نزل جرى تسخيرها لهذا الغرض في البلدين.
وأكـ ــد آم ــر امل ـع ـبــر الـ ـح ــدودي بـ ــرأس ال ـجــديــر،
فتحي الجريء ،أن الحركة عبر املعبر انتعشت
مــن جــديــد ،رغ ــم الـتـطـبـيــق ال ـص ــارم لـلـشــروط
الصحية التي نص عليها االتفاق ،مؤكدا أن
التجار ت ـجــاوزوا مــراحــل التعثر وانضبطوا
إلى القيود الصحية.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــريء ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،إن حركة األفــراد والسلع عادت إلى

مستوياتها السابقة ،حيث يقدر معدل العبور
اليومي لــأفــراد بنحو  4آالف شخص ،فيما
يتواصل تدفق السلع نحو الجارة الجنوبية
ليبيا بانسياب كبير.
وأفاد املسؤول األول على املعبر الحدودي بأن
البروتوكوالت الصحية لم تشكل عائقا أمام
العاملني في التجارة البينية الذين يعبرون
الـ ـح ــدود بـشـكــل يــومــي ن ـحــو لـيـبـيــا م ــن أجــل
جلب السلع ،مشيرا إلــى أن اإلج ــراء الصحي
املتفق عليه بني البلدين ساهم في رفع نسب
املـنــاعــة الـعــامــة فــي مـنــاطــق الـجـنــوب وزي ــادة
ع ــدد املـلـقـحــن ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا بـغــايــة
كسب الرزق.
ويأتي تقبل تجار الجنوب التونسي بأحكام
البروتوكول الصحي الــذي تم إقــراره للعبور
نـحــو لـيـبـيــا ،بـعــد احـتـجــاجــات ض ــده نظمها
العاملون في التجارة البينية في األيام األولى
ال ـت ــي ت ـلــت ف ـتــح امل ـع ـب ــر ،م ـطــال ـبــن بتخفيف
ال ـتــداب ـيــر الـصـحـيــة وتـسـهـيــل ع ـبــورهــم نحو
التراب الليبي.
وكـ ــانـ ــت املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة فـ ــي ال ـج ـن ــوب
التونسي تنتظر «ع ــودة ال ــروح» إلــى الحياة
التجارية واالقـتـصــاديــة ،بعد خسائر كبيرة
راكمها التجار في املنطقة التجارية املغاربية،

500

ليبيا ثاني شريك اقتصادي
لـــتـــونـــس بـــعـــد االتـــحـــاد
األوروبـــي بحجم مبادالت
يفوق  500مليون دوالر
سنويًا ،وبلغت تحويالت
قرابة  150ألف تونسي كانوا
يشتغلون في ليبيا قبل سنة
 2010نحو  60مليون دينار
تونسي شهريًا.

نـتـيـجــة ت ــوات ــر غ ـلــق امل ـعــابــر م ـنــذ ع ــام 2011
وبدرجة أشد منذ  .2015وقال رئيس املجلس
البلدي بمدينة بــن ق ــردان الـحــدوديــة ،فتحي
ال ـع ـب ـعــاب :األسـ ـ ــواق تـشـهــد حــركــة مـهـمــة في
املنطقة مــع تــوفــر كــل السلع تقريبا ،بما في
ذلك البنزين الذي يتم توريده من ليبيا بطرق
غير نظامية.
واعـتـبــر العبعاب أن تــوفــر السلع فــي أســواق
الجنوب بعد فترة شح طويلة يمثل مؤشرا
مهما على عودة الحركة التجارية بني البلدين
وقدرتها على التأقلم مع كل املتغيرات ،بما في
ذلك التغيرات التي فرضها الوضع الوبائي،
حسب تصريح لـ«العربي الجديد».
وأكد املتحدث أن التجار في املنطقة يعيدون
تـشـكـيــل املـشـهــد االق ـت ـص ــادي وف ــق ال ـظ ــروف،
معتمدين في ذلــك على صالبة العالقات بني
التجار فــي املناطق الـحــدوديــة مــن الجانبني
التونسي والليبي ،وهو ما يزيد في حضور
ال ـس ـل ــع م ــن ال ـج ــان ـب ــن وي ــرف ــع ال ـط ـل ــب عـلــى
ال ـ ــدوالر .وب ــدأت تـتــوفــر سـلــع مهمة فــي كافة
م ـحــاف ـظــات ت ــون ــس ال ـت ــي ت ـت ــزود م ــن أس ــواق
املناطق الحدودية.
ولـيـبـيــا هــي ثــانــي شــريــك اقـتـصــادي لتونس
بعد االتحاد األوروبي ،بحجم مبادالت يفوق
 500مليون دوالر سنويًا ،كما بلغت تحويالت
قــرابــة  150ألــف تونسي كــانــوا يشتغلون في
ليبيا قبل سنة  2010نحو  60مليون دينار
تونسي في الشهر (الدوالر = نحو  2.8دينار
تونسي).
وعمقت األزمــة الليبية على امتداد السنوات
الـعـشــر املــاض ـيــة ج ــراح االق ـت ـصــاد الـتــونـســي
الذي يمر بصعوبات كبيرة جراء االضطرابات
االجتماعية وتراجع السياحة واالستثمار.
وكشف تقرير حديث للبنك الدولي أن تونس
تخسر نحو  800مليون دوالر سنويا كتأثير
ـارات
م ـب ــاش ــر ل ــأزم ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ،ب ــن اس ـت ـث ـم ـ ً
وص ـ ـ ـ ــادرات .وش ـم ـلــت هـ ــذه ال ـخ ـس ــائ ــر ،وفــقــا
ل ــدراس ــة أعــدهــا الـبـنــك ال ــدول ــي عــن «تــونــس -
ليبيا» ،رقــم مـعــامــات املــؤسـســات التونسية
املستثمرة فــي ليبيا وامل ـصــدرة واملــؤسـســات
غير املرتبطة اقـتـصـ ً
ـاديــا بصفة مـبــاشــرة مع
لـيـبـيــا ،بـسـبــب غ ـيــاب م ـنــاخ االس ـت ـث ـمــار على
املستوى اإلقليمي.
وقـبــل الـتــوتــر السياسي األخـيــر بــن البلدين
وغلق الحدود في شهر يوليو/تموز املاضي،
ق ـ ــادت م ـن ـظ ـمــات األعـ ـم ــال امل ـش ـتــركــة ج ـهــودا
كـبـيــرا مــن أج ــل تنظيم تـظــاهــرات اقتصادية
وتجارية ،بهدف إعــادة التعاون بني البلدين
إلى مستويات ما قبل عام .2010

مكافحة التهريب عبر بورصة السلع
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يعول السودان كثيرًا على التنمية االقتصادية من خالل إنشاء
بــورصــة للسلع الــزراعـيــة وتوفير قــدر مــن الحماية والعدالة
لـصـغــار امل ــزارع ــن واملـنـتـجــن عــن طــريــق جـمــع إنـتــاجـهــم من
املحاصيل وتصنيفه وتخزينه وعرضه على منصة التداول
بــالـبــورصــة .وتستهدف الحكومة استقطاب الكتلة النقدية
ال ـت ــي تـنـشــط خـ ــارج ال ـن ـظــام امل ـصــرفــي وجـ ــذب املـسـتـثـمــريــن
األجانب مما يدعم دخول العمالت األجنبية.
وتسعى حكومة الـســودان إلــى تأسيس بورصة للمحاصيل
الزراعية للحد من تهريب السلع والتعرف إلى أنواع وأسعار
املحاصيل لتسهيل حركة البيع والـشــراء .وقــال مدير سلطة
أوراق امل ـ ــال ،شــوقــي ك ــام ــل ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن إن ـشــاء
البورصة صدر بموجب قرار أمر تأسيس من رئيس الوزراء،
مــؤكـدًا أنــه بموجب الـقــرار سيتم إنـشــاء بــورصــة للمحاصيل
لتمارس نشاطها وسيتم وضــع خطة واضحة املعالم لقيام
الـبــورصــة بكافة أعمالها وربطها بـبــورصــات األقــالـيــم حتى
يـتـسـنــى لـكــافــة مـنـتـجــي املـحــاصـيــل الــزراع ـيــة فــي كــافــة بـقــاع
السودان االستفادة القصوى من تسويق منتجاتهم مباشرة
وفــق األسـعــار العاملية .وشــدد مــزارعــون ومنتجون زراعـيــون
على ضــرورة إنشاء بورصة للمحاصيل الزراعية شريطة أن
تشمل كل أصحاب املصلحة الحقيقيني من املنتجني الزراعيني
وكل من له صلة بالزراعة ،وأن تسعى الدولة إلنشاء مجلس
لصادر املنتجات الزراعية والحيوانية ليعمال جنبًا الى جنب
من أجل تحقيق النهضة الزراعية .وأكد عضو غرفة الصادر،
آدم س ـقــدي ،فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،إهـ ــدار مـ ــوارد الـبــاد
الزراعية والحيوانية بسبب تمدد الفساد املالي واإلداري في
ظل النظام السابق ،موضحًا أنه ال سبيل لوقف عمليات تهريب
صادرات البالد من ذهب أو منتجات زراعية إال عبر االصالح
اإلداري الشامل لكافة أجهزة الدولة ،خاصة القطاعني الزراعي
والحيواني .وكشف مدير إدارة البورصات بــوزارة الصناعة
والـتـجــارة ،حسن أبــو عــوف ،أنــه تم تقديم قانون البورصات

أسواق جنوب تونس تشهد حراكًا تجاريًا بعد فتح المعبر الحدودي مع ليبيا (فتحي بلعيد/فرانس برس)

السلعية لــوزارة العدل ،التخاذ اإلجــراءات التشريعية ،مشيرًا
إلــى إج ــازة ميزانية بقيمة  7مــايــن جنيه مــن وزارة املالية
بهدف إنشاء ربط شبكة إلكترونية إلنشاء بورصات ألسواق
محاصيل في ثالث واليات في البالد .وأكد أهمية هذا املشروع
من خالل ربط أسواق املحاصيل السودانية باألسواق العاملية
لتحديد األسعار .وأضــاف« :إنشاء البورصة الزراعية يعتبر
طـفــرة قــويــة تـســاعــدنــا فــي مـعــرفــة حـصــائــل ال ـصــادر بـصــورة
ص ـح ـي ـحــة وم ـع ــرف ــة ح ـج ــم اإلن ـ ـتـ ــاج وال ـ ـ ـ ــوارد م ــن الـتـصـفـيــة
والغرابيل مما يجعل املنتجات تنافس عامليًا».
وي ـقــول أح ــد امل ـصــدريــن ،مـحـمــد ال ــزي ــن ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن الـتـحــدي األبـ ــرز فــي م ـجــال اإلن ـت ــاج والـتـســويــق وتـصــديــر
املحاصيل السودانية هو إنشاء بورصة إلكترونية وكيفية
التعامل معها ،مشيرًا إلــى أهمية الـبــورصــة لسلع (الصمغ
ال ـعــربــي والـ ـف ــول ال ـس ــودان ــي وال ـس ـم ـســم األب ـي ــض والـسـمـســم
األحمر وحب البطيخ والكركديه) .وأضــاف« :تتيح البورصة
للدولة ،حال عدم وجود أسعار مجزية ،تحديد سعر تركيزي
حسب منطقة اإلنتاج املستهدفة خالل فترة الركود ،إلى جانب
أنها تحد من تهريب تلك املحاصيل ،خاصة الصمغ العربي
الذي يهرب بكميات كبيرة لدول الجوار».
واعتبرت غرفة الزراعة واإلنتاج الحيواني تأسيس بورصة
السودان للسلع الزراعية لتداول السلع واملحاصيل الزراعية
ً
وشراء بحسب األسعار العاملية خطوة مهمة .األمني العام
بيعًا
لغرفة الزراعة واإلنتاج الحيواني مرتضى كمال يؤكد أهمية
البورصة للعبور بالقطاع الزراعي واالقتصاد السوداني.
وقال« :حتى تتقدم الزراعة فاألمر يتطلب (تمويل ،تقنية عالية،
تخزين ،تـســويــق)» ،مضيفًا أن الـبــورصــة جــزء مــن التسويق
الذي يساعد في الترويج للسلع خارجيًا وداخليًا إلى جانب
ضــرورة منع الوسطاء ،واملساهمة في فتح أســواق خارجية
وتــوف ـيــر إحـ ـص ــاءات لــإن ـتــاج والـ ـ ــوارد م ــن الـسـلــع الــزراع ـيــة.
ويمتلك السودان مساحة زراعية في حدود  200مليون فدان،
إال أنه يفتقر إلى صناعة مدخالت اإلنتاج الزراعي ،باإلضافة
إلى عدم وجود صناعة األسمدة في البالد.

يمتلك السودان مساحة زراعية في حدود  200مليون فدان (أشرف شاذلي /فرانس برس)

تقارير عربية
أسواق

الجزائر :تجميد االستيراد يشعل أسعار السيارات المستعملة
الجزائر ــ حمزة كحال

دخلت سوق السيارات املستعملة في الجزائر
مرحلة غير مسبوقة ،بعد أن سجلت األسعار
ارت ـف ــاع ــا ح ـ ــادًا أرج ـع ــه ت ـج ــار إلـ ــى مــواصـلــة
الحكومة تجميد استيراد املركبات الجديدة
واملستعملة على حد سواء.
فـ ــي س ـ ــوق م ــدي ـن ــة «األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء» ل ـل ـس ـي ــارات
املستعملة في الضاحية الجنوبية للعاصمة
الـ ـج ــزائ ــر ،خ ـي ـمــت ح ــال ــة م ــن ال ـس ـخ ــط عـلــى
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،ب ـس ـب ــب ان ـ ـفـ ــات األسـ ـ ـع ـ ــار إل ــى
مستويات يصفونها بـ«الخيالية».
يتنقل عبد ال ـقــادر بــن بــراهـمـيــة ،مــن سيارة
إل ــى أخ ــرى ف ــي ال ـس ــوق ،عـلــه يـظـفــر بـسـيــارة
صينية أو هـنــديــة صـغـيــرة مستعملة ،لكن

أحد مصانع تجميع السيارات في الجزائر (فرانس برس)

آماله اصطدمت «بقانون البائعني» ومنطق
األرق ــام ،مــا جعله يعلق لـ«العربي الجديد»
ق ـبــل خ ــروج ــه م ــن الـ ـس ــوق ق ــائ ــا « :إمـ ــا أنــا
مجنون ،أم هم من أصابهم الجنون ،ال يمكن
أن يكون ما نعيشه حقيقة ،سيارة كان ثمنها
قـبــل سـنــة ال يـتـعــدى  600أل ــف دي ـنــار (5600
دوالر) ،ب ــات س ـعــرهــا ال ـي ــوم م ـل ـيــون دي ـنــار

الجزائر كانت تستورد 400
ألف سيارة جديدة سنويًا
قبل قرارات التجميد

( 9700دوالر) ،دون وج ــود أي سـبــب لـهــذه
الزيادة».
يـضـيــف بــن بــراهـمـيــة« :ل ــم نـعــد نـفـهــم شيئا
ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،ك ــل ش ــيء زاد س ـع ــره ،والـكــل
أصبح يتفلسف ليبرر الزيادة ،البائع يقول
إن ــه منطق ال ـســوق ،ال أفـهــم أي منطق كيف
ارتفعت األسـعــار ،بــن ليلة وضـحــاهــا ..على
ال ــدول ــة ال ـت ــدخ ــل لـضـبــط األس ـ ــواق بـتـحــريــر
االستيراد».
يـغــادر بــن براهمية ســوق الـسـيــارات ويعلو
وجهه الغضب من األرق ــام التي سمعها من
البائعني ،بينما واصـلــت «العربي الجديد»
جولتها لتقابل الـشــاب أمــن غبريني ،الــذي
قــدم إلــى الـســوق بحثًا عــن سـيــارة أملانية أو
فرنسية ،بميزانية ال تتعدى مليوني دينار

( 19400دوالر) ،ل ـكــن م ـس ـتــويــات األس ـع ــار
أفقدته األمل في الظفر بصفقة مربحة.
يقول أمني إن « ميزانيته كانت تكفي لشراء
سـ ـي ــارة أمل ــان ـي ــة أو فــرن ـس ـيــة وح ـت ــى كــوريــة
جنوبية جــرى استعمالها لسنة أو سنتني
ع ـلــى األكـ ـث ــر ،ل ـكــن ال ـي ــوم س ـي ــارة مستعملة
أملانية مــن نــوع فولكس فاغن أو رينو على
سبيل املـثــال يـعــود تصنيعها إلــى  2014أو
 2015بــاتــت بــأكـثــر مــن مـلـيــونــي دي ـن ــار ،أمــا
مــوديــل  2019أو  2020فتصل إلــى  4ماليني
ديـنــار ،فــي وقــت لــم يكن سعر الجديد منها
ف ــي مـصــانــع تـجـمـيــع ال ـس ـي ــارات قـبــل ،2020
مليوني ونصف املليون دينار».
يضيف« :ما نشهده اليوم من أسعار بمثابة
كــارثــة ،ال أدري ،هــل مــا يـحــدث مـضــاربــة من
طــرف سـمــاســرة األس ــواق املستعملة ،أم أنه
م ـن ـطــق الـ ـع ــرض والـ ـطـ ـل ــب ف ــي ظ ــل تـجـمـيــد
االستيراد ،لكن املحصلة األكيدة أن املواطن
وحــده من يدفع الثمن ،هناك سيارات يصل
س ـعــرهــا إلـ ــى  5م ــاي ــن ديـ ـن ــار ،ف ــي وقـ ــت ال
ي ـت ـعــدى س ـعــرهــا ف ــي ب ـلــد إن ـتــاج ـهــا مـلـيــون
ونصف املليون دينار ،ال ندري إلى أين تسير
الجزائر ،كل شيء فيها ارتفع سعره».
وال تــزال الحكومة تتخبط فــي تسيير ملف
الـسـيــارات ،بعد أكـثــر مــن عــام ونـصــف العام
عـ ـل ــى إغ ـ ـ ــاق مـ ـص ــان ــع ت ـج ـم ـي ــع الـ ـسـ ـي ــارات
بسبب الفساد الذي طاولها وأدى إلى سجن
أصحابها ،وبعد أكثر من  5سنوات من منع
استيراد السيارات الجديدة واملستعملة من
طرف الوكالء في القطاع الخاص.
وأجـ ـل ــت ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة م ـنــذ بــدايــة
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي وسـ ـق ــوط ن ـظ ــام الــرئ ـيــس
الراحل بوتفليقة عام  ،2019طرح اشتراطات
تنظيم نـشــاط اسـتـيــراد وتجميع الـسـيــارات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وكـ ــذلـ ــك اش ـ ـتـ ــراطـ ــات اسـ ـتـ ـي ــراد
ال ـس ـيــارات املستعملة ،مــا زاد الـضـغــط على
سوق السيارات في الدولة.
ويبرر بائعو السيارات املستعملة أن السوق
هو من يتحكم في األسعار ،فتراجع العرض
وارت ـ ـفـ ــاع ال ـط ـل ــب ،ق ـفــز ب ــأس ـع ــار ال ـس ـي ــارات
املـسـتـعـمـلــة خــاصــة ال ـص ـغ ـيــرة مـنـهــا ذات 5

مقاعد ومحركات أقل من  1.6لتر ،اآلسيوية
منها أو األوروبية.
يـقــول عـبــد ال ـهــادي مــزيــان ،بــائــع لـلـسـيــارات
املستعملة لـ«العربي الجديد» إن «األسعار
فعال غير منطقية ،لكنها نتيجة عدة عوامل
منها تراجع العرض ،في السابق كنا نشري
مــن املـصــانــع ونـسـتــورد مــن فرنسا بأسعار
مـعـقــولــة ونـضـمــن هــامــش رب ــح مـع ـقــول ،أمــا
اليوم وفي ظل تراجع العرض ،بات الجميع
يحدد سعرًا لسياراته كما يشاء ،وال يمكنك
االعتراض إما أن تشتري أو تنصرف».
ي ـض ـيــف م ــزي ــان أن «األس ـ ـعـ ــار ق ـف ــزت حـتــى
 4م ـ ــرات بــالـنـسـبــة ل ـل ـس ـي ــارات األكـ ـث ــر طلبًا
كاملركبات الكورية الجنوبية من نوع كيا أو
الصينية شـيــري ،وبــولــو مــن فولكس فاغن،
فعندما تحاول إيجاد تفسير لذلك ال تجد،
لألسف ،هذا هو منطق السوق».
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـص ــف م ـح ـمــد كـ ـ ـ ــواش ،وه ــو
ب ــائ ــع ل ـل ـس ـيــارات املـسـتـعـمـلــة م ـنــذ أك ـث ــر من
ثــاثــة عـقــود مــا يـحــدث بــأنــه «ج ـنــون ضــرب
األسواق» ،مؤكدا أن األسعار غير منطقية ،لم
َأر مــا يـحــدث اآلن فــي حـيــاتــي ،ولــم أعــد أجد
مــا أشـتــريــه ألعـيــد بيعه علني أضـمــن خبزة
أوالدي».
يقول كواش لـ«العربي الجديد» إن «التحجج
بـنـقــص ال ـع ــرض وم ـن ــع االس ـت ـي ــراد مـقـبــول،
لـكــن ال يـبــرر ه ــذه الـقـفــزات الـخـيــالـيــة ،وعلى
الحكومة الـتــدخــل فــاملــواطــن بــات ال يجد ما
يشتريه ليس في سوق السيارات فحسب ،بل
حتى في سوق الخضروات واملواد الغذائية،
كل شيء تضاعف سعره».
وكانت الجزائر قد جمدت عمليات استيراد
السيارات مطلع  ،2016بعدما كانت تستورد
 400ألف سيارة جديدة سنويًا ،وذلك بحجة
دعم مصانع تجميع السيارات ،لكن اتهامات
بالفساد وإهــدار املــال العام طاولت مصانع
التجميع املحلية بعد إطاحة نظام بوتفليقة.
كما تسعى الحكومة الحالية ،إلــى مواصلة
سـ ـي ــاس ــة «ش ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزام» ،م ـ ــن خ ـ ــال ك ـبــح
الواردات وتجميد استيراد اآلالف من السلع
واملنتجات ،في مقدمتها السيارات.

مصر :شهادة
التطعيم
بـ 1000جنيه

أص ــدرت وزارة الـصـحــة املصرية
ق ـ ــرارًا ب ــزي ــادة ق ـي ـمــة امل ـص ــاري ــف
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـت ـ ـخـ ــراج شـ ـه ــادات
ال ـت ـط ـع ـي ــم ،الـ ـت ــي ت ـف ـيــد ب ـح ـصــول
ال ـش ـخ ــص ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح امل ـض ــاد
لفيروس كورونا ،إلى  1000جنيه
( 63.7دوالرًا) للمصريني الراغبني
ف ــي ال ـس ـفــر إل ــى الـ ـخ ــارج بـغــرض
ً
الـسـيــاحــة ،ب ــدال مــن  250جنيهًا،
ً
وإلى  25دوالرًا لغير املصريني ،بدال
من  10دوالرات .وأبقى القرار على
قيمة املصاريف اإلدارية لشهادات
تطعيم كورونا بواقع  250جنيهًا
( 16دوالرًا) ،للمصريني الراغبني
في السفر إلى الخارج لغير أغراض
ال ـس ـي ــاح ــة ،وب ـق ـي ـمــة  100جـنـيــه
للمواطنني الراغبني في الحصول
عـلــى ش ـه ــادات مـحـلـيــة لتقديمها
في املراكز التي تطلبها في مصر.
وقالت الوزارة ،في منشور لها ،إن
جـمـيــع ل ـقــاحــات ف ـيــروس كــورونــا
املتوافرة في مصر تعطى مجانًا
لجميع املواطنني ،والالجئني ،وغير
املصريني.

سورية

تأخر مشروع موازنة عام 2022
فؤاد عبد العزيز

جرت العادة في سورية أن تقوم الحكومة
في الشهر الثامن أو التاسع على أبعد
ت ـق ــدي ــر ،م ــن ك ــل عـ ــام ،ب ــإن ـج ــاز م ـشــروع
املــوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة ،مــن أجــل رفعه
للرئيس ،الذي بدوره يقوم بتحويله إلى
مجلس الشعب ،ملناقشته ،ومن ثم تحويله
مجددًا للرئاسة من أجل إصدار املوازنة
بمرسوم قبل بداية العام التالي .ولكن
أصبحت ســوريــة فــي املنتصف الثاني
للشهر العاشر ،ولم يصدر عن الحكومة
حتى اآلن أي تصريحات حكومية حول
املوازنة أو تشكيل اللجان التي تعدها.
يـقــول الخبير االق ـت ـصــادي ،عبد املنعم
الحلبي ،إن الخطة الزمنية أو األجندة
ً
املالية لم تكن مقدسة أصال لدى النظام
حتى في أعــوام الرغد واالسـتـقــرار ،ولم
يـتــم االل ـت ــزام نـهــائـيــا بتسلسل األرب ــاع
السنوية سابقًا .ورأى الحلبي في تصريح
لـ «العربي الجديد» أن هذه السنة تعتبر
من أصعب السنوات املالية منذ عام ،2015
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه كـمــراقــب عــن بـعــد ،يــرى
أن الـنـظــام يحضر نفسه لقطع متأخر
ل ـل ـمــوازنــة ال ـخــاصــة ب ـعــام  ،2021وذل ــك
بانتظار ما سيؤول إليه الوضع املالي
ضمن استراتيجية املحاسبة الجديدة
التي تمارسها السلطة تجاه أصحاب
الذمم املدينة للخزينة العامة؛ واملتراكمة
منذ سنوات .وأشار إلى أنه ملا كان املشهد
غير واضح لواقع حال املوازنة الحالية
بالنسبة للتحصيل الضريبي والواردات
إلى الخزينة؛ فمن الطبيعي أن يتم تجاهل
واقــع املوازنة الجديدة والتي ربما يتم
االشتغال عليها في إطار اللجان املختصة
في وزارة املالية ومجلس الشعب ،دون أي
ضجيج إعالمي .أما الصحافي واملحلل
االقتصادي ،تامر قرقوط ،فيقول إنه ال
توجد مــوازنــة عامة للدولة في سورية
باملعنى الحقيقي للموازنة ،ومنذ موازنة
 2012التي ظهرت فيها أرقــام التضخم

ب ـش ـكــل الف ـ ــت ،ب ــات ــت مـ ــوازنـ ــات ال ــدول ــة
عبارة عن عملية تكرار ساذج للموازنات
السابقة .ويضيف قرقوط في حديث لـ
«العربي الجديد» أن تأخير طرح موازنة
 2022للنقاش ،يعني أن املوازنة القادمة
ستكون كسابقاتها ،خالية من املشاريع
االستثمارية ،وستقتصر على اإلنفاق
ال ـج ــاري وب ــال ــذات اع ـت ـم ــادات ال ــروات ــب
واألجـ ــور ،كما أنــه يعكس امل ــأزق املالي
الــذي تعيشه حكومة دمشق مع خزانة
مالية خاوية إال من موارد شحيحة جدًا،
متأتية من الضرائب والرسوم وأغلبها
من القطاع العام.
وتــوقــع قــرقــوط أن تقر الحكومة بشكل
مستعجل مــوازنــة مــأخــوذة عــن موازنة
العام الجاري (قص ولصق) مع تبديل
بـ ـع ــض األرق ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي ت ـت ـع ـل ــق بـنـســب
التضخم السنوية ،وتعظيم اعتمادات
الدعم االجتماعي املفرغ من مضمونه.
م ــن ج ــان ـب ــه ،يـ ــرى امل ـح ـلــل االق ـت ـص ــادي
أسامة القاضي أن «هناك تخبطًا كبيرًا
داخــل إدارة النظام الـســوري فــي الشأن
االق ـت ـصــادي ،ويـبــدو أن هـنــاك تحوالت
اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة كـبـيــرة ملــا تبقى
من هذا العام والعام املقبل ،وخصوصًا
على مستوى التجاذب اإليراني الروسي،
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى أروق ـ ــة ص ـنــاعــة ال ـق ــرار
االق ـت ـصــادي ال ـس ــوري ،وبـشـكــل فــاقــع».
وأضاف أن عدم معرفة التوجه السياسي
العاملي الحقيقي في ما يخص الساحة
السورية ،هو من األمور التي تربك صناعة
ً
امل ــوازن ــة ال ـع ــام ــة ،ف ـض ــا ع ــن األوضـ ــاع
الداخلية الصعبة ،والتي تشير إلــى أن
الحكومة تعتزم االنسحاب من الحياة
االقتصادية بشكل تام .ويتابع القاضي
الـ ــذي ي ـت ــرأس مـجـمــوعــة عـمــل اقـتـصــاد
سورية ،في تصريح لـ «العربي الجديد»،
أنه يتوقع أن يتم تسريع إجراءات إقرار
املوازنة العامة للدولة ،بغض النظر عن
الحلقات الوسيطة التي تمر بها عادة،
مشيرًا إلى أنه كما هو معروف في سورية

فإن ما يقرره القصر الجمهوري هو في
ال ـن ـهــايــة م ــا س ـي ـتــم ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن مــوافـقــة
مجلس الشعب أو عــدم موافقته .كذلك
توقع القاضي أن يتم إقرار موازنة تتراوح
بــن  10إل ــى  12تــريـلـيــون لـيــرة ســوريــة
(الدوالر = نحو  3500ليرة) ،بالقياس إلى
موازنات األعــوام الثالثة السابقة ،التي
كانت فيها أرقام املوازنة تتضاعف ،وفقًا
ملؤشرات التضخم ،وتراجع سعر صرف
الليرة السورية.
وبلغت موازنة عام  2019نحو تريليوني
لـ ـي ــرة س ـ ــوري ـ ــة ،وع ـ ـ ــام  2020ب ـل ـغ ــت 4
تريليونات ليرة ،أما في عام  ،2021فقد
تم إقــرار موازنة بقيمة  8.5تريليونات
لـيــرة .أمــا سعر صــرف الـلـيــرة السورية
في السوق السوداء ،فقد كان في نهاية
عام  2019نحو ألف ليرة مقابل الدوالر،
وقبلها بعدة أشهر كان بـ  600ليرة ،ثم
تراوح طوال عام  2020بني  2000إلى 2500
ليرة ،أما في عام  ،2021فهو ال يزال يراوح
عند مبلغ  3500ليرة مقابل الدوالر.
وبناء على األرقام السابقة ،يرى املحلل
االقتصادي من دمشق ،رضوان حمادي،
أن رقم تريليوني ليرة الذي تم من خالله
إقرار املوازنة العامة للدولة لعام ،2019
كــانــت ت ـســاوي حـســب أس ـعــار منتصف
العام أكثر من  3مليارات دوالر ،وهذه
املــوازنــة فعليًا أكـبــر مــوازنــة عــام 2021
الـبــالـغــة  8.5تــريـلـيــونــات ل ـيــرة ،إذ إنها
تساوي نحو  2.5مليار دوالر ،وذلك وفقًا
للفارق في سعر الصرف مقابل الدوالر
بني العامني .وتوقع حمادي ،في تصريح
لـ «العربي الجديد» ،أنــه في حــال أقرت
الحكومة موازنة فوق  10تريليونات ليرة،
فهذا حكمًا يعني أن سعر صرف الدوالر
سوف يبلغ  5000آالف ليرة في عام ،2022
وهــو مــا سيزيد مــن صعوبة األوض ــاع
االقتصادية ،وخصوصًا مع حديث عن
النظام عن نيته رفع الدعم عن الكثير من
املواد األساسية خالل العام املقبل ،وعلى
رأسها املحروقات.
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أخبــار
العرب
وفد تركي يبحث في
اإلمارات تعزيز العالقات
بحث وفد تجاري تركي مع مسؤولني
حكوميني في اإلمارات ،تعزيز عالقات
التجارة املشتركة بني البلدين ،لزيادة أرقام
تبادل السلع خالل الفترة املقبلة .جاء ذلك،
بحسب ما أوردته وكالة األنباء اإلماراتية
(وام) ،أمس األحد ،عقب اجتماع مسؤولني
من كال البلدين ،على هامش فعاليات معرض
إكسبو  2020دبي .وشارك في االجتماع
عن الجانب اإلماراتي مسؤولون حكوميون
والقطاع الخاص ،برئاسة ثاني بن أحمد
الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ،وعن
الجانب التركي وفد يرأسه توفيق أوز ،رئيس
الجانب التركي ملجلس األعمال املشترك مع
اإلمارات .ويأتي اللقاء ،بعد قرابة شهرين
من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان قال فيهاّ ،إن «اإلمارات ستقوم
قريبًا باستثمارات كبيرة في بلدنا ،إذ لديهم
أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية».
وبحث الجانبان ،خالل اللقاء ،خطط تنويع
الفرص االقتصادية ذات االهتمام املشترك،
وتم االتفاق على خطوات عملية لتنمية
التبادل التجاري واالستثماري والتعاون على
الصعيد االقتصادي بني البلدين.
اليمن يوقف تراخيص
 54شركة صرافة
قرر البنك املركزي اليمني ،إيقاف تراخيص
 54شركة صرافة بالعاصمة املؤقتة عدن؛
ضمن مساعيه إلنهاء عمليات املضاربة
بأسعار صرف العملة األجنبية .جاء ذلك
في بيان أصدره البنك ،مساء أول من أمس.
والسبت ،شهد سعر الريال اليمني تراجعا
الفتا جديدا؛ حيث بلغ سعر صرف الدوالر
ً
الواحد  1380رياال .وقبل الحرب في اليمن
عام  ،2015كان متوسط سعر الدوالر في
ً
السوق املحلية  215رياال .وقال البنك ،في
بيانه ،إنه «قرر إلغاء تراخيص  54شركة
ومنشأة صرافة في عدن ،إلنهاء عمليات
املضاربة بأسعار صرف العملة األجنبية».
وأضاف أن القرار يحظر على «شركات
ومنشآت الصرافة املرخصة من التعامل مع
هذه الشركات واملنشآت التي تم إيقافها ،أو
(أي شركات ومنشآت يتخذ البنك املركزي
قرارا بإيقاف تراخيصها الحقًا)» .وشدد
على ضرورة التزام شركات الصرافة بـ«كافة
التعليمات املنظمة لنشاطها الصادرة عن
البنك املركزي ،وتجنب األعمال واملمارسات
التي من شأنها املضاربة في سعر الصرف
واإلضرار بحالة االستقرار في السوق».

أخبــار
العالم
زيادة صادرات الفلفل
التركي
سجلت صادرات تركيا من مسحوق
الفلفل الحار 6 ،ماليني و 602ألف دوالر
في الفترة بني يناير /كانون الثاني
وسبتمبر /أيلول من العام الحالي بزيادة
قدرها  28باملئة مقارنة مع الفترة
نفسها من العام املاضي .ووفق بيانات
رابطة املصدرين في جنوب شرق
األناضول ،صدرت تركيا ألفني و601
طن من مسحوق الفلفل إلى  105بلدان
خالل الفترة املذكورة .ومن بني البلدان
التي صدرت تركيا إليها فلفلها الحار،
أملانيا ،واليابان ،والواليات املتحدة ،وكندا،
وبريطانيا ،والعراق ،وفرنسا ،واإلمارات،
ونيجيريا ،وليبيا ،وسلطنة عمان ،ومصر،
واألردن ،ومالطا ،وكينيا ،وهولندا ،وكوبا،
وباراغواي .وتصدرت أملانيا قائمة الدول
األكثر استيرادا للفلفل الحار التركي خالل
هذه الفترة بمليون و 708آالف دوالر،
ثم هولندا بمليون و 11ألف دوالر ،ثم
بريطانيا بـ  784ألف دوالر.
الصين تضخ إمدادات غاز
استعدادًا للشتاء
تعهدت شركة البترول الوطنية الصينية،
أكبر منتج للنفط والغاز في البالد ،بتزويد
أكثر من  100مليار متر مكعب من الغاز
الطبيعي لفترة الشتاء-الربيع املقبلة ،وذلك
في إطار الجهود املبذولة لضمان إمدادات
الطاقة في البالد .وقالت الشركة العمالقة،
إن الرقم سيرتفع بنسبة  8.4في املائة
مقارنة بعام سابق ،مسجلة رقما قياسيا.
وحسب وكالة األنباء الصينية (شينخوا)،
ستتخذ الشركة إجراءات متعددة لتأمني
اإلمدادات ،بما في ذلك توسيع اإلنتاج
والواردات ،داعية إلى ضمان وصول
إمدادات الغاز اآلمنة واملستقرة واملنظمة
لالستخدام املنزلي واملجاالت الرئيسية
وفي الفترات املهمة .وتعد الصني أكبر
مستورد للطاقة في العالم.
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رؤية

طاقة
مع قفزات األسعار وعودة سعر خام غربي تكساس األميركي ألكثر
من  82دوالرًا للبرميل للمرة األولى منذ  ،2014تستعد شركات إنتاج
النفط الصخري لزيادة اإلنتاج من جديد ،في أكبر أحواض النفط
األميركية ،أمًال في االستفادة من انتعاشة األسعار بعد مأساة انهيارها
العام الماضي

الليرة اللبنانية تستكمل
مسار الهبوط
علي نور

النفط الصخري
األميركي

قفزات أسعار الخام تجدد آمال
تعافي الصناعة المنهارة
واشنطن ـ شريف عثمان

ّ
دب ال ـن ـشــاط م ـج ــددًا ف ــي شــركــات
ال ـن ـفــط ال ـص ـخــري األم ـي ــرك ــي على
خلفية طفرة أسعار الخام األخيرة
ال ـت ــي وص ـل ــت إل ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي 3
سنوات ،وتوقعات وصول سعر البرميل إلى
 100دوالر ح ـســب م ــؤس ـس ــات مــال ـيــة دول ـيــة
منها بـنــك «غــولــدمــان ســاكــس» االسـتـثـمــاري
األميركي .وشهدت أسعار النفط الخام زخمًا
تصاعديًا خــال شهر أكتوبر/تشرين األول
 ،2021م ـت ـجــاوزة حــاجــز  80دوالرًا للبرميل
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ث ــاث س ـن ــوات .وك ــان هــذا
االرتـفــاع مدعومًا بتزايد الطلب في ظل سير
االق ـت ـص ــاد ن ـحــو ال ـت ـعــافــي ع ـلــى ق ــدم وس ــاق.
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،أدى االرتـفــاع القياسي
ألسـعــار الـغــاز فــي عــدة مناطق على مستوى
ال ـع ــال ــم ونـ ـق ــص إمـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـف ـح ــم إل ـ ــى ق ـيــام
شركات توليد الكهرباء بالتحول إلى الوقود
ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام ل ـتــول ـيــد ال ـطــاقــة
الكهربائية ،ما أسهم في تعزيز الطلب على
ال ـن ـف ــط .وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني ،يوم األربعاء ،إن سعر النفط قد يصل
إلــى  100دوالر للبرميل ،مضيفًا أن موسكو
وشركاءها في مجموعة «أوبــك بلس» للدول
املنتجة تسعى لتحقيق االستقرار في السوق
العاملية.
ومع عودة سعر خام غربي تكساس األميركي
ألك ـثــر مــن  82دوالرًا لـلـبــرمـيــل لـلـمــرة األول ــى
منذ عــام  ،2014تستعد شركات إنتاج النفط
الصخري لــزيــادة اإلنـتــاج مــن جديد فــي أكبر
ً
أحواض النفط األميركية ،أمال في االستفادة
مــن انتعاشة األسـعــار بعد مــأســاة انهيارها
العام املاضي التي ّ
سببت إفــاس العديد من
ال ـشــركــات ،وإي ـق ــاف اإلن ـت ــاج ل ـف ـتــرات مـمـتــدة،
فيما لم يفلس منها ،إال أن شركات التشغيل
الخاصة ،ال الشركات املتداولة في البورصة،
هي التي تقود ثورة اإلنتاج النفطي الصخري
هــذه امل ــرة .وعـلــى الــرغــم مــن التباطؤ املتوقع
لالقتصاد الصيني ،املستورد األكبر للذهب
األســود ،بفعل أزمة مديونية مطور العقارات
«إي ـ ـفـ ــرغـ ــرانـ ــد» ص ــاح ــب الـ ـنـ ـش ــاط األه ـ ــم فــي
االقتصاد الصيني ،كما متحورات الفيروس
اآلخــذة فــي االنـتـشــار ،لــم تتأثر موجة ارتفاع
ً
أسعار النفط إال قليال ،في إشــارة إلى قوتها
وطول املدى املتوقع استمرارها فيه.
ومـ ــع االرتـ ـف ــاع ــات األخـ ـي ــرة ألسـ ـع ــار ال ـن ـفــط،
اتسعت الفجوة بني مكاسب سعر النفط الخام
ونظيرتها لسعر النحاس ألكبر مستوياتها
منذ عام  ،2002كما وصلت ألعلى مستوياتها
في  10سنوات مع مؤشر سلة من املواد الخام،
األم ــر ال ــذي أع ــاد الـتــوقـعــات بــإحـيــاء صناعة
النفط الصخري التي اقتربت الـعــام املاضي
من إســدال الستار على نشاطها في الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة .ووصـ ـ ــل إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط ال ـص ـخــري
بالواليات املتحدة إلى ذروتــه عند  13مليون
برميل يوميًا فــي م ــارس /آذار  ،2020قبل أن
ينخفض إلــى  11.2مليون برميل يوميًا في
مايو /أيار من ذات العام .واألسبوع املاضي،
انتقد مجلس التحرير في مقال بجريدة «وول
ستريت جورنال» الرئيس األميركي جوزيف
ب ــاي ــدن ب ـس ـبــب ل ـج ــوئ ــه إلـ ــى ش ــرك ــات الـنـفــط
ال ـص ـخ ــري األم ـي ــرك ـي ــة ودع ــوت ــه ل ـهــا ب ــزي ــادة
اإلنـتــاج للحد مــن ارتـفــاع أسـعــار النفط ،بعد
أن كان يتهمها العام املاضي بتدمير الكوكب
الذي نعيش فيه.
وأظ ـه ــرت نـتــائــج أع ـمــال الـ ُـربــع َال ـثــالــث ألكـبــر
ال ـب ـن ــوك األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي أع ـ ِـل ــن ــت األس ـب ــوع
املــاضــي تحقيق أرب ــاح فــاقــت الـتــوقـعــات ،مع
اق ـت ــراب م ـعــدالت اإلقـ ــراض مــن مـسـتــويــات ما
قبل ظهور الفيروس نهاية عام  ،2019وهو ما
يعني أن تلك البنوك ستكون مستعدة لفتح
أبــواب ـهــا لـشــركــات الـنـفــط ال ـص ـخــري ،شــديــدة
الحاجة إلــى االقـتــراض ،ملقابلة الطلب القوي
امل ـت ــوق ــع ع ـل ــى إن ـت ــاج ـه ــا ف ــي غ ـ ــرب تـكـســاس
وجنوب شرق نيو مكسيكو.
ومع استقرار أحواض إنتاج النفط الصخري
الــرئـيـسـيــة األخـ ــرى فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة أو
انخفاضها ،من غير املحتمل أن يؤدي النمو
املرتفع في حوض برميان إلى إغضاب أعضاء
منظمة أوبــك بالتسبب في انهيار جديد في
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ارتفاع الطلب اآلسيوي

قال متعاملون في أســواق النفط إن الطلب اآلسيوي على الخام
األميركي آخذ في االرتفاع .وذكر هؤالء أن الصين ومشترين آسيويين
آخــريــن يشترون نــاقــات عمالقة
من الخام األميركي للتسليم في
نوفمبر/تشرين الثاني ،كما يبحثون
عن المزيد لشهر ديسمبر/كانون
األول ،بحسب «بلومبيرغ» .ويجري
تداول خام غرب تكساس األميركي
بسعر يقل  3دوالرات على األقل
عن برنت منذ أغسطس/آب ،ما
يمنح أفضلية لــصــادرات الخام
األميركية.

النشاط يعود لشركات إنتاج النفط الصخري األميركي ()Getty

األسـ ـع ــار ،ع ـلــى ال ـن ـحــو الـ ــذي ش ـهــدنــاه ال ـعــام
املاضي .ويقول راؤول لوبالنك ،محلل األسواق
في « :HIS Markit Ltdإنه مكسب لشركات
إنتاج النفط الصخري الخاصة ،دون أن يكون
خ ـس ــارة ألسـ ــواق الـنـفــط ال ـعــامل ـيــة» ،موضحًا
أن النقطة األســاسـيــة هــي أن «نـمــو الشركات
الخاصة لن يفسد احتفال األس ــواق بارتفاع
األسعار» .وفيما يرى بعض املحللني التوازن
الحالي في سوق إنتاج النفط ضعيفًا ،ويمكن
أن يتغير بسرعة إذا استمرت أسـعــار النفط
فــي االرت ـف ــاع ،وم ــع زي ــادة الـطـلــب عـلــى النفط
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة ،خــاصــة م ــع الـحــاجــة
الـشــديــدة إلم ــداد أوروب ــا وآسـيــا املتعطشتني
ل ـلــوقــود ،ت ـتــراجــع ال ـض ـغــوط الـتـنــافـسـيــة بني
املوردين ،وتتالشى احتماالت انهيار األسعار
ال ـتــي يـخـشــاهــا األم ـيــرك ـيــون حــالـيــا أك ـثــر من
املنتجني اآلخرين .وكان نمو إنتاج الواليات

امل ـت ـحــدة قــويــا لـلـغــايــة خ ــال الـعـقــد املــاضــي،
األمر الذي مكنها من االستحواذ على حصة
سوقية كبيرة من «أوبك» وحلفائها ،ليضطر
التكتل وقتها إلى االنخراط في حروب سعرية
شــام ـلــة خ ــال ع ــام ــي  2014و ،2020وصـلــت
بسعر النفط إلى أرقام سلبية (املنتج يدفع ملن
يشتري) في بعض اللحظات ،بينما استقرت
لفترات غير قصيرة عند مستوى  20دوالرًا
لـلـبــرمـيــل .وتـشـيــر تــوقـعــات رايـسـتــاد إنــرجــي
 ،Rystad Energyمــركــز أب ـحــاث الطاقة
الـنــرويـجــي املـسـتـقــل ،إل ــى زيـ ــادة اإلن ـت ــاج من
حــوض بيرميان ،أكـبــر األح ــواض األميركية،
ليصل إلــى أعلى مستوياته قبل الــوبــاء عند
 4.9مــايــن برميل يوميًا قبل نهاية الشهر
الـحــالــي ،مــع اسـتـمــرار االرت ـفــاع بشكل مطرد
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـت ــال ــي  .2022ول ـ ـ ــدى ح ــوض
ب ـيــرم ـيــان م ــزاي ــا تـنــافـسـيــة واض ـح ــة مـقــارنــة

إيران تدعو باكستان
إلى مقايضة السلع
طهران ـ العربي الجديد

دعا رئيس مجموعة الصداقة البرملانية
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة ،أح ـم ــد
أمـ ـي ــراب ــادي ،ال ـح ـكــومــة الـبــاكـسـتــانـيــة،
إل ـ ــى اتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات ن ـح ــو مـقــايـضــة
السلع بــن طـهــران وإس ــام آب ــاد ،فيما
تخطط إي ــران للتعايش مــع العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة امل ـف ــروض ــة م ـنــذ ان ـس ـحــاب
واشنطن من االتفاق النووي في .2018
وتفرض العقوبات قيودا شديدة على
بنوك إيــران تضعف دورهــا في تمويل
الـتـجــارة الـخــارجـيــة .وق ــال أمـيــرابــادي،
ف ــي ل ـق ــاء م ــع رئ ـي ــس اتـ ـح ــادات ال ـغــرف
الـتـجــاريــة الباكستانية نــاصــر حيات،
فـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــراتـ ـش ــي ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة،
الـسـبــت ،إن «مـقــايـضــة الـسـلــع بالسلع
تصب في تحسني الوضع االقتصادي

لدى الجانبني» ،مقترحا تأسيس غرفة
مـقــايـضــة مـشـتــركــة بــن الـبـلــديــن ،وفــق
وكــالــة الجمهورية اإلســامـيــة لألنباء
«ارن ـ ـ ــا» .واع ـت ـبــر رئ ـيــس ل ـجــان ال ـغــرف
التجارية في باكستان ،اقتراح تأسيس
غ ــرف ــة امل ـق ــاي ـضــة امل ـش ـت ــرك ــة م ــع إيـ ــران
«مسارًا جديدًا للتعاون بني البلدين»،
لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى تعديل
بعض القوانني املتعلقة بالتجارة في
باكستان ملواصلة الـتـعــاون مــع إيــران.
وأكد املسؤول االقتصادي الباكستاني،
ضرورة تعزيز دور األسواق الحدودية
وت ـس ـه ـيــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ـمــرك ـيــة بني
الـبـلــديــن .وتـبـنــت الـحـكــومــة اإليــران ـيــة،
مـ ـش ــروع ــا م ــوسـ ـع ــا مل ـق ــاي ـض ــة ال ـن ـفــط
واملكثفات الغازية بالسلع األساسية،
وك ــذل ــك بــاالس ـت ـث ـمــارات ف ــي الـقـطــاعــن
النفطي والغازي.

تفرض العقوبات قيودًا شديدة على بنوك إيران (فرانس برس)

بــأحــواض ال ــوالي ــات املـتـحــدة األخ ــرى بسبب
انخفاض نقطة التعادل التي تتحول بعدها
العمليات للربحية ،بــاإلضــافــة إل ــى مـعــدالت
اإلنتاجية العالية.
وف ــي أحـ ــدث ت ـق ــاري ــره لـتـحـلـيــل س ــوق الـنـفــط
الصخري األمـيــركـيــة ،قــال مــركــز األبـحــاث إنه
على الــرغــم مــن ارت ـفــاع األس ـعــار ال ــذي يخلقه
احتمال عدم قدرة العرض على مقابلة الطلب
الحالي ،فإن «العرض األميركي سيزداد بشكل
هامشي هذا الصيف ،ولن يكون قريبًا من سد
الفجوة التي قد يخلقها تقاعس «أوبك »+عن
العمل .وإذا اتبع مشغلو النفط الصخري في
الواليات املتحدة إشارة السعر وقرروا زيادة
اإلنتاج ،فسيستغرق األمــر تسعة أشهر على
األقل ملالحظة زيادة ذات قيمة في املعروض».
وأكــد التقرير أن زي ــادة اإلنـتــاج تنطوي على
مخاطر كبيرة بسبب التقلبات الـتــي تحيط

أسعار الخام تتجاوز حاجز
 80دوالرًا للبرميل للمرة
األولى منذ ثالث سنوات

بــال ـط ـلــب ع ـل ــى ال ـن ـف ــط ومـ ـ ـس ـ ــارات األسـ ـع ــار.
ورغـ ـ ــم ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة ال ــداعـ ـم ــة لـتــوســع
ش ــرك ــات إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط الـ ـصـ ـخ ــري ،ال ي ـبــدو
أن ت ـلــك ال ـش ــرك ــات سـتـتـحـلــى ب ــال ـق ــدر نفسه
مــن ال ـج ــرأة ال ــذي كــانــت عليه ال ـعــام املــاضــي،
بـعــد ال ـكــم الـهــائــل مــن اإلف ــاس ــات والـخـســائــر
الـتــي حــدثــت فــي ع ــام  .2020وف ــي ح ــوار على
م ـح ـطــة ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ ل ــأنـ ـب ــاء ،أشـ ـ ــار س ـكــوت

موجة إضرابات تهز
الواليات المتحدة

شيفيلد ،الرئيس التنفيذي لشركة بايونير
ناتشرال ريسورسز Pioneer Natural
 Resourcesومـ ـق ــره ــا واليـ ـ ـ ــة ت ـك ـســاس
األميركية ،إلى أن منتجي النفط الصخري في
أميركا قد ال يتجهون إلى تمويل عمليات حفر
جديدة لزيادة اإلنتاج ،وأنهم سيستخدمون
مــا لديهم مــن سيولة نقدية واف ــرة حاليًا في
تعويض املساهمني.
وي ـ ـقـ ــول ش ـي ـف ـ ّي ـلــد إن «عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــات أن
تـنـضـبــط ،ب ـغــض الـنـظــر عــن وص ــول السعر
إلـ ــى  75دوالرًا 80 ،دوالرًا ،أو  100دوالر
لخام برنت» ،مؤكدًا أن «جميع» املساهمني
الــذيــن تحدث إليهم تــوعــدوا الشركات التي
تـسـعــى لـلـتــوســع م ــن جــديــد بـعـقــاب شــديــد.
وت ـن ـتــج بــايــون ـيــر حــال ـيــا م ــا ي ـقــرب م ــن 360
أل ــف بــرمـيــل مــن الـنـفــط يــومـيــا ،تضعها في
مقدمة الشركات املنتجة من حوض برميان،

التضخم يضغط على البورصات األميركية
واشنطن ـ العربي الجديد

ط ــوال ال ـس ـنــوات األربـ ــع األخ ـي ــرة ،لــم تتوقف
أص ـ ــوات مـحـلـلــي األسـ ـ ــواق ع ــن ال ـت ـحــذيــر من
ح ــدوث انـهـيــار فــي ســوق األسـهــم األمـيــركـيــة،
بعدما وصلت تقييمات األسهم إلى مستويات
شديدة االرتـفــاع ،وتوالى تحقيق العديد من
املستويات القياسية ،لكن ذلــك لــم يحدث إال
خالل النصف الثاني من مارس  /آذار ،2020
حني بدأ العالم يدرك خطورة وسرعة انتشار
فيروس كورونا في األراضــي األميركية ،قبل

شكاوى من العمل لساعات طويلة في ظروف متردية خالل الجائحة ()Getty

بدأ عشرات آالف املوظفني األميركيني
إضــرابــات أو لـ ّـوحــوا بـهــا ،على خلفية
ال ـع ـم ــل ل ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة ف ــي ظ ــروف
متردية خالل جائحة فيروس كورونا،
مـقــابــل ارت ـف ــاع أربـ ــاح أص ـحــاب العمل
والشركات.
وسـ ـيـ ـض ــرب ،الـ ـي ــوم اإلث ـ ـنـ ــن 60 ،أل ــف
ع ـضــو أم ـي ــرك ــي ف ــي االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
مل ــوظ ـف ــي امل ـ ـسـ ــرح وال ـس ـي ـن ـم ــا ،إذا لــم
يتوصلوا إلى اتفاق مع استوديوهات
هـ ــول ـ ـيـ ــوود ب ـ ـشـ ــأن اعـ ـتـ ـم ــاد ات ـف ــاق ـي ــة
جـمــاعـيــة ج ــدي ــدة .كـمــا ي ـلـ ّـوح نـحــو 31
أل ـ ــف م ــوظ ــف فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة «ق ـي ـصــر
ب ــرم ــانـ ـيـ ـنـ ـت ــي» الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فـ ـ ــي غـ ــرب
الواليات املتحدة بوقف العمل قريبًا.
وتشير كيت برونفنبرينر ،املتخصصة
ف ــي الـ ـح ــرك ــات ال ـن ـق ــاب ـي ــة ف ــي جــام ـعــة
كــورنـيــل ،إلــى أن املـضــربــن «يطالبون

فــي الـغــالــب بتحسني ظ ــروف الـعـمــل».
ومـنــذ الخميس املــاضــي ،بــدأ  10آالف
م ــوظ ــف إضـ ــرابـ ــا ف ــي ش ــرك ــة تـصـنـيــع
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرارات «ج ـ ـ ـ ــون ديـ ـ ـ ـ ــر» ،ويـ ـض ــرب
 1400م ــوظ ــف ف ــي ش ــرك ــة «ك ـي ـلــوغــز»
ل ـص ـن ــاع ــة حـ ـب ــوب رق ــائ ــق الـ ـ ــذرة مـنــذ
ال ـخ ــام ــس م ــن أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول
الـجــاري ،وكذلك أكثر من ألفي موظف
فــي مستشفى «م ـيــرســي» فــي بــوفــالــو
منذ مطلع هــذا الـشـهــر .وظـهــرت كلمة
«سترايكتوبر» ،وهــي اختصار مدمج
لكلمتي إضــراب وأكتوبر ،على مواقع
التواصل االجتماعي .حتى إن النائبة
ال ـبــارزة مــن الـجـنــاح الـيـســاري للحزب
الــدي ـم ـقــراطــي ،أل ـك ـســانــدريــا أوكــاسـيــو
كورتيز ،استعملتها على موقع تويتر،
يوم الخميس املاضي.
(فرانس برس)

وتـسـبــق بـهــا بـعــض ال ـب ـلــدان الـصـغـيــرة في
تـكـتــل أوبـ ــك .وتــوق ـعــت راي ـس ـتــاد إنــرجــي أن
تـسـتـحــوذ ال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة ع ـلــى نصف
الزيادة في اإلنتاج املتوقعة خالل عام ،2022
وهــو ما بــدأت عالماته في الظهور بالفعل.
ً
ووف ـق ــا لــوكــالــة ب ـلــوم ـبـيــرغ ،وم ـب ــاش ــرة بعد
شــركــة بــايــونـيــر نــاتـشــرال ري ـســورســز ،التي
تـعــد أك ـبــر شــركــات إن ـتــاج الـنـفــط الـصـخــري
حــال ـيــا ب ـ ـ  24م ـن ـصــة ح ـفــر ويـ ـج ــري تـ ــداول
أسهمها بــالـبــورصــة ،تــأتــي شــركــة مــوبــورن
 Mewbourneال ـخ ــاص ــة ب ـ ـ  17مـنـصــة،
ال ـ ـتـ ــي أسـ ـسـ ـه ــا ضـ ــابـ ــط الـ ـجـ ـي ــش ال ـس ــاب ــق
ك ــورتـ ـي ــس م ـ ــوب ـ ــورن ع ـ ــام  ،1965م ـت ـقــدمــة
ع ـلــى شــرك ـتــي إك ـس ــون مــوب ـيــل وش ـي ـف ــرون،
عـمــاقــي إن ـتــاج الـنـفــط .أم ــا شــركــة إنــديـفــور
،Endeavor Energy Resources
امل ـم ـلــوكــة ل ـل ـم ـل ـيــارديــر ال ـث ـمــان ـي ـنــي أوتـ ــري

ستيفنس ،وشركة كراون Crown Quest
 Operationsاملـمـلــوكــة لـلـمـلـيــارديــر تيم
دان ،ال ــداع ــم الـشـهـيــر ل ـل ـحــزب ال ـج ـم ـهــوري،
فتعمالن معًا على تشغيل أربع عشرة منصة.
وال ي ـعــد ت ــوس ــع ش ــرك ــات ال ـن ـفــط الـصـخــري
الخاصة السبب الوحيد الرتـفــاع نصيبها
من اإلنـتــاج األميركي ،حيث تترد الشركات
ذات املـلـكـيــة ال ـعــامــة ،أو الـتــي يـجــري ت ــداول
أس ـه ـم ـه ــا ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ،ف ـ ــي اس ـت ـئ ـن ــاف
إنـفــاقـهــا الــرأسـمــالــي فــي الـصـنــاعــة ضعيفة
ال ـ ـعـ ــوائـ ــد وش ـ ــدي ـ ــدة امل ـ ـخـ ــاطـ ــرة ،بـ ـع ــد عـقــد
كــامــل مــن االسـتـثـمــار ،انـتـهــي بـكــارثــة الـعــام
امل ــاض ــي .وت ـه ـتــم ت ـلــك ال ـش ــرك ــات ف ــي الــوقــت
ال ـحــالــي ب ـس ــداد ال ــدي ــون وت ـحــويــل األربـ ــاح
إلــى املساهمني من خــال توزيعات األربــاح،
ً
كما عمليات إع ــادة ش ــراء األس ـهــم ،ب ــدال من
االستثمار في آبار جديدة.

سمسار أوراق مالية في «وول ستريت» (فرانس برس)

أن تبدأ األسهم في التعافي مع بداية الشهر
التالي ،ويتوالى تحقيق املستويات القياسية
لـ ـعـ ـش ــرات األسـ ـ ـه ـ ــم ،ك ـم ــا مل ـ ــؤش ـ ــرات األس ـه ــم
الرئيسية .وحتى وقــت قريب ،يتحرك مؤشر
إس آند بي  500في نطاق ضيق فوق ضعف
قيمته عند ذروة األزمــة قبل ما يقرب من 19
شـهـرًا ،ومــا زالــت األص ــوات تـحــذر مــن حــدوث
موجة تصحيحية كبيرة.
ومع استمرار تعطل سالسل اإلمداد ،واقتراب
معدل التضخم من مستويات غير مشهودة
منذ أوائل التسعينيات ،وتجاوز سعر النفط

األم ـيــركــي  80دوالرًا لـلـبــرمـيــل ،أي أك ـثــر من
عام تقريبًا ،وارتفاع
ضعفي ما كان عليه قبل ٍ
سعر الـغــاز الطبيعي فــي األس ــواق األميركية
بأكثر من تلك النسبة في أقل من ستة أشهر،
وأكـثــر مــن أربـعــة أضـعــاف فــي أوروب ــا ،تزامنًا
مع ظهور إشارات تباطؤ التعافي االقتصادي
األميركي والعاملي ،واستمرار صعوبة حصول
بايدن على امليزانيات الالزمة لتنفيذ خططه
مل ـس ــاع ــدة األس ـ ــر وت ـج ــدي ــد ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
وشبكات اإلنترنت عريضة النطاق ،تتعالى
األص ـ ــوات م ــرة أخ ــرى م ـح ــذرة م ــن تــراجـعــات
ك ـب ـي ــرة ف ــي أسـ ـع ــار األس ـ ـهـ ــم ،ب ـي ـن ـمــا م ــا زال
البعض يأمل في «رالــي» ،أو موجة ارتفاعات
جديدة ،مع االقتراب من نهاية العام.
ومع نهاية األسبوع املاضي ،سجلت مؤشرات
أس ـ ــواق األس ـه ــم ال ـعــامل ـيــة ارت ـف ــاع ــا أسـبــوعـيــا
بنسبة  ،%0.7بينما سجل مؤشر إس آند بي
 500ارتفاعًا بنسبة  ،%0.8ليصبح على بعد
 %3.2من أعلى مستوياته على اإلطالق الذي
سـجـلــه مـطـلــع الـشـهــر امل ــاض ــي ،وارت ـف ــع عائد
السندات األميركية لعشر سنوات  13نقطة،
لينهي األسبوع فوق  %1.6للمرة األولى منذ
يونيو /حزيران ،بعدما أوحى جيرومي باول،
رئ ـيــس ب ـنــك االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي لــأســواق
بــإمـكــانـيــة ب ــدء عـمـلـيــة إن ـق ــاص Tapering
مشترياته مــن ســوق الـسـنــدات الثانوية بعد
انتهاء اجتماعات البنك القادمة املقرر عقدها
يومي  2و 3نوفمبر /تشرين الثاني.
وال يعد ارت ـفــاع عــوائــد الـسـنــدات خـبـرًا جيدًا
لألسهم بصفة عامة ،وتحديدًا ألسهم شركات
التكنولوجيا التي أصبحت تمثل نسبة غير
قليلة من مؤشراتها الرئيسية ،كونه يتسبب
ً
عـ ـ ــادة ف ــي ت ـح ــول ك ـم ـيــات ضـخـمــة م ــن ســوق
األسهم إلى االستثمار في سوق السندات.

ّ
ّ
اللبنانية هبوطًا مفاجئًا وسريعًا في قيمتها يوم
سجلت الليرة
ّ
الخميس املــاضــي ،بــالـتــوازي مــع االشتباكات املذهبية التي كانت
تحصل في بعض أحياء ضواحي العاصمة بيروت ،ليتجاوز سعر
الــدوالر مقابل الليرة في السوق املوازية  21.150ليرة للدوالر في
ذلك اليوم.
بالتأكيد ،لــم يكن العامل األمـنــي وحــده مــا دفــع ســوق القطع إلى
ّ
التوتر بهذا الشكل ،بل كان من الواضح أن الخالف حول موضوع
ّ
ّ
ّ
تحقيقات املرفأ ،الذي فجر الوضع في الشارع ،تمكن أيضًا من شل
عمل الحكومة نفسها .وبذلك باتت قدرة الحكومة على التعامل مع
جميع امللفات ّ
املالية الشائكة على املحك ،وهو ما فاقم من ّ
توجس
ّ
األسواق من مآالت األزمة االقتصادية.
ومــع كــل ه ــذا ،ال يمكن الـقــول إن ع ــودة الليرة إلــى مـســار الهبوط
مرتبطة حصرًا بتطورات األيام املاضية ،املتصلة بملف التحقيقات
ّ
وسياسية داخل
ومــا نجم عنه من اشتباكات أمنية في الـشــارع
ً
الحكومة .ففي بداية األسبوع املاضي مثال ،وقبل أن تدخل البالد
ّدوامة ًهذه االشتباكات ،كان سعر الدوالر قد تجاوز  19.350ليرة،
مقارنة بنحو  13.650ليرة فقط في  16سبتمبر /أيلول املاضي.
بمعنى آخر ،وبعدما ّ
تحسنت قيمة الليرة وانخفض سعر الدوالر
في السوق املوازية في منتصف سبتمبر املاضي ،نتيجة األجواء
الـتـفــاؤلـ ّـيــة الـتــي راف ـقــت تشكيل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ،ع ــادت الليرة
ّ
لتستكمل مسار هبوطها القاسي .ومنذ منتصف سبتمبر وحتى
بداية األسبوع املاضي ،أي خالل فترة ال تتجاوز  25يومًا ،ارتفع
سعر الدوالر في السوق املوازية تدريجًا بنسبة  ،%41ما ّ
يعبر عن
حجم الهبوط الحاد واملستمر في قيمة الليرة.
يرتبط مسار الهبوط الـحــاد فــي قيمة الليرة بجملة مــن العوامل
ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسية ،التي يبدو أنها ستستمر بأداء الدور
واملالية
النقدية
نفسه خــال األسابيع املقبلة .أبــرز هــذه العوامل يتصل بطريقة
وقف الدعم عن استيراد املحروقات ،وخصوصًا ّ
مادة املازوت ،وأثر
هذه التطورات في توازنات العرض والطلب في السوق السوداء.
فمنذ ح ــدوث االنـهـيــار املــالــي ،استمر املـصــرف املــركــزي بتوفير
ال ـ ــدوالرات املـطـلــوبــة السـتـيــراد امل ـحــروقــات ومـجـمــوعــة مــن السلع
األس ــاس ـ ّـي ــة األخ ـ ــرى م ــن اح ـت ـيــاطــات الـعـمـلــة الـصـعـبــة امل ــوج ــودة
لــديــه ،ووفـقــا ألسـعــار صــرف مدعومة .وبعد استنزاف مــا يمكن
اسـتـخــدامــه مــن ه ــذه االحـتـيــاطــات ،واقـتـصــار مــا بـقــي منها على
ُ
االحتياطي اإللزامي الذي فرض على املصارف إيداعه في املصرف
املركزي كضمانة ألموال املودعني ،بدأت ّ
عملية الخروج من آليات
دعم االستيراد.
ّ
بــالـنـسـبــة إل ــى مـ ــادة امل ـ ــازوت بــالـتـحــديــد ،ق ــرر امل ـص ــرف املــركــزي
رف ــع الــدعــم عنها كـلـيــا ،واالن ـس ـحــاب مــن مـهـ ّـمــة تــأمــن الـ ــدوالرات
ّ
ّ
التوجه إلى
للمستوردين بشكل كلي .ولذلك ،بات على املستوردين
السوق املوازية لتأمني الــدوالرات املطلوبة الستيراد املـ ّـادة ،ومن ثم
ّ
ّ
املحلية بالدوالر النقدي .في املقابل ،سلمت
بيع املازوت في السوق
ّ
وزارة الطاقة نفسها بهذا النموذج من العمليات التجارية ،فصار
تسعير امل ــازوت في جــداول األسـعــار الرسمي يعتمد على كلفته
بالدوالر النقدي ،وسعر صرف الدوالر في السوق املوازية.
ّ
الطبيعية لكل هذه التطورات كانت حصول ارتفاع مفاجئ
النتيجة
وســريــع فــي قيمة الطلب اليومي على ال ــدوالر النقدي فــي السوق
امل ــوازي ــة ،مــا ّأدى إلــى الـضـغــط عـلــى سـعــر صــرف الـلـيــرة فــي هــذه
السوق منذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر املاضي .مع اإلشــارة
ّ
ّ
شهريًا لتأمني حاجة السوق املحلي
إلى أن فاتورة استيراد املازوت
تـتـجــاوز  260مـلـيــون دوالر ،وهــي فــاتــورة كـبـيــرة قـيــاســا بحجم
السوق املوازية التي ّ
تؤمن حاليًا هذه الدوالرات.
ّ
ّ
اإلشكالية األكبر كمنت في انسحاب املصرف املركزي من مهمة
تأمني ال ــدوالر ملستوردي امل ــازوت ،دون أن يمتلك املصرف خطة
ّ
لكيفية تعويم الليرة وتوحيد أسعار الصرف بعد إلغاء
واضحة
ّ
لكيفية خلق
أسـعــار الـصــرف املــدعــومــة ،ودون أن يمتلك تـصـ ّـورًا
ّ
ومستقرة مــن داخ ــل النظام املــالــي الشرعي
ســوق قطع منتظمة
نفسه.
ّ
ّ
اإلشكالية ترتبط بدورها بأزمة عدم معالجة الخسائر
ولعل هذه
ّ
املتراكمة داخل النظام املالي ،التي أدت إلى فقدان النظام املالي قدرة
جذب التحويالت ّ
املالية من الخارج ،واستقطاب الدوالرات الطازجة
الكفيلة بخلق سوق القطع املنتظمة وتوحيد وتعويم سعر الصرف
بشكل مستقر.
ّ
في كــل الـحــاالت ،بالنسبة إلــى مـ ّـادة البنزين ،قــرر مصرف لبنان
أيضًا وقف اعتماد أسعار الصرف املدعومة لبيع الدوالرات املطلوبة
الستيراد هــذه امل ـ ّـادةّ .لكن بخالف مـ ّـادة امل ــازوت ،ما زال مصرف
لبنان ّ
يؤمن ،بشكل مؤقت وانتقالي ،هذه الدوالرات من خالل بيعها
ّ
ّ
على أساس سعر منصته املستحدثة لبيع العمالت األجنبية .لكن
مــا إن يقرر املـصــرف املــركــزي االنسحاب مــن هــذا ال ــدور ،وإحالة
مستوردي البنزين على السوق املوازية لتأمني الــدوالرات املطلوبة
لــاسـتـيــراد ،سـتـكــون األسـ ــواق م ـجــددًا عـلــى مــوعــد مــع مــزيــد من
الضغط على سعر الليرة.
ّ
مسار رفــع الــدعــم لــم يكن العامل الوحيد الــذي استمر بالضغط
على سعر صرف الليرة طوال الفترة املاضية .ففي الوقت الراهن،
مــا زال املـصــرف املــركــزي يعتمد على ّ
عملية خلق النقد بالعملة
ّ
ّ
املحلية إلق ــراض الــدولــة ،لتمويل العجز فــي ميزانيتها ونفقاتها
ُ َ
ّ
الجارية ،ومنها كتلة األجور والرواتب الشهرية التي تدفع ملوظفي
القطاع العام ومياوميه .وبما أن البالد تعتمد على االستيراد لتأمني
َ
حــاجــاتـهــا االسـتـهــاكـ ّـيــة ،فـكــل مــا ُيــضـ ّـخ فــي ال ـســوق مــن سيولة
ّ
ّ
ّ
تلقائيًا إلى طلب على الدوالر األميركي
سيتحول
املحلية
بالعملة
لالستيراد.
ّ
ّ
ّ
لكل هذه األسباب ،من غير املتوقع أن تتمكن الحكومة من ضبط
سعر ال ــدوالر مقابل الليرة في السوق املــوازيــة دون إطــاق رزمة
ً
أوال من إعادة االنتظام إلى ّ
مالية
شاملة من اإلصالحات ،التي تبدأ
ّ
الدولة،
والحد من حاجتها لالقتراض من مصرف لبنان لتمويل
نفقاتها .وعلى رزمــة اإلصــاحــات أن تشمل حكمًا معالجة كتلة
الخسائر املـتــراكـمــة فــي الـقـطــاع املـصــرفــي ،الـتــي تمنعه الـيــوم من
اجتذاب التحويالت بالعملة الصعبة من الخارج.
بعدها ،يمكن املصرف املركزي أن يضع خريطة الطريق املطلوبة
لتوحيد أسعار الصرف وتعويم الليرة ،بوجود أداة تداول بالعمالت
ّ
األجنبية ق ــادرة على الحلول مكان الـســوق املــوازيــة الخارجة عن
ّأي ضوابط أو رقابة ،والتي ال يملك املصرف املركزي القدرة على
ّ
التدخل فيها.
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في الحديقة العامة

في وجوب مالحقة داعمي االستيطـان

ً
امرأة خمسينية تجلس على املقعد الخشبي املقابل ،تبدو غائبة عن كل ما حولها .لم
تتنبه ،في البدء ،إلى الصديقتني الفضوليتني اللتني تقاربانها في العمر ،املنهمكتني
في مراقبتها ،وقد انخرطتا ،قبل دقائق ،في جلسة نميمة ّ
متعددة االتجاهات ،طاولت
كثيرين من معارفهما ،فيما تلتهمان بــذور البطيخ وتقهقهان بني حني وآخــر .لم
يسلم منهما أحد من زمالء العمل أو األصدقاء أو الجيران ،حتى ّبقال ّ
الحي الطيب
املسكني نال نصيبه من لسانيهما السليطني ،إلى أن ّ
أحستا بالتعب ،فالذتا بالصمت
ً
قليال ،بهدف التقاط األنفاس الستكمال تسليتهما.
كــان ذلــك قبل أن تلتفتا إلــى املــرأة الوحيدة التي بــدت لهما حزينة .همست األولــى:
ً
مسكينة ،ال بد أن حياتها حافلة باملآسي ،وإال فما الذي يدفعها إلى الجلوس وحيدة
في حديقة عامة بدون صديق ٍة أو أبناء أو أحفاد يؤنسون وحدتها .لعلها أرملة فقدت
ّ
زوجها أخيرًا ،وها هي تستعيد ذكرياتها معه ،تتذكر لقاءهما األول ،حني وقعا في
الغرام من النظرة األولــى ،وحني كتب لها على ورقــة معطرة أول رسالة ٍّ
حب جعلت
ً
قلبها يخفق فرحًا ،وكيف طارت إلى لقائه ،منتشية بالحب الذي طرق قلبها للمرة
األولى ،وخجلها وتلعثمها حني أحضر أمه إلى بيت أهلها ،فتعالت أصوات الزغاريد
ّ
حــن وافــق والــدهــا على الحبيب الــذي أصبح زوجـهــا .مــؤكــد أنها تستحضر حفل
زفافها الذي أثار غيرة صبايا ّ
الحي ،حني بدت في أجمل حاالتها عروسًا سعيدة،
لعلها أنجبت له ولدًا
قلبها.
اختاره
شريك
مع
والفرح
تتأهب لحيا ٍة حلو ٍة حافل ٍة بالحب
ٍ
ً
وبنتًا ،كبرا وتعلما في أحسن الجامعات .الولد الذي ال يقل وسامة عن أبيه حصل
ّ
على فرصة عمل في دبي براتب كبير مع بدل إقامة وسيارة ،وهو يفكر في التقدم
لخطبة زميلة دراس ٍة ربطته به قصة ٍّ
حب جميلة ،لكنه ّقرر تأجيل الخطبة بسبب وفاة
ّ
والده ،إذ ليس من الالئق أن يقيم حفل زفاف قبل مرور عام على الوفاة .تزوجت البنت
بعد ّ
تخرجها من الجامعة ،وهــاجــرت مع عريسها إلــى كندا ،وهــي تشعر بالحنني
إلى ّ
عمان .زارتها األم حني حان موعد والدتها .لم يكن الحصول على تأشيرة أمرًا
يسيرًا ،تعني عليها تقديم وثائق كثيرة .وعلى الرغم من انبهارها بجمال الطبيعة
ً
هناك ،لم تحتمل البقاء طويال بسبب برودة الطقس.
ّ
ّ
ّردت الثانية بلهجة متعاطفة :ربما كانت مطلقة تخلى عنها زوجها من أجل امرأة
أصغر سنًا ،بعد أن سلبها تحويشة عمرها ،ولم يعترف أمام القاضي في املحكمة
الشرعية بأنها ساهمت في شراء بيت الزوجية من ميراثها ،وأنها كانت تدفع كل
راتبها فــي مصاريف البيت .لكن املحكمة ال تعترف إال ب ــاألوراق الرسمية ،لذلك
«خرجت من املولد بال حمص» .حتى األوالد ،اتضح أنهم أوغ ــاد ،مثل أبيهم الذي
ّ
تمكن من رشوتهم ،كي يشهدوا على أن التقصير كان من والدتهم.
صمتت الصديقتان ،وأخذتا ترقبان املرأة وهي تخرج قلمًا وقصاصة ورق ،وتنهمك
في كتابة شيء ما .قالت األولى بلهجة واثقة :املسكينة تكتب كلمة رثاء مؤثرة ّ
تعدد
فيها مناقب زوجها الراحل ،وتعبر عن مدى حزنها لفراقهّ ...ردت الثانية :بل تكتب
ّ
ّ
رسالة عتاب طويلة إلى أوالدهــا العاقني الذين تنكروا لها ،وتخلوا عنها في خريف
عمرها.
انتهت املرأة التي تجلس وحيدة من كتابة قائمة احتياجات البيت :لحوم ،خضروات،
ّ
فواكه ،أرز ،سكر ،برغل ،عدس ،شاي ،قهوة ،مواد تنظيف .راجعت القائمة بدقة ،قبل
ّ
أن يطل زوجها مبتسمًا .كان قد أنهى صالته في املسجد القريب ،فيما انتظرته في
الحديقة .اعتذر لها عن التأخيرً ،شبكت يدها في ذراعه ،ومضيا في سبيلهما ،وهو
يستمع إليها تسرد عليه ضاحكة حكاية املرأتني غريبتي األطوار في املقعد املقابل،
َ
ذواتي األصوات املرتفعه املزعجة والخيال العجيب والوحشة القاتلة.

مالك ونوس

بسمة النسور

ٌ
ّ ٌ
مكون من  25منظمة حقوقية
أطلق ائتالف
مدني ،أوروبية وعربية
مجتمع
ومنظمات
ً
ً
وفلسطينية ،حملة دولية ملالحقة الشركات
والبنوك التي تدعم االستيطان اإلسرائيلي
فــي األراض ـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة .وفــي
ـال
مــا يمكن اعـتـبــاره فضيحة تمويل أعـمـ ٍ
غير قانونية ،نشر هــذا االئـتــاف ،واسمه
«ال تـســاهــم فــي تـمــويــل االح ـت ــال» ،أواخ ــر
سبتمبر /أيلول املاضي ،تقريرًا كشف فيه
أن لدى أكثر من  672شركة تجارية وبنوك
أوروبـ ـي ــة ع ــاق ــات م ــع  50شــركــة تضطلع
بنشاطات تجاريةٍ وإنشائيةٍ مباشر ٍة مع
ٍ
املـسـتــوطـنــات اإلســرائـيـلـيــة .وتــرتـبــط هــذه
املــؤس ـســات بــاملـسـتــوطـنــات بــأع ـمــال توفر
لألخيرة التمويل املالي والــدعــم ،وتشارك
تأسيسها
بكل املشاريع التي تساهم فــي ّ
وإنـشــائـهــا واسـتــدامـتـهــا .وق ــد ضــخــت في
ج ـســدهــا ،ب ــن  2018وم ــاي ــو /أي ــار ،2021
استثمارات وصلت قيمتها إلى  255مليار
ٍ
ّ
دوالر .وإذ يتأكد مــن حجم االستثمارات
الضخم أن كل ما تنطق به هذه املؤسسات،
والحكومات التي تقف ّوراءها ،عن االمتثال
للقوانني الدولية ،يتبخر حني يتعلق األمر
بــاإلســرائ ـي ـل ـيــن ،إال أن مـ ـح ـ ًـاوالت ًفضح
هذه املؤسسات تكتسب أهمية خاصة في

كاريكاتير

ظــل وج ــود إمـكــانـيــة لتجريمها ،وف ــي ظل
التعتيم اإلعالمي الذي شاب هذا التقرير.
وان ـط ــاق ــا م ــن واقـ ـع ــة الـتـعـتـيــم اإلع ــام ــي
الذي لحق التقرير ( 125صفحة) ،وعنوانه
«ف ـضــح ال ـتــدف ـقــات املــال ـيــة لـلـمـسـتــوطـنــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة غ ـيــر ال ـش ــرع ـي ــة» ح ـ ـ ٌّ
ـري بـنــا
الـتـســاؤل عــن سبب هــذا التعتيم ،انطالقًا
مــن حقيقة أن قـنــوات تلفزيونية إخبارية
ـأت على
عربية ب ــارزة وصحفًا كبيرة لــم تـ ِ
ذكره أو اإلشارة إليه ،وهو ما يثير الريبة
لــدى املتلقي العربي أو الفلسطيني .وقد
اقتصر األمــر على تناقل عــدد محدود من
امل ــواق ــع اإلع ــام ـي ــة ع ـلــى شـبـكــة اإلن ـتــرنــت
ال ـت ـق ــري ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي الـ ـ ــذي ب ـث ـتــه ق ـنــاة
الـ ـج ــزي ــرة ،ف ــي  5أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ع ــن امل ـ ــوض ـ ــوع ،والـ ـ ـ ــذي أع ـ ّـدت ــه
مراسلتها في فلسطني ،جيفارا البديري.
هل وراء هذا التعتيم واقع تطبيع عدد من
األنظمة العربية عالقاتها مع إسرائيل ،قبل
سنة ،وعــدم ممانعتها مساهمة شركاتها
بنشاطات فــي املستوطنات اإلسرائيلية،
ـرج م ــن مــوق ـف ـهــا أم ــام
م ــا يـجـعـلـهــا ف ــي ح ـ ـ ٍ
شـ ـع ــوبـ ـه ــا إن ج ـ ـ ــاء إعـ ــام ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ذك ــر
التقرير؟ قــد يـكــون هــذا هــو الـسـبــب .ولكن
قد يكون السبب األكثر إيالمًا هو املساهمة
ف ــي إغ ـف ــال ق ـضــايــا ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،
وخصوصًا منها قضية االستيطان فوق

األراض ــي الفلسطينية املحتلة بعد حرب
 ،1967الـقـضـيــة ال ـتــي ت ـعــد جــري ـمــة بنظر
القوانني الدولية.
مهما كــان سبب التعتيم ،يبقى أن األهــم
هــو مــا أنـجــزتــه ه ــذه املـنـظـمــات ،والـ ــذي ال
ي ـتــوقــف ع ـنــد م ـج ـ ّـرد ال ـك ـشــف ع ــن مـمــولــي
االستيطان من الشركات والبنوك األوروبية
وتسميتها بــاالســم ،بــل يمتد إلــى عزمها
رفع قضايا أمام املحاكم األوروبية ملالحقة
هذه الشركات والبنوك .وفي هذا السياق،
أعلنت تلك املنظمات أنها لن تنتظر محاسبة
إسرائيل أمــام املحاكم الدولية النتهاكها
ال ـق ــرارات األمـمـيــة الـتــي تـجـ ِّـرم االستيطان
ف ــي األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة ،بل
ستعمل على مالحقة هــذه الشركات أمــام
ً
املحاكم األوروبية ،مستندة إلى حقيقة أن
القوانني األوروبية ّ
تجرم املساهمة في جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية .وتسعى
هذه املنظمات إلى إظهار األمر أمام الرأي
العام ،وتوضيح أن ما تفعله هذه املؤسسات
ّالداعمة هو مساهمة في جريمة حرب .كما
أنها تطمح إلــى الضغط على الحكومات،
ُ
إلصـ ـ ــدار ل ــوائ ــح تـ ـل ــزم امل ــؤس ـس ــات داع ـمــة
ـال
االسـتـيـطــان إن ـهــاء مـشــاركـتـهــا فــي أع ـمـ ٍ
تنتهك الـقــانــون الــدولــي وحـقــوق اإلنـســان
كهذه األعمال.
ويستند ائتالف املنظمات هذا ،في سعيه

عماد حجاج

المهدي مبروك

ال أحد من التونسيني ّ
يود أن تكون بالده
عرضة للتدخالت الخارجية .ولكن علينا
أن نتعامل بكثير مــن الـهــدوء تجاه هذه
املسألة التي تم االنحراف في معالجتها،
ّ
سعيد
إذ يبدو أن أنصار الرئيس قيس ّ
قــد حـ ّـولــوهــا «مـعــركــة وطـنـيــة» ،ت ــدق لها
ّ
ويخون فيها مناضلون شرفاء
الطبول،
كثيرون قارعوا االستبداد.
ف ــي أق ـ ــل م ــن ث ــاث ــة أشـ ـه ــر م ــن االنـ ـق ــاب
على الــدسـتــور ،استقبلت الـبــاد عشرات
الوفود التي باركت ما أقدم عليه الرئيس،
ّ
وتعهدت بدعمه والوقوف معه .ولم تتمكن
دول في الخليج هــرول وزراء خارجيتها
لــزيــارة تــونــس ،وع ــرق االن ـقــاب لــم يجف
بعد ،وهــم يمتطون الـطــائــرة قــادمــن إلى
قــرطــاج ،مــن كـتــم غبطتهم ،وه ــم ينزلون
ّ
ّ
ً
استثناء مزعجًا لهم ،وظل
بلد شكل
في ٍ
عـصـيــا ع ـلــى تــدخــاتـهــم الـحــريـصــة على
إفشال تجربة االنتقال الديمقراطي التي،
ترم اإلسالميني
على الرغم من عثراتها ،لم ِ
في الزنازين ،كما اشتهت تلك الــدول ،بل
أعطتهم فرصة الحكم ،وعاقبتهم حينما
استبدلتهم بغيرهم ،وظــل األم ــر تـحـ ّـدده
إرادة الشعب ،كما ّ
عبر عنها في صناديق
االق ـ ـت ـ ــراع فـ ــي أث ـ ـنـ ــاء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـتــي
شهدتها الـ ّبــاد ،والـتــي صـ ّـعــدت الرئيس
ذاتــه إلــى دفــة الحكم .ال شــك فــي أن هناك
اخـ ـت ــاالت ع ــدي ــدة ك ــان ع ـلــى الـتــونـسـيــن
تالفيها ،بمزيد من تحصني الديمقراطية
وإصــاح عللها .هــرول كل أولئك من أجل
تقديم الــوصـفــات الكفيلة بقبر التجربة
وإنهاء ما رأوه مزعجًا لهم.
تعمد األنظمة الشمولية إلى إعالء الخطاب
امل ـنــاهــض ل ـل ـتــدخــل األج ـن ـب ــي ،وتـصــويــر
هذا الخطاب تعبيرًا وحيدًا عن الوطنية،
وه ــي ب ـهــذا تـعـمــل ع ـلــى مــزيــد التحشيد
والتعبئة ،من أجل استدامة الخطر الداهم
وتـمــديــد حــالــة االسـتـثـنــاء وجـعــل املعركة
معركة وجــود .يتكفل هذا الخلط املتعمد
ف ــي م ـثــل ه ــذه امل ـن ــاخ ــات ال ـه ــوج ــاء بـعــزل
املـعــارضــن واعـتـبــارهــم طــابــورًا خامسًا،
يـحــل نـعـتـهــم بــالـخــونــة وتـسـلـيــط أقـصــى
َ
ـح ــل الــرئـيــس
ال ـع ـقــوبــات ع ـل ـي ـهــم .ل ـقــد ُس ـ ِ
األس ـب ــق ،مـنـصــف امل ــرزوق ــي ،إلـكـتــرونـيــا،
ُ
ونهش عرضه ،بل قرأنا دعوات إلى حرق
بيته وطرده من مدينة سوسة التي يقيم
ف ـي ـه ــا ،ك ـم ــا يـ ـج ــري س ـح ــب جـ ـ ــواز س ـفــره
الــدب ـلــومــاســي ،وس ــط تـهـلـيــل م ــن أنـصــار
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد وأح ـ ـ ــزاب م ـح ـســوبــة عـلـيــه،
لها ولع مرضي باالنقالبات أينما حلت.

منذ انقالب  25جويلية (يوليو /تموز)،
أصـبـحــت «ال ـنــازلــة الـتــونـسـيــة» مــوضــوع
أغلب املؤتمرات واملنظمات والتجمعات
اإلقـلـيـمـيــة ،فـقــد ب ــادرت وزارة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى الـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـس ـطــات
ّ
تني وفود من
التونسية ،ثم زارت البالد مر ّ
الكونغرس األميركي ،حيث حثت الرئاسة
ع ـلــى الـ ـع ــودة إلـ ــى م ـس ــار الــدي ـم ـقــراط ـيــة.
ثــم زار م ـســؤول الـعــاقــات الـخــارجـيــة في
االتحاد األوروبي ،جوزف بوريل ،تونس،
وعبر تقريبًا عن املوقف نفسه ،وإن بلغة
دبلوماسية أوروبية تختلف في معجمها
م ــع ل ـغــة ن ـظــرائــه األم ـي ــرك ـي ــن ،غ ـيــر أن ال
ّ
سعيد
ش ــيء تـغـيــر ،ول ــم يـكـتــرث الــرئـيــس
بـنـصــائــح أص ــدق ــاء تــونــس الــذيــن دعـمــوا
تجربة االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي ،وســاعــدوا
البالد في محنتها ،حني واجهت اإلرهاب،
سـ ــواء م ــن خ ــال ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري أو
الدعم االقتصادي.
ال ـهــروب إلــى األم ــام وف ــرض األم ــر الــواقــع
جـ ـع ــا م ـن ـظ ـم ــة ال ـف ــرن ـك ــوف ــون ـي ــة ت ــؤج ــل
مؤتمرها إلى السنة املقبلة ،وكــان مقررًا
أن ينعقد أواخــر الشهر املقبل (نوفمبر/
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي) ف ــي م ــدي ـن ــة ج ــرب ــة .ثــم
م ــا لـبــث أن ُج ـ ِّـم ـ َـدت عـضــويــة تــونــس في
ّ
البرملان الفرنكوفوني ،احتجاجًا على حل
ّ
سعيد البرملان التونسي.
الرئيس قيس
وع ـ ـ ـ ـ ــوض أن ت ـ ـس ـ ـعـ ــى الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة
التونسية إلى الحوار مع هذه املنظمات
والتجمعات اإلقليمية من أجل حل املشكل
ً
واسـتـبــاق إجـ ــراءات قــد تـتـقـ ّـرر مستقبال،
كالت اتهاماتها للرئيس املــرزوقــي ،وكل
ّ
مــن «ت ـســاوره ُ
للمس بــأمــن تونس
نفسه
الداخلي والخارجي».
ـط م ـبـ ّـررًا إضافيًا
مــن يــرفــض ال ـحــوار يـعـ ِ
لتلك الـضـغــوط ،وهــو ضمنيًا يدعو تلك
الـ ّقــوى إلــى مزيد التدخل .أن تسعى إلى
كــف التدخل األجنبي يقتضي هــذا منك
أن تلتفت إلى أبناء وطنك ،مهما اختلفت
معهم ،مــن أجــل اإلق ــرار بــأن ال حــل سوى
معهم وبهم .على قاعدة احترام الدستور
وامل ـضــي فــي إص ــاح عـلــل الــديـمـقــراطـيــة،
عبر تعزيز قيم الـحــوار واملـشــاركــة ،فمن
شأن كل أشكال التفرد بالسلطة وشيطنة
ال ـخ ـصــوم وتـخــويـنـهــم أن ت ـق ـ ّـدم حججًا
وب ــراه ــن ملــزيــد م ــن ال ـض ـغــوط األجـنـبـيــة
ال ـت ــي ال ي ــرض ــاه ــا أحـ ــد م ــن الـتــونـسـيــن
ل ـب ـل ــده ــم .ال ــوط ـن ـي ــة هـ ــي أيـ ـض ــا احـ ـت ــرام
دسـ ـت ــور ال ــوط ــن ،وال ـع ـم ــل ع ـلــى تــرسـيــخ
الــديـمـقــراطـيــة فـيــه وبـنــائــه بــالـشــراكــة مع
أبناء الوطن ممن ساندوك أو خالفوك.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)

في االنتصار للمرزوقي
معن البياري

لدى  672شركة
تجارية وبنوك أوروبية
عالقات مع  50شركة
بنشاطات
تضطلع
ٍ
مع المستوطنات
اإلسرائيلية

إلى مالحقة الشركات والبنوك األوروبية،
إلى مجموعة من القوانني والقرارات واألوامر
الدولية ،ومنها قرار مجلس األمن رقم 465
لعام  ،1980الذي ّقرر أنه ليس من شرعية
قانونية للتدابير التي اتخذتها إسرائيل،
والتي تتخذها ،لتغيير الطابع الجغرافي
والتكوين الديموغرافي ووضــع األراضــي
بند آخر،
الفلسطينية والعربية املحتلة .وفي ٍ
يهيب القرار بجميع الدول عدم تزويد دولة

عمار ديوب

«نوبل» تربط حرية الصحافة بالسالم
داود كتّاب

ّ
املخولة باختيار
أصابت اللجنة النرويجية
جائزة نوبل للسالم بالتركيز على الصحافة
املستقلة ،وربط البحث الصحافي الصادق
ّ
الجاد من
عن الحقيقة بأساسيات العمل
أجل السالم .جائزة نوبل للسالم هذا العام
عالم
تكريم ملهنة البحث عن الحقيقة ،في
ٍ
تشيع فيه األخبار الكاذبة واملضللة واملبالغ
فيهاّ .
كرمت اللجنة الصحافيني الفيليبينية
ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف،
عـلــى «كـفــاحـهـمــا ال ـش ـجــاع مــن أج ــل حرية
التعبير» في بلديهما .قالت رئيسة اللجنة
بيريت ريس – أندرسن ،في أوسلو ،إنهما
«يمثالن جميع الصحافيني املدافعني عن هذا
املثل األعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية
وحرية الصحافة ظروفًا غير مواتية بشكل
متزايد» .وقالت ريسا إن جائزة نوبل للسالم
للصحافيني أثبتت أن «ال شيء ممكنًا من
دون الحقائق» .وأضافت ،في مقابلة أذاعتها
على الهواء مباشرة عبر موقعها اإلعالمي
االستقصائي ،أن «عاملًا بال حقائق يعني
عاملًا بال حقيقة وبدون ثقة».
عالقة السالم واإلعــام املستقل هي عالقة
الحرية بالصدق .وكما يقول املثل «حبل
الكذب قصير» ،باملبدأ نفسه ،حبل التضليل
من خالل األمن والعسكرة ال بد أن ينتهي،
وبعد أن يذوب الثلج يتبني من كان صادقًا
ومن كانت أقواله وتقاريره كاذبة .وقد تكون
نظرة لجنة نوبل للسالم غير محصورة في
غياب الحرب ،فهناك الحاجة للسلم األهلي
في املجتمعات املختلفة ،كما هناك ضرورات
لحرية التعبير الحقيقية فــي مجتمعات
مـغـلـقــة ،وذل ــك كـلــه عـلــى أس ــاس ض ــرورات
ال ـت ـفــرقــة ب ــن اإلع ـ ــام ال ـتــابــع لـلـحـكــومــات
(بصور مباشرة أو غير مباشرة) واإلعالم
التابع للشعوب والقارئ الواعي واملتابع
وسائل اإلعالم املختلفة.
أرسـلــت لجنة نــوبــل برقية رقمية سريعة
إلى من يحاولون احتكار اإلعالم من خالل
ّ
منصات رقمية يسيطر عليها عدد محدود
ّ
من املـلـيــارديــرات ،والــذيــن يـقــررون ما نقرأ
من خالل التالعب بالخوارزميات املرتبطة
بأولويات األخبار والتقارير ًوالفيديوهات
ح ـس ــب رغـ ـب ــاتـ ـه ــم ،ف ــإض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـكــريــم

االحتالل «بأي مساعد ٍة يمكن استعمالها،
خصوصًا فيما يتعلق باملستوطنات في
األراض ــي املحتلة» ،وهــو مــا انتهكته هذه
ّ
املشرعون في إصدار
املؤسسات .واستند
هذا القرار إلى قراري مجلس األمن رقم 446
و 452لعام  ،1979واللذين ّ
ينصان على عدم
مستوطنات في
شرعية إقامة اإلسرائيليني
ٍ
األراض ــي الفلسطينية والعربية املحتلة،
ً
كونه عمال ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة
التي ّ
تنص على حماية املدنيني في وقت
الحرب ،عالوة على أن القرار رقم  452يدعو
دولة االحتالل إلى وقف بناء املستوطنات.
وبالنسبة إلى هذه الشركات والبنوك التي
دائـمــا مــا تأخذ باعتبارها مناطق النزاع
واملخاطر الجانبية املحتملة قبل إقدامها
على االستثمار وتوظيف األموال ،ال يمكن
القول إنها ليست على علم بأن النشاط الذي
يرافق إقامة املستوطنات اإلسرائيلية في
األراضي املحتلة واملساهمة في إقامتها هو
بحق
عنفي يمارسه املحتلون اإلسرائيليون
ٌ
أصحاب األراضــي األصليني ،وهو جريمة
ضد اإلنسانية؛ ألنه َ
أبعد السكان األصليني
عن مناطقهم بالقوة ،ونقلهم إلى مناطق
حرب في الوقت عينه؛
أخرى .كما أنه جريمة ٍ
ألنه ساهم في تدمير ممتلكات ،واستولى
عليها ،من دون ضرورة عسكرية ّ
تبرر ذلك.
ٌ
ّ
تضمنها نظام روما األساسي
بنود
وهي

للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد سنة
 .1998يـعـ ّـد مــوقــف أعـضــاء االئ ـتــاف قويًا
مــن الناحية القانونية ،خصوصًا بعدما
أق ـ ّـرت املحكمة الجنائية الــدولـيــة واليتها
القضائية على األراضي الفلسطينية املحتلة
بعد سنة  ،1967وهو ٌ
أمر يساعد على تجريم
ّالشركات والبنوك موضوع تقريرهم .كما
أن ــه يـعـ ّـد مـهـ ّـمــا بالنسبة لـحــركــة املقاطعة
وسـحــب االس ـت ـثـمــارات وف ــرض العقوبات
( ،)BDSسيما أنها ّ
سجلت انتصارات عديدة
ّ
أخيرًا ،تمثلت بقرار شركة مثلجات أميركية
التوقف عن بيع منتجاتها في مستوطنات
الضفة الغربية ،بعد املطالبات التي وصلت
إليها من حركة املقاطعةّ .وكذلك رفع قضايا
أمام املحاكم األوروبية بحق شركات أوروبية
تتعامل مع املستوطنات .وإذا لم تثمر هذه
املساعي وقفًا لالستيطان ،فإنها يمكن أن
تساهم في تقليل الدعم الذي تتلقاه دولة
االحـ ـت ــال لـلـمـضــي ف ــي هـ ــذا االس ـت ـي ـطــان،
وتكشف للرأي العام عدم شرعيته .وهي إن
تثن هذه الشركات والبنوك عن املضي
لم ِ
ُ
في دعم االستيطان ،فإنها ستظهر نفاقها
وغياب األخالق لديها عبر مساهمتها في
انتهاك القوانني الدولية وحقوق اإلنسان،
ّ
ما يؤثر على أسهمها إن بانت حقيقها أمام
أعني املساهمني فيها ،على أقل تقدير.
(كاتب سوري)

في ضرورة تجدد الثورة اللبنانية

تونس والضغوط
الخارجية ...والعنتريّات

صحافيني مستقلني ينشرون موادهم عبر
مواقع إلكترونية ،فقد وجهت اللجنة ضربة
موجعة إلى حيتان اإلعالم الرقمي ،والذين
يـفـضـلــون أخ ـبــار اإلثـ ــارة واألك ــاذي ــب على
األخبار الصادقة بغرض الربح املادي .وكان
ملفتًا أن الجائزة ّ
كرمت إعالميني يناضلون
في بالدهم في ظروف صعبة ،ولم يتم تكريم
صحافة معارضات يعمل بعضها براحة من
فنادق في املهجر.
الـ ـس ــؤال املـ ـه ــم :ك ـيــف ي ـم ـكــن تــرج ـمــة مـثــل
هــذه الجوائز لبالدنا العربية ومنطقتنا
ال ـش ــرق أوس ـط ـيــة؟ وك ـيــف يـمـكــن أن نقنع
القادة السياسيني والعسكريني واألمنيني
أن اإلع ـ ــام ال ـحــر أح ــد أه ــم أس ــس الـنـظــام
الديمقراطي السليم ،وال ــذي يــوفــر الـقــدرة
ّ
التحري واملساءلة ،ويوفر مرآة حقيقية
على
للرأي العام ،عكس املحاوالت الفاشلة لتوفير
ّ
مضللة للقادة أن الشعب ّ
يحبهم،
معلومات
ومستعد للتضحية بحياته من أجل بقائهم
في السلطة؟ قد يكون حال العرب كما هو
حال الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،الذي
هنأ الصحافي املستقل املعارض لهّ ،
منوهًا
ب ـ «موهبته وشـجــاعـتــه» ،إذ قــال دميتري
بيسكوف املـتـحــدث بــاســم الــرئـيــس بوتني
للصحافيني «تهنئة .إنه موهوب وشجاع،
ّ
ومتمسك بمبادئه» .وذلك على الرغم من أن
ما ينشره وما يؤمن به مناهض مائة باملائة
ملا يؤمن به بوتني ،ولكن يبدو أن الوطنية
ال ـشــوف ـي ـن ـيــة ت ـع ـلــو ح ـتــى ع ـلــى امل ـعــارضــة
السياسية .إحدى أهم مزايا الفوز بجائزة
عاملية ،مثل «نــوبــل» ،أنها توفر للحاصل
عليها قـسـطــا ،ول ــو صـغـيـرًا ،مــن الحماية
والـحــريــة فــي الـحــركــة ،ألن تسليط الضوء
ٍّ
ع ـلــى ص ـحــافــي مـسـتـقــل وش ـج ــاع سـيــوفــر
قسطًا من الحرية وإبعاد املخاطر الكبيرة
عن ذلك الصحافي أو تلك اإلعالمية املستقلة.
ولكن على الرغم من أهمية جوائز الصحافة
لإلعالميني املستقلني في الــدول املختلفة،
تبقى أسئلة :كيف يمكن أن تخرج صحف
عــديــدة ،وكــذلــك كتاب مشهورون عديدون
وغيرهم من التحيز غير املفهوم للمحتل
اإلسرائيلي والسياسات األميركية املناهضة
للحريات في مناطق عديدة ،فهل يمكن أن
نقتنع أن اإلعالم األميركي ،على الرغم من
ّ
تحسن ظهر أخيرًا ،وخصوصًا بعد أحداث

عالقة السالم
واإلعالم المستقل
هي عالقة الحرية
بالصدق

سيف القدس ،ال يزال منحازًا ،ولم ينشر أي
ُ
معارضة تذكر لقرار الكونغرس غير املنطقي
بتوفير مليار دوالر إلسرائيل بحجة إعادة
تسليح القبة الحديدية (التكلفة الحقيقية
لذلك عشر املبلغ املرصود)؟ وكيف يمكن أن
ّ
نفسر دور اإلعالم اإلسرائيلي الذي يعتبره
القائمون عليه ّ
حرًا ،فيما قليلون جدًا الكتاب
املناصرون لحق الشعب الفلسطيني ،فيما
السواد األعظم من اإلعالميني يدعم اليمني
وامل ـس ـت ــوط ـن ــن والـ ـحـ ـك ــوم ــات امل ـتــاح ـقــة،
وجــديــدهــا بــرئــاســة م ــن تـبــاهــى بــأنــه قــال
للرئيس األميركي الءات ثالثًا ،للتفاوض
مــع الـقـيــادة الفلسطينية ولـحــل الدولتني
ولــوقــف االسـتـيـطــان؟ هــل مــن الطبيعي أن
يكون رئيس حكومة ال يزيد نــواب حزبه
عــن  %6مــن البرملان يتباهى بقوله الءات
ثالثًا للرئيس األميركي ،وال يحصل انتقاد
داخلي أو أي تغيير في السياسة األميركية
تـجــاه دولـتــه؟ سعدنا ،نحن املــدافـعــن عن
الحريات في العالم الثالث ،لتكريم زميلينا
الصحافيني ،الفليبينية والروسي ،ونأمل
ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء ،م ــن خ ـ ــال تـكــريـمـهـمــا،
على كل الصحافيني ،العرب وغير العرب،
ممن يحاولون قــول الحق ،على الرغم من
الصعوبات ّ
الجمة .ولكن يبقى األمل أن نجد
في أميركا وإسرائيل صحافيني بالشجاعة
ـال مــن التأثير،
نفسها ،وعـلــى مـسـتــوى ع ـ ٍ
لكي يكون للسلطة الرابعة دور في تغيير
السياسات االحتاللية واملنحازة لألقوياء،
ويتم احترام أصحاب األرض والحق.
(إعالمي فلسطيني)
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 ،2019إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ـ ّـام ال ـس ـيــاســي
الـلـبـنــانــي بــرمـتــه .فـقــد تـبــنــت ش ـعــارًا هو
ّ
ّ
ـام اتـجـهــت
«ك ــل ــن ي ـع ـنــي كـ ــلـ ــن» .ب ـع ــد عـ ـ ـ ٍ
التحقيقات فــي ه ــذا الـبـلــد إل ــى مساءلة
حلفاء حزب الله في تفجير مرفأ بيروت
( 4أغـ ـسـ ـط ــس /آب  ،)2020وك ـ ـ ــان ه ــذا
سـبـبــا ف ــي إزاحـ ـ ــة مـحـقــق ع ــدل ــي ســابــق،
وإطـ ــاق ال ــدع ــاوى ض ــد املـحـقــق الـعــدلــي
الـ ـق ــاض ــي ط ـ ـ ــارق بـ ـيـ ـط ــار ،ل ـي ـت ـن ـ ّـح ــى أو
ُ
ُي ـن ـحــى .فـيـمــا ج ــاه ــر ال ــرج ــل ،وق ــد هـ ـ ّـد َد
مباشرة مــن قـيـ ٍّ
كبير فــي حــزب الله،
ـادي
ٍ
بــإصــراره على االسـتـمــرار فــي التحقيق،
ّ
وأي ــدت ذلــك محكمة التمييز .وقــد شكل
موقف القضاء هــذا ،إضافة إلى انتصار
امل ـح ــام ــن امل ـح ـســوبــن ع ـلــى الـ ـث ــورة في
انتخابات نقابة املحامني ّ
مخيفًا
توجسًا
ً
لــدى حــزب الـلــه .لــم يـتـ ُـرك الـحــزب طريقة
ّ
ملــواج ـهــة ال ـث ــورة إل وم ــارس ـه ــا؛ فـحــاول
ت ـط ـي ـي ـف ـه ــا ،وح ـ ـ ــرق خـ ـي ــم امل ـع ـت ـص ـمــن،
وهــاجــم املتظاهرين فــي قلب العاصمة،
وأرعــب الشيعة املشاركني بالتظاهرات،
وغير ذلك كثير .أيضًا ،وحينما ّ
تطورت
ِّ
ووجـهــت دع ــوات إلــى نــواب
التحقيقات،
ووزراء ســابـقــن للتحقيق مـعـهــم ،شعر
حــزب الـلــه بـضــرورة إيـقــاف التحقيقات؛
فـ ّ
ـادعــى تسييس الـقـضــاء ،وأن استدعاء
شخصيات من حلفائه أمر كيدي .وخوفه
شخصيات
الحقيقي يكمن في استدعاء
ٍ
من أنصاره ،سيما أن تحقيقات صحافية
أوجدت صلة له بسفينة نترات األمونيوم
َ
ٌ
الـتــي ف ـجــرت أط ـنــان منها مــرفــأ بـيــروت،
ّ
ودمرت أحياء كاملة ،وقتلت نحو مائتني
وجرحت آالفا.
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ــك امل ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
بــاسـتـقــالـيـتـهــا ،أربـ ــك ح ــزب ال ـل ــه ،فـكــان
ال بد من اللجوء إلــى الـشــارع ،ومحاولة
اصطناع حــوادث أمنية ،طائفية عنيفة،
ّ
ـرب أهلية
ت ـه ــدد الـلـبـنــانـيــن وت ـن ــذر ب ـح ـ ٍ
واسعة ،ما لم يتنح طارق بيطار .وقضية
حزب الله هنا تكمن في تصفية حسابات
مــع ال ـث ــورة الـتــي ق ـ ّـوت ال ـق ـضــاء ،ودفـعــت
رجــاالت منه ليبتعدوا عن املحاصصات
الطائفية ،حيث النظام الطائفي يتدخل
كـ ــذلـ ــك ف ـ ــي ت ـع ـي ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة« .شـ ـ ـ ــذوذ»
البيطار وفادي صوان ،واملحاكم العليا،
أشعر حزب الله وحركة أمل وتيار املردة
ّ
التحرك.
بالخطر وضرورة
لم يكن النزول إلى الشارع ،يوم الخميس
امل ــاض ــي ( 14أك ـت ــوب ــر) سـلـمـ ّـيــا خــالـصــا،
ح ـيــث األس ـل ـح ــة ج ــاه ــزة ل ــإط ــاق ،كما

ّ
تبي .كان حزب الله وحركة أمل يهدفان
إلـ ــى فـ ــرض م ـع ــادل ــة ج ــدي ــدة ،ي ـتــم فيها
اس ـت ـف ــزاز امل ـنــاطــق «امل ـس ـي ـح ـيــة» لـتـبــادر
ّ
األخـ ـي ــرة إلـ ــى إط ـ ــاق الـ ــرصـ ــاص ،أو أن
هناك تدبيرًا ّ
خفيًا مــا ُيـظـ ِـهـ ُـر األمــر على
هــذا الـنـحــو! حيث راح يهتف متظاهرو
أحياء مسيحية «شيعة
حزب الله ،وسط
ٍ
شيعة شيعة» وشعارات طائفية أخرى.
وبــال ـتــالــي أوج ــد ذري ـع ــة ك ـبــرى م ــن أجــل
إيـ ـج ــاد م ـع ـط ـيــات ج ــدي ــدة ،ت ـط ــرح ليس
فقط معادلة إقالة طارق بيطار أو الحرب
األهـلـيــة ،بمعنى الصمت عــن ممارسات
حـ ــزب ال ـل ــه وش ــرك ــائ ــه وط ـ ـ ّـي م ـلــف مــرفــأ
بيروت أو الحرب األهلية التي سينتصر
بها حزب الله ،باعتباره الحزب الوحيد
ّ
املجهز بأصناف كثيرة من األسلحة.
املعطيات الجديدة ،التي يستهدفها حزب
ّ
الـلــه ،أن شــركــاءه املسيحيني قــد أفلسوا
بعد الثورة التشرينية ،وسيفشلون في
ّ
أي انتخابات نيابية مقبلة ،وحتى هذا
ال ـحــزب تــراجـعــت شعبيته بشكل كبير،
ـاء جديد ٍة في النظام
وصــار ال بد من ّدمـ ٍ
ال ـط ــائ ـف ــي ل ـي ـت ـمــكــن م ــن فـ ــرض الـهـيـمـنــة
عـلـيــه ،وحـيــث ال يستطيع ذل ــك بـمـفــرده.
ّ
مشكلة حزب الله ًاإلقليمية أن السعودية
أص ـب ـحــت راف ـض ــة هـيـمـنـتــه ع ـلــى لـبـنــان،
وه ـ ــذا م ــا ت ـت ــداول ــه ال ـن ـق ــاش ــات ال ـجــاريــة
فــي بـغــداد بــن ممثليها وممثلي إي ــران،
وبــالـتــالــي رفـضـهــا تـقــديــم ّ
أي دع ـ ٍـم مالي
أو تسهيالت سياسية .الطرف القوي في
الـســاحــة «املـسـيـحـيــة» هــو ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية بالتحديد ،وبالتالي ،سيدفعه
ت ـف ـج ـيــر ال ــوض ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي أخـ ـي ــرا إل ــى
صــدارة املشهد ،وهــذا ما صار ملحوظا،
يـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـرس اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام طـ ـ ــرفـ ـ ــن أسـ ــاس ـ ـيـ ــن
بـ ـخـ ـص ــوص الـ ــوضـ ــع الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،ح ــزب
ال ـلــه مــن جـهــة وح ــزب ال ـق ــوات اللبنانية
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى؛ (ش ـي ـع ــيّ /مـسـيـحــي)،
وبالطبع ستكون حصة ُ
السنة هامشية،
نظرًا ُ للتشتت الواسع في تياراتهم.
ل ـقــد ق ـتــل سـبـعــة أش ـخ ــاص ف ــي «مــوقـعــة
ال ـ ـطـ ـ ّـيـ ــونـ ــة» ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،وكـ ــاد
الــوضــع أن ي ـت ـطـ ّـور أك ـثــر فــأك ـثــر .وأغـلــب
والسياسية
الظن أن الزعامات الطائفية
ً
ُ
ـات عــاص ـفــة بـشــأن
ت ـج ــري حــال ـيــا ن ـق ــاش ـ ٍ
إب ـعــاد ط ــارق بـيـطــار عــن مـلــف التحقيق
فـ ــي انـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت ،أو تــأج ـيــل
التحقيقات إلى وقت الحق ،وربما ُت َّ
حدد
أوقات قريبة النتخابات مجلس النواب،
املـقـ ّـررة بعد حــوالــي ستة أشهر أو أزيــد.
هذا اللعب ،سنقرأ الحديث عنه في األيام
املـقـبـلــة ،وت ــوق ــف امل ـن ــاوش ــات العسكرية
مـســاء ي ــوم الخميس ال يعني أنـهــا غير
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ما يُنقذ لبنان من
أزمات معقدة ومن
حرب أهلية ومعادلة
طائفية جديدة هي
الثورة من جديد

ٌ
ّ
للتجدد .األوضاع مشحونة للغاية
قابلةٍ
ّ
طــائ ـف ـيــا ،وهـ ـن ــاك ح ــج ــة ،وهـ ــي الـقـتـلــى،
وض ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـح ـق ـي ــق ب ـ ـهـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة.
وبالتالي ،ونـظـرًا إلــى خـطــورة األوضــاع
األمنية قد ُيطلب من القاضي بيطار ّإما
ّ
التنحي أو تأجيل التحقيقات إلى أوقات
الحقة ،ريثما تهدأ النفوس «الطائفية»!
ال ـكــرة اآلن بـيــد ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية،
ّ
وتتحدد
وعليه أن يقرأ املعادلة الجديدة،
بــأن يـكــون هــو وح ــزب الـلــه طرفيها .هذا
ما تفكر به الزعامات السياسية الطائفية
ّ
«ال ـش ـي ـع ـي ــة» .وال ي ـش ــك ــل رف ـ ــض ال ـت ـيــار
الوطني الحر (ميشال عون) وتيار املردة
وسواهما أي قيمة تذكر ،إذ أفلس كليا
تحالف التيار ً الوطني الحر وحزب الله،
وأص ـب ــح ع ــال ــة ع ـلــى األخـ ـي ــر ،ولـتـجــديــد
هيمنته عـلــى ل ـب ـنــان ،ال ب ــد م ــن مـعــادلــةٍ
طائفية جديدة.
خــارج الحسابات الطائفية هناك تكمن
مـســألــة تـجــديــد ال ـث ــورة لنفسها .الـثــورة
املـتـجـ ّـددة هــي مــن ينقذ القضاء املستقل
مــن ال ـخ ـضــوع ،وتــدفــع بــه نـحــو إنـصــاف
املـتـضـ ّـرريــن مــن تفجير املــرفــأ ،وه ــي من
تـ ـه ـ ّـدد ال ـن ـظ ــام ال ـط ــائ ـف ــي .حـ ــزب ال ـق ــوات
ّ
ويهمه موقعه الطائفي
اللبنانية طائفي،
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وأن يـ ـك ــون هــو
املهيمن فــي الـســاحــة املسيحية ،ويعمل
من أجل مصالح كبار قيادييه ،وهــؤالء،
وفـ ــي حـ ــال ُوجـ ـ ــدت صـفـقــة ق ــوي ــة تحفظ
مصالحهم ،وتستمر بتطييف الـشــارع
امل ـس ـي ـحــي س ـيــدخ ـلــون ف ـي ـهــا بــالـتــأكـيــد.
األسابيع واألشهر املقبلة ستتجه نحو
ذلك.
الــوضــع اآلن خطير فــي لبنان ،والسالح
ّ
ومؤسسات
أصبح في الشارع من جديد،
ّ
الــدولــة معطلة ،ورأي ـنــا كيف أن ال ــوزارة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة غ ـي ــر ف ــاعـ ـل ــة ،وحـ ـت ــى قـبـضــة
ّ
م ــؤسـ ـس ــة الـ ـجـ ـي ــش ض ـع ـي ـف ــة ،ل ـت ـت ـمــكــن
م ــن فـ ــرض س ـي ـطــرت ـهــا .ال ـت ـع ـط ـيــل ال ــذي
املسيطر فعليًا على
يقوم به حــزب الله،
َ َ
الدولة اللبنانية ،والذي ف ِشل في تطويع
سـلـطــة ال ـق ـضــاء ،سـ ُـيـلـهــي بـقـيــة األط ــراف
اللبنانية بكيفية تـجــاوز اإلشـكــال الــذي
اسـتـجـ ّـد أخ ـيــرا ،واالس ـت ـمــرار فــي تعطيل
التحقيقات كذلك .واألوضاع االقتصادية
واالجتماعية تتدهور أكثر فأكثر ،وهذا
يشيع أجواء رافضة لهيمنته تلك.
ش ـع ــور ال ـنــاش ـطــن ب ــال ـث ــورة بــالـهــزيـمــة
أخطر ما يواجه لبنان ،واختيار كثيرين
ـراب
مـنـهــم ت ــرك ّ لـبـنــان وص ـفــة كــامـلــة ل ـخـ ٍ
كبير ،يتمناه حــزب الـلــه وال يتأخر عن
التفنن بأشكاله؛ مـجـ ّـددًا :ما ُينقذ لبنان
ـات معقدة ومــن حــرب أهلية ومن
من أزمـ ٍ
ّ
تتورع القوى
معادلةٍ طائفيةٍ جديدة ،لن
الطائفية عن الوصول إليها ،هي الثورة
من جديد ،وأن تستفيد من أخطائها ،وأن
ً
تكون بالفعل عابرة لكل لبنان ،ومانعة
ّ
ألي قوى طائفية من «الركوب عليها».
(كاتب سوري)

أنهى املثقف التونسي الــامــع ،وهــذه صفته الباقية قبل رئاسته بلده وبعدها،
املنصف املرزوقي ،بيان انسحابه من الحياة السياسية في تونس ،في نوفمبر/
ّ
قول ألبي حنيفة
تشرين الثاني  ،2019وسماه «رسالة إلى الشعب» ،بإتيانه ْعلى ٍ
َ
«هذا أحسن ما قدرنا عليه ،فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب» .وتمنى
الـصــواب لكل شـعــوب األم ــة العربية ،ولشبابها ،ولـكــل التونسيني والتونسيات،
وأيضا للرئيس قيس ّ
سعيد ،وقد ّ
خصه باسمه .لم يكن يخطر في بال املرزوقي
ّ
أن هذا الرجل لن يفعل شيئا ،وهو في سدة الرئاسة ،غير النأي أبعد فأبعد عن
ّ
يتخيل يوما أن تونس ستشهد
الصواب (أو جـ ّـادتــه؟) .وقد قال قبل أيــام ،إنه لم
ديكتاتورا ثالثا ،في إشارة إلى ّ
سعيد الذي انتخبه املرزوقي في الدورة الثانية من
انتخابات  .2019وال ُيغامر واحدنا لو ذهب إلى أن الشذوذ الذي يقيم عليه قيس
ّ
ّ
متخيل أحد ،في
سعيد في ممارسته السياسة وإدارة شؤون الدولة لم يكن في
ّ
تونس وغيرها .وملا جاء املرزوقي على صنوف الديكتاتوريات وأنماط االستبداد
في مؤلفاته ،وأجاد في التأشير إلى مخاطر كل منها على املجتمعات العربية ،فإنه
َ
املبتكر الــذي يمثله قيس ّ
سعيد ،الرئيس الــذي يخالف ّ
معمر
لم يتناول النموذج
َ
القذافي في أنــه منتخب ،وإن يتشابه اثناهما في الركاكة املشهودة ،على تباين
ّ
منسوبيها لــدى كــل منهما .والــراجــح أن املــرزوقــي ملــا جــاء فــي كتابه «دع وطني
ّ
يستيقظ» ( )1986على حق مراقبة الحكام وتغييرهم ،لم يأت في باله أنه سيشهد
ً
افتراء شنيعا على الديمقراطية وتداول السلطة وانتخاب املواطنني
يوما ،في تونس،
ّ
ّ
رئيسهم ،باملقدار الذي يتبدى في وصول قيس سعيد إلى قصر قرطاج.
أرشيف غزير للمنصف املرزوقي ،فهي
أما مناسبة التذكير بهذه النتف من بعض
ٍ
الستهداف مريع في بلده ،بعد اجتراء قيس ّ
أن الرجل ّ
سعيد عليه ،فيما
يتعرض
ٍ
البديهي أن املناضل الحقوقي ،طبيب األعصاب ،العتيد ،لم يكن ممكنا إال أن يأخذ
املواقف التي أشهرها منذ واقعة « 25جويليه» (يوليو /تموز) االنقالبية ،وإال لن
ّ
نفسه وتجربته السياسية والفكرية ،ومناقبيته السياسية لو
يكون متسقا مع ٌ
داهن وماأل ،فهو داعية عتيق في الفضاء العربي ،والتونسي بداهة ،إلى الديمقراطية،
ّ
إلى دولة املواطنة والقانون ،وإلى صيانة حقوق اإلنسان وتأمني كرامته .وملا صار
رئيسا لتونس ،بعد أن انتخبه املجلس التأسيسي فــي الـعــام  ،2011عمل على
تنزيل هذه املفاهيم في الواقع املعيش ،ونشط في صياغة الدستور التونسي الذي
خرج بموجبه في  2014من قصر قرطاج ،ليدخله رجل بورقيبي اسمه الباجي
ّ
السبسيُ ،يحسب له أنه لم يغلب محافظته ونقصان حساسيته الثورية على منزع
التوافق واملشاركة مع مؤسسات الحكم والسلطة ومع تمثيالت الفضاء السياسي
ٌ
في البلد .وذلك قبل أن يدخل القصر نفسه رجل محمول على االدعاء ،يقولون إنه
أستاذ في القانون الدستوري ،فيما ال تقع على أي منجز له في نحو عامني في
قصر الرئاسة سوى العدوان على الدستور ،ويحترف الثرثرة ضد الفساد من
دون أن تعرف املحاكم ملفا قدمه في محاربة الفساد .وهذه محكمة تونسية تنظر
في دعــوى ســارع أنـصـ ٌـار له إلــى تقديمها ضد املــرزوقــي بتهمة «ارتـكــاب جريمة
اعتداء على أمن الدولة الخارجي» (!) ،بذريعة إعالنه فخره بمساهمته في تأجيل
القمة الفرنكوفونية كــان ّ
مقررا عقدها الشهر املقبل (نوفمبر /تشرين الثاني)
ّ
في تونس ،ملا كان يمثله هذا الحدث من دعم لسلطة االنقالب التي يمثلها سعيد
وحكومته.
ّ
ّ
لم يفتئت املنصف املرزوقي على الحق والحقيقة ملا نعت سلطة سعيد بما هي
عليه .ولــم يخدش تونسيته في شــيء ،ملا سخر من توجيه رئاسي بنزع جواز
سفره الدبلوماسي بأنه يحمل الجنسية الفرنسية .ولم يكن على غير الشجاعة
املعهودة فيه ،منذ كــان يحبسه بن علي ،ومنذ كــان ينشط في هجاء شخصنة
ّ
سلطات في تونس غير
بورقيبة ،ملا جهر بأنه غير معني بأي قــرار يصدر من
ٍ
شرعية .وليس اإلعجاب بكثير مما أعطاه وبذله وسلكه املرزوقي في غير مسألة،
تونسية وعربية (وفلسطينية) وإنسانية ،وحده ما يجعل االنتصار له واجبا في
الذي ّ
يتهدد به منذ أيام ،وإنما أيضا ألن في هذا شيئا من الواجب ّ
امللح في مناهضة
ّ
ديكتاتورية رثة ،عنوانها قيس سعيد.
سلطة انقالبية ،تأخذ تونس إلى شفير
ٍ
ٍ

في مفاجآت االنتخابات العراقية
سامح راشد

مختلفة هي االنتخابات البرملانية العراقية التي جرت قبل أيام .وحتى ما قبل إجراء
عملية التصويت بأيام ،كان االختالف محصورًا في السياق الداخلي لألوضاع
السياسية الـعــراقـيــة ،بسبب اسـتـيــاء العراقيني مــن الــوضــع ال ـعــام ،االقـتـصــادي
خصوصًا .وارتبط ٌ
جزء معتبر من ذلك االستياء بخيبة أمل العراقيني في ًالطبقة
السياسية ،ما انعكس بالفعل على نسبة املشاركة في االنتخابات مقارنة بما
كان متوقعًا .لكن االختالفات الحقيقية ظهرت بوضوح في نتائج االنتخابات،
ففي كل سابقاتها كانت األسبقية دائمًا للقوى والـتـيــارات والــرمــوز الشيعية،
وتحديدًا املوالية بقوة إليــران .أما هذه املـ ّـرة ،فقد عكست النتائج تراجعًا كبيرًا
في شعبية تلك القوىّ ،
وجسدت غضب املواطنني العراقيني من الوالء الهوياتي
الذي ّ
تحول إلى فساد منظم وشبكات مصالح تعمل لحساب أعضائها ،وليس
لحساب املواطنني ،بمن فيهم أصحاب االنتماء الهوياتي نفسه!
حتى هنا ،ليس في ذلك االختالف على مستوى النتائج مفاجأة ،لكن املفاجأة
ً
الحقيقية أن الكتلة األكثر حصوال على األصوات هي أيضًا وإن ،بشكل ما ،كتلة
هوياتية .فالقائمة االنتخابية للتيار الصدري ّ
تعد ،في التحليل األخير ،محسوبة
على املعسكر الشيعي في العراق بمعناه العام .ولتفسير هذا اللغز ،ال بد من فهم
الفروق بني التيار الصدري وبقية التيارات والقوى الشيعية العراقية ،خصوصًا
املعروفة تقليديًا بأدوار وحضور سياسي في العراق خالل العقدين املاضيني.
ّ
يتميز مقتدى الصدر عن نظرائه من رموز الشيعة في العراق بأمرين مهمني.
أولهما شخصي ،أن له كاريزما شخصية ،بعضها مــوروث عن والــده صادق
الصدر ،وبعضها اآلخــر ذاتــي .وعلى الرغم من أن مواقفه غير ثابتة وسريعة
التحول ،إلى حد صعوبة توقع قراراته ،إال أن هذا بذاته يمنحه جاذبية خاصة،
مقابل الساسة التقليديني أصحاب التوجهات الثابتة واملواقف املتوقعة.
ُيضاف إلى ذلك ،أن الصدر حريص بشدة على تأكيد عروبته وعروبة العراق.
ّ
ويتبنى موقفًا وطنيًا جامعًا مناوئًا للدعاوى الهوياتية والطروحات الطائفية
الضيقة .وهذه تحديدًا ميزة يفتقدها تقريبًا معظم الرموز وقادة القوى السياسية
العراقية ،خصوصًا أنه يربط دائمًا بني هذا الطرح الوطني ومقاومة االحتالل.
األمر الذي أحرج كبار الساسة والقادة الدينيني ّ
مرات كثيرة أمام الشعب العراقي.
في اإلطار األوسع ،حملت نتائج االنتخابات حضورًا مميزًا وجديدًا للقوى املدنية،
ما يعني تزايد الدور السياسي للشباب وتنظيمات املجتمع املدني التي لعبت دورًا
محوريًا في الحراك الشعبي الذي ّ
تكرر في العراق خالل األعوام األربعة املاضية.
وهنا تبرز زاوية أخرى ملفاجآت االنتخابات العراقية ،أن الصدر والقوى املدنية
ورئـيــس ال ــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والـقــوى الـكــرديــة ،وكــذلــك ُّ
السنية،
يشتركون جميعًا فــي تـ ّ
ـوجــه واحــد بشأن تموضع الـعــراق فــي مجاله الحيوي
املباشر ،إذ يتفقون جميعًا في ضرورة الخروج من أسر النفوذ اإليراني ،وكسر
دائرة االرتباط بإيران مذهبيًا ،وبالتالي سياسيًا ومصلحيًا.
أخيرًا ،وبعد سنوات من التباين والتذبذب في العالقات بني أربيل وبـغــداد ،قد
تـتـ َّـوج مفاجآت االنتخابات العراقية بتقارب بــن الجانبني على أســس واقعية
برعاية وضمانات صدرية ،غير أن تبلور نتائج االنتخابات وتطورها
وبراغماتية،
ٍ
ّ
بمجرد الحصول على أغلبية
إلى واقع سياسي وتوجهات عملية ليس مضمونًا
تصويتية ،بــل يحتاج مــرونــة سياسية داخـلـيــة ،ودعـمــا ومـســانــدة اقتصادية،
خصوصًا من الدول والقوى الداعمة للعراق والعراقيني ،وتحديدًا األطراف العربية
املعنية باستقرار العراق وأمانه ومستقبله ،وفي ذلك حديث آخر.

16

مجتمع

االثنين  18أكتوبر /تشرين األول  2021م  12ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Monday 18 October 2021

آراء

االثنين  18أكتوبر /تشرين األول  2021م  12ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Monday 18 October 2021

مقتدى الصدر الساعي إلى كلّ الواليات
عمار السواد

كان الحـ ُ
ـزب الشــيوعي العراقــي أوضـ َـح
مــن الجميــع فــي التعبيــر عــن امتعاضــه ِمــن
تغييــر نظــام انتخابــات العــام  2014بتوزيع
ـراق إلــى دوائــر بعــدد املحافظــات بعدمــا
العـ
ِ ً
كانت دائرة انتخابية واحدة.
وقتهــا ،سـ ُ
ـألت عضـ َـو اللجنــة املركزيــة

فــي الحــزب ،رائــد فهمــي ،وأصبــح بعدهــا
َ
ـكرتير اللجنــة ،عــن جــدوى االمتعــاض ما
سـ
دام نظــام الدوائــر أكثـ َـر قــدرة علــى التمثيــل
ّ
املحلــي .كان جوابــه أن حزبــه ال يمتلــك
جمهــورًا محليــا إنمــا يمتلــك جمهــورًا عابرًا
للمناطــق ،باعتبــاره حزبــا علمانيــا فــي بلــد
ّ
مــوزع مذهبيــا وقوميــا .بالطبــع ،علمانيــة
الحــزب وتجــاوزه األطــر الضيقــة اصطدمــا
ّ
مــرارًا بخيــارات مخلــة ،فهــو ،الحــزب غيـ ِـر
ـزب
القومــي وغيــر املناطقــي ،انقســم إلــى حـ ٍ
شيوعي وحزب شيوعي كردي بعد املؤتمر
الخامــس عــام  .1993وهــو بوصفــه حزبــا
ال دينيــا وجــد نفســه أســيرا للخيــارات
املذهبيــة ،عندمــا شــارك ســكرتيره الســابق،
الحكم عن
حميد مجيد موســى ،في مجلس َ
حصــة للشــيعة .هــذا عــدا عــن تحالف ْيــه مــع
حــزب البعــث فــي العهد امللكي وســبعينيات
القــرن املاضــي .علــى الرغــم مــن ذلــك ،أدرك،
حــن توزيــع العــراق إلــى دوائــر انتخابيــة
ٌ
حزب عابر للمناطق والقوميات
عديدة ،أنه
واملذاهب.
ّ
غيــر أن حمــاس الشــيوعيني تجــاه األمــر لــم
يعــد كمــا كان خالل األعوام الثالثة املاضية،
اختــاروا طريقــا ثانيــا ،وع ـرًا ومثيــرا للغــط.
ذهبــوا إلــى الصدريــن ،اقتربــوا كثي ـرًا مــن
بعضهــم فــي مظاهــرات  2016التــي قامــت
علــى أنقــاض االحتجاجــات الحاشــدة وغير
ّ
املتحزبــة العــام الــذي ســبقه .ثــم تحالــف
الطرفــان انتخابيــا .هي مفارقــة ،فاالختالف
بينهمــا ليــس فــي العقيــدة السياســية
والفكريــة فحســب ،بــل في طبيعــة الجانبني.
ٌ
تيار شــعبي موجود بكثافة
هــو ت ّقــارب بني ٍ
فــي كل حــي مــن أحيــاء املناطــق الشــيعية،
ّ
وحزب نخبوي موز ٍع في أنحاء البالد.
ٍ
ثــم اندلعــت احتجاجــات  .2020 - 2019كان
الشــيوعيون موجوديــن ،وبالتأكيــد حضــر
الصدريــون بقــوة ،وكانــت بــن الطرفــن
َ
روح الحــراك
شــرائح غيــر منتميــة تمثــل
ّ
غيــر املتحــزب ونســق الطلبــة والكســبة.
ّ
تغيـ َـر النظــام االنتخابي ،وانقســمت الدوائر
االنتخاب ًيــة نفســها إلــى دوائــر ،وبــدا األمــر
اســتجابة للحــراك .نظريــا هــو كذلــك،
َ
فالبرملان يمثل إرادة الناخب ،وكلما صغرت

ً
دائــرة االقتــراع كان االختيــار أكثـ َـر تمثيــا
الحتياجــات النــاس .لكــن عمليــا ســيكرس
نظـ ُ
ـامات املناطقيــة
ـام الدوائــر االنقسـ
ِ
واملذهبيــة والقوميــة والحزبيــة داخــل
ُ
البرملــان ،وســتفوز األحــزاب القــادرة علــى
مخاطبــة املناطقيــة ،وليس األحـ ُ
ـزاب القادرة
ّ
العابــرة .خصوصــا وأن نتائــج االنتخابــات
العراقيــة كشــفت عــن اســتمرار التكتــات
فــي التعبيــر عــن نفســها بوصفهــا تكتــات،
وليــس أفــرادًا يمثلــون أهاليهــم ومناطقهــم.
ربمــا االســتثناء الرئيــس فــي هــذا الصــدد
هــو مدينــة الناصريــة التــي نجــح فيهــا ٌ
عدد
ممــن يمثلــون قائمة امتداد املمثلة لشــريحة
واســعة فــي الحــراك .هــذا االســتثناء أوجدته
الناصريــة لنفســها ،فهــي عاصمــة الحــراك،
واسـ ّ
ـتمرت فــي احتجاجاتهــا ونجحــت فــي
ّ
شــل إرادة األحــزاب الكبــرى فيهــا .لكن ،حتى
َ
فيها ،كان الصدريون القوة الرئيســية .وفي
عموم املحافظات ،قفزت كتلة مقتدى الصدر
ّ
مــن  54نائبــا إلــى  .73قــد يعتقــد بعضهــم أن
الرجــل زادت شــعبيته ،بينمــا مــن الصعــب
ّ
افتــراض أن تيــارًا شــعبيًا وا ًضــح الجمهــور
تكون الزيادة فيه دراماتيكية إلى هذا الحد.
األمــر يكمــن فــي النظــام االنتخابــي الجديد،
الــذي أصـ ّـر عليــه مقتــدى الصــدر ،وخســر
حلفــاؤه الســابقون ،الشــيوعيون ،مــا كانــوا
يريدون.
يمتلــك الصدريــون قــدرة تنظيميــة عاليــة،
وجمهورهــم ّ
موجــه بطاعــة والتــزام كاملــن،
فمنــذ انتخابــات  2010كان ناخبوهــم
ّ
موزعــي األصــوات بمــا يضمــن حصــول
ّ
مرشــحيهم علــى كفايتهــم لكســب مقاعدهم.
إذ لــم يحصــل أكثـ ُـر مرشــحيهم على أصوات
زمالئهم في القائمة
فائضــةٍ يخســرها بقيــة ّ
االنتخابيــة لصالــح مرشــحي القوائــم
األخــرى .وجــاءت الفرصــة فــي انتخابات 11
أكتوبر/تشــرين األول الجــاري إليجاد مزيد
مــن التنظيــم داخــل دوائــر صغيــرة تســهل
الســيطرة عليهــا .وبالفعــل ،نجــح الصــدر
ّ
فــي تغييــر صــورة انتخابــات  2014املشــتتة
بثــاث كتــل متقاربــة فــي عــدد املقاعــد إلــى
صــور ٍة يحصــل فيهــا هــو علــى ضعــف عــدد
َ
منافسـ ْـيه ،محمــد الحلبوســي
مقاعــد أقــرب
ونوري املالكي.
فــي الســنوات األولــى بعــد  ،2003ضحــك
كثيــرون علــى عالــم الديــن املوصــوف وقتهــا
ْ
بالزعيــم الشــاب .وبالفعــل ،مرتــن كاد أن
َّ
يخســر كل شــيء ،األولــى فــي معركــة النجف
 2004التي خاضها رئيس وزراء ذلك العهد،
إيــاد عــاوي ،وفــي معركــة صولــة الفرســان
فــي البصــرة  2008التي أعلنها رئيس وزراء

ُ
تلــك الســنوات ،نــوري املالكــي .هــزم الصــدر
فــي ّ
املرتــن ،بعــد جرائــم مهولــة ارتكبتهــا
وكان
ـدي،
ـ
ه
امل
ـش
ـ
ي
ج
ـه،
ـ
ل
ـة
ـ
ع
التاب
ـيا
املليشـ
ً
ً
ّ
ـات داخليــة وإقليميــة
ـ
ن
تواز
ألن
ـا
ـ
ظ
محظو
ٍ
أبقته حيًا.
غيــر أنــه وخالل كل أعوام رفعه السـ َ
ـاح ضد
ِ
األميركيــن ،وضــد مخالفيــه مــن العراقيــن،
ْ
ّ
القبــان فــي
نجــح فــي أن يكــون بيضــة
اختيــار رؤســاء الــوزراء ،ســواء كان إبراهيــم
الجعفــري أو نــوري املالكــي .واســتطاع ،منذ
َ
العودة إلى الواجهة بقوةِّ ،
مقدمًا
عام ،2012
هــذه املـ ّـرة خطابــا مختلفــا عــن ذلــك املتهـ ِـم
بجرائــم ،واملرفوعــةِ عليــه دعــوى قتــل عبــد
املجيــد الخوئــي ،إلــى درجــة أنــه جلــس مــع
خصمــه عــاوي فــي أربيــل ،كــي يســتعني بــه
على إسقاط املالكي.
هنــا تكمــن خطــورة الصــدر .رجــل ال يمكــن
التغاضــي عمــا ســفكته مليشــياه مــن دمــاء
ّ
تنتمــي إلــى كل الطوائــف ،ومــا يــزال يمتلــك
ّ
املليشــيا بمســمى آخــر ،وفــي الوقــت نفســه،
يتحـ ّـدث عــن حصــر الســاح بيــد الدولــة.
عالــم ديــن تقيــم أســرته فــي إيــران ،ويســافر
إليهــا كلمــا شــعر بالخطــر ،ويســتعرض
خصما لها .زعيم تيار مشــارك في الســلطة
بقــوة ،ثــم يقـ ّـدم نفســه زعيمــا للمعارضــة.
هــذه القــوة غيـ ُـر قابلة للســيطرة أو التحكم.
ّ َّ
وليــس مســتبعدًا أن كل مــا قالــه عــن الســلم
ّ
واملشــاركة ،فــي كل مـ ّـرة يتحــدث فيهــا عــن
الدولــة ،هــو مجـ ّـرد مرحلــة ،ســينقلب عليها
حــن يمســك بآخـ ِـر ِأز َّمــة القــوة ،رئاســة
الدولة.
مقتــدى ،املولــود فــي النصــف األول مــن
ســبعينيات القــرن السـ ُـابق ،هــو وريــث أبيــه
املؤمـ ِـن بواليــة الفقيــه القطريــة .هي نمط من
واليــة الفقيــه يختلــف عــن إيــران بأنــه ليــس
ِّ
ّ
عابــرا للحــدود ،بــل كان ُينظــر لهــا أن لــكل
َ
بلــد ولــي فقيــه خاصــا ،كــي يميــز نفســه عــن
خامنئي .وال يوجد ما
اآلخــر اإليرانــي ،علي
َ
ّ
ّ
قناعــة الصــدر االبــن
أن
يــدل بوضــوح علــى
ّ
اختلفــت عــن أبيــه .وما يؤشــر إلــى ذلك ليس
أكثـ َـر مــن خطــاب سياســي لعالــم ديــن يقــول
األمـ َـر ومــا يخالفه في الوقت نفســه .ال يمكن
ُ
الثقــة أب ـدًا بمــا ينطــق ،وال ُيعـ ّـول نهائيــا
علــى مــا يقـ ّـرر .آخــر ذلــك كانــت مشــاركته في
االنتخابات ،بعدما أعلن قبلها انسحابه.
ُ
وضعــه مربــكًا ،لكنــه ليــس كذلــك،
قــد يبــدو
بقــدر مــا هــو محاولــة إلربــاك اآلخريــن كــي
يالحقونــه .الرجــل ال يعيــش بعي ـدًا عــن
اإلثارة ،وغالب الظن أن في هذه الشخصيةِ
االســتعراضية ٌوالعاشــقةِ اإلثــارة تكمــن
ُ
نهايتــه ،فمعــروف فــي األوســاط العراقيــة

لم يقم الصدر بخطوة
ْ
صريحة تنهي نفوذ
إيران ،لكنّه قام بما
وجودها في
يزعج
َ
العراق .وهنا نقطة
الحسم
حب الصدرُ
لم يُ ّ
المالكي وقب َله لم
َ
حب آلَ الحكيم،
يُ ّ
فكالهما ينافسانه
ِ
السيادة
على ما يريد؛
المطلقة

أن مقتــدى الصــدر أراد ســابقا أن يكــون
حســن نصــر اللــه العــراق ،لكنــه اآلن غيــر
ّ
متحمــس لذلــك ،ليــس ألنه تراجع عن أحالم
َ
الزعامــة ،بــل ألن زميلــه اللبنانــي َلــم يعــد
ُ
ً
مثــاال .تجــاوز ابــن النجــف مرحلــة نصــر
ّ
اللــه ،بــات يفكــر بطريقتــه الخاصــة ،ويت ُبــع
َ
ـلوبه االستعراض
أســلوبه ،ومن ســمات أسـ ِ
ّ
واإلثــارة .وهنــاك أمــر آخــر بــات خاصــا
َ
بــه ،أنــه يقــدم زعامتــه بعي ـدًا عــن النفــوذ
اإليرانــي ،ويرفــع أنصــاره أحيانــا شــعار
برا ّ
«إيران ّ
برا» .وبمعزل عما إذا كانت هذه
حقيقـ ًـة أم مجـ َ
ـرد تمويــهٍ وتوزيـ ِـع وظائــف
داخــل املنظومــة الحاكمــة في العــراق ،فإنها
تمثــل الشــخصية الخاصــة بالصــدر ،ذي
العالقــات الجيــدة مــع الســعودية وبلــدان
ـض إرســال أي
خليجيــة أخــرى ،والرافـ ِ
مقاتــل إلــى ســورية للمشــاركة فــي الحــرب
إلــى جانــب نظامهــا ،بالتزامــن مــع عالقاتــه
الجيدة بطهران.
لـ ْـم يقــم الصدر بخطوة صريحة تنهي نفوذ
َ
وجودهــا فــي
إيــران ،لكنــه قــام بمــا يزعــج

العراق .وهنا نقطة الحسم ،فمقتدى ال يلعب
اإليرانيــة ،بل ينطلق من
انطالقــا مــن الرؤيــة
ّ
ُ
اإليرانية
اإلرادة
ته
غذ
ـذي
طموحــه املحلي الـ
ّ
َ
ســابقًا ،وســيخدم تلك اإلرادة ما دامت توف َر
َّ
لــه مــا يريــد .وســيصاب َمــن يــرون أن نهايــة
إيــران هــي الغايــة األخيــرة بخيبــة أمــل بعــد
ّ
سنوات ،حني يدركون أن ما بعد تلك الغاية
ّ
َ
مخاطر أخرى كبيرة ،وأن الدفاع عن الصدر
ً
باعتبــاره رجــا وطنيــا ســيكون فيهــا مقتــل
الوطنية.
ُ
أزمــة العــراق الجوهريــة تكمــن فــي الداخــل
قبــل أي حديــث عــن الخــارج .عانــت البــاد
ـخاص أخذوها
ومــا زالــت مــن طموحــات أشـ
ٍ
إلــى النهايــات املريــرة .طموحــات نــوري
الســعيد ،عبــد الكريــم قاســم ،صــدام حســن،
نــوري املالكــي ،مقتــدى الصــدر ،هــي املقتــل.
بعــض أولئــك كان وطنيــا وبعضهم اســتفاد
مــن عالقاتــه املوصوفة بالعمالة للبقاء على
ُّ
سـ ّـدة الحكــم .فــي النهاية ،كلهــم أراد أو يريد
التســيد علــى البلــد وشــعبه بمعــزل عمــا
ُ
سيعانيه املكان وساكنوه.
بطبيعــة الحــال ،القلقــون مــن النفــوذ
اإليرانــي يرونــه الشـ َّـر األخيــر ،وهــذا أمـ ٌـر
طبيعــي فــي ظــل مــا تقــوم بــه طهــران مــن
ّ
أفعــال ّ
مدمــرة فــي املنطقــة ،غيــر أن بنــاء
دولــةٍ عراقيــةٍ مسـ ّ
ـتقرة ومســتقلة ،وتحتــرم
ْ
َ
أبناء هــا ّ
وحرياتهــمّ ،ال يمكــن أن َينطلق من
ذلــك القلــق حص ـرًا ،ألنــه ليــس قلــق العراقــي
ـلوب اإلرادة أو غيـ ِـر القــادر
الفقيـ ِـر أو مسـ ِ
علــى بنــاء وطنــه ودولتــه العادلــة .ذلــك قلق
فهـ َـم قلــق
ِ
املتصارعــن ،ومقتــدى الصــدر ِ
ولعـ َـب عليــه ،إلــى درجــة
ّاملتصارعــن جيــدا ِ
أن َمــن ال يؤمنــون بالدولة الدينية انســاقوا
ُ
لــه .كان ّ
مبر َرهــم فضــل الصــدر علــى ســواه
فــي مواقفــه اإليجابيــة خــال الســنوات
األخيرة.
ُ
ومقتــدى مــن حيــث الظاهــر أفضــل مــن
«عصائــب أهــل الحــق» و«كتائــب حــزب
ً
اللــه» اللتــن مثلتــا إيــران تمثيــا إجراميــا،
وسـ ُـيخر ُج بـ َ
ـاده ّمــن النفــوذ اإليرانــي لــو
ِ
امتلــك الفرصــة ،لكنــه ســيدخلها فــي نفــوذه
ـوذ الباحــث عــن زعامــة آل الصــدر
هــو ،نفـ ِ
وواليتهــم علــى العراقيــن ،أو علــى األقــل
علــى شــيعتهم .لهــذا لــم ُيحــب الصـ ُ
ـدر
َ
َ
املالكـ َـي وقبلــه لــم ُيحب آل الحكيــم ،فكالهما
ينافسانه على ما يريد؛ السياد ِة املطلقة .بل
ّ
هو تجاوزهم باحثًا عن كل الواليات :بغداد
والنجــف ،الســلطة واملعارضــة ،االنتخابــات
واالحتجاجــات ،الجيــش واملليشــيات ،فهــو
ابن والية الفقيه.
(كاتب وإعالمي عراقي)
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ّ
مبشرين أميركيين
هايتي :عصابة مسلحة تخطف

الصالة في المسجد الحرام من دون تباعد جسدي

ّ
خطفــت عصابــة « 400مــاووزو» املســلحة فــي هايتــي نحــو  15مبش ـرًا أميركيــا إلــى جانــب عــدد غير
معــروف مــن مواطنــن هايتيــنّ ،أول مــن أمــس الســبت ،شــرقي العاصمــة بــور أو برنس ،بحســب ما
ّ
صـ ّـرح مصــدر أمنــي لوكالــة «فرانــس بــرس» أمــس األحــد .وقــال إن املجموعــة التــي تضـ ّـم مــا بــن 15
و 17مواطنًا أميركيًا من بينهم أطفال ،باتت في أيدي العصابة املســلحة التي تضاعف منذ أشــهر
عمليات الخطف والسرقات في املنطقة الواقعة بني العاصمة والحدود مع جمهورية الدومينيكان.
ولم ّ
(فرانس برس)
يحدد املصدر ما إذا كانت العصابة طلبت فدية.

ّ
ّأدى مســلمون فــي املســجد الحــرام بمكــة ،أمــس األحــد ،الصــاة األولــى مــن دون تباعــد اجتماعــي/
جســدي منــذ بدايــة انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد قبــل نحــو عام ونصــف العام ،مع بــدء تخفيف
اإلجــراءات املرتبطــة بمكافحــة الوبــاء فــي الســعودية .بالتالــي عــاد املســجد الــذي يضـ ّـم الكعبــة
ليســتقبل املصلــن بكامــل طاقتــه االســتيعابية ومــن دون ّ
أي تباعــد اجتماعي /جســدي ،على الرغم
ّ
ّ
ً
من أن الكمامة ما زالت إلزامية .كذلك فإن ملس الكعبة في وسط ساحة املسجد كما كان معموال به
(فرانس برس)
قبل انتشار الفيروس ،ما زال محظورًا.

الهند :أمطار كارثية فضحايا
تسـ ّـببت األمطــار الغزيــرة َ
يومــي ،الســبت واألحــد
َ
املاضيــن ،فــي عــزل بلــدات وقرى صغيــرة عديدة في
مناطق جبلية في والية كيراال جنوبي الهند ،كليًا عن
العالم الخارجي .وقد ّأدت تلك األمطار والسيول التي
نجمت عنها ّ
مسببة انهيارات أرضية إلى مقتل عدد
ُ
ّ
مــن املواطنــن وفقــدان آخرين ،في حــن دمرت منازل
وجسور ّ
عدة جنوبي الوالية ووسطها .وقد ساهمت

األمطــار فــي امتــاء الســدود بالكامــل فــي مناطــق
ّ
معينــة ،فــي حــن فــاض نهــرا مينــاكال ومانيمــاال مع
ارتفــاع منســوب مياههمــا بأكثــر من  12مت ـرًاُ .وت َعدّ
هــذه األمطــار األخيــرة مــن األشـ ّـد غــزارة فــي الواليــة
فــي الســنوات األخيــرة ،بحســب مــا أفــاد مســؤولون
محليــون .وقــد نشــرت القــوة الوطنيــة لالســتجابة
للكوارث والجيش الهندي فرقًا للمساعدة في جهود

َ ُ
َ
اإلنقــاذ فــي منطقتــي كوتايــام وإيدوكي اللتــن ت َع ّدان
مــن أكثــر املناطــق تضــررًا .وبينمــا أشــار مســؤولون
آخــرون إلــى ّأن هطــول األمطــار الغزيــرة خـ ّـفّ ،
عبــر
هــؤالء عــن خشــيتهم مــن ارتفــاع عــدد القتلــى مــع
اســتمرار عمليــات اإلغاثــة واإلنقــاذ .مــن جهتــه ،كتب
وزيــر الداخليــة أميــت شــاه فــي تدوينــة علــى موقــع
«تويتــر» ّأن الحكومــة الفيدراليــة تراقــب الوضــع فــي

ّ ّ
تقدم كل دعم ممكن للوالية ،مضيفًا:
كيراال وسوف
«نصلــي مــن أجــل ســامة الجميــع» .تجــدر اإلشــارة
إلــى ّأن واليــة كيــراال كانــت قد شــهدت في عــام 2018
فيضانــات كارثيــة ،عندمــا تسـ ّـببت األمطــار الغزيــرة
وســط موســم الريــاح املوســمية فــي مقتــل 223
ّ
وتسبب في نزوح مئات اآلالف من منازلهم.
شخصًا

(أسوشييتد برس ،األناضول)

تعددت الحكومات والفشل واحد
اليمن...
ّ
بشرى المقطري

فــي يمــن الحــرب واملليشــيات ،تتغـ ّـول
ســلطات الغلبــة علــى حيــاة اليمنيــن،
تمتص ّ
ّ
ّ
مقدرات
متسيدة،
بوصفها سلطات
دولتهــم بينمــا تهــدر حقوقهــم ،إذ راكمــت
ّ
فشــلها اإلداري ،وأخلــت بأبســط وظائفهــا
حيــال املواطنــن ،فافتقارهــا إلى املشــروعية
الوطنيــة واألهليــة القانونيــة ،بمــا فــي ذلــك
ٍّ
القــرار الســيادي ،جعلهــا ســلطات ظــل ال
تمثــل مصالــح اليمنيــن ،وإنمــا مصالــح
حلفائهــا اإلقليميــن .وفــي هــذا الســياق،
تمثــل الحكومــة املعتــرف بها دوليًا نموذجًا
ّ
للفشــل املركــب الــذي ينعكــس علــى مظاهــر
الحيــاة اليوميــة للمواطنــن فــي املناطــق
املحـ ّـررة ،فعلــى الرغــم مــن دعــم املجتمــع
الدولــي الحكومــة سياســيًا وماليــا ،فإن ذلك
لــم ّ
يحولهــا إلــى ســلطة فاعلــة علــى األرض،
ولــم يحســن مــن إدارتهــا الدولــة ،إذ ظلــت
ّ
محكومــة بشــروط تشــكلها بموجــب «اتفاق
الريــاض» الــذي رعتــه العربيــة الســعودية،
بــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي املدعــوم
مــن اإلمــارات واألحــزاب السياســية املواليــة
للرئيــس اليمنــي ،عبــد ربــه منصــور هــادي،
كمــا ّأدى فســادها وعبثهــا بمــوارد الدولــة
إلــى تنامــي ّ
حدة الفقر ،فبعد قرابة العام من
ّ
تشــكل حكومــة «اتفــاق الريــاض» فشــلت في
ّ
املحررة ،فيما ما
تطبيــع الحيــاة في املناطق
زالت تراوح في مربع التجاذبات السياسية
ّ
وتحمل مســؤوليتها
للتغطية على فشــلها،
السياســية واألخالقية في انهيار االقتصاد
املحلي وتدهور الخدمات.
تعتمــد حكومــة «اتفــاق الريــاض» علــى دعــم
ـي،
حلفائهــا اإلقليميــن ،واملجت ًمــع الدولـ ً
لضمــان اســتمرارها واجهــة سياســية
ـن،
للشــرعية الدوليــة واإلقليميــة فــي اليمـ ً
بينمــا ًتتحـ ّـدد صيغتهــا املحليــة ،توليفــة
سياســية لشــركاء متصارعــن ،حيث تطغى
أزماتهــا العميقــة وصراعاتهــا البينيـ ًـة
علــى إدارتهــا وظيفــة الحكومــة منظومــة
متكاملــة ،األمــر الذي فاقــم معاناة املواطنني
ّ
وأضر
اليمنيــن فــي املناطــق الخاضعة لها،
بمصالحهــم ،ففــي حني فشــلت الحكومة في

مكان
العمل على األرض ،بما في ذلك تأمني
ٍ
ملزاولــة أعمالهــا فــي مدينــة عــدن ،العاصمــة
املؤقتــة التــي أعلنت ًهــا الســلطة الشــرعية،
فإنهــا ظلــت مرتهنــة للــدول املتدخلــة فــي
كبــح أذى خصومهــا ،إذ لــم تكــن عــودة
الحكومــة اليمنيــة إلــى مدينــة عــدن أخي ـرًا،
ممثلــة برئيــس الــوزراء ،معــن عبــد امللــك،
نتيجــة خفــض مســتوى التوتــر مــع املجلس
االنتقالــي الجنوبــي ،الطــرف الثانــي فــي
الحكومــة واملســيطر علــى مدينــة عــدن،
وإنمــا علــى ضمانــات حليفهــا الســعودي،
لتوفيــر الحمايــة للحكومــة فــي مواجهــة
ســطوة املجلــس االنتقالــي ،وأيضــا تزايــد
ضغــوط املجتمــع الدولــي علــى الحكومــة،
واشــتراط املانحــن الدوليــن توفيــر الدعــم
املالي للحكومة في حال عودتها إلى مدينة
عــدن ،كمــا ّ
عجــل تصاعــد هجــوم مقاتلــي
جماعــة الحوثــي فــي جبهات شــبوة ومأرب،
وتهديد معقل الشرعية في مأرب ،من عودة
ـارك،
الحكومــة ،ليــس بالطبــع إلدارة املعـ ّ
وإنما للحفاظ على ماء الوجه أمام ما تبقى
من أنصارها.
واألهم من ذلك المتصاص السخط الشعبي،
نتيجــة تدهــور ســعر العملــة املحليــة ،إذ
شــهدت املناطــق املحـ ّـررة مظاهــرات غاضبــة
منـ ّـددة بالحكومــة .مــع ذلــك ،ال يعنــي عــودة
الحكومــة تجــاوز الخالفــات بــن فرقــاء
الصــراع ،وإن أعلــن املجلــس االنتقالــي عــن
ترحيبــه بعودتهــا ،إذ إن تبايــن أجنــدات
ّ
القــوى املشــكلة حكومــة «اتفــاق الريــاض»
ّ
يتجــاوز مجــرد إبــداء املجلــس االنتقالــي
لحســن النيــات واالنحنــاء للريــح .ومن جهة
أخــرى ،فــإن حكومــة فاســدة ومنقســمة علــى
نفســها ال يمكــن التعويــل عليهــا فــي تطبيع
األوضــاع فــي املناطــق املحـ ّـررة وانتشــال
الوضــع اإلنســاني املتـ ّ
ـردي الــذي يعيشــه
املواطنون.
ّ
تشــكل بنيــة الصــراع فــي حكومــة «اتفــاق
الريــاض» أبــرز املشــكالت التــي تواجههــا،
بحيــث أصبحــت حكومــة تمثيــل سياســي
فقــط ،فعــاوة علــى تعطيلــه جهازهــا
الوظيفــي ،تلقــي اختالالتهــا بظاللهــا علــى
ّ
اســتمراريتها فــي املســتقبل؛ إذ إن «اتفــاق
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني
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الريــاض» وإن نجــح فــي تأطيــر الصــراع
البينــي فــي صيغــة ســلطةٍ توافقيــةٍ مؤقتــة،
إال أنهــا توافقيــة بــن الــدول املتدخلــة أكثــر
منهــا توافقيــة بــن األطــراف املنضويــة فــي
الحكومــة ،فعلــى الرغــم مــن تحــول بنــود
«اتفــاق الريــاض» إلــى مرجعيــة عليــا
ّ
منظمــة للعالقــة البينيــة بــن القوى املحلية
ّ
املتصارعة ،إال أنها لم تحد من صراعاتها،
بــل أصبــح مبـ ّـررًا لتمريــر تجاوزاتهــا
العســكرية والسياســية فــي املناطــق
املحـ ّـررة .واألخطــر هــو تكريــس ســلطة
سياســية مختلــة ومتنافســة ،األمــر الــذي
ّ
مثــل إعاقــة دائمــة لعمــل الحكومــة ،فغيــاب
الحد األدنى من املشــتركات السياســية بني
القــوى املشــكلة للحكومــة ّأدى إلى افتقارها
إلــى وحــدة القــرار السياســي واالقتصــادي،
حتــى فــي أبســط أشــكاله ،لتنظيــم أعمالهــا
وإدارة حيــاة املواطنــن ،كمــا أن اســتمرار
اعتمــاد القــوى املنضويــة فــي الحكومــة
علــى قواهــا العســكرية علــى األرض،
وعلــى دعــم حلفائهــا لفــرض شــروطها،
حـ ّـول مشــاركتها فــي الحكومــة إلــى ورقــة
ضغــط سياســي ال أكثــر ،مقابــل احتفاظهــا
بكياناتهــا السياســية والعســكرية التــي
تنــازع وظائــف الحكومــة ،ومــن ثــم ال تمثــل
مشــاركة هــذه القــوى فــي حكومــة ائتالفيــة
متصارعة مفروضة من حلفائها حافزًا لها
فــي العمــل تحــت مظلــةٍ سياســيةٍ موحــدة،
إذ تقتصــر األهميــة السياســية بالنســبة
للمجلــس االنتقالــي النخراطــه فــي حكومــة
الريــاض علــى االعتــراف السياسـ ّـي الدولــي
واإلقليمــي بــه قــوة سياســية تمثــل جنــوب
اليمــن ،ومشــاركته فــي الوفــد الحكومــي في
مفاوضــات الحــل النهائــي ،فعلــى الرغــم من
حــرص املجلــس االنتقالــي على بقاء وزرائه
ّ
فــي حكومــة «اتفــاق الريــاض» ظــل يمــارس
صالحياتــه فــي مدينــة عــدن كحكومــة
ّ
مصغــرة ،جديــده إعالنــه حالــة الطــوارئ،
فيمــا يخضــع وزراؤه لسياســة املجلــس
وليــس لتوجيهــات الحكومــة .فــي املقابــل،
تنفــرد قــوى سياســية علــى األرض ،ســواء
ّ
تحــت مظلــة الشــرعية أو خارجهــا ،بســلطة
القيــام بأعمــال الحكومــة ،ســواء حــزب
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التجمــع اليمنــي لإلصــاح الــذي يديــر تعــز
ً
دولــة داخــل الدولــة ،أو املجلــس السياســي
للمقاومــة الوطنيــة فــي الســاحل الغربــي
الذي يترأسه ًالعميد طارق محمد عبد الله
صالــح محمية خاصة.
فــي مســتوى أعمــق مــن صراعــات الفرقــاء
فــي حكومــة «اتفــاق الريــاض» مثــل التوافــق
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ّ
الســعودي  -االماراتــي الــذي شــكل بنيتهــا
ونســبها السياســية لتالفــي صــراع وكالئــه
قي ـدًا مضاعفــا علــى الحكومــة ،فعلــى الرغــم
من الفســاد املستشــري في حكومةٍ ال تحكم،
وال تســتطيع حتــى تأمــن محيــط إقامتهــا
في مدينة عدن ،فإن هناك مشكالت أنتجتها
الــدول املتدخلــة فــي اليمــن ،إذ لــم ّ
تحدد فقط
مهــام حكومــة «اتفــاق الريــاض» ووظيفتها،
بــل وحتــى املجــال السياســي الــذي تتحـ ّـرك
وفقــه ،ومــع أن الحكومـ ًـات الســابقة ظلــت،
هــي األخــرى ،خاضعــة لقيــود حلفائهــا
ّ
اإلقليميــن ،فــإن حكومــة «اتفــاق الريــاض»
أكثــر ارتهانــا للــدول املتدخلــة ،بمــا يتجــاوز
شــخص رئيــس الــوزراء ،رجــل الســعودية
واإلمــارات فــي اليمــن ،إذ إنهــا ،كمــا اتضــح
مــن أداء الحكومــة ،مــا يقــارب العــام ،ظلــت
ً
مقيــدة بالشــروط السياســية واالقتصاديــة
لحلفائهــا اإلقليميــن ،ومــن ثــم افتقــرت
للصالحيــات ،فإضافــة إلــى مصــادرة القــرار
ـكري لصالح حليفها السعودي ،فإنها
العسـ ٌ
مرتهنــة للسياســة االقتصاديــة لحليفهــا
الســعودي ،ســواء بتصديــر النفــط أو بــإدارة
الســعودية الوديعــة فــي البنــك املركــزي فــي
عــدن ،وكذلــك منحــة الوقــود ،إضافــة إلــى
عجزهــا عــن وقــف تدهــور العملــة املحليــة،
والفشــل الذريــع فــي إدارة الجانــب الخدمــي،
كعجزهــا عــن إنهــاء أزمــة الكهربــاء فــي
املناطــق الخاضعــة لهــا .ومــن جهة أخرى ،ال
تملك الحكومة الحالية الشــجاعة األخالقية
فــي تبنــي موقــف سياســي يمـ ّـس ســيادة
البــاد ،أو حيــاة مواطنيهــا فــي املنطقــة،
بمــا فــي ذلــك أعمــال العنــف التــي شــهدتها
مدينــة عــدن ،مــن قــوات املجلــس االنتقالــي
مــن دون موافقــة حلفائهــا اإلقليميــن .مــن
خــال مهامهــا الوظيفيــة وصالحياتهــا،
فــإن حكومــة «اتفــاق الرياض» ليســت ســوى
حكومــة ظــل للــدول املتدخلــة فــي اليمــن،
ٌ
حكومات أكثر
تمامًا كحكومة صنعاء ،فهي
عج ـزًا مــن أن تديــر شــؤونها ،أو أن تتوصــل
ً
إلــى تســويةٍ لصراعاتهــا البينيــة ،فضال عن
فشــلها فــي إدارة دولــة وتحســن شــروط
حياة مواطنيها.
(كاتبة يمنية)
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زيادات «ثقيلة» في جامعات سورية

ريان محمد

ال يوفــر النظــام الســوري أيــة فرصــة
النتشــال مزيــد مــن املــال مــن جيــوب
املواطنــن الذيــن ســحقهم خالل الســنوات
املاضية ،مناقضًا كل خطاباته عن دعمه لهم .وفي
إطــار هــذه السياســة ،رفعــت وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي كل رســوم التدريــس الجامعــي
بنســبة  40فــي املائــة ،مــا يزيــد األعبــاء املاديــة علــى
كاهــل الطــاب وعائالتهم ،والعوائق التي تعترض
ُ
إكمال طالب كثر تعليمهم.
يقــول الطالــب فــي جامعة دمشــق ،مهند تقــي الدين
( 20عامــا) لـ«العربــي الجديــد»« :باتــت تكاليــف
التعليــم كارثيــة بــكل تفاصيلهــا ،مــن ثمــن القلــم
والدفتر ،إلى قيمة تصوير املحاضرات في املكتبات
ً
ً
الستخدامها بدال عن الكتب الجامعية ،وصوال إلى
أجور النقل» .يضيف« :فيما يستغل املسؤولون كل
مناسبة إللقاء محاضرات تتناول مجانية التعليم،
يتجاهلــون فــي الوقــت ذاتــه أن الطالــب الواحــد
يحتــاج إلــى مبلــغ  100ألــف ليــرة شــهريًا (28.57
دوالرًا) ملتابعــة دروســه فــي الجامعــة املجانيــة،
بينمــا يقــارب راتــب والــده فــي الدولــة  80ألــف ليــرة
( 22.85دوالرًا) ،فكيــف الحــال إذا أنفــق هــذا األب
علــى طالبــن جامعيــن أو أكثــر ،علمــا أن مصاريف

الطالب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ليست
أقل ،ألن األهل ينفقون مبالغ كبيرة جدًا على طالب
الشهادة الثانوية تحديدًا ،والذين يحتاجون غالبًا
إلــى أســاتذة خصوصيني لتحصيــل معدل عالمات
جيــد يســمح بدخولهــم كليــات يفتــرض أن تضمــن
مســتقبلهم ،بحســب املنهــج القائــم فــي االنتقــال من
املرحلة الدراسية إلى مرحلة العمل».
مــن جهتــه ،يقــول املوظــف أبــو مهــران نصــار الــذي
يقطــن فــي دمشــق ولديــه ابــن وابنــة يتابعــان
دراســتهما الجامعيــة« :رفــع رســوم الجامعــات
يهــدف إلــى إقصاء أبناء الفقراء عن التعليم ،فنحن
عاجزون عن تأمني مجرد ثمن القرطاسية ،وإيجار
الطريق ألبنائنا .وإذا جهل القائمون على التعليم
ذلك فهم ال يعيشون معاناتنا» .ويسأل« :هل يعلم
ً
هــؤالء املســؤولون مثــا أن ابنــي وابنتــي وكثرًا من
زمالئهمــا ال يســتطيعون تنــاول وجبــة خفيفــة في
ّ
الجامعــة ،أو حتــى احتســاء كــوب شــاي ،ألن هــؤالء
جميعهــم غيــر قادريــن علــى تحمــل كلفتهــا .وهــل
يعلمــون أن الرســوم الجامعيــة تشــكل عبئــا علــى
املوظــف ذي الدخــل املســحوق ،إلــى جانــب تكاليــف
التنقل واحتياجات أخرى؟».
ً
ً
وكانــت وزارة التعليــم أصــدرت تعديــا شــامال
لرفــع الرســوم الدراســية ،وبينهــا تلــك التــي للطــاب
املســجلني وفــق املفاضلــة الجامعيــة .وحــدد نــص

القــرار الــذي نشــرته وســائل إعــام محليــة رســم
تسجيل الطالب بدءًا من العام الدراسي 2021- 2020
بـ ـ  4آالف ليــرة ســورية ( 1.1دوالر) ،ورســم التقــدم
إلــى االمتحــان التكميلــي لــكل مقــرر بـ ـ  6آالف ليــرة
( 1.71دوالر) ،ورسم التقدم إلى االمتحان من خارج
الجامعة لكل مقرر بـ  8آالف ليرة ( 2.28دوالر) ،علمًا
أن عدد مقررات السنة الجامعية الواحدة يتجاوز الـ
 ،10وأيضًا رســم املصادقة البديلة عن تلك األصلية
املفقــودة ب ــ 12ألــف ليــرة ( 3.42دوالرات) ،ورســم
املصادقــة البديلــة عــن تلــك األصليــة املفقــودة للمــرة
الثانية بـ 30ألف ليرة ( 8.57دوالرات) .
كذلــك ،رفعــت رســوم الخدمــات الجامعيــة بالنســبة
للطالب الســوريني املســجلني وفق املفاضلة العامة
لهــذا العــام .وبلغــت  300ألــف ليــرة ( 85.71دوالرًا)
لطــاب كليــات الطــب والصيدلــة وطــب األســنان،
و 225ألفــا ( 64.28دوالرًا) لطــاب كليــات الهندســة
بمختلــف فروعهــا وكليــات الفنــون الجميلة ،و150
ألفــا ( 42.85دوالرًا) لطــاب كليــات الزراعــة والطــب
البيطــري و 15ألفــا ( 4.2دوالرات) لطــاب كليــات
اآلداب والعلــوم اإلنســانية والشــريعة ،و 90ألفــا
( 25.71دوالرًا) لطــاب كليــات العلــوم ،و 120ألفــا
( 34.28دوالرًا) لطــاب باقــي الكليــات واملعاهــد
العليا األخرى .كما رفعت الوزارة رسوم التسجيل
فــي التعليــم املفتــوح إلــى  7000ليــرة ( 2دوالر)

ارتفاع تكاليف التعليم
تنقل صحيفة «الــوطــن» الــمــوالــيــة للنظام
السوري عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم
العالي أن «نسبة رفع الرسوم لم تتجاوز  50في
المائة» ،مبررًا سبب فرضها بـــ«زيــادة تكاليف
التعليم ومستلزمات عملية التدريس والخدمات
المقدمة التي تــأثــرت بارتفاع أســعــار الــورق
ومعدات أخــرى ،في حين لم يطرأ أي ارتفاع
كبير على باقي الرسوم التي تبقى شبه رمزية».

لــكل مقــرر يقدمــه الطالــب للمــرة األولــى ،و9000
ليــرة ( 2.5دوالر) لــكل مقــرر يقدمــه الطالــب للمــرة
الثانيــة ،و 11,000ليــرة ( 3.1دوالرات) لــكل مقــرر
يقدمه الطالب للمرة الثالثة أو أكثر .كما تتقاضى
الجامعــات  150دوالرًا عــن كل مقــرر للطالب العرب
واألجانب .وشــملت الرسوم املرفوعة أيضًا اإلقامة
في الســكن الجامعي من  300ليرة ( 8ســنتات) إلى
 2000ليــرة ( 57ســنتًا) شــهريًا ،علمــا أن تطبيــق
هذين القرارين يبدأ في العام املقبل.
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جامعيو تونس «بال مأوى»...
وينتظرون الحلول

أطلق السودان أخيرًا االستراتيجية الوطنية األولى إلدارة
الموارد المائية في البالد وإنهاء بؤرالعطش والقضاء
على الجوع والفقر وتعزيز األمن الغذائي ورفع
تمتد لعشرة أعوام
مستوى المعيشة ،على أن
ّ

مياه
السودان
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ف ــي ال ـع ـق ــود امل ــاضـ ـي ــةّ ،أدى ع ــدم
إدارة امل ـ ـ ـ ـ ــوارد امل ــائـ ـي ــة ب ـطــري ـقــة
مـثـلــى ف ــي الـ ـس ــودان إل ــى ن ــزاع ــات
ّ
مستمرة بني املجتمعات املحلية،
وصــدامــات
وإلـ ــى م ــوج ــات م ــن ال ـج ـفــاف ضــربــت مـنــاطــق
ّ
عدة ،وخصوصًا عند أطراف البالد .كذلك زاد
مــن نسب الفقر وتــدنــي الـخــدمــات األساسية
ون ـ ـ ـ ــزوح م ــاي ــن مـ ــن مـ ـن ــاط ــق اإلنـ ـ ـت ـ ــاج إل ــى
ُ
امل ــدن ال ـك ـبــرى ،ت ـضــاف إل ــى ذل ــك الـهـجــرة إلــى
خ ــارج ال ـب ــاد .ل ــذا ،تـبــدو الـحــاجــة مـلـ ّـحــة إلــى
استراتيجية وطنية إلدارة تلك املوارد .وتفيد
ّ
إحصاءات رسمية بأن  40في املائة من ّربات
َ
الـبـيــوت فــي ال ـس ــودان ال يـحـصـلــن عـلــى مياه
مــأمــونــة يـسـتـطـعـ َـن االع ـت ـمــاد عـلـيـهــاُ ،
ويـلـقــي
ن ـقــص خ ــدم ــات إم ـ ــداد املـ ـ ّي ــاه ب ـظ ــال ســالـبــة
على الصحة العامة ،وي ّــؤثــر بنمو رأس املال
ّ
ال ـب ـشــري .وك ــل ذل ــك يـمــثــل ع ــوام ــل ق ــادت إلــى
نتائج كارثية على املستوى املجتمعي وكذلك
االقـتـصــادي واألم ـنــي .ويتطلع الـســودانـيــون
إل ــى نـجــاح االسـتــراتـيـجـيــة الـجــديــدة لـلــدولــة،
ب ـهــدف االس ـت ـف ــادة ال ـق ـصــوى م ــن امل ـي ــاه الـتــي
ّ
ّ
وتتنوع فــي الـبــاد مــا بني
تتعدد مصادرها
ّ
أنهر ،أهمها نهر النيل الذي يحصل السودان
منه على  18.5مليار متر ّ
سنويًا .كذلك
مكعب
ّ
ّ
فــإن األمـطــار املوسمية فــي الـبــاد تــوفــر نحو
 400مـلـيــار مـتــر م ـكـ ّـعــبّ ،أم ــا امل ـيــاه الـجــوفـيــة
فيصل مخزونها إلى  4.2مليارات متر ّ
مكعب.
وقــد صـ ّـرح وزيــر الــري وامل ــوارد املائية ياسر
ع ـ ـبـ ــاس ف ـ ــي خ ـ ــال إطـ ـ ـ ــاق االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الــوط ـن ـيــة األولـ ـ ــى إلدارة امل ـ ـ ــوارد امل ــائ ـي ــة في
ّ
البالد ،بأن االستفادة القصوى من تلك املوارد
ّ
تمثل تحديًا كبيرًا وصراعًا يجب خوضهما
واالن ـت ـص ــار فـيـهـمــا م ــن أج ــل تـحـقـيــق جملة
أهدافّ ،أولها خفض نسب الفقر ورفع املستوى
املعيشي وخلق فــرص وظيفية تحفظ كرامة
اإلنسان ،خصوصًا بالنسبة إلى الشباب في
الريف وامل ــرأة ،باإلضافة إلــى تحقيق السالم
والطمأنينة في املجتمعات ،وضمان التوزيع
الـ ـع ــادل ل ـل ـم ـيــاه ،وت ـح ـســن م ـس ـتــوى معيشة
السودانيني في املناطق الريفية والحضرية
والرعاة ،وضمان الحصول على مياه صالحة
للشرب ّوبأسعارفي متناول الناس .وأوضح
ع ـبــاس أنـ ــه ف ــي ح ــال ن ـجــاح االسـتــراتـيـجـيــة،
ّ
سيتمتع سبعة ماليني سوداني يعملون في
ال ــزراع ــة والــرعــي بــاألمــن الـغــذائــي وبمعيشة
كــريـمــة ،وسيجد مليونا شــاب وام ــرأة فرص
عمل .من جهته ،أكــد رئيس ال ــوزراء عبد الله
ّ
ح ـم ــدوك ،أن امل ـي ــاه ه ــي اآلل ـي ــة األه ــم لتعزيز
ّ
االستقراراملجتمعي ،وأن األمن املائي يضمن
تـ ــوافـ ــر مـ ــا ي ـح ـت ــاج ــه املـ ــواط ـ ـنـ ــون مـ ــن م ـي ــاه
لالستخدام في القطاعات اإلنتاجية ،كالزراعة

لم تتدارك وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
في تونس بالكامل
مشكلة التحاق  25ألف
طالب جديد بالجامعات
هذه السنة ،ما جعل
مئات منهم «بال مأوى»
تونس ــ إيمان بن الحاج

محاربة العطش
باستراتيجية
جديدة
ّ
الجديد» إن «إقليم دارفــور من املناطق التي
ّ
شهدت مثل تلك التوترات التي تحدث عنها
ح ـم ــدوك ،فـهــو شـهــد حــربــا أهـلـيــة لـسـنــوات.
والنزاع على موارد املياه والزراعة كان جزءًا
ّ
من أسبابها الجوهرية» .يضيف أن «مشكالت
العطش الناجم عــن إهـمــال استغالل املــوارد
املــائ ـيــة ه ـ ّـم م ــن ه ـمــوم ال ـن ــاس ف ــي دارف ـ ــور»،
ّ
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «اإلن ـ ـسـ ــان ك ـمــا ال ـح ـي ــوان ال
يجدان في مناطق كثيرة في اإلقليم مصدرًا
ّ
للمياه قريبًا منهما ،على الــرغــم مــن أن من
املمكن حفر مئات من اآلبــار الجوفية بقليل
مــن الجهد ،إن كــان ّ
ثمة استراتيجية وعمل
حقيقيان من قبل الحكومة في هذا الصدد».
ويوضح توب الحرير ّأن ّ
«ثمة ثالثة مشاريع
ّ
حمرة
زراعـيــة فــي كــل مــن ســاق النعام وأب ــو ّ
وأم ب ـ ّيــاضــة ،إذا ت ــواف ــرت لـهــا امل ـي ــاه ،فــإنـهــا
ستؤثر إيجابيًا بمعيشة الناس واستقرارهم
وأمنهم فترفع مستوى معيشتهم وتخفض
ّ
وتحد من البطالة» ،مشددًا على
نسب الفقر
«أهمية استيعاب استراتيجية وزارة الــري
واملــوارد املائية تلك الحقائق ،وكذلك حقيقة
ّ
أن ع ــاج ج ــذورال ـح ــرب ف ــي اإلق ـل ـيــم ينبغي
ّ
أن يـسـتـنــد إلـ ــى حـ ــل أزم ـ ــة امل ـ ـيـ ــاه» .وي ـتــابــع
ً ّ
تــوب الحرير قائال إن «توفيراملياه سيمنح
املزارعني فرصة الزراعة الشتوية كما الزراعة
الصيفية ،وهــو املدخل الرئيسي في اإلقليم

ّ
والـطــاقــة والـصـنــاعــة ،مبينًا أن ال ـســودان يقع
ّ
من ضمن الدول األقل فقرًا باملياه ،وخصوصًا
في املناطق التي تعتمد على الزراعة املطرية
ّ
واألن ـهــر املوسمية .أض ــاف حـمــدوك أن بــاده
فــي أسفل التصنيف العاملي لألمن الغذائي،
وه ّــي الــدولــة السابعة فــي قائمة ال ــدول التي
ت ــأث ــرت ب ـصــدمــات الـتـغـ ّـيــر امل ـنــاخــي وال ــدول ــة
الرابعة العشرة في الجاهزية لتلك الصدمات.
ّ
وتــابــع حـمــدوك أن االسـتــراتـيـجـيــة الطموحة
تلك تتضمن أربع أولويات ،هي تحسني األمن
ال ـغــذائــي مــن طــريــق ال ـت ـمـ ّـدد ،واس ـت ـغــال 1.6
مليون هكتار من الزراعة املروية ،وخلق فرص
تــوظ ـيــف ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ،وخ ـصــوصــا
ب ــن ش ـب ــاب ال ــري ــف ون ـس ــائ ــه ،وتــوف ـيــر امل ـيــاه
ّ
وسـهــولــة الـحـصــول عليها لـكــل الـســودانـيــن،
وت ـح ـســن إدارة مـ ـ ــوارد املـ ـي ــاه ل ــإس ـه ــام في
ّ
التعايش السلمي بــن كــل الــذيــن يتنافسون
ّ
على الحصول على املياه .وأكمل حمدوك أن
ّ
توترات ُس ّجلت بني املزارعني والرعاة ،وجلها
بسبب ال ـصــراع على م ــوارد املـيــاه وإدارت ـهــا،
وم ــن ش ــأن االسـتــراتـيـجـيــة ال ـجــديــدة أن ّ
تحد
كثيرًا من تلك النزاعات املجتمعية.
أزمات متعددة

وفي هذا اإلطار ،يقول عبد الرحمن آدم توب
الحرير ،من واليــة شمال دارف ــور ،لـ«العربي
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تعبئة المياه مهمة يومية لألطفال كذلك (أشرف الشاذلي /فرانس برس)

إلنـهــاء الـفـقــر وتحقيق الـعــدالــة االجتماعية
والسلم االجتماعي ووقــف النزوح وتحقيق
ّ
األمن الغذائي لدارفور والسودان ككل».
ّأم ــا حـمــزة عبد ال ـقــادر ،مــن والي ــة القضارف
فيقول من جهته لـ«العربي
شرقي السودان،
ّ
ّ
ال ـجــديــد» إن «ثـ ّـمــة شــقــن ألزمـ ــات امل ـيــاه في
الواليةّ .
األول مرتبط ببؤرالعطش املتعددة
ـال قــراهــم ونــزحــوا
فــي ال ــوالي ــة ،وق ــد ت ــرك أه ـ ٍ
إل ــى مـنــاطــق قــريـبــة مــن م ـصــادرامل ـيــاه ،كذلك
سـ ّـبــب العطش انـتـشــاراألمــراض املستوطنة
لعدم تــوافــر املـيــاه النقيةّ .أمــا الشق الثاني،
ف ـم ــرت ـب ــط ب ـت ــأث ـي ــر شـ ـ ـ ّـح امل ـ ـيـ ــاه ع ـل ــى األمـ ــن

ال ـغ ــذائ ــي وال ـع ــائ ــد االقـ ـتـ ـص ــادي ،اذ تعتمد
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في المائة من ربّات البيوت في
َ
يحصلن على مياه مأمونة
السودان ال
َ
يستطعن االعتماد عليها.

اﻟﺴﻮدان
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الوالية على مياه األمطار بشكل رئيسي ،ولم
تـعــد املـحــاصـيــل املـنـتـجــة منها ذات ج ــدوى.
بــالـتــالــي تـصـيــر ال ـحــاجــة مــاســة إل ــى تنفيذ
مشروعات ّ
ري تكميلي» .يضيف عبد القادر
ّ
أنـ ــه يـتـطـلــع إل ــى أن ت ـك ــون ت ـلــك امل ـشــروعــات
«ج ــزءًا مــن االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة للمياه،
وه ــو أم ــر إذا ح ــدث سـيـكــون ل ــه تــأثـيــر أكـبــر
ّ
تضم طيفًا وا ّسـعــا من
بسكان الــواليــة التي
ال ـق ـبــائــل ال ـس ــودان ـي ــة» ،الف ـتــا إل ــى أنـ ــه «عـبــر
الـ ـ ــري ال ـت ـك ـم ـي ـلــي ُي ـم ـك ــن اسـ ـتـ ـح ــداث زراع ـ ــة
ذات
مـحــاصـيــل أخـ ــرى غ ـيــر ت ـلــك الـتـقـلـيــديــة ّ
الـعــائــد امل ـح ــدود» .ويــوضــح عـبــد ال ـقــادر أنــه
ّ
ً
«بناء على إحصاءات غير رسمية ،فإن كمية
املياه املهدرة في خالل فصل الخريف بوالية
الـقـضــارف تـقــارب ّ
ربـمــا حصة ال ـســودان من
ّ
مياه النيل» ،مشيرًا إلــى «غياب أي مشروع
لتجميع تلك املـيــاه وتخزينها واستغاللها
في وقت الحاجة حتى ّ
تعم فائدتها الجميع».
ّ
وعـ ّـبــر عـبــد ال ـق ــادر عــن ت ـخــوف مــن «اعـتـمــاد
االستراتيجية الوطنية للمياه على تشييد
مشاريع مؤقتة أو إجراء معالجات آنية كما
كان يحدث في السابق».
ّ
يتحدث سيد إبراهيم أبو شعيبة،
من جهته،
َ
وهو مــزارع في واليتي سنار والنيل األزرق
حـيــث تـقــوم نــزاعــات بــن الــرعــاة واملــزارعــن،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» عــن «مـقـتــرحــات قديمة
تعود إلــى عــام  1956لالستفادة مــن كميات
املياه الواردة من الهضبة اإلثيوبية ملصلحة
إن ـشــاء مـشــاريــع مــرويــة فــي املـنـطـقــة ،بهدف

امل ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ت ــوط ــن األه ـ ــال ـ ــي وت ـط ــوي ــر
ال ـ ــزراع ـ ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة إل ـ ــى زراعـ ـ ـ ــة مـن ـت ـجــات
ل ـل ـت ـصــديــر ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـطــويــر املـجـتـمـعــات
املحلية لجهة الخدمات األساسية َّكالصحة
ُ
ّ
والـتـعـلـيــم .ل ـكــن تـلــك الـخـطــط لــم ت ـنــفــذ بعد،
ً
فـيـمــا ت ـض ــرب م ــوج ــات ال ـج ـف ــاف أج ـ ـ ــزاء من
َ
ال ــوالي ــت ــن ن ـظ ـرًا إل ــى ق ـلــة ّاألمـ ـط ــار املـعـتـمــد
عليها ،وهو األمر الذي يؤثر سلبًا باإلنتاج
من الزراعة ومن الثروة الحيوانية» .ويطالب
أبــو شعيبة بــأن «تـضــع استراتيجية املياه
ف ــي ق ــائ ـم ــة أول ــوي ــات ـه ــا امل ـش ــاري ــع ال ـخــاصــة
َ
ب ــوالي ــت ــى س ـنــار وال ـن ـيــل األزرق ،خـصــوصــا
األخيرة التي اكتوت بنيران الحرب لسنوات
ّ
طويلة»ّ ،
مبينًا أن املشاريع تلك ستسهم إلى
ح ـ ّـد كبير فــي تخفيف االحـتـقــان املجتمعي
وإن ـهــاء نــزاعــات املــزارعــن والــرعــاة وتوطني
مـجـمــوعــات قـبـلـيــة أخ ــرى ع ــادت مــن جـنـ ّـوب
السودان بعد االنفصال في عام  ،2011لكنها
لم تستقر بعد».
خشية من مصاعب

فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ـ ــرى امل ـت ـخ ـص ــص فــي
دراســات السالم واملجتمع ،عباس التجاني،
ّ
ّأن «إعــداد االستراتيجية في ّ
حد ذاته يشكل
ّ
تقدمًا فــي مـجــال الـحـ ّـد مــن الـصــراعــات حول
املوارد املائية في األطراف ،كما حدث في شمال
دارفـ ــور قـبــل أســابـيــع ،وال سـ ّـيـمــا إذا شملت
االستراتيجية األبـعــاد االجتماعية وتقليل
ّ
تتحول إلى
الفقر والسلم املجتمعي ،على أن

يحصل السودان على
مكعب من
 18.5مليار متر
ّ
المياه من نهر النيل
ّ
توفر
األمطار الموسمية
مكعب
نحو  400مليار متر
ّ
من المياه سنويًا

بــرنــامــج يـسـتــوعــب أه ــل امل ـص ـل ـحــة» .ويـعـ ّـبــر
الـتـجــانــي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ع ــن «خشية
م ــن م ــواج ـه ــة ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـن ـف ـيــذ م ـصــاعــب،
أبرزها عدم توافر التمويل الكافي ،فهذا أمر
يحتاج الى دعم املجتمع الدولي املنفتح على
الـســودان في هــذه الفترة» .ويشير التجاني
ّ
إلى أن «نجاح االستراتيجية يجب أن ينتهي
بالقضاء على العطش في كردفان ودارفــور
والنيل األزرق ودارفور ،وفي الخرطوم كذلك،
حيث مناطق طرفية فــي العاصمة ال تصل
بد من أن ّ
إليها إمدادات املياه .كذلك ،ال ّ
تؤدي
االستراتيجية إلى وقف الزحف الصحراوي
واسترداد الفاقد من الثروات الطبيعية ،على
أن تكون األولية ملناطق النزاعات الدامية».

ال يزال مئات من الطالب والطالبات في
تونس ينتظرون الظفر بسكن جامعي،
رغــم م ــرور أكـثــر مــن أسـبــوعــن على بدء
ال ـعــام ال ــدراس ــي للتعليم الـعــالــي ،وذلــك
ب ـت ــأث ـي ــر ال ـن ـت ــائ ــج االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـتــي
سجلت هــذه السنة على صعيد األرقــام
الـكـبـيــرة ل ـعــدد الـنــاجـحــن بــامـتـحــانــات
البكالوريا ،والـتــي فاقت بــآالف تلك في
ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،وب ـ ــ 25ألـفــا تـحــديـدًا
باملقارنة مع العام املاضي ( 78ألفًا في
 2021مقارنة بـ 53ألفًا في .)2020
وقد أربكت هذه الزيادة الالفتة واملفاجئة
ع ـمــل وزارة الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
العلمي على صعد مختلفة ،إذ جعلتها
غير قادرة على استيعاب الفائض الكبير
ف ــي س ـعــة امل ـ ـ ــدارج ال ـجــام ـع ـيــة ،وت ــواج ــه
مشاكل النقص الحاد في عدد األساتذة
الجامعيني ،وتوزيع الطالب الجدد على
األقسام الذي تأثر سلبًا أيضًا بصعوبة
ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـت ــوج ـي ــه
ال ـجــام ـعــي الـ ــذي م ـنــع آالف ال ـط ــاب من
الحصول على االختصاصات الجامعية
ال ـت ــي ي ــرغ ـب ــون ف ــي دراسـ ـتـ ـه ــا ،وف ــرض
توجههم إلى أخرى ال تلبي تطلعاتهم.
وتـ ـتـ ـع ــدد املـ ـش ــاك ــل الـ ـخ ــاص ــة بــال ـس ـكــن
الجامعي بسبب الضغط الـشــديــد على
الطاقة القصوى الستيعاب املساكن ،ما
اضطر الطالب وخصوصًا الطالبات إلى
إنشاء مجموعات على موقع «فيسبوك»
للتواصل االجـتـمــاعــي مــن أجــل متابعة
آخ ــر مـسـتـجــدات امل ــوض ــوع ،والـحـصــول
على معلومات أو معطيات عن احتمال
انفراج األزمة أو عدمها.
والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن غ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــات ال
ت ـس ـت ـط ـي ــع ت ــوفـ ـي ــر م ـ ـصـ ــاريـ ــف ال ـس ـك ــن
الجامعي الـخــاص أو استئجار مسكن
ألب ـنــائ ـهــا ،بـسـبــب ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار في
مختلف املناطق خالل السنوات األخيرة.
تقول الطالبة إيناس العرفاوي لـ«العربي
الجديد»« :عــدت إلى الدراسة من دون أن
يـتــوفــر لــي م ــأوى ف ــي الـسـكــن الـجــامـعــي،
فاضطررت إلى التنقل بني مساكن توجد
فيها زميالت وصديقات لإلقامة عندهن
مــؤق ـتــا ح ـتــى ال ـح ـصــول ع ـلــى إج ــاب ــة من
ُ
دي ـ ــوان ال ـخ ــدم ــات ال ـجــام ـع ـيــة» .تـضـيــف:
«ال ـ ـس ـ ـكـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــي م ـ ـ ـ ــاذي ال ــوحـ ـي ــد
ملواصلة دراستي في ظروف مناسبة ،ألن
حال عائلتي متوسطة ،وال تملك إمكانات
مــاديــة لتأمني غرفة لــي فــي أحــد املساكن
الجامعية الخاصة ،أو ملشاركة زميالتي
في سكن مستأجر ،فاألسعار خيالية حقًا
بالنسبة لي وألسرتي التي تساعدني في
توفير مصاريف السنة الجامعية ،في ظل
ضعف قيمة املنحة التي يقدمها ديــوان
الخدمات الجامعية».
وتـشـيــر إل ــى أن متابعتها الـ ــدروس بال
توفر مأوى لها يربكها ويجعلها تشعر
بعدم االستقرار« ،وأنــا أخشى أن تطول
ه ــذه امل ـش ـك ـلــة ،أو ال أح ـصــل ع ـلــى سكن
جامعي حكومي».
أيـ ـض ــا ،تـ ـق ــول ال ـط ــال ـب ــة سـ ـن ــدس امل ـق ــدم
لـ«العربي الجديد»« :الـعــودة الجامعية
هـ ــذه ال ـس ـنــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة وم ــرب ـك ــة ج ـدًا
بــال ـن ـس ـبــة لـ ــي ألنـ ـن ــي لـ ــم أحـ ـص ــل حـتــى
اليوم على مسكن جامعي رغم أحقيتي
في ذلك باعتبار أنني أوفــر كل الشروط

ُ
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ـي ــه» .ت ـض ـي ــف« :فــوج ـئــت
باملشكلة ،وبــأن ال جــواب حتى اآلن عن
موعد حصولي على مــأوى في املساكن
الجامعية كي أعود إلى مقاعد الدراسة.
وأنـ ـ ــا ال أزال أالزم املـ ـن ــزل ف ــي ان ـت ـظــار
حصول انفراج في األزمة».
وكــانــت وزي ــرة التعليم العالي والبحث
ال ـع ـل ـمــي ال ـســاب ـقــة أل ـف ــة ب ـن ـع ــودة أقـ ـ ّـرت
أخ ـي ـرًا ب ــوج ــود إش ـكــال ـيــات ك ـب ـيــرة على
مستوى السكن االستثنائي للطالب في
محافظات الشمال والجنوب وصفاقس،
رغ ـ ـ ــم رف ـ ـ ــع طـ ــاقـ ــة اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب امل ـس ــاك ــن
الـجــامـعـيــة بـنـحــو  12أل ــف ســريــر للعام
الدراسي .2022 – 2021
من جهته ،يقول عضو املكتب التنفيذي
ل ــات ـح ــاد الـ ـع ــام ل ـط ــاب ت ــون ــس ،سيف
الغابري لـ «العربي الجديد» إن «السنة
الجامعية الحالية استثنائية بامتياز،
ب ـس ـبــب اإلربـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــذي خ ـل ـف ـتــه جــائـحــة
ك ــورون ــا ،وارت ـف ــاع ع ــدد ال ـطــاب الـجــدد.
وب ـعــدمــا نــاقــش االتـ ـح ــاد م ــع مـســؤولــي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الـ ـصـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا ال ـط ــاب
الجدد والقدامى في توفير سكن جامعي
لهم ،شكلت الوزارة لجنة ملتابعة الوضع
ن ـج ـحــت فـ ــي ت ــوف ـي ــر م ـس ــاك ــن جــام ـع ـيــة
لجميع الطالب الجدد بخالف مئات من
القدامى الذين نحاول إيجاد حلول لهم
بينها زيــادة طاقة االستيعاب وإضافة
أس ـ ّـرة فــي ع ــدد مــن ال ـغــرف ،مــع الحفاظ
على شــروط اإلقامة الصحية واملريحة.
ك ـم ــا ن ــراق ــب أسـ ـع ــار ال ـس ـك ــن ال ـجــام ـعــي
ـاع لترميم مباني
ال ـخــاص ،ون ـبــذل م ـسـ ٍ
توفير ّ
أسرة إضافية،
ومساكن في سبيل
وتقليص الضغط على الغرف».
ُوي ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ـ ـ ــى أن «الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ال ـك ـب ـي ــر
املسجل على املساكن الجامعية في كل
املـحــافـظــات دف ــع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي إلــى فتح طلب عروض
للحصول على مساكن جديدة الستقبال
أكـبــر عــدد مــن ال ـطــاب ،وهــو حــق مطلق
لهم ال يمكن التنازل عنه».

يكف (فتحي بلعيد /فرانس برس)
استحداث  12ألف سرير لم
ِ

تتنقل للعثور على مسكن جامعي (العربي الجديد)

اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

مصر :تالميذ في مدارس حكومية يموتون من االكتظاظ
ليس أمرًا طبيعيًا وال
منطقيًا أن يلقى أطفال
حتفهم في مدارسهم
بسبب اكتظاظ أو شجار
ّ
لكن هذا
حول الجلوس.
ما حصل بالفعل في
مصر ،حيث المدارس
الحكومية تعاني من
كثرة التالميذ وضيق
األماكن المخصصة لهم
تالميذ متكدّ سون في
أحد الفصول (محمد
حسام /األناضول)

القاهرة ــ العربي الجديد

توفي تلميذان مصريان يتابعان تعليمهما
فـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،م ـن ــذ ب ـ ــدء ال ـع ــام
الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد ف ــي م ـن ـت ـصــف أك ـت ــوب ــر/
ت ـشــريــن األول ال ـ ـجـ ــاري ،نـتـيـجــة االك ـت ـظــاظ
ال ـش ــدي ــد وال ـ ـش ـ ـجـ ــارات ب ــن ال ـت ــام ـي ــذ عـلــى
الـجـلــوس فــي الـصـفــوف األول ــى فــي الفصول
ال ــدراسـ ـي ــة .هـ ــذا ال ــواق ــع األلـ ـي ــم ُي ـس ـ ّـج ــل في
امل ــدارس الحكومية التي تعاني من أوضــاع
رديئة بسبب إفقار املنظومة التعليمية في
مصر ،على الرغم من االلتزامات الدستورية
واملواثيق واملـعــاهــدات الدولية .وقــد وصلت
الـكـثــافــة فــي بـعــض املـ ــدارس الـحـكــومـيــة إلــى
 120تلميذًا فــي الـفـصــل الــواحــد فــي مــراحــل
ّ
ال ـت ـع ـل ـيــم األولـ ـ ـ ــى ،وال تـ ـق ــل ع ــن  90تـلـمـيـذًا
فــي الـفـصــل ال ــواح ــد فــي التعليم االب ـتــدائــي،
وف ـقــا لـتـصــريـحــات ع ــدد م ــن امل ـحــاف ـظــن في
ال ــوج ـ َـه ــن الـ ـبـ ـح ــري والـ ـقـ ـبـ ـل ــي ،مـ ــن بـيـنـهــم
محافظ القليوبية على سبيل املثال .وتفيد

بيانات صــادرة عن وزارة التربية والتعليم
املـصــريــة حــول متوسط كثافة التالميذ في
الفصول الدراسية بمحافظات الجمهورية،
ّ
ب ـ ــأن م ـت ــوس ــط ك ـث ــاف ــة ال ـف ـص ــل الـ ــواحـ ــد فــي
محافظة القاهرة بلغ  33تلميذًا في فصول
م ــا قـبــل االب ـت ــدائ ــي ،و 46.32ف ــي االب ـتــدائــي،
و 33.71فــي التعليم املجتمعي ،و 42.78في
اإلعدادي ،و 37.78في الثانوي العام ،و31.09
في الثانوي الصناعي ،و 49.30في الثانوي
التجاري ،و 37.38في الثانوي الفندقي .وفي
ُ
محافظة الجيزة التي تـ َـعـ ّـد أكثر املحافظات
ك ـثــافــة وف ـقــا إلحـ ـص ــاءات األعـ ـ ــوام الـســابـقــة،
فيبلغ متوسط كثافة الفصل الــواحــد فيها
 30.96تلميذًا في فصول ما قبل االبتدائي،
و 61.57فــي االبـتــدائــي ،و 27.02فــي التعليم
املـجـتـمـعــي ،و 57.10فــي اإلعـ ـ ــدادي ،و47.82
ف ــي ال ـث ــان ــوي الـ ـع ــام ،و 42.22ف ــي ال ـثــانــوي
ال ـص ـنــاعــي ،و 41.04ف ــي ال ـثــانــوي ال ــزراع ــي،
و 76.52فــي ال ـثــانــوي ال ـت ـجــاري ،وص ـفــر في
الثانوي الفندقي .وفي محافظة اإلسكندرية،

وصلت الكثافة فى بعض
المدارس الحكومية إلى
 120تلميذًا فى الفصل
يخسر تالميذ حياتهم
وهم يتدافعون للجلوس
في الصفوف األولى
يبلغ متوسط كثافة الفصل الــواحــد 44.12
تلميذا في فصول ما قبل االبتدائي ،و52.08
في االبتدائي ،و 23.80في التعليم املجتمعي،
و 47.09فــي اإلعـ ــدادي ،و 40.40فــي الثانوي
ال ـ ـعـ ــام ،و 31.73فـ ــي الـ ـث ــان ــوي ال ـص ـن ــاع ــي،
و 70.23في فصول الثانوي الزراعي ،و62.71

فــي الثانوي الـتـجــاري ،و 32.97فــي الثانوي
العام
الفندقي .وتنخفض أولــويــات اإلنـفــاق ّ
عـلــى التعليم فــي مـصــر ،عـلــى الــرغــم مــن أنــه
ّ
ي ـع ــود بــال ـن ـفــع ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع ك ـك ــل .فنسبة
ّ
كبيرة من املتعلمني في املجتمع ال تصب فقط
فـ ّـي املصلحة الشخصية لـهــؤالء املتعلمني،
إن ـمــا تفيد الـجـمـيــع مــن خ ــال ال ــزي ــادة التي
ُت َّ
ّ
وتحسن
سجل في الناتج القومي اإلجمالي
ال ـص ـحــة وان ـخ ـف ــاض م ـع ـ ّـدل زي ـ ــادة الـسـكــان
ّ
ومعدالت الفقر وتعزيز عدالة توزيع الدخل
وانـخـفــاض الـجــريـمــة وتـعــزيــز الديمقراطية
وضمان الحريات املدنية.
وقد ّ
خصصت موازنة  2022 - 2021أولويتها
للديون والعاصمة الجديدة وكبار العاملني
ّ
في الــدولــة ،مقابل تخصيص أقــل من نصف
ّ
الحد الدستوري للصحة والتعليم في مصر.
بــالـتــالــي ،يحتفظ التعليم بترتيبه الثالث
في أولويات اإلنفاق .وعلى الرغم من زيادة
مخصصاته بنحو  15مليار جنيه ّمصري
(نـحــو  955مليون دوالر أمـيــركــي) فــإنـهــا لم

تصل إلى نصف ّ
الحد األدنى الذي ّ
نص عليه
دس ـت ــور الـ ـب ــاد .وف ــي ح ــن تــؤكــد الـحـكــومــة
ال ـتــزام ـهــا بــال ـحـ ّـد ال ــدس ـت ــوري لــإن ـفــاق على
ّ
ال ـص ـحــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،فـ ــإن ال ـب ـيــانــات ال ـ ــواردة
ّ
فــي امل ــوازن ــة الـعــامــة تــوضــح أن ه ــذا اإلنـفــاق
ال يتجاوز  1.5فــي املــائــة مــن الناتج املحلي
اإلجمالي في املوازنة الجديدة ،وهي نصف
النسبة التي ّ
حددها الدستور والبالغة ثالثة
ّ
كحد أدنى.
في املائة من الناتج ّ
ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أنـ ــه ب ـص ــدور الــدس ـتــور
املـ ـص ــري ف ــي عـ ــام  ،2014ص ـ ــارت الـحـكــومــة
مـلــزمــة ب ــزي ــادة نسبة اإلن ـف ــاق عـلــى التعليم
والـصـحــة لتصل إلــى نحو  10فــي املــائــة من
ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي خـ ــال ثــاث
س ـنــوات ،ويـصـيــر ه ــذا استحقاقًا دسـتــوريــا
ال ّ
بد من تنفيذه ،وبموجبه يحصل التعليم
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الجامعي ومــا قبل الجامعي على ستة في
املائة من الناتج املحلي ،والصحة على ثالثة
ّ
في املائة .لكن ما حدث في خالل تلك الفترة
ّ
هو بخالف ذلك ،فقد ات َخذت تلك املخصصات
منحنى نزوليًا .ولم ترق كذلك نسبة اإلنفاق
على التعليم املدرسي والجامعي إلى نصف
مقرر في الدستور ّ
ما هو ّ
كحد أدنى ،إذ بلغت
نحو  2.42فــي املــائــة مــن الناتج املحلي ،في
ّ
حــن أن النسبة امل ـقــررة دسـتــوريــا هــي ستة
ّ
كحد أدنى (أربعة في املائة للتعليم
في املائة َ
املدرسي واثنني في املائة للتعليم الجامعي).
وعلى الرغم من الــزيــادة املـطــردة سنويًا في
مخصصات التعليم التي بلغت  172.6مليار
جـنـيــه (ن ـحـ ّـو  11مـلـيــار دوالر) ف ــي امل ــوازن ــة
الجديدة ،فإنها ال ترقى إلى مستوى الزيادة
املطردة في الناتج املحلي اإلجمالي ،والذي
ي ـص ــل ،وف ـق ــا ل ـخ ـطــة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
املـعــروضــة عـلــى الـبــرملــان فــي إبــريــل/نـيـســان
امل ــاض ــي ،إل ــى ن ـحــو  7.1تــري ـل ـيــونــات جنيه
(نحو  450مليار دوالر).
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يندرج كتاب عزمي بشارة «االنتقال الديمقراطي وإشكالياته :دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة» ضمن سيرورة فكرية بدأت نهاية
التسعينيات من القرن الماضي ،وال يغفل فيه نظريات التحديث التقليدية التي تع ّرضت لنقد شديد

عن كتاب عزمي بشارة

في ميكانيزمات االنتقال الديمقراطي
حسين عبد العزيز

أهمية كتب املفكر العربي ،عزمي
بـ ـ ـش ـ ــارة ،ف ـ ــي عـ ـق ــانـ ـي ــة ط ــرح ـه ــا
املـســائــل ضمن مستواها النظري
فثمة جدلية بني الفكر والواقع،
واإلمبريقيّ ،
ت ـظ ـهــر ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح ف ــي سـ ـي ــاق ك ـت ــاب ــات ــه.
املفكر فيه ،فيدفعك
يدخلك بشارة في جوهر َّ
إل ــى الـبـحــث عــن الـكـلــي فــي خـلـفـيــات الــوقــائــع
الـ ـعـ ـي ــانـ ـي ــة ،ف ـت ـص ـب ــح وأنـ ـ ـ ــت ت ـ ـقـ ــرأ سـ ـط ــوره
م ـف ـ ّـك ــرا ت ـب ـحــث م ـع ــه ع ــن م ـك ــام ــن اإلش ـكــال ـيــة
امل ــراد بحثها ،فتتمثل الـفـكــرة فــي كينونتها
والـتــاريــخ الـنـظــري فــي تجلياته ،فــا ينساق
وراء السجال األكاديمي املحض ،وال ينساق
وراء متطلبات الواقع الفوري ،بل تأتي قراءته
مــزيـجــا م ــن ه ــذا وذاك ،فـتـتـســم بــالـتــاريـخـيــة
والعقالنية واملوضوعية ،لتشكل في مجملها
تأطيرا نظريا وتاريخيا لفهم املرحلة.
ي ـ ــأت ـ ــي ك ـ ـت ـ ــاب ع ـ ــزم ـ ــي بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارة «االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وإش ـك ــال ـي ــات ــه :دراس ـ ــة نـظــريــة
وتطبيقية مقارنة» (املــركــز العربي لألبحاث
ودراس ـ ــة ال ـس ـيــاســات ،ب ـي ــروت )2020 ،ضمن
سيرورة فكرية بــدأت نهاية التسعينيات من
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،مــع كـتــابــه «املـجـتـمــع املــدنــي:
دراسة نقدية» الذي وضعه لتصويب النقاش
بـشــأن مفهوم املجتمع املــدنــي ،بعدما تحول
هــذا املصطلح إلــى مفهوم أيــديــولــوجــي لدى
نـخـ ٍـب عربية كثيرة وجــدت فــي تطبيقه على
أرض الواقع مدخال لولوج الحداثة السياسية
ّ
استمرت هذه الصيرورة
في العالم العربي ،ثم
املخصص
ـة»
ـ
ي
ـ
ب
ـر
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ل
ـأ
ـ
مــع كـتــابــه «ف ــي املـس
ّ
لبحث معوقات تحقيق الديمقراطية عربيا،
مع التركيز على مسألتني مهمتني :أن سبب
إعـ ــاقـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ي ـك ـم ــن فـ ــي امل ـس ـت ــوى
الـ ـع ــرب ــي ال فـ ــي املـ ـسـ ـت ــوى اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي .وأن
نـشــوء الــديـمـقــراطـيــة يتطلب وج ــود نـخـ ٍـب ال
تؤمن بالديمقراطية فحسب ،بــل قــادرة على
مـمــارسـتـهــا بـشـكــل فـ ــردي .وه ـن ــا ،نـحــن أم ــام
باحث أدرك مبكرا على املستوى العربي
مثقف
ٍ
ٍ
(قبيل انــدالع الربيع العربي) أهمية الثقافة
الديمقراطية للنخب السياسية الفاعلة في
تمكني االنتقال نحو الديمقراطية وتعزيزها
في مرحلة التحول من النظام االستبدادي إلى
النظام الديمقراطي.
م ــع سـلـسـلــة «ال ــدي ــن والـعـلـمــانـيــة ف ــي سـيــاق
ت ـ ــاري ـ ـخ ـ ــي» ان ـ ـت ـ ـقـ ــل ب ـ ـ ـشـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة
م ـســألــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة وال ـع ـل ـم ـنــة ض ـمــن قـ ــراءة
أن ـثــروبــولــوج ـيــة أوض ـح ــت ال ـس ـيــاق الـنـظــري
ل ـن ـش ــوء م ـص ـط ـلــح ال ـع ـل ـمــان ـيــة وت ـح ــول ــه إل ــى
مـ ـفـ ـه ــوم ،ثـ ــم ت ــوض ـي ــح ال ـع ـل ـم ـنــة ك ـص ـي ــرورة
تاريخية .وتميزت هــذه السلسلة عن غيرها
من الكتب العربية عن العلمانية في أنها لم
تكن قــراءة أيديولوجية ذات نمط دوغمائي،
إمــا مؤيدا تماما للعلمانية ،كما هي منجزة
ف ــي مــرحـلــة م ــا بـعــد ال ـحــداثــة الـسـيــاسـيــة في
الغرب ،أو رافضا لها تماما على اعتبار أنها
وتهدد منظومة الدين .وأهمية
تمثل اإللحاد،
ّ
قدمه بشارة على مستوى العلمانية يكمن
ما ّ
فــي تــوضـيـحــه الـسـيــاق الـنـظــري والـتــاريـخــي
ل ـل ـفــرق ب ــن ال ــدي ــن والـ ـت ــدي ــن ،وبـ ــن الـعـلـمـنــة
والدنيوة ،وبني الالأدرية واإللحاد ،ثم الفروق
ال ـهــائ ـلــة لـلـعـلـمــانـيــة ك ـمــا ه ــي م ـت ـجـ ّـســدة في
الغرب الديمقراطي ـ الليبرالي.
في سياق مشروعه الفكري الكبير واملتنوع،
قدم عزمي بشارة كتبا عن الثورة والطائفية
ّ
والـ ـح ــري ــة ،والـ ـتـ ـج ــارب الـ ـث ــوري ــة ف ــي تــونــس
وم ـصــر وس ــوري ــة ،كــاش ـفــا فـيـهــا ع ــن الـعــاقــة
التي تربط الجيش بالسياسة وخصوصية
االختالف بني التجارب العربية.
مقدمات ضرورية
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على الــرغــم مــن مـئــات الكتب واألب ـحــاث التي
تناولت الديمقراطية والليبرالية واملجتمع
املدني في عاملنا العربي خالل العقود الخمسة
املــاض ـيــة ،بـقـيــت املـكـتـبــة الـعــربـيــة خــال ـيـ ًـة من
الــدراســات العميقة حــول اللحظة التاريخية
فــي عملية االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي ،وإن كانت
ْ
امل ـك ـت ـبــة ال ـع ــرب ـي ــة م ـل ـي ـئــة بـ ــالـ ــدراسـ ــات ال ـتــي
تـنــاولــت املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة بــن الــرأسـمــالـيــة
والشيوعية من املنظار املاركسي ،وهي مسألة
أخرى تختلف تماما عن عمليات االنتقال من
النظام االستبدادي إلى النظام الديمقراطي.
بـسـبــب غ ـيــاب الــدي ـم ـقــراط ـيــة تــاري ـخ ـيــا في
الـعــالــم الـعــربــي أوال ،والبنية االسـتـبــداديــة
الـقــائـمــة ثــانـيــا ،وال ـت ـنــوع الـقــومــي واإلثـنــي
ث ــالـ ـث ــا ،وم ـن ـظ ــوم ــات الـ ـق ــراب ــة وال ــزب ــون ـي ــة
وال ــدي ـن ـي ــة راب ـ ـعـ ــا ،والـ ـع ــامـ ـل ــن ،اإلق ـل ـي ـمــي
والــدولــي ،خامسا ،لجأ بـشــارة إلــى مناهج
وتخصصات مختلفة :علم السياسة ،علم
االجتماع ،األنثروبولوجيا ،التاريخ ،إذ ال
يمكن فصل دراســات االنتقال الديمقراطي
ع ــن قـضــايــا أخـ ــرى ،م ـثــل ،األم ــة والـقــومـيــة،
وامل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ،وال ـط ــائ ـف ـي ــة ،وق ـضــايــا
الهوية ،ومسألة بناء األمة ،وطبيعة األنظمة
السلطوية ،ودور الجيش في السياسة.
لم تأخذ دراسات االنتقال الديمقراطي األولى
ّ
التحول في أثناء
البعد الخارجي في عمليات
دراسـتـهــا جنوب أوروب ــا وأمـيــركــا الالتينية،
ّ
مركبة كتلك القائمة
كما لم تتعرض لقضايا ّ
فــي البلقان وأوروبـ ــا الشرقية وجمهوريات
االت ـ ـ ٌحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ـت ــي الـ ـس ــاب ــق ،ح ـي ــث ت ـبــرز
تاريخية وقضايا إثنية معقدة تعرقل
شروخ
ٌ

الــدي ـم ـقــرط ـيــة .وع ـل ـيــه ،ال ي ـجــب ال ـت ـعــامــل مع
مـنــاهــج الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة ومصطلحاتها
الـتــاريـخـيــة بمجملها كـمــا ه ــي ،ألنـهــا ولـيــدة
بيئة معينة ،وهنا يكمن التحدي عند بشارة
ٍ
الــذي حــرص كثيرا على تقديم إسهام نظري
في التعامل مع هذه املفاهيم نقديا ،من خالل
إخضاعها للفحص النظري وامتحانها على
حاالت معينة ،خصوصا في الواقع العربي.
ٍ
ومع أن الكتاب قائم على دراســات االنتقال
الديمقراطي ،إال أن الكاتب ال يغفل نظريات
الـتـحــديــث الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي ت ـعـ ّـرضــت لنقد
ش ــدي ــد خـ ــال ال ـع ـق ــود ال ـخ ـم ـســة امل ــاض ـي ــة،
إلغـ ـف ــالـ ـه ــا دور ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
للفاعلني وتركيزها على العوامل البنيوية
والوظيفية ،فهي مــا تــزال تحتوي على ما
هو ثمني في عمليات التفسير.
ال يقع بشارة ،وقد ّ
عود قراءه على هذا دائما،
فــي األوهـ ــام الـتــي وق ــع فيها بـعــض املفكرين
ال ـك ـب ــار ،ف ــراه ـن ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي عــاملـنــا
العربي ،من وجهة نظره ،ال ُتختزل في العملية
االنتخابية ،باعتبارها هدفا بحد ذاتــه ،كما
هي عند الفاعلني السياسيني ،ذلك أن راهنية
الديمقراطية فــي بلداننا العربية تكمن في
تتضمن جوابا مباشرا عن مسألة حماية
أنها
ّ
املــواطـنــن مــن تـعـ ّـســف الـسـلـطــة ،وه ــو الـهــدف
املباشر لألفراد والجماعة االجتماعية.
وفي هذه الفقرة ،يظهر الفرق الجلي بني املثقف
الـ ــذي يـتـعــاطــى م ــع الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،بوصفها
منجزا نظريا جاهزا للتطبيق عمليا في أية
لحظة وسهولة الوصول إليها ،واملثقف الذي
ينظر إلى الديمقراطية من املنظار التاريخي،
وتاريخية الديمقراطية هنا هي الديمقراطية
الـسـلـبـيــة ال ـت ــي تـنـهــي ال ـت ـعـ ّـســف ال ـس ـيــاســي،
كمقدمة لالنتقال إلى الديمقراطية اإليجابية
(تـ ــداول الـسـلـطــة ،فـصــل الـسـلـطــات ،املــواطـنــة،
الحقوق املدنية والسياسية واالجتماعية).
وسـيـقــود اخ ـت ــزال الــديـمـقــراطـيــة فــي العملية
االنتخابية فقط إلــى نشوء نظام ديمقراطي
تـ ـك ــون ف ـي ــه ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ض ـع ـي ـف ــة ،فـ ــي حــن
أن راهـ ـنـ ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ت ـك ـمــن ف ــي وق ــف
تعسف السلطة .إنـهــا الديمقراطية السلبية
ال ـض ــروري ــة م ــن أج ــل تـطــويــر الـلـيـبــرالـيــة إلــى
وثمة فرق بني املجتمعات
جانب الديمقراطيةّ .
الـتــي انـتـقـلــت إل ــى الــديـمـقــراطـيــة بـعــد مرحلة

ال يقع بشارة في
األوهام التي وقع
فيها بعض المفكرين
الكبار
يقدم بشارة لمحة
ّ
سريعة حول نظريات
التحديث ونظريات
االنتقال الديمقراطي
في سبره أغوار
عملية االنتقال نحو
ّ
يؤكد
الديمقراطية،
مسألة الشرعية

االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي اإلجـ ـم ــاع على
ال ــدول ــة ،وف ــي أن ش ــروط نـظــريــة التحديث
تتعلق باستدامة الديمقراطية ال بنشوئها،
غير أن بشارة ال يكتفي بهذين الشرطني في
بعض الحاالت ،مثل الحالة العربية .ولذلك
وض ــع سـتــة ش ــروط أخ ــرى لـجـعــل العملية
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة نـ ـح ــو ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة تـصـبــح
ممكنة :إمكانية انشقاق النخبة الحاكمة
بـسـبــب الـ ـث ــورات ال بـسـبــب إص ــاح ــات من
أعـلــى .ض ــرورة تــوافــر حــد أدنــى مــن الثقافة
الديمقراطية لدى نخب املعارضة والسلطة.
عـ ــدم م ـع ــارض ــة ال ـج ـي ــش ع ـم ـل ـيــة االن ـت ـق ــال
نحو الديمقراطية .كلما قلت أهمية الدولة
جـيــوسـتــراتـيـجـيــا ق ــل وزن ال ـ ــدور الـســالــب
للعوامل الـخــارجـيــة .ال يمكن حكم الــدولــة
ب ــأكـ ـث ــري ــة ض ـئ ـي ـل ــة فـ ــي م ــرحـ ـل ــة االنـ ـتـ ـق ــال
الــديـمـقــراطــي .ض ــرورة االهـتـمــام بالتنمية
االقـتـصــاديــة والتعليم فــي مرحلة ترسيخ
الديمقراطية.
وبـ ـم ــا أن ـ ــه مـ ــن امل ـس ـت ـح ـيــل إعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـعــاقــب
التاريخي لنشوء الديمقراطية كما حدث في
الـقــارة األوروب ـيــة إبــان القرنني ال ـ  18والـ ـ ،19
ركز بشارة على تطبيق دروس هذا التعاقب،
عبر ترتيب األول ــوي ــات بعد ال ـثــورة أو خالل
ع ـم ـل ـي ــة اإلصـ ـ ـ ـ ــاح ،وذل ـ ـ ــك ب ـض ـم ــان تـطـبـيــق
ّ
والحريات قبل
اإلصالحات في مجال الحقوق
إجراء االنتخابات التنافسية.
االنتقال الديمقراطي
ونظريات التحديث

طويلة من الليبرالية وتلك التي انتقلت إلى
الديمقراطية بعد مرحلة طويلة من االستبداد.
ف ــي ال ـح ــال ــة األول ـ ـ ــى ،ت ـك ــون عـمـلـيــة تحقق
الديمقراطية عملية سلسة ،ألن الحريات
امل ــدن ـي ــة م ـت ــوف ــرة م ـس ـب ـقــا ،ف ــي ح ــن يـكــون
االنتقال إلى الديمقراطية في الحالة الثانية
معقدا ،بسبب التاريخ الطويل لالستبداد
وغياب الحريات املدنية .اإلمكانية متاحة
الس ـتــدامــة الــديـمـقــرطـيــة ،فــي حــن ال يكون
األم ــر كــذلــك فــي الـحــالــة الـثــانـيــة ،ل ــذا يتفق
بـشــارة مــع نـظــريــات التحديث الـتــي نشأت
مـنــذ منتصف ال ـقــرن الـعـشــريــن ،ونـظــريــات

العامل الخارجي
التحول والترسيخ الديمقراطي،
في تبيانه أهمية العامل الخارجي في
ّ
يستعرض بشارة تجارب عالمية كثيرة ،خصوصا في أميركا الالتينية
وأوروبا ،ففي حين لعب العامل الخارجي (الواليات المتحدة) دورا سلبيا
في عملية االنتقال نحو الديمقراطية في أميركا الجنوبية ،كان له أثر
إيجابي في دول أوروبا الشرقية والجنوبية ،حيث كانت تتطلّع للشراكة
مع االتحاد األوروبي ،ما شكل حافزا للتسريع في العملية الديمقراطية.
ّ
يحذرنا من التعميمات والحتميات ،فالعامل الخارجي
لكن سرعان ما
غير منعزل عن الداخلي.

يـ ـق ـ ّـدم بـ ـش ــارة مل ـح ــة س ــري ـع ــة حـ ــول ن ـظــريــات
التحديث ونظريات االنتقال الديمقراطي ،لكنها
ملحة كافية لجهة الوقوف على الناظم الجوهري
فيها أوال ،ولجهة نقد عموميتها ثانيا ،ولجهة
امتحانها في الواقع العربي ثالثا.
يـ ـ ــرفـ ـ ــض الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـن ـ ـس ـ ـقـ ــي فـ ـ ــي ن ـ ـظـ ــريـ ــات
ال ـت ـحــديــث ،ألن ال ـت ـحــديــث ل ـيــس عـمـلـيــة ذات
تـتــابــع تــراكـمــي بــال ـضــرورة ،فـقــد ينتهي إلــى
ن ـتــائــج مـنــاق ـضــة ل ـل ـحــداثــة ،وبــال ـتــالــي ليس
كــل تـحــديـ ٍـث ينتهي إل ــى الــديـمـقــراطـيــة .وفــي
رأي بـ ـش ــارة ،أخ ـط ــر أثـ ــر ل ـل ـت ـحــديــث امل ـتــأخــر
والسريع وغير املتكافئ واملفروض من أعلى
هــو تـحـ ّـول الـجـمــاعــات املنكفئة على نفسها،
وال ـت ــي تـشـكــل أخــاقـيــاتـهــا أس ــاس ــا لــأخــاق
امل ـت ـم ــوض ـع ــة ف ــي الـ ـع ــرف االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إل ــى
مـجــرد أطــر عصبية ،وقــد تصبح الحـقــا أطــرا
للتعبئة والتحشيد السياسيني ،ومــن ضمن
ذلــك الطائفية والقبلية والجهوية وغيرها.
وباستعراضه نظريات التحديث ونظريات
االنتقال الديمقراطي ،هــدف إلــى إبــراز الفرق
بينهما :األول ــى أكثر عمومية بينما الثانية
أكـثــر محلية ،األول ــى ت ـشـ ّـدد عـلــى املــؤسـســات
والبنى االقـتـصــاديــة ،فــي حــن تـشـ ّـدد الثانية
على الفاعلني السياسيني.
خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،وبـسـبــب معاينته
التجارب العاملية نحو الديمقراطية ،بما فيها
التجارب العربية ،بدأ بشارة يميل إلى إعطاء
أهمية كـبــرى للفاعلني السياسيني /النخب
ّ
التحول الديمقراطي ولدور الثقافة
في عملية
الـسـيــاسـيــة .كـتــب فــي الصفحة  79مــن كتابه
«االنتقال الديمقراطي « :»..مـشــروع دراســات
االنتقال الديمقراطي الناقد ملقاربة التحديث
يرفض أن تنتظر هــذه الــدول تحقيق شروط
تتحقق الــديـمـقــراطـيــة،
نـظــريــة الـتـحــديــث كــي
ّ
ويـ ـنـ ـطـ ـل ــق مـ ـ ــن حـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة

ليست عملية مــوضــوعـيــة نــاجـمــة عــن النمو
االق ـت ـصــادي ،بــل تعتمد عـلــى إرادة الفاعلني
السياسيني ،ومــن الخطأ البحث عــن شــروط
مسبقة للديمقراطية ،وإنما يجب النظر إلى
الــديـمـقــراطـيــة مــن نــاحـيــة ال ـقــدرة عـلــى إنـشــاء
توافقات بني النخب السياسية».
ال مـ ـعـ ـن ــى ل ـ ـل ـ ـشـ ــروط ال ـ ـ ـضـ ـ ــروريـ ـ ــة (الـ ـبـ ـن ــى
االجـتـمــاعـيــة االقـتـصــاديــة) للديمقراطية من
دون إرادة ال ـفــاع ـلــن ال ـس ـيــاس ـيــن ،غ ـيــر أنــه
ال يـكـتـفــي ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى دور
الفاعلني السياسيني فقط ،فهذا ال ــدور ليس
كــافـيــا وح ــده أي ـضــا ،خـصــوصــا حــن يتعلق
األمر ببناء الديمقراطية واستدامتها.
وف ـ ــي سـ ـب ــره أغـ ـ ـ ــوار ع ـم ـل ـيــة االنـ ـتـ ـق ــال نـحــو
يؤكد مسألة الشرعية التي يجب
الديمقراطيةّ ،
أن تتوفر بعد تحقيق الـنـظــام الديمقراطي،
واملقصود بالشرعية ترسيخ نــوع من الــوالء
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ــدس ـت ــور فـ ــي الـ ــوعـ ــي ال ـن ـخ ـبــوي
والوعي الجمعي ،ألن املرحلة التي تقام فيها
الديمقراطية بعد الثورة مضطربة اقتصاديا
واجـتـمــاعـيــا .وفــي هــذه املــرحـلــة ،يصبح والء
الـنــاس بالدستور وبـقــدرة النظام السياسي
ركنا أساسيا في عملية الوحدة ومنع التذرر.
ويجب أن يترافق ال ــوالء الوطني للدستور
حل
مع قدرة النظام السياسي الجديد على ٌ
الـشــروخ الكبرى فــي املجتمع ،وهــي شــروخ
ّ
تتحول إلى شروخ أيديولوجية
سرعان ما قد
ـدم ــر امل ـج ـت ـمــع ال ـ ــذي م ــا ت ــزال
ـ
ت
وه ــوي ــات ـي ــة ّ
العالقات فيه ما قبل مدنية ،حيث يتداخل
ما هو سياسي مع ما هو اقتصادي وطائفي
يؤكد بشارة ،في هذه
وقبلي وديني .ولهذاّ ،
املــرحـلــة ،ض ــرورة عــدم مقاربة الديمقراطية
ـات ومـ ـش ــارك ــة
ب ــوص ـف ـه ــا مـ ـس ــأل ــة انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ٍ
سياسية ،وال الحرية بوصفها شرطا لتوفير
انتخابات نزيهة ،بل باعتبار الحريات املدنية
مساوية للحقوق السياسية في منت تعريف
ً
الديمقراطية ،إذ لم يعد باإلمكان إجراء فصل
نظري وعملي بني الحقوق املدنية والحقوق
السياسية كما جرى في السياق التاريخي
األوروبي ،حني نشأت الحقوق املدنية في القرن
الـ  ،18والحقوق السياسية في القرن الـ  .19وفي
يؤكد ضرورة إجراء فصل تاريخي بني
املقابلّ ،
ما ينطبق على تاريخ نشوء الديمقراطيات
األولى ونشوئها في املرحلة الحالية ،فال يمكن
تكرار نشوء الديمقراطية التاريخية في الغرب،
مثل تحديد األرستقراطية سلطات النظام
امللكي ،وتراجع دور الفالحني ،ورسملة عالقات
ف ــي ال ــري ــف ،ون ـش ــوء ب ــرج ــوازي ــة رأسـمــالـيــة،
وتجانس ديني إثني.
وفي قراءته تجارب انتقال ديمقراطية حديثة،
يؤكد مع غيره من املفكرين أن ما أكدته نظرية
ّ
التحديث (التدرج ،االنفتاح السياسي ،إطالق
الـحــريــات قبل تعميم حــق االق ـت ــراع ،تصنيع
مبكر) هي معطيات وحقائق مهمة لها دور
رئيسي في نشوء الديمقراطية واستقرارها
الحـقــا ،غـيــر أن هــذه الـحـقــائــق ال تـتـحـ ّـول إلــى
حتميات تاريخية ،فكثير مــن ال ــدول انتقلت
من نظام سلطوي إلى الديمقراطية مباشرة،
لــذلــك يـنـ ّـبــه ب ـشــارة إل ــى ض ــرورة الـحــديــث عن
تبني الديمقراطية ،وليس عن نشوئها.
ّ
ف ــي م ـق ـطــع م ـم ـيــز ي ـك ـتــب ف ــي ال ـص ـف ـحــة :111
«بـمــا أنــه مــا عــاد ممكنا فــي عصرنا أن تبدأ
عملية الدمقرطة بحصر املشاركة السياسية
ف ــي م ـج ـمــوعــة ص ـغ ـيــرة ت ـتــوســع بــاس ـت ـمــرار،
وب ـمــا أن ــه ص ــار مــن غـيــر املـمـكــن أي ـضــا قـبــول
ال ـت ـعــاقــب ال ـتــاري ـخــي اآلمـ ــن ف ــي ال ـطــريــق إلــى
ن ـظ ــام دي ـم ـق ــراط ــي ،ف ــإن تـطـبـيــق دروس هــذا
التعاقب يكون بترتيب األولــويــات بعد ثورة
أو خالل عملية إصالح ،وذلك بضمان تطبيق
اإلصــاحــات فــي مـجــاالت الحقوق والحريات
قـبــل إج ــراء االنـتـخــابــات التنافسية ،الـتــي ما
عاد ممكنا أن يتسع نطاقها بالتدريج لناحية
القطاعات السكانية املتاح لها ذلك ،بل يجب
أن تشمل جميع املواطنني».
هناّ ،
يوجه بشارة نقدا لبعض كبار املفكرين
العامليني ،مثل جوزيني دي باملا ،الــذي وجد
تـنــاقـضــا ب ــن الـ ـث ــورة والــدي ـم ـقــراط ـيــة ،حيث
ل ــم ي ـح ـ ُـدث ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـحــديــث بــاسـتـثـنــاء
كوستاريكا ،أن انتهت ثــورة إلــى إقامة نظام
دي ـم ـقــراطــي .وبــالـنـسـبــة ل ـب ـشــارة ،م ــن الخطأ
استقراء تناقض بــن الـثــورة والديمقراطية،
ـؤدي
بــل األص ــح هــو استنتاج أن ال ـثــورة ال تـ ّ
إل ــى الــديـمـقــراطـيــة ،إال إذا تـلـتـهــا إصــاحــات
ت ــدريـ ـجـ ـي ــة ،وت ـ ـبـ ــدو ه ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة فـ ــي غــايــة
األهـ ـمـ ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي بـشـكــل
ع ــام ،وتــونــس بشكل خ ــاص .وف ــي توضيحه
ال ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـضـ ــروريـ ــة امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة لـتـحـقـيــق
الديمقراطية ،يتناول بشارة إشكالية العالقة
بــن الــديــن والــديـمـقــراطـيــة وب ــن الــرأسـمــالـيــة
وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،ف ـي ـق ــول «ف ـ ــي ح ــال ــة ال ــدي ــن
والــدي ـم ـقــراط ـيــة ،إن الــديــن فــي ذات ــه ال يشكل
عامال محبطا أو مقويا للديمقراطية ،وإنما
ن ـمــط ال ـت ــدي ــن ون ـم ــط الـعـلـمـنــة ال ـت ــي ي ـمــر به
املجتمع الــدولــة» .وفــي هــذا ،يرفض ،وهــو من
القالئل ،مقولة ماكس فيبر األصلية القائمة
على الربط بني الرأسمالية وأخالقية العمل
البروتستانتية.
(كاتب وإعالمي سوري)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

MEDIA
النسخ
االحتياطية

واشنطن ــ العربي الجديد

سيســمح تطبيــق «واتســاب» للمســتخدمني
بتشــفير محادثاتهم التي نســخت احتياطيًا ،ما
يجعلها غير قابلة للقراءة من دون الوصول إلى
كلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من  64رقمًا.
وأعلنــت شــركة «فيســبوك» ،املالكــة لـ»واتســاب»،
أنــه اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس ســيتمكن بعــض

املســتخدمني من تشــفير الرســائل املخزنة على
«غوغــل درايــف»  Google Driveأو «آيــكالود»
 iCloudمــن «آبــل» .وأفــادت الشــركة بأنهــا
ســتوفر امليزة تدريجيًا لألشــخاص الذين لديهم
أحدث إصدار من «واتســاب» .تأتي هذه الخطوة
على خلفية القلق بشــأن ســامة نســخ الرســائل
االحتياطيــة .فــي مايو/أيــار ،رفعــت «واتســاب»
دعــوى قضائيــة ضــد الحكومــة الهنديــة بشــأن

قوانــن تكنولوجيــا املعلومــات الجديــدة التــي
تتضمن وضع الرسائل في قاعدة بيانات يمكن
تتبعهــا .فــي حال تم ذلك ،فإن الحكومة ســتكون
قادرة على تحديد هوية املرسل والتصرف ضده
إذا حكم على أي محتوى بأنه غير قانوني .الهند
هــي أكبــر ســوق لتطبيــق «واتســاب» .وأوضحــت
«فيســبوك» أن املســتخدمني يمكنهــم االحتفــاظ
بمفتــاح التشــفير الخــاص بهم ،مــا يمنع احتمال
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إجبــار مــزود الخدمــة الســحابية علــى تســليمه
إلــى الســلطات .وأضافــت «يمكنكــم اآلن تأمــن
النســخة االحتياطيــة املشــفرة مــن طــرف إلــى
طــرف باســتخدام كلمــة مــرور مــن اختياركم ،أو
مفتاح تشفير مكون من  64رقمًا ال يعرفه أحد
غيركــم .لــن يتمكــن (واتســاب) وال مــزود خدمــة
النســخ االحتياطــي مــن قراءة النســخ االحتياطية
أو الوصول إلى املفتاح املطلوب إللغاء قفلها».

بريطانيا :القرصنة الروسية هي األخطر تليها الصين
برامج الفدية تمثل الخطر األكبر لألمن السيبراني وجميع التهديدات اإللكترونية التي تواجهها المملكة المتحدة ،ويبدو أن الخط َرين
األكبرين على سالمة الشبكة البريطانية هما روسيا تليها الصين.
لندن ـ كاتيا يوسف

تراجــع بريطانيــا الحــوادث الســيبرانية
الدوليــة الكبــرى التــي وقعــت خــال العــام
العمليــة التــي كان
املاضــي والخطــوات
ّ
مــن املمكــن اتخاذهــا لتجنــب العديــد مــن
هــذه التهديــدات .فــي  11أكتوبــر /تشــرين
األول الحالــي وخــال الخطــاب الــذي ألقته
الرئيســة التنفيذيــة للمركــز القومي لألمن
الســيبراني ( )NCSCلينــدي كاميــرون،
أ ّمــام مركــز أبحــاث تشــاتام هــاوس ،قالــت
إنــه فــي عالــم تتطــور فيــه التكنولوجيــا
الناشــئة بوتيــرة ســريعة وتتصــدر أخبــار
انقطاع «فيســبوك» و«واتساب» العناوين
العاملية بعد انقطاعهما ملدة ست ساعات،
ال يمكننا أن نكتفي بما حققناه .الفتة إلى
ّ
أن برامج الفدية تمثل الخطر األكبر لألمن
السيبراني وجميع التهديدات اإللكترونية
َ
التــي تواجههــا اململكة املتحدة .ولم تتوان
عن توجيه اتهامات جريئة ومباشــرة إلى
مجرمــي اإلنترنــت املوجوديــن فــي روســيا
ّ
والــدول املجــاورة ،مشـ ّـددة علــى أن املركــز
القومــي لألمن الســيبراني جنبًا إلى جنب
مــع الوكالــة الوطنيــة ملكافحــة الجريمــة،
ّ
علــى علــم بــأن هؤالء مســؤولون عن معظم
ـداف فــي
هجمــات الفديــة املدمــرة ضــد أهـ ّ
اململكــة املتحــدة .تتابــع كاميــرون أننــا لــو
نظرنا إلى العام املاضي نرى أننا واجهنا
بعــض الحــوادث الســيبرانية الكبــرى.
وربمــا كان ّ
أهمهــا الــذي حظــي باالهتمــام
فــي جميــع أنحــاء العالــم هــو مــا أصبــح
ُيعــرف باســم هجــوم «ســوالر وينــدز».
وتضمــن إحدى أكثر منصات إدارة أنظمة
تكنولوجيــا املعلومــات شــيوعًا فــي العالم
التــي تعرضــت لالختــراق مــن قبــل خدمــة
االســتخبارات الخارجية الروسية .ورأينا
أيضــا فــي العــام املاضــي تأثي ـرًا فــي العالم
الحقيقــي ،مــن سلســلة هجمــات برامــج
الفديــة التــي أصابت القطاع العام بأضرار
جســيمة ،بمــا فــي ذلــك تعــرض برنامــج
الخدمــات الصحيــة فــي أيرلنــدا لهجــوم
هائــل مــن هــذه البرامــج ،ممــا أدى إلــى
تعطيل أشهر من املواعيد والخدمات.
في خطابها نفســه تشــير كاميرون بشكل
واضــح إلى تقاريــر مخابراتية بريطانية،
ُت ّ
حمــل مســؤولية هجمــات برامــج الفديــة
األكثــر «تدمي ـرًا» فــي البــاد لجماعــات
املجرمــن اإللكترونيــن املتمركزيــن فــي
روســيا .كذلــك ّ
تنبــه أن برامــج الفديــة
كانــت وال تــزال أكبــر خطــر إلكترونــي
مباشــر علــى اململكــة املتحــدة كونهــا
تشــمل منظمــات مثــل شــركات «فوتســي
 »100واملــدارس والبنيــة التحتيــة
ً
الوطنيــة الحيويــة فضــا عــن املجالــس

ّ
املحليــة .وتحــذر مــن أن الكثيريــن ليســت
ّلديهــم خطــط لالســتجابة للحــوادث أو
أنهــم ال يزالــون يختبــرون دفاعاتهــم
اإللكترونيــة ضــد التهديــد .وفــي املقابــل
تسـ ّ
ـتمر التكنولوجيا في التقدم والتطور
بوتيــرة ســريعة حتــى أصبحــت أكثــر
اندماجــا فــي حياتنــا اليوميــة وأعمالنــا

حمل مسؤولية
تقارير ُت ّ
هجمات برامج الفدية
لجماعات روسية

ّ
أقل خطورة من روسيا والصين (إيماجينيما)Getty /
ال تزال إيران وكوريا الشمالية

إذاعة «عروج»:
البرامج الدينية وحيدة
كانــت فــرق مــن الصحافيــن تتنــاوب علــى
بــث نشــرات األخبــار فــي مقــر إذاعــة «عــروج»
فــي فــرح ،غربــي أفغانســتان ،لكــن منــذ عودة
حركــة «طالبــان» ،ظل إبراهيــم بارهار وحده
يبــث ســاعات مــن البرامــج الدينيــة .بــدأت
إذاعــة «عــروج» ،وتعنــي الصعــود باللغــة
البشــتونية مثــل العربيــة ،البــث قبــل ســت
ســنوات مــع مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج
لجمهــور ُحــرم مــن اإلعــام فتــرة طويلــة.
قــال بارهــار لوكالــة «فرانــس بــرس»« :كانــت
لدينا برامج موســيقية ودينية وسياســية»،
مشــيرًا إلــى أنــه حتــى قبــل شــهرين كانــت
املحطــة تبث  19ســاعة فــي اليوم .لكن عندما
تولــت الحركــة الســلطة منتصــف أغســطس/
آب ،تبــدل الحــال .وأوضــح الرجــل البالــغ من
العمــر  35عامــا ،ذو الشــعر األســود القصيــر
والعينني الزرقاوين ،بينما كان يقدم الشاي
فــي مكتبــه «لألســف ،مــن بــن البرامــج كلها
لم يبق سوى واحد ،هو البرنامج الديني».
وأضــاف «نعــد قائمــة فــي الصبــاح ،ونبثها
طوال اليوم ،ألنه لم يعد هناك بث مباشر»،
بعــد أن اضطــر إلى تســريح املوظفني البالغ
عددهم  ،18وبينهم ثماني نساء.
وأشــار إلــى أن «العقــود واإلعالنــات لدينــا
ألغيــت كلهــا .إذا اســتمر الحــال هكــذا،
ســنضطر إلــى اإلغــاق» .حطــم وصــول»

وبنيتنــا التحتيــة .وتلفــت كاميــرون إلــى
ّ
أن املتســللني عــادة مــا يخترقــون األنظمــة
الرئيســية لتشــفير البيانــات املهمــة
أو يتحكمــون بهــا بطريقــة أخــرى ،ثـ ّـم
يطلبــون نقــودًا مقابــل إعادتهــا .وتدفــع
ّ
العديــد مــن الشــركات فديــات ،بيــد أن
دفــع الفديــة «يشــجع هــذه الجماعــات

طالبــان» حلــم املذيعــة الســابقة لنشــرة
األخبــار ماريــا ســلطاني بــأن تصبــح
«صحافيــة مشــهورة» فــي واليــة فــرح .قالت
الشــابة البالغــة مــن العمــر  25عامــا ،وهــي
ً
تضــع علــى رأســها منديــا أســود ،لوكالــة
«فرانــس بــرس»« :تمكنــت مــن أن أصيــر
صحافية ،لكن اآلن توقف كل شيء» .جلست
الشــابة ،التــي كانــت فــي زيــارة لزميلهــا
الســابق ،خلــف امليكروفــون فــي االســتوديو
العــازل للصــوت حيــث كانــت تعمــل .بعــد
خمــس ســنوات ،صــارت اآلن «عاطلــة عــن
العمــل ومعزولــة فــي املنــزل» ،وتخشــى أن
«يؤذيها شخص ما» لكونها صحافية.
أكــدت حركــة «طالبــان» ،التــي اتبعــت خــال
حكمهــا الســابق من العــام  1996حتى 2001
نهجــا متشــددًا وقمعيــا ،أنهــا ســتحترم
حقــوق املــرأة بموجــب الشــريعة اإلســامية،
لكنهــا مــا زالــت بعــد نحــو شــهرين تمنــع
النساء إلى حد كبير من العمل.
وتقول منظمات مدافعة عن حرية الصحافة
وحقوق اإلنسان إنها فرضت قواعد جديدة
علــى الصحافيــن ،بما فــي ذلك حظر جميع
التقاريــر «املخالفــة لإلســام» ،أو «اإلســاءة
إلــى الشــخصيات العامــة» ،أو «املواضيــع
التي لم تحصل على موافقة السلطات».
أغلقــت أكثــر مــن  70فــي املائــة مــن وســائل

اإلجراميــة» خصوصــا فــي بريطانيــا ،إذ
القانــون بمنــع دفــع الفديــة للجماعــات
إن ّ
املصنفــة إرهابيــة فقــط ،وقســم كبيــر مــن
القراصنــة الذيــن يطالبــون بالفديــة غيــر
ّ
مصنفــن في هذه الخانة.
وليــس مــن غير القانونــي القيام بذلك ،ألن
العديــد مــن العصابــات اإلجراميــة لــم يتــم
تصنيفهــا علــى أنهــا جماعــات محظــورة
ّ
كمــا أن قوانــن االبتــزاز البريطانيــة
ّ
تحظــر فقــط دفــع الفديــة لإلرهابيــن.
ويقــول الخبــراء إن روســيا إلى جانب دول
ســوفييتية ســابقة أخــرى خــارج منطقــة
البلطيق ،اختارت غض الطرف عن أنشطة
العصابــات طاملــا أن جهودهــا تســتهدف
الخارج.
وتشير كاميرون إلى أنه على الرغم من أن
روســيا ال تــزال تمثــل أخطــر تهديــد لألمــن
ّ ً
الســيبراني ،لكــن تقــول إن كال مــن إ ّيــران
وكوريــا الشــمالية علــى الرغــم مــن أنهمــا
أقــل تطــورًا مــن روســيا والصــن لكنهمــا
االختراقــات الرقمية
تســتخدمان بانتظــام ّ
لتحقيــق أهدافهمــا .وتمثل الصني مشــكلة
ً
ّ
متطورًا
مهمــة أيضــا ،إذ كانت بكني ممثال
للغايــة وقــد أظهــرت «اهتمامــا مثبتــا
بأسرارنا التجارية» بعد أن اتهمت سابقًا
بمحاولــة ســرقة أســرار أبحــاث اللقاحــات،
وهو ادعاء تنفيه الصني.
ومع ذلك ،تنفي الصني باستمرار تورطها
فــي القرصنــة .ففــي يوليــو /تمــوز ،اتهمت
وزارة الخارجيــة الصينيــة واشــنطن
بااللتفــاف حــول حلفائهــا للتشــهير بهــا
وقمعهــا بدوافــع سياســية .وقالــت إن
الواليــات املتحــدة كانــت «أكبــر مصــدر
للهجمــات اإللكترونيــة فــي العالــم» ،وإن
الواليــات املتحــدة وحلفــاء غربيــن آخرين
قــد انخرطــوا منذ فترة طويلة في سياســة
تقليديــة تقضــي بالتجســس علــى دول
مثلها.
كذلك أشــارت كاميرون إلى ما تم الكشــف
عنــه حديثــا حــول برمجيــة «بيغاســوس»
التي تبيعها مجموعة  NSOاإلسرائيلية،
وذلــك بالتزامــن مع ما أعلنت عنه محكمة
بريطانيــة عــن اســتخدام حاكم إمارة دبي
محمــد بــن راشــد البرمجيــة اإلســرائيلية
للتجســس علــى هاتــف زوجتــه الســابقة
األميــرة هيــا بنــت الحســن .فــي املقابــل،
كان الرئيــس الســابق ألعلــى وكالــة لألمــن
الحكومــة البريطانيــة
الســيبراني فــي
ّ
كيــاران مارتــن قــد حــذر خــال هــذا العــام
ّ
مــن أن الصــن تســعى إلــى إعــادة كتابــة
قواعــد اإلنترنــت من خالل إنشــاء نظامها
البيئــي التكنولوجــي القائــم علــى الرقابــة
واملراقبــة فــي منافســة مباشــرة مــع
الديمقراطيــة الغربية.

نكسات «آبل» تتواصل:
صرف موظفة جديدة
واشنطن ــ العربي الجديد

إبراهيم بارهار في استديو اإلذاعة (فرانس برس)

اإلعــام فــي البــاد ،وفقــا لـ«لجنــة ســامة
الصحافيــن األفغــان» .وفــر العديــد مــن
الصحافيــن مــن البــاد ،أو يعيشــون
متواريــن عــن األنظــار ،تاركــن املشــهد
اإلعالمــي فــي البــاد عنــد أدنــى مســتوى لــه
منــذ عشــرين عامــا ،وفقــا للمصــدر نفســه.
وتعــرض بعــض الذيــن واصلــوا العمــل
لالعتقال والضرب أثناء محاولتهم تغطية
احتجاجات غير مصرح بها.
(فرانس برس)

قالــت موظفــة فــي «آبــل» إنهــا فصلــت مــن عملها بعــد أن قادت حركــة بني زمالئها
إلعــان حــاالت مــا وصفــوه بالتحرشــات والتمييــز فــي الشــركة .وقالــت مديــرة
برامــج «آبــل» جانيــك باريــش إن الشــركة أبلغتهــا بفصلهــا لحذفهــا مــواد علــى
أجهــزة الشــركة بينمــا كانــت قيــد التحقيــق ،بشــأن تســريب مــا دار خــال اجتمــاع
حــول نشــاط الشــركة لوســائل اإلعــام .ونفــت ،فــي حديــث لوكالــة «رويتــرز» ،هــذا
التسريب .وأضافت باريش أنها حذفت تطبيقات تتضمن تفاصيل عن مواردها
املاليــة ومعلومــات شــخصية أخــرى ،قبـ ُـل تســليم أجهزتهــا لشــركة «آبــل» ،كجــزء
مــن التحقيــق .وأكــدت أنهــا تعتقــد أنهــا فصلــت بســبب نشــاطها في مــكان العمل.
وقالت «بالنســبة لي ،يبدو أن هذا انتقام واضح لحقيقة أنني كنت أتحدث علنًا
عن االنتهاكات التي تحدث في شركتي واملساواة في األجور ،وعن ظروف العمل
لدينا عامة».
ردت شــركة «آبــل»  ،فــي بيــان ،قالــت فيــه إنهــا ال تناقــش أمــورًا محــددة تخــص
املوظفــن .وقــد شــهدت الشــركة فــي اآلونــة األخيــرة أمثلــة أخــرى علــى اســتياء
املوظفــن .الشــهر املاضــي ،قــال موظفــان فيهــا لـ»رويتــرز» إنهمــا قدمــا اتهامــات
ضــد الشــركة لـ»املجلــس الوطنــي لعالقــات العمــل» .واتهــم املوظفــان شــركة «آبــل»
باالنتقام ووقف مناقشة األجور بني املوظفني ،من بني اتهامات أخرى.
فــي أغســطس/آب املاضــي ،أطلقــت مجموعــة مــن املوظفــن فــي الشــركة ،وبينهــم
باريش ،حملة  ،AppleToo#لجمع وتبادل تجارب املوظفني الحاليني والســابقني
فــي الظلــم والترهيــب وســوء املعاملــة .جــاءت املبــادرة بعــد أن حــاول املوظفــون
معالجــة الشــكاوى مــع قيــادة الشــركة داخليــا ،وفــق مــا أعلــن منظموهــا .وقالــت
باريش إن املوظفني كشفوا ،عبر الحملة ،عن مشاكل على كل مستوى في الشركة،
كتجاهــل املوظفــن الذيــن عانــوا مــن التمييــز والتحيــز واالنتقــام .ولفتــت الحملة
إلــى أنهــا جمعــت شــهادات  500موظــف قالــوا إنهــم تعرضــوا للتمييــز والتحرش
الجنسي في العمل ،وشاركوها مع اإلدارة ،لكنها قوبلت بالتجاهل.
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

أشرف الحساني

يــومــا بـعــد ي ــوم يـنـسـحــب املـســرح
ّ
الفنية في املغرب .ليس
من الحياة
ّ
مــن ل ــدن املـجـتـمــع ف ـقــط ،بــل حتى
م ــن ط ــرف مـســرحـيــن أنـفـسـهــم ع ـلــى خلفية
الـحـظــوة املــاديــة الـتــي يحبل بها التلفزيون
ّ
ّ
رومانسي يرقب
مشهد
الرسمي اليوم .ففي
ٍ
ّ
ُ
النقاد فيه أهل املسرح وهم يغيرون قالعهم
ُ
كممثلني صوب اإلخــراج التلفزيوني .وعلى
ّ
ال ــرغ ــم م ــن أن أغ ـل ـب ـه ــم ال يـ ـت ــواف ــرون عـلــى
أدن ـ ــى ش ـ ــروط امل ـع ــرف ـي ــة ،ت ـجــده ــم يـحـتـلــون
أك ـبــر امل ـشــاريــع الـتـلـفــزيــونـيــة ويـسـتـحــوذون
ع ـل ــى أوقـ ـ ـ ــات ط ــوي ـل ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــرض م ـق ــارنــة
عالقات
بآخرين ،وذلك بحكم ما راكموه من
ٍ
شـخـصـيــة داخـ ــل الــوس ـيــط الـتـلـفــزيــونــي من
وأفالم وإعالنات .وهي في
مسلسالت
طريق
ٍ
ٍ
ُمجملها مشاريع ُمجهضة وال تستند إلى
أي ذرة إبداع أو تجديد أو ّ
ّ
تحول ،بل هي فقط
ٍ
ت ـكــرار ألف ـكــار سـبــق تقديمها ،ومــواضـيــع ال
ّ
تقدم أي جديد على الساحة الفنية املغربية.

من الواضح أ ّن المسرح المغربي المعاصر ،الذي تمثّله ثلة من المسرحيين الشباب ،يبقى ُمغيّبًا
الرسمي
ومجهوًال داخل التلفزيون
ّ

المسرح المغربي

مجهول في التلفزيون الرسمي

امتداد لالنحطاط
م ــع ذلـ ـ ــك ،ت ـح ــرص اإلذاعـ ـ ـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة عـلــى
تـقــديـمـهــم بــأب ـهــى ال ـص ــور ع ـلــى خـلـ ُفـيــة ما
ّ
مخيلة املشاهد
يمتلكونه مــن شعبية فــي
ّ
وداخ ـ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع كـ ـك ــل .ي ـك ـثــر ال ـت ـل ـفــزيــون
ّ
الرسمي من الصور اإلعالنية وتغذية وجدان
ُ
ّ
البصرية
بسيل مــن الكليشيهات
ـد
املـشــاهـ
ٍ
القائمة على التنميط والترفيه واالستهالك
ُ
كمحاولة الستمالة مشاعر الناس وتغيير

أذواقـ ـه ــم ال ـف ـنـ ّـيــة وال ــذات ـي ــة ص ــوب الـتـفــاهــة
ّ
وال ـب ــوز واالبـ ـت ــذال .وال ـغــريــب فــي األمـ ــر ،أن
ّ
أغ ـل ــب امل ـســرح ـيــن ب ـم ـجــرد مـعــرفـتـهــم ب ــأن
الــدولــة قــد خـ ّـصـصــت دعـمــا مــاديــا للقطاع،
يتركون التلفزيون ويـتـمــركــزون مــن َ جديد
ّ
املسارح .رغم أن هذه املشاهد
على خشبات ُ ّ
ّ
ّ
الـســاخــرة ال تلخص إل واقــع الـفــن املغربي
ال ـيــوم بــاعـتـبــاره ام ـت ــدادًا عميقًا النـحـطــاط
السياسة وتواطؤ الدولة مع أحوال صناعة

توقف التلفزيون عن
عرض المسرحيات أسهم
في تأزم الحركة بأكملها

ّ
جمعيات ومسارح .إضافة إلى
متردية داخل
ٍ
سوء األوضاع املادية للفنانني واضطرارهم
إلــى مجاملة الـســوق واألف ـكــار الـســائــدة من
أجل العيش.

تراجع دور التلفزيون
ورغــم االتفاقية التي أبرمها وزيــر الثقافة
الـ ـس ــاب ــق ع ـث ـم ــان الـ ـ ـف ـ ــردوس ق ـب ــل تـشـكـيــل
أيام ،مع املدير العام
الحكومة الجديدة قبل ٍ

تبقى سياسة الدعم
العمومي للمسرح تسجل
في ّ
كل مرة إخفاقاتها،
بحكم المراجعة المتواصلة
لبنود سياسات الدعم ،بل
لقد ذهب البعض إلى
اعتبار أن الدعم المسرحي،
بالصيغة الموجود عليها
اليوم ،استنفد شروطه
الموضوعية ،وعلى الدولة
مراجعته في ظل ما
يقترحه التوزيع الجهوي
الجديد في المغرب،
ّ
ظل تزايد
وخصوصًا في
عدد الفرق المسرحية
الممارسة وتزايد الخرّيجين
من المعهد العالي
للمسرح .ليبقى سؤال
سياسة الدعم المسرحي
ومآالته على بعض
الفاعلين أنفسهم مفتوحًا.

ينسحب المسرح من الحياة الفنيّة في المغرب (رومان الفابريغ/فرانس برس)

دردشة

ان ـت ـق ــد امل ـم ـث ــل املـ ـص ــري مـ ـج ــدي ك ــام ــل مـيــل
البعض إلــى كتابة درامــا النجم األوح ــد ،أي
املـسـلـســات ال ـتــي تـ ــدور ح ــول ف ـنــان بعينه،
باعتبار هذا الفعل يحد من تماسك املسلسل.
وأض ـ ــاف ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ع ـلــى هــامــش
اختتام الدورة التاسعة من «مهرجان األردن
الدولي لألفالم» ،مساء أمس الجمعة« :نعاني
فــي الــوطــن العربي مــن أزمــة نصوص كبيرة
عـلــى مـسـتــوى ال ــدرام ــا والـسـيـنـمــا ،ولــأســف
الشديد هناك كثيرون على الساحة الفنية ال
ً
يفهمون بالدراما ويكتبون أعماال تخصص
لها ميزانيات مفتوحة ،لذلك تجد أن معظم
ً
هذه األعمال ضعيفة» .ومضى قائال« :عندما
يرغب منتج ما بصنع مسلسل لنجم بعينه،
سينسى الكاتب محاور الحكاية ويركز على
البطل ،ما يؤثر في جودة النص ،وفي النهاية
النجم لن يقدم املسلسل وحده ،فأنا من أنصار
أن يكون الــورق هو البطل ،والدراما املصرية
ينقصها كتاب من طينة أسامة أنور عكاشة،
ويوسف السباعي ،ونجيب محفوظ».
ّ
وانتقد كامل مط بعض املسلسالت إلى ثالثني
حـلـقــة ،فــي حــن أن قـصـتـهــا يـمـكــن اخـتــزالـهــا
بـخـمــس أو س ـبــع ح ـل ـق ــات ،ش ــارح ــا «الـسـبــب
الرئيس في ذلك هو البدء في التصوير عندما
يـتــم إن ـج ــاز سـيـنــاريــو خـمــس ح ـل ـقــات ،فيقع
العاملون فــي املسلسل تحت ضغط ضــرورة
إنـ ـج ــاز  30ح ـل ـق ــة ،ومـ ــن ه ـن ــا ت ـب ــدأ عـمـلـيــات
الـ ـتـ ـط ــوي ــل واإلضـ ـ ــافـ ـ ــة» .وكـ ـش ــف ك ــام ــل عــن
كيفية عــاج األمــر« :يجب أن ينجز سيناريو
الحلقات كاملة قبل البدء بالتصوير ،وعودة
ب ـ ــروف ـ ــات الـ ـط ــاول ــة بـ ــن امل ـم ـث ـل ــن ب ـح ـضــور

الـ ـك ــات ــب وامل ـ ـ ـخـ ـ ــرج ،ل ـت ـه ــذي ــب قـ ـص ــة ال ـع ـمــل
وجعلها واقعية ،أما توجه معظم املسلسالت
ه ــذه األيـ ــام نـحــو ورش ال ـك ـتــابــة ،فيضعفها
باملجمل» .من ناحية ثانية يقدم مجدي كامل
دور عامل نظافة في مستشفى ،ويعيش في
قبو مع قطة ،في الفيلم السينمائي «هوست»
الذي يجرى تصويره حاليًا ،ومن أجل الدور
قــام بتطويل شـعــره وذق ـنــه ،ويجمعه الفيلم
ال ــذي يخرجه صـفــاء الـعــايــدي عــن قصة علي
املـ ـنـ ـش ــاوي م ــع ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز م ـخ ـي ــون وم ـنــة
ف ـض ــال ــي وم ـح ـم ــد س ـل ـي ـم ــان .وق ـ ــال ك ــام ــل إن
الفيلم يحكي عــن الفجور والـفـســاد ،مضيفًا:
«أميل بطبعي لــأدوار الصعبة ،إذ أقدم دورًا
مختلف عن السائد ،وشخصية عامل النظافة
التي أجسدها تميل للعزلة ،فهو شخص غير
مهتم بنفسه ويتعامل مع الشيطان».
وح ـ ــول ق ـل ــة األع ـ ـمـ ــال ال ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا ،كـشــف
كامل أن األمــر يتعلق بطبيعة األدوار التي
تعرض عليه ،موضحًا« :أختار ما يعجبني
ويناسبني ،فــأنــا دكـتــور فــي املعهد العالي
للفنون املسرحية ،ولدي طلبة يرون أعمالي،
ّ
فعلي أن أحترم مهنتي ومهنيتي في تقديم
أعمال ذات مستوى مختلف ومتنوع».
ويـتـفــق كــامــل م ــع نـظــريــة وجـ ــود شـلـلـيــة في
الـفــن ،مشيرًا إلــى أنــه ال يــذهــب ألي منتج أو

كامل :أحلم بتجسيد دور عمر المختار (فيسبوك)

تفاصيل االتفاقية
ّ
وح ـس ــب م ــا ج ــاء ف ــي ب ــاغ االت ـف ــاق ـي ــة ،ف ــإن
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ستعمل
عـ ـل ــى «ب ـ ـ ــث ثـ ــاثـ ــة ع ـ ـ ـ ــروض م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
املسرحية املـتـبــاريــة على جــائــزة املهرجان
الــوطـنــي للمسرح بـتـطــوان ،الـتــي تـكــون قد
حظيت بتنويه لجنة التحكيم وتوصيتها
بالعرض على شاشة التلفزة» .وفي البالغ
ّ
ـاف
نفسه تـعــهــدت ال ـ ــوزارة بتخصيص غـ ٍ
مالي لـشــراء الـعــروض وعرضها حسب ما
«تــوصــي لجنة تحكيم امل ـهــرجــان الوطني
للمسرح ببثها على قنوات الشركة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة ،عــاوة على وضــع فضاء
مـســرح محمد الـخــامــس بــالــربــاط ومـســرح
قصر الـفـنــون بطنجة رهــن إش ــارة الشركة
بقصد تصوير العروض املسرحية املوصى
ببثها».

العاملون في الساحة
الفنية يعرفون قدراتي
التمثيلية

موضة

زهير مراد :جاذبية إيطاليا
كارين إليان ضاهر

مجموعة املصمم زهير مــراد للمالبس الجاهزة
لربيع وصيف  2022نابضة بالحياة تزينها باقة
مــن األل ــوان تزيدها حيوية أكثر بعد ،خصوصًا
أن ـهــا مـسـتــوحــاة م ــن الـسـبـعـيـنـيــات ،تـلــك الحقبة
ال ـتــي عــرفــت فـيـهــا امل ــوض ــة الـكـثـيــر م ــن االزده ـ ــار
واالنـتـعــاش .هــي تشبه فــي الــوقــت نفسه املرحلة
الحالية ،فتطغى عليها البساطة في القصات ،إلى
جانب طابعها الراقي الذي يشبه أسلوب املصمم.
ف ــي حــدي ـثــه م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،ومـ ــن خــال
ّ
مجموعته املنتعشة أيضًا ،يدعو مراد إلى التحلي
بــاإلي ـجــاب ـيــة واملـ ـض ــي ق ــدم ــا ،ألن ال ـح ـي ــاة مليئة
باملفاجآت ،متحدثًا بشغف عــن آخــر مجموعاته
ال ـت ــي يـنـقــل م ــن خــال ـهــا جــاذب ـيــة إي ـطــال ـيــا ،وفــي
الوقت نفسه أجمل األزمنة في عالم املوضة.
مجموعة املالبس الجاهزة لربيع وصيف عام 2022
مستوحاة مــن فيلم  La Grande Belezzaالــذي نقل
املصمم في أثناء مشاهدته إلى مدينة روما العريقة
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ث ــم ن ـحــو ج ـمــال بــاقــي األراضـ ــي
اإليـطــالـيــة .يـقــول م ــراد لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :هــذا
الفيلم الدرامي الفني يعود إلى عام  ،2013وينقلنا
عبر األراض ــي اإليطالية الـجــذابــة والــراقـيــة ،ومنها
استوحيت في مجموعتي هذه .ونقلت تلك املشاهد
ال ـخ ـض ــراء ال ـخ ــاب ــة وال ـغ ـن ـيــة بـ ــاألزهـ ــار ال ـخــاصــة

ب ـح ــدائ ــق روم ـ ــا إلـ ــى ت ـصــام ـي ـمــي» .ت ـب ــدو املــرحـلــة
الحالية بعيدة كل البعد عن املبالغة واإلســراف في
اإلطالالت .فالبساطة شعارها ،وهذا ما حرص على
التقيد بــه املصمم فــي مجموعته هــذه لتالئم هذه
املرحلة .لكن صحيح أن التصاميم تميزت بالبساطة
املـطـلــوبــة ،إال أنـهــا حــافـظــت فــي الــوقــت نفسه على
طابعها الــراقــي ال ــذي لطاملا مـ ّـيــز تصاميمه .ولعل
االنسيابية الالمتناهية من الصفات األساسية التي
مـيــزت املـجـمــوعــة بمختلف تصاميمها ،س ــواء في
القصات أو في األلــوان أو في األقمشة املستخدمة،
ّ
حـتــى إن الـخـطــوط تعتبر أق ــل ج ـمــودًا ،فيما تفتح
الـ ـط ــري ــق الس ـت ـك ـش ــاف األش ـ ـكـ ــال ال ـه ـن ــدس ـي ــة عـلــى
اختالفها ونقوش األزهار املوجودة فيها.
وأكـ ـث ــر ب ـع ــد ،وفـ ــق مـ ـ ــراد ،ت ـش ـكــل هـ ــذه املـجـمــوعــة
«قنبلة» مــن األلـ ــوان ،ب ــدءًا مــن األزرق الكهربائي،
ً
وصــوال إلــى األحمر الـكــرزي ،مجموعة من األلــوان
النابضة بالحياة الـتــي تهدئها أل ــوان الباستيل

المرحلة الحالية
بعيدة كل البعد عن المبالغة
في اإلطالالت

يتوجه مراد
َّ
في مجموعة
ربيع وصيف
 2022إلى المرأة
العصرية ()Getty

الـ ـن ــاعـ ـم ــة فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــة املـ ـسـ ـت ــوح ــاة مــن
السبعينيات ،فكيف لها أال تكون ّ
ملونة إلــى هذا
الـحــد؟ يضاف إلــى ذلــك أنها مستوحاة أيضًا من
األراض ــي اإليطالية وسهولها ،ومــن الطبيعي أن
يزينها هذا ّ
الكم من التدرجات واأللــوان املتنوعة.
ي ـض ـي ــف« :اعـ ـتـ ـم ــد ألـ ـ ـ ــوان ال ـب ــاس ـت ـي ــل ب ـك ـث ــرة فــي
املجموعة ،إلــى جانب تلك األل ــوان القوية الالفتة
لتعكس أج ــواء الــربـيــع بامتياز وتبقي على تلك
الروحية املفعمة بالحيوية واالندفاع والفرح التي
تبحث املرأة عنها في موسم األزهار».
يـتـ َّ
ـوجــه م ــراد فــي مجموعة ربـيــع وصـيــف 2022
إلى املرأة العصرية املواكبة للعصر في أسلوبها
وش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا وإط ـ ــاالتـ ـ ـه ـ ــا .وأي ـ ـضـ ــا ت ـحــاكــي
املجموعة كل امــرأة بفرادتها في تأكيد تميزها
الـ ــدائـ ــم ،وخ ـص ــوص ــا أن امل ـج ـم ــوع ــة م ـس ـتــوحــاة
مــن السبعينيات الـتــي عــرفــت تـحــريــر امل ــرأة من
ال ـق ـيــود وغ ـلــب عـلـيـهــا أي ـضــا الـتـمـيــز واالب ـت ـكــار.
لذلك تأتي هذه املجموعة لتحاكي التميز وتعيد
تسليط األض ــواء عليه احـتـفـ ً
ـاء بهوية كــل امــرأة
عبر تصاميم انسيابية ومتنوعة ،فيما تطغى
فيها التصاميم متوسطة الطول وتبرزها فيها
تلك األكمام املنتفخة الالفتة لألنظار .املجموعة
مفعمة بأنوثة عصرية رسمها املصمم بشغف
وإبداع ،وهي تعكس بامتياز أجمل األزمنة التي
عرفتها املوضة.

إضاءة

ّ
«المط»
مجدي كامل :الدراما المصرية تعاني من
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

للشركة الوطنية لــإذاعــة والتلفزة فيصل
ال ـعــراي ـشــي .وذل ــك مــن أج ــل تـعــزيــز اإلن ـتــاج
امل ـس ــرح ــي ومـ ـس ــاي ــرة تـ ـح ـ ّـوالت ــه وم ــواك ـب ــة
ّ
ت ـظ ــاه ــرات ــه وم ـه ــرج ـ ّـان ــات ــه ،إال أن امل ـســرح
املغربي املعاصر ُ(يمثله ثلة من املسرحيني
ً
ال ـش ـب ــاب) ي ـب ـقــى ُم ـغـ ّـي ـبــا وم ـج ـه ــوال داخ ــل
ّ
بسنوات خلت
الرسمي ،مقارنة
التلفزيون
ٍ
ّ
ظل فيها املسرح املغربي (والعربي) ُمتربعًا
عـلــى ع ــرش الـتـلـفــزيــون ،حـيــث ح ــرص على
ّ
بــث أكـبــر املـســرحـيــات املـغــربـ ّـيــة الـتــي كانت
ُت ـع ــرض آنـ ــذاك داخ ــل بـعــض املـ ــدن .خـ ّ
ـاصــة
ّ
أن أغلب املـســارح ُمتمركزة فــي مــدن املركز
ـدن أخــرى ،فكان
وال يستقيم عرضها في مـ ٍ
التلفزيون ،هو الوسيلة ُالوحيدة لنا ونحن
صغار نحبو على درب املشاهدة املسرحية
ملـعــرفــة امل ـس ـت ـجــدات الـفـنـ ّـيــة وم ــا يـ ــدور في
ّ
الت كانت
فلكها مــن متعةٍ
ٍ
وتجديد وت ـحــو ٍ
هائلة ولها ٌ
ّ
خاص على قلوبها ونحن
وقع
ّ
صغار .لكن خف دور التلفزيون عمومًا في
العرض املسرحي ،واألسباب لذلك عديدة ال
يجب أيضًا إهمال هيمنة وسائل التواصل
وتراجع الدور التقليدي للتلفزيون عمومًا
بسبب ثورة الرقمنة.

األزمة المسرحية
تــوقــف الـتـلـفــزيــون ع ــن ع ــرض املـســرحـيــات
أس ـهــم كـثـيـرًا فــي تــأزيــم الـحــركــة املسرحية
ّ
ّ
املغربية وجعلها ُم ّ
ماضوي
جرد فولكلور
ّ
ي ـحــن إل ـيــه ال ـن ــاس م ــن ب ــاب الـنــوسـتــالـجـيــا
ّ
ّ
الرسمية
وال ــزم ــن الـجـمـيــل .ل ـكــن املــؤس ـســة
ّ
ال ــوصـ ـي ــة عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ــرح ،ال ت ـ ـعـ ــرف أنـ ـه ــا
مسرحية عـ ّـدة بتوقيف
أجهضت مشاريع
ّ
عــرضـهــا وتـهـمـيــش ال ـفــنــان وتـقـلـيــص دعــم
الـ ـف ــرق ال ـش ـب ــاب ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة .ال أح ـ ــد ك ــان
ي ـن ـت ـظ ــر وصـ ـ ـ ــول املـ ـ ـس ـ ــرح إل ـ ـ ــى ح ـض ـيــض
ّ
الـ ـف ــن امل ـغ ــرب ــي ب ـعــد الـ ـج ــدل ال ـ ــذي أحــدث ـتــه
ّ
ّ
مـســرحـيــات مـغــربــيــة داخ ــل م ـســارح عربية
ّ
م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات .رغ ــم أن ه ــذا ال ـت ـحـ ّـول
هــو فــي عمقه بـنـيـ ّ
ـوي يشمل بــاقــي الفنون
ّ
األخ ــرى ،إال أن الوسيط التلفزيوني يبقى
يـَسـتـحــوذ ع ـلــى نـصـيــب األسـ ــد م ــن نــاحـيــة
امل ـشــاريــع الـبـصـ ّ
ـريــة ،وذل ــك عـلــى خلفية ما
ّ
ُيضمره في ّ
ُ
طياته من سلطة أبدية بوصفه
أداة تستهلك حياة الـنــاس ،بحيث تستمد
جسد
شرعية ُسلطتها من ذاتها وليس من
ٍ
ّ
إن سلطة التلفزيون الرسميّ
ّ
تنظيمي
آخرّ .
ُ
أشبه بنبتةٍ تلقح نفسها بنفسها وتتزاوج
فيما بينها لتصنع أطـيــافــا وأخطبوطات
ّ
أخ ــرى ُتـمـتــد لـهــا فــي ال ــزم ــان وامل ـك ــان .وإل
فكيف ن ّ
فسر منطلق الصداقة الــذي يحكم
دوالـ ـي ــب تـسـيـيــره م ـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي؟ وك ـيــف تـحـ ّـولــت ُسـلـطـتــه التقنية
القاهرة عائقًا أمام ّ
مسلسالت وأفالم
تقدم
ٍ
تلفزيونية داخل املغرب؟

دعم متواضع
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«القيصر» يعود للغناء ...أهًال بالتغيير؟
مخرج بحثًا عن عمل« :العاملون في الساحة
الفنية يعرفون قــدراتــي التمثيلية ،وكما من
حـقـهــم اخـتـيــار الـفـنــانــن الــذيــن يــرغـبــون في
ت ـقــديــم أع ـمــال ـهــم ،م ــن ح ـقــي كـمـمـثــل أن أقـبــل
أو أرف ــض مــا يـعــرض ع ـلـ ّـي» .وخـتــم فــي هــذه
النقطة« :هناك فرق بني كتيبة النجوم وكتيبة
املمثلني ،فالنجم أحيانًا ال يعرف كيف يمثل،
ولكن كتيبة املمثلني هي التي ترفع العمل».
ويـنـفــي كــامــل أن ــه يـشـعــر بــالـغـيــرة مــن تفوق
بعض زمالئه شهرة ونجومية عليه ،موضحًا
بقوله« :أنا متصالح مع نفسي وأعي قدراتي
ج ـي ـدًا ،ل ــذا أح ـتــرم نـفـســي وال أط ـلــب مــن أحــد
أن يشغلني ،ألنـنــي لــن أق ــدم س ــوى الـفــن من
أجل الفن ،وحاليًا بعض املحطات الفضائية
وامل ـن ـت ـجــن ي ـه ـت ـمــون بــال ـش ـكــل ع ـلــى حـســاب
املضمون ،وهذا ال يناسبني كفنان».
يـسـتــذكــر كــامــل تـقــديـمــه لشخصية الرئيس
ج ـم ــال ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر م ــرت ــن ،ف ـي ـق ــول« :ف ــي
مسلسل ال ـع ـنــدل ـيــب ...حـكــايــة ش ـعــب ،قدمت
ـواز ل ـص ـعــود
ش ـخ ـص ـيــة ن ــاص ــر فـ ــي خـ ــط مـ ـ ـ ـ ٍ
الفنان عبد الحليم حافظ ،لذا عرضت جزءًا
م ــن شـخـصـيـتــه ل ـل ـنــاس ،ل ـكــن ع ـنــدمــا قــدمــت
مـسـلـســل ن ــاص ــر ،كـ ــان ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى حـيــاة
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل ب ــن ع ــام ــي  1918و،1970
فكان ّ
علي عرض شخصيته إنسانًا وحاكمًا
للجمهور».
عاد الفنان إلى مراجع كثيرة ،وفق ما أضاف،
حتى يقدم روح الشخصية بالدرجة األولى:
«فهو كان خطيبًا مفوهًا وبارعًا في حديثه
باللغة اإلنكليزية ،وانطلقت من جملة قالها
فــي خطاب لــه :ال أحــد يجرؤ على النظر في
عني عبد الناصر ...فكانت هذه االلتقاطة هي
املنطقة التي سأبني عليها الشخصية».

أحيا الفنان العراقي
كاظم الساهر أول حفل
غنائي ضمن فعاليات
«إكسبو  »2020في دبي،
وذلك بعد غياب عن
اإلعالم وهدوء من
المقابالت التلفزيونية
إبراهيم علي

بعد غياب دام سنتني ،عــاد املغني العراقي
كاظم الساهر إلى إحياء الحفالت الغنائية.
لم يكن كاظم الساهر بمنأى عن تحديات ما
حصل في العالم منذ سنوات قليلة .املغني
املتعب ،قــرر الغياب وفــق إرادتــه لوقت .لكنه
اليوم يحاول العودة بعد أن انخفضت أرقام
املصابني بكورونا ،وحصول هدوء في سوق
ً
اإلن ـتــاج قليال مــن اإلصـ ــدارات أو األلـبــومــات
الجديدة ،والعمل على إصــدار أغــان جديدة،
ب ـح ـســب م ــا ت ــؤك ــد امل ـع ـل ــوم ــات .وي ـح ـكــى أن
األغــانــي هــي نـتــاج لعمل الـســاهــر مــن منزله
في فترة الحجر واالستراحة ،ومنها قصائد
تعيد الساهر إلــى نجاحاته األولــى فــي هذا
الخط الغنائي الرومنسي.
ً
ـأة غـ ـي ـ ُ
ـاب ال ـس ــاه ــر ع ــن عــالــم
ل ــم ي ـكــن م ـف ــاج ـ
األضــواء ،أو خياره باالستراحة لوقت .على
العكسّ ،
مهد الساهر لذلك عن طريق غيابه
وانـسـحــابــه مــن معظم بــرامــج ال ـهــواة الفنية
ال ـتــي شـ ــارك ضـمـنـهــا ك ـم ــدرب ف ــي «فــويــس»

ترتبت عليه
بنسختي الكبار واألطفال ،وما ُّ
من مسؤوليات كانت تعيق أو تأخر أعماله
الفنية لــوقــت .وهــو منذ بــدايــاتــه كــان يتفرغ
إلع ـ ــداد إصـ ــداراتـ ــه ال ـغ ـنــائ ـيــة ،وال ـت ـش ــدد في
املـحــافـظــة عـلــى مـسـتــوى أو نـمــط مـعــن في
املوسيقى والتوزيع ،وورش اختيار الكلمات
وصداقاته مع الشعراء الذين غنى لهم.
مـســاء الـجـمـعــة املــاضــي ،وق ــف الـســاهــر على
مـســرح «إكـسـبــو  »2020فــي دب ــي ،مستعيدًا
نشاطه الفني بباقة من أجمل أغنياته التي
حـفــرت فــي ذاك ــرة الجمهور .لكن الــافــت هو
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي ط ــاول ــت ص ــاح ــب «ق ــول ــي
أحبك» فيما يتعلق بشكله ،والكالم عن قيامه
بعمليات تجميل غيرت معالم وجهه .وهذا
ما ظهر واضحًا قبل الحفل ،بعد الفيديوهات
ال ـت ــي ن ـشــرهــا ال ـس ــاه ــر ف ــي دع ـ ــوة جـمـهــوره
ملــاقــاتــه ي ــوم الـحـفــل .لـكــن التعليقات وبعد
نـشــر مـقــاطــع مــن الـفـيــديــوهــات وال ـصــور من
الحفل ،جــاءت متسائلة حــول التغيير الذي
طرأ على شكل الساهر ،وكذلك عدم حماسه
وهو يغني على املسرح.
ت ــزام ــن اإلعـ ــان ع ــن حـفــل كــاظــم ال ـســاهــر في
دب ــي قـبــل أي ــام مــع إط ــاق تـمـ ًثــال خ ــاص من
الشمع لصاحب «زيديني عشقا» في متحف
ال ـش ـم ــع ف ــي دبـ ـ ــي ،ل ـت ـب ــدأ ردود ال ـف ـع ــل بــن
مؤيد ومـعــارض لشكل الساهر فــي التمثال
امل ـص ـنــوع م ــن ال ـش ـمــع .ل ـكــن ذل ــك ت ـحــول إلــى
حقيقة عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل بـعــد الـظـهــور
األول للساهر وب ــدت مالمحه متغيرة جـدًا.
وك ـ ــان واضـ ـح ــا أنـ ــه خ ـضــع ل ـث ــاث عـمـلـيــات
تجميل واضـحــة ،من جهة شد الوجه بداية
إلـ ـ ــى حـ ـق ــن فـ ــي م ـح ـي ــط الـ ـعـ ـيـ ـن ــن ،وع ـم ـل ـيــة
تبييض أسنان .وهو ما دفع متابعني للحفل

يحمل كاظم الساهر مسؤولية كبيرة في خياراته اليوم ()Getty

السؤال عبر مواقع التواصل عن سبب تغير
م ــام ــح الـ ـس ــاه ــر .وك ـت ـب ــت ن ــاش ـط ــة« :ك ــاظ ــم
مــش كــاظــم» ،وقــال آخ ــرون إنــه تعب ج ـدًا من
األوضاع عمومًا كنوع من الدفاع عنه.
عشرات املتفرجني في ُدبــي جميعهم هتفوا
لـ«أبو وسام» ورددوا معه األغاني ،عن ظهر

قلب .وكانت الفتة عــودة الساهر إلى القديم
الغنائي ،واللعب من خالل استحداث ّ
تقنيات
جديدة في التوزيع املوسيقي لهذه األغاني
وب ـط ــري ـق ــة مـ ـب ــاش ــرة ،م ــا ي ـم ـهــد إلص ـ ـ ــدارات
جديدة ُيقال إنها تتمة لنجاحات الساهر في
البدايات وتحفظ له خطه الغنائي املتفرد.

يـحـمــل كــاظــم ال ـســاهــر مـســؤولـيــة كـبـيــرة في
خـ ـي ــارات ــه ال ـ ـيـ ــوم ،خ ـص ــوص ــا أمـ ـ ــام جـمـهــور
عــريــض يـسـعــى دائ ـمــا ملـتــابـعـتــه أو التفاعل
مع أي نشاط فني أو إنساني يقوم به ،وهو
إل ــى ذل ــك رغ ــم «الـتـعــديــل» فــي الـشـكــل ،يبقى
«متفوقًا» في املضمون.
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ّ
ظل شجرة عثمان مصر العثمانية من زاوية بيئية
في

قراءة
في كتابه الصادرة
ترجمتُه العربية حديثًا،
يذهب المؤرّخ األميركي
إلى ّ
أن العالقة بين
العاصمة العثمانية
في إسطنبول والفلّاحين
في الريف المصري
قد بُنيت على نمط
تبادلي يضمن
نفعي
ُ
مجموعة من المصالح
على مستوى السياسة
واالقتصاد والبنية
التحتية
إسطنبول ـ أحمد زكريا

تفسير
على عكس مــا ُيـشــاع مــن
ٍ
ّ
لقلة الدراسات املعنية بالتاريخ
الـبـيـئــي لـلـشــرق األوس ــط بغياب
املـ ـص ــادر ال ــازم ــة ل ـل ـب ـحــث ،ي ــذه ــب امل ـ ـ ّ
ـؤرخ
ّ
األميركي آلن ميخائيل ،في ّكتابه «في ظل
شجرة عثمان» ،الصادر مؤخرًا عن «الــدار
الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون» بـتــرجـمــة عبد
ّ
الرحمن عادل ،إلى أن الكثير من الدراسات
ال ـح ــدي ـث ــة قـ ــد أث ـب ـت ــت ع ـك ــس ذلـ ـ ــك ت ـم ــام ــا.
ويستشهد أستاذ التاريخ في «جامعة ييل»
األمـيــركـيــة بــوجــود سـجــل وثــائ ـقــي ضخم،
ل ــم ُيـبـحــث ب ـعــد ،ح ــول ت ـفــاعــات املـصــريــن
مــع الـنـيــل مـنــذ ع ــام  3000قـبــل امل ـيــاد إلــى
وقتنا الحالي ،ووجود العديد من املصادر
األرك ـي ــول ــوج ـي ــة وال ـك ـت ــاب ـي ــة م ــن ال ـع ـصــور
القديمة حــول أساليب اإلدارة البيئية في
األناضول والهضبة الفارسية وبالد ما بني
النهرين العراقية.
ومستعينًا بالتاريخ البيئي كأداة منهجية،
يستكمل ميخائيل ،امل ـ ّ
ـؤرخ املهتم بتاريخ
اإلمـبــراطــوريــة العثمانية ،فــي هــذا الكتاب
مــا ب ــدأه فــي دراســاتــه حــول الـتـفــاعــات بني

بطاقة

معرض
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 Alan Mikhailمـــؤرّخ أميركي من
مواليد عــام  ،1979يعمل أستاذًا
للتاريخ في «جامعة ييل» األميركية.
ّ
ظل عثمان» باللغة
صدر كتابه «تحت
اإلنكليزية عــن منشورات «جامعة
شيكاغو» عام  ،2017وهو ثالث كتبه
بعد عم َليه« :الطبيعة واإلمبراطورية
فـــي مــصــر الــعــثــمــانــيــة» (،)2011
و«الــحــيــوان فــي مصر العثمانية»
( .)2014وقبل أشهر ،صدر له كتاب
ّ
«ظل اهلل :السلطان سليم
رابع بعنوان
وصناعة العالم الحديث».

سالي روني صورة الكاتبة الشجاعة في شبابها

ٌ
تلويحة أيرلندية إلى فلسطين
رف ُ
يمثّل ْ
ض الكاتبة
قيام ناشر
اإليرلندية
َ
إسرائيلي بترجمة
روايتها األخيرة استمرارًا
لوقوفها مع الشعب
الفلسطيني في هبّته
األخيرة

دبلن ـ العربي الجديد

مشهد من القاهرة عام ( 1925كارل سيمون)Getty /

ّ
ت ـجــاه ـلــت أبـ ـ ــرز م ــا ف ــي ت ـل ــك ال ـ ــرؤي ـ ــا ،وأن
قصة نشأة اإلمـبــراطــوريــة العثمانية التي
ُد ِّونــت في نهاية القرن الخامس ،بعد غزو
رؤي ــا
الـقـسـطـنـطـيـنـيــة ،أي ب ـعــد ق ــرن ــن م ــن ّ
ع ـث ـمــان امل ــزع ــوم ــة ،ه ــي ب ـي ــان ج ـلــي يــدشــن
رمزيًا للسيادة السياسية التي وجــدت في
ّ
املــوارد الطبيعية سلطانًا يوطد دعائمها،
ألن محورها هو الجانب البيئي .فاألشجار
واملياه والجبال والزراعة هي أصل السلطة
السياسية لإلمبراطورية.
وانطالقًا من هذه الفكرة ،يتناول ميخائيل
الـ ــريـ ــف فـ ــي مـ ـص ــر ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ،وي ـع ـت ـبــر
أن ت ـش ـك ـيــل أي ف ـه ــم ل ـل ـت ــاري ــخ ال ـس ـيــاســي
واالج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي ملـصــر يرتبط
بـطــريـقــة إدارة امل ـي ــاه ف ــي ال ـب ــاد .وي ـجــادل
ميخائيل في كتابه بأن الفالحني املصريني
كــانــوا الـفــاعــل األه ــم فــي سياسة واقتصاد
ال ـ ــري ب ـم ـصــر ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،ح ـيــث اع ـت ـمــدت
اإلمبراطورية على املعلومات التي جمعتها
م ــن املـ ــزارعـ ــن لـتـنـظـيــم إدارة املـ ـي ــاه .وفــي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ــذك ــر امل ـ ــؤرخ أم ـث ـلــة عــديــدة
استطاع فيها الفالحون املصريون توجيه

قدم طرحًا مغايرًا
يُ ّ
للنموذج الذي تعتمده
الدراسات الغربية
كان الفلّاحون الفاعل
األهم في سياسة الري
بمصر العثمانية

البيروقراطية العثمانية في إدارة بيئة الري
ّ
املعقدة ،وإخضاع ديــوان الوالي العثماني
من أجــل الحفاظ على مــواردهــم املائية ،بل
وإخ ـض ــاع ال ـس ـل ـطــان الـعـثـمــانــي نـفـســه في
بعض الحاالت.
ّ
يركز ميخائيل في كتابه على فكرة أساسية
ّ
مفادها أن الفالحني املصريني أدركوا كيف

يمكن استغالل ما قد يلحق باإلمبراطورية
العثمانية لصالحهم؛ فغياب الري املناسب
س ــوف يـضــر بــاإلنـتــاج ال ــزراع ــي ،وبالتالي
تـقــل عــوائــد ال ـضــرائــب .وخــافــا ملــا ورد في
كثير مــن ال ــدراس ــات حــول اسـتـبــداد الحكم
ال ـع ـث ـم ــان ــي فـ ــي الـ ــريـ ــف املـ ـ ـص ـ ــري ،ي ــذه ــب
ّ
مـيـخــائـيــل إل ــى أن ال ـعــاقــة ب ــن الـعــاصـمــة
العثمانية وال ـفــاحــن فــي الــريــف املـصــري
قــد ُبنيت على نمط نفعي تـبــادلــي يضمن
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن امل ـ ـصـ ــالـ ــح عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
السياسة واالقتصاد والبنية التحتية.
كـمــا يـخـ ّـصــص مـيـخــائـيــل ،فــي ه ــذا الكتاب
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،قـ ـسـ ـم ــا ل ـ ـل ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات فـ ـ ــي م ـصــر
ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،ودوره ـ ـ ــا ف ــي ال ـت ـغ ـيــرات الـتــي
حدثت على مستوى االجتماع واالقتصاد
والطاقة فيها.
ّ
ويـ ــؤكـ ــد ع ـل ــى عـ ــدم إم ـك ــان ـي ــة ت ـج ــاه ــل دور
ال ـح ـي ــوان ف ــي ت ـلــك الـحـقـبــة ال ــزراع ـي ــة الـتــي
اعتمدت فيها اإلمبراطورية على عمل آالف
البشر والحيوانات في زراعة املواد الغذائية
ال ـتــي كــانــت ت ـخــرج مــن مـصــر إل ــى مختلف
أنحاء اإلمبراطورية ،مشيرًا إلى أن تراجع

مــركــزيــة الـحـيــوانــات فــي االقـتـصــاد الريفي
هو أحد أهم عوامل ُّ
تحول مصر من اقتصاد
الكفاف إلى الزراعي أوائل العصر الحديث
إلى اقتصاد يعتمد على الحيازات الكبيرة
لألراضي والعمالة البشرية الكثيفة.
ل ـع ــل أب ـ ــرز م ــا ي ـم ـ ّـيــز ك ـت ــاب آلـ ــن مـيـخــائـيــل
أن ــه ح ــن ع ــاد إل ــى األرش ـي ــف الـعـثـمــانــي لم
يقتصر بحثه على ذكر وجهة نظر السلطان
ّ
العثماني من عرشه في إسطنبول ،بل ركز
ّ
ّ
أي ـضــا ع ـلــى ال ــوث ــائ ــق املـتـعــلـقــة بــالـفــاحــن
املـ ـص ـ ّ
ـري ــن الـ ـغ ــائ ــرة أق ــدامـ ـه ــم ف ــي ال ـط ــن،
ُ
ع ـلــى ح ــد ت ـع ـب ـيــره ،فـيـمــا ي ـع ــرف بــ«كـتــابــة
الـتــاريــخ مــن أس ـفــل» ،بــاإلضــافــة إلــى طرحه
املـغــايــر لـنـمــوذج «املــركــز  -ال ـهــامــش» الــذي
ت ـع ـت ـم ــده ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـغ ــرب ـي ــة،
والـ ـع ــربـ ـي ــة أي ـ ـضـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ـ ّـدم تـ ـص ـ ّـورًا
إلم ـب ــراط ــوري ــة تـحـتـكــر الـسـلـطــة ف ــي املــركــز
ّ
وتـتـنــاقــص كــلـمــا اب ـت ـعــدت ع ــن إسـطـنـبــول،
وهــو مــا يفتح ب ــدوره آفــاقــا جــديــدة إلعــادة
ً
النظر إلى تلك املرحلة ،بدال من الوقوع في
ّ
ثنائية التسامح الزائد مع العثمانيني في
بالدنا أو العكس.

ّ
تشكل الهوية
ليناريخوس مورينو أنقاض وشظايا

جسد وذاكرة
تلك األشياء التي لها
ٌ
يكتشف زائر المعرض،
الذي أُقيم في مدريد
ّ
مؤخرًا ،مستويات عديدة
للمعرفة .غير أنه سيدرك
تحول إلى
فاجعة أنه
ّ
كائن هجين ،وصار إنسانًا
آلة

مدريد ـ جعفر العلوني

(من المعرض)

إضاءة

آلن ميخائيل كتابة التاريخ من أسفل
ال ـش ـعــوب وال ـب ـي ـئــات ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط،
ّ
متخذًا من اإلمبراطورية العثمانية محورًا
لــدراســاتــه ،باعتبارها السلطة السياسية
األقـ ــوى واألهـ ــم واألط ـ ــول ع ـم ـرًا فــي الـشــرق
ّ
األوســط منذ العصور القديمة .ويــركــز في
ه ــذه ال ــدراس ــات عـلــى مـصــر تـحــديـدًا خــال
الخمسمائة سنة األخـيــرة ،كأهم الــواليــات
الـعـثـمــانـيــة ،واألول ـ ــى م ــن حـيــث ال ـعــائــدات،
وأكبر َم ْص َدر للمواد الغذائية ،حيث كانت
تاريخيًا مركز اإلمبراطورية االقتصادي.
منذ كتابه األول في هــذا الحقل« :الطبيعة
واإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ف ــي م ـص ــر ال ـع ـث ـمــان ـيــة»،
الــذي تناول فيه سياسات الــري في الريف
امل ـص ــري ال ـع ـث ـمــانــي ،ي ــداف ــع مـيـخــائـيــل عن
أهمية دراسة ُ التاريخ البيئي ،ودوره  -إلى
ّ
جانب حقول أخرى  -في تقديم منظور كلي
جديد لدراسة تاريخ الشرق األوســط .وقد
أكمل هذا املشروع في كتاب الحق بعنوان
«الحيوان في مصر العثمانية» تناول فيه
العالقات بني البشر والحيوان باعتبارها
م ـ ـن ـ ـظـ ــورًا ل ـت ـح ـل ـي ــل ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـس ـي ــاس ــي
واالجتماعي واالقـتـصــادي والبيئي ملصر
العثمانية.
في كتابه «في ظل شجرة عثمان» ،يستعمل
ميخائيل أدوات التاريخ البيئي في دراسة
اإلمـبــراطــوريــة العثمانية لتسليط الضوء
على العالقة بني الطبيعة والسلطة .وينتقد
تـفـسـيــرات امل ـ ّ
ـؤرخ ــن لــأس ـطــورة الشهيرة
ح ـ ــول نـ ـش ــأة اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة،
الـتــي خــرجــت مــن رحــم شـجــرة؛ حيث تقول
ّ
األسطورة إن عثمان املنسوب إليه تأسيس
اإلمـبــراطــوريــة قــد رأى بــدرًا نــزل فــي صــدره
ّ
ثم خرجت من صلبه شجرة غطت األكــوان
ِّ
ّ
ب ـظــل ـهــا ،وت ـحــت ظــل ـهــا خــرجــت م ــن ج ــذوع
ال ـج ـب ــال أنـ ـه ــار ج ـل ـبــت م ـع ـهــا رزق ال ـنــاس
ومعاشهم ،وأخذ الناس يشربون ويزرعون
ويصنعون الفساقي.
ي ـ ــرى م ـي ـخــائ ـيــل ّأن ت ـف ـس ـي ــرات امل ـ ّ
ـؤرخ ــن

ّ
منذ بدأت مشروعها الفني حتى اآلن ،ما زالت
ليناريخوس مورينو (مواليد مدريد)1974 ،
تعمل على بناء عالم فني ٍّ
غني وخاص .وها
ٍ
هــي ال ـيـ ُـوم فــي معرضها «ط ـقــوس وآل ـيــات»،
والـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم بـ ــن الـ ـس ــاب ــع وال ـع ـش ــري ــن مــن
أيلول /سبتمبر املاضي والخامس عشر من
تشرين األول /أكتوبر الـجــاري في «غاليري
بــي أتــش آي» بـمــدريــد ،تعرض مجموعة من
الـ ـص ــور ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ع ـلــى ق ـم ــاش خيش
َ
م ـتـ ّ
ـوســط الـحـجـ ًـم م ـعــالــج بـطـبـقــة م ـ ّـن الـطــاء
ُ
األبيض ،محاولة من خاللها أن توثق عالقة
االنصهار بني العضوي واآللي ،كل هذا على
أرض تـخـتـلــط ع ـلــى ش ـكــل وم ـض ــات حــركـ ّـيــة
م ــن أجـ ــل ت ـصــويــر ف ـك ــرة ان ـع ـك ــاس ــات الـنـظــم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـسـيـطــر
على مجتمع ال ـيــوم ،والـتــي تـقــوم على فكرة
ُّ
تصر الفنانة
واحــدة فحسب :ثقافة اإلنـتــاج.

املــدريــديــة فــي أعمالها الفنية على الـبــدء من
ً
األنـ ـق ــاض وال ـش ـظــايــا وال ــدم ــار وص ـ ــوال إلــى
ّ
خضم هذا كله،
تشكيل الهوية ،وتحاول في
ـان ج ــدي ــدة ،واب ـت ـكــار عــاقــات
اس ـت ـشــراف م ـعـ ٍ
ّ
ورواب ــط تــاريـخـ ّـيــة بــن العلم وال ـفــن ،لتشكل
ً
ّ
الفنية ،ضمن هذا السياق ،استعارة
أعمالها
يتالقى فيها اإلن ـســان واآلل ــة؛ الـشـعــور والــا
شعور ،الفكر واملعدن.
ِّ
من أجل حل لغز اإلنسان /اآللة ،أو كما ُيعرف
ّ
علميًا باسم «السايبورغ» ،ال تكتفي مورينو
ب ــاس ـت ّـخ ــدام األدوات واألن ـ ـ ـ ــواع واألجـ ـن ــاس
الـفـنـيــة الـتـقـلـيــديــة ،بــل نــراهــا ت ـج ـ ّـرب ،تعبث
ّ
وتخرب .إنه خراب قائم على شهوة االختالط
والتهجني ،فهي تنسف الحدود املعروفة بني
ال ــرس ــم وال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي .تـتـجــاوز
مــوريـنــو فــي أعمالها قـيــود الــرؤيــة البشرية
من خالل التصوير الفوتوغرافي القوي الذي
ي ـس ـت ـخــدم سـلـسـلــة م ــن ال ــوم ـض ــات الل ـت ـقــاط
ال ـحــركــة امل ـت ـســارعــة .ه ـكــذا سـتـبــدو الـخـيــوط
املوجودة في أي صورة كأنها دخان متبعثر،
لـكـنــه ف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر س ـي ـكــون شـيـئــا آخــر
ّ
ت ـمــامــا ،ول ــن يـكـتـشــف ال ــزائ ــر ذل ــك إل عندما
يقترب من العمل الفني .هنا تمامًا ،سيسأل:

أعما ٌ
ل تنسف الحدود
المعروفة بين الرسم
والتصوير الفوتوغرافي
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هــل يمكن ل ـس ــؤال يـطــرحــه ك ـتـ ٌ
ـاب مــا أن
ٍ
ّ
ي ـجــد إج ــاب ـت ــه ف ــي س ـل ــوك م ــؤل ـف ــه وفــي
ّ
ال ـقــرارات واملــواقــف الـتــي يتخذها؟ هذا
ّ
على األقل ما قامت به الكاتبة اإليرلندية
ســالــي رون ــي مــع كتابها األخ ـيــر «أيـهــا
العالم الجميل ،أين أنت؟» ،الذي رفضت
قـبــل أي ــام بـيــع حـقــوق ترجمته إل ــى دار
نشر إسرائيلية كانت ترغب بنقله إلى
ُ
ّ
اللغة الـ ِـعـبــريــة ،وك ــأن رون ــي تجيب عن
ع ـنــوان ـهــا :ال ،ال يـمـكــن لـلـعــالــم الجميل
أن ي ـج ــد م ـك ــان ــا لـ ــه فـ ــي ب ـق ـع ــةٍ اس ـم ـهــا
«إسرائيل».
ً
قد يبدو األمر صدفة محضة؛ فالرواية
التي صدرت باإلنكليزية في السابع من
أيلول /سبتمبر املاضي ال تتمحور من
قريب أو بعيد حــول البلد الصهيوني،
وال ت ـط ــرح س ــؤال ـه ــا ع ـل ــى حـ ــال عــاملـنــا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وص ـ ـم ـ ـتـ ــه ح ـ ـي ـ ــال الـ ـظـ ـل ــم
واغ ـت ـص ــاب األرض ال ـلــذيــن يعيشهما
ً
الـشـعــب الفلسطيني ،بــل تـحـكــي حـيــاة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة ت ـج ـم ــع ب ـ ــن أربـ ـ ـع ـ ــة ش ـب ــاب
ّ
وصبيني ،يعيشون
إيرلنديني ،فتاتني
َ ُ
تـفــاصـيــل تـ ــراوح بــن الـحــب والـصــداقــة
وال ـ ــرغ ـ ـب ـ ــة وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاسـ ـ ــاة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة .وقـ ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ال ـك ــات ـب ــة
انتبهت إلــى هــذا األم ــر ،أو قــد ال تكون.
ّ
لكن من الصدفة  -هذا إن كان األمر كذلك
 مــا ينطوي على الكثير مــن الـضــرورةواملنطق.
ٌ
ّ
م ـن ـطــق تــأتــي ال ـكــات ـبــة نـفـسـهــا ل ـتــؤكــده
ّ
حــن تعلل قــرارهــا بمساندتها لحركة
مقاطعة دولة االحتالل ،وبعدم رغبتها
ُ
في نشر كتابها لدى ّ
مؤسسةٍ «ال تعلن
ً ْ
صراحة نأ َيها بنفسها عن نظام الفصل
ال ـع ـن ـص ــري (األبـ ــارت ـ ـهـ ــايـ ــد) وال تــدعــم
حقوق الشعب الفلسطيني التي ّ
تنص
ّ
عـلـيـهــا (ق ـ ـ ــرارات) األمـ ــم امل ــت ـح ــدة» ،كما
تايمز».
نقلت عنها صحيفة «ذي آيرش
ً
وتضيف الكاتبة بال مــواربــة ،موضحة
موقفها من قضية الشعب الفلسطيني:
ّ
«أود مـ ّـرة أخــرى أن أعـ ّـبــر عــن تضامني
مع الشعب الفلسطيني في نضاله من
أجل ّ
الحرية والعدالة واملساواة».
فــي ه ــذا املــوقــف وف ــي ه ــذه الـكـلـمــات ما
ي ـج ـع ــل مـ ــن رف ـ ــض س ــال ــي رون ـ ـ ــي نـشــر
كتابها األخير في «إسرائيل» أكثر من
مـ ـج ـ ّـرد ص ــدف ــة ،ب ــل إن األم ـ ــر اس ـت ـم ـ ٌ
ـرار
منطقي في موقف كاتبة ّ
ّ
شابة ()1991

ّ
وقعت في أيار /مايو املاضي ،إلى جانب
ّ
آالف ال ـك ــت ــاب وال ـف ـن ــان ــن ،ب ـيــانــا يــديــن
االح ـت ــال الـصـهـيــونــي عـلــى سـيــاســاتــه
االس ـتـي ـطــانـيــة وي ـطــالــب ب ـعــزلــه دول ـي ــا.
ُ
صـحــوتـهــا ه ــذه تـثـبــت ،فــي م ـكــان آخــر،
أن ّ
هبة الشعب الفلسطيني في الربيع
ً
املنصرم لم تذهب سدى ،وأنها نجحت
فـ ــي ج ـل ــب م ـن ــاص ــري ــن جـ ـ ــدد ل ـل ـق ـضـ ّـيــة
الفلسطينية ،وهو تمامًا ما نشهده لدى
سالي روني التي سبق الثنني من كتبها
أن ظهرا بالعبرية قبل هذه ّ
الهبة.
ّ
تنضم صاحبة «أحاديث
بموقفها هذا،
م ــع األصـ ــدقـ ــاء»  -واسـ ـع ــة ال ـش ـه ــرة في
العالم األنكلوساكسوني ،حيث حازت

جوائز عـ ّـدة وجــرى نقل روايتها «نـ ٌ
ـاس
عـ ّ
ـادي ــون» إل ــى شــاشــة الـتـلـفــزيــون  -إلــى
ّ
والفنانني ًاملعروفني
قائمة مــن الكتاب ً
الذين أعلنوا صراحة وعالنية إدانتهم
لسياسات الدولة االستيطانية ودعمهم

أود ،م ّر ًة أ ُخرى ،أن
ُّ
أ ُعبّر عن تضامني مع
الشعب الفلسطيني
في نضاله

ل ـل ـش ـعــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وحـ ـق ــوق ــه .كـمــا
لكتابها
أن ـه ــا ،بــرفـضـهــا ن ـشــر تــرج ـمــة ُ
فــي «إســرائـيــل» ،تلتحق بأسماء أخــرى
س ـب ـق ـت ـهــا إل ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوة ن ـف ـس ـه ــا ،مـثــل
ال ـكــات ـبــة األم ـيــرك ـيــة ال ـ ـبـ ــارزة ،ال ـحــائــزة
جــائــزة «بــولـيـتــزر» ،ألـيــس ووك ــر .الفرق
ال ــذي يــدعــو للتفاؤل هنا هــو أن سالي
رونـ ــي ت ـقــوم بـخـطــوتـهــا وه ــي م ــا ت ــزال
فــي مقتبل العمر ،فــي إشــارة تدعو إلى
التفاؤل بأن نضال الشعب الفلسطيني
يجد آذان ــا صاغية لــدى الجيل الجديد
ّ
الـ ـ ـ ــذي ت ـف ـع ــل «إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» كـ ـ ــل مـ ــا فــي
وسعها لبيعه تاريخًا عنها يختلف عن
تاريخها الحقيقي.

سالي روني خالل مهرجان بلدة هاي لألدب والفنون في ويلز)Getty( 2017 ،

فعاليات

هل هــذه صــورة فوتوغرافية أم لــوحــة؟ «في
ٌ
عمليّ ،
دفاع عن الشيء اآلخر ضد
ثمة دائمًا
الصناعي .عندما أطبع على الورق ،غالبًا ما
ّ
تـكــون النتيجة مسطحة وصـنــاعـ ّـيــة للغاية.
مــن هـنــا كــانــت فـكــرة الـطـبــاعــة عـلــى الخيش،
ف ـهــي ت ـح ـتــوي ب ـص ـمــة اإلن ـ ـسـ ــان ،وهـ ــي على
ً
املـسـتــوى املـفــاهـيـمــي ،ت ـقـ ّـدم ع ـمــا متماسكًا
ّ
ـدب
يكاد أن ينبض .ومــا
إن يبدأ النبض وتـ ً
ً
الروح ،حتى أعطي شكال لهذا الجسد مضيفة
هـ ـش ــاش ــة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان :األق ـ ـم ـ ـشـ ــة ،والـ ـخـ ـي ــوط،
وال ـ ـج ـ ــوارب الـ ـت ــي ت ـت ـن ــاق ــض م ــع ال ـع ـنــاصــر
الصناعية الـقــاسـيــة الـتــي تمليها تعليمات
اآللة» ،تجيب الفنانة املدريدية.
ّ
ُ
مــن الـنــاحـيــة اإلب ــداع ـي ــة ،ي ـبــدو عـمــلـهــا الـفــنــي
ّ
ً ّ
ـاء ي ــت ـس ــع ل ــأش ـي ــاء ك ــل ـه ــا :امل ـط ـبــوعــات
فـ ـض ـ
ّ
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،األلـ ـ ــوان ،األدوات الـعـلـمــيــة،
البقايا الـصـنــاعـ ّـيــة ،والـشـظــايــا؛ تلك األشـيــاء
ٌ
ّ
العلمية،
جسد وذاكــرة .من الناحية
التي لها
سـيـكــون عملها مـسـتــوى ثــانـيــا ،بـعـدًا ثنائيًا
ّ
من أبعاد الزمن يحلل ،بعقل آلــي ،معنى تلك
الشظايا ،بوصفها نتاج مجتمع كامل يعاني،
بالدرجة األولــى ،من أزمــة اقتصادية ،إضافة
إل ــى خـلــل ع ــام فــي مختلف الـجـهــات الفاعلة
فــي الـسـلـطــة .ه ـكــذا ،تخلق مــوريـنــو زاويـتـهــا
ً
اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،مـ ـ ـب ـ ــرزة م ــوض ــوع ــات
موجودة على هامش ثقافة اإلنتاج ،ومعيدة
ابتكار األشكال من خالل الدمار.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

حتى السادس من الشهر المقبل ،يتواصل معرض الفنّان المصري خالد حافظ
( )1963في «غاليري بيكاسو إيست» بالقاهرة تحت عنوان شفرة الحمض النووي،
والذي افتُتح أمس األحد .يتناول الفنان عناصر كالدائرة وزهرة اللوتس وأقنعة
آلهة مصرية قديمة لطرح تساؤالت حول النُ ُ
ظم البصرية في التواصل البشري.

صناعة السياسة لدى الفلسطينيّين في الداخل :قراءة في الحاضر بمنظور
ّ
تنظمها جمعيتا «مدى الكرمل»
الفكر السياسي لعزمي بشارة عنوان ندوة
و«الثقافة العربيّة» عند السابعة من مساء األربعاء المقبل .يشارك في الندوة ّ
كل
ّ
تحلل
من الباحثِين أمطانس شحادة ،وعرين هواري ،وأنطوان شلحت ،بمداخالت
ّ
المفكر العربي ( )1956حول الواقع الفلسطيني ،ويديرها أحمد دراوشة.
خطاب
تنطلق ،عند الرابعة والنصف من مساء اإلثنين المقبل ،في «مكتبة قطر الوطنية»
بالدوحة ،فعاليات األسبوع العالمي لإلتاحة الح ّرة وتتواصل طيلة عشرة
أيام .تشتمل التظاهرة على محاضرات وندوة وورشة حول مفهوم الوصول
العامة أمام الباحثين عبر الشبكة العنكبوتية.
المفتوح إلى محتوى المكتبات
ّ

يُ ّ
نظم «معهد اآلغا خان لدراسة الحضارات اإلسالمية» في لندن ،عند الواحدة
والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل ،ورشة حول التراث الثقافي الديني في
العالم العربي .يناقش الباحثان ديك دويز ومحمد مقداد ،في الندوة ،مفاهيم
وتطور أنظمة السلطة ،واالستقرار السياسي في التاريخ
الهوية ،والقومية،
ّ
اإلسالمي.
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إزاء وفرة المهرجانات السينمائية العربيةُ ،تطرح أسئلة عن آليات تنظيمها وأهدافها وتمويلها،
وعن نزاعات خفية في كواليس إداراتها ،وعن التداخل بين السينما والسياحة والمال واالستعراض،
في زمن انهيارات العالم العربي ،في مختلف المستويات اليومية

أسئلة المهرجانات العربية

اضطرابات
المتناهية
نديم جرجوره

ّ
يحفــل كل عــام بمهرجانــات
ّ
ســينمائية عربيــة ،معظمهــا
ـدن عربيــة .وفرتهــا
ُيقـ
ـام فــي مـ ّ ٍ
ً
تطــرح ســؤاال ،يتــوزع علــى هدفهــا
ومنطلقهــا وتأثيراتهــا ونتائجهــا وموقعها
واختصاصاتهــا وتمويلهــا ـ ميزانياتهــا،
وهــذان التمويــل وامليزانيــة ينــدر ّ االعتــراف
بهمــا علنــا .بعضهــا دولــي ،أي أنــه منفتــح
علــى ســينمات مقبلــة مــن جنســيات إنتاجية
ُ
ـام
ُمختلفــة ،تعــرض أفالمهــا إلــى جانــب أفـ ٍ
منتجــة فــي دول عربيــة وغربيــة ،بأمــوال
عربيــة و /أو غربيــة ،أو مشــتركة بني العربي
والغربــي .االختصاصــات عديــدة .املحلــي
طاغ ،واملنفتح على الجغرافيا الواسعة
فيها ٍ
ً
ٌ
ّ
قليل .بعضها يتخذ من السياحي ركيزة ،من
ْ
دون أن يحــول بعــض الســياحي دون بهجــة
السينما ُ
ومتعها واشتغاالتها وتساؤالتها،
ـادر ،فالســياحي أقــوى ،وهــذا حاضــرٌ
وهــذا نـ ٌ
املهرجانــات،
فــي منشــورات صــادرة عــن تلــك
ّ
ُت ِّ
رحــب بالضيــوف واملدعويــن ،متمن ٌيــة لهــم
ـياحية مريحــة وهادئــة .بعــض آخــر
إقا ِّمــة سـ ً
ً
ُيفضل عزلة ،لن تمنع فعال ســينمائيًا بحتًا،
بــل ُت ّ
عمقــه أحيانــا ،مــع اختفاء كامل ،أو شــبه
كامــل ،لالســتعراض واألضــواء والنجــوم
ّ
والسجاد األحمر والحفالت الليلية.

ّ
ّ
بأســماء ،وهذا حق .لكن ذكر أســماء من دون
فعل غير ســينمائي في مهرجان
تأكيــد علــى ٍ
ّ
يحمــل اســمًا ســينمائيًاُ ،يصبــح اتهامــا مــن
ّ
ّ
دون أدلــة .هــذا غيــر متعلــق بتهـ ّـرب مــن ذكــر
أســماء ،بــل بواقــع .هــذا ُيشــبه مــا يحصــل
دائمــا فــي صناعــة الســينما العربيــة أيضــا:
ُ
مشــاريع ضخمــة تقـ َّـدم لجهــات إنتاجيــة،
بعضهــا عربــي ،وبعــد الحصــول على تمويل
ـيء منــه ،أو علـ َّـى إنتــاج أو بعضــه،
أو شـ ٍ
ٌ
يختفي املشروع ،أو ُينفذ قليل منه .مشاريع
ُ
ـاه إنتاجي،
منهــا ترفــع عناويــن م ّثيــرة النتبـ ٍ
معظمــه غربــي ،مــع أن الغــرب غيــر جاهـ ٍـل
ً
أفعــاال «تشــبيحية» عربيــة ،فمشــاريع عـ ّـدة
ُت َّ
وبلد،
شعب
قدم باسم الحرب األسدية ضد
ٍ
ٍ
أو تخريـ ٍـب حاصـ ٍـل فــي اليمــن أو لبنــان ،أو
مقاومــة فلســطينية الحتالل إســرائيلي ،إلخ.
ُ
ّ
إنتاجيــة ،لكــن
عناويــن كهــذه تغــري جهــات ُ
َّ
متساو واملشاريع املقدمة ،وهذا
التنفيذ غير
ٍ
دائم طبعًا.
غير
عــدم ذكـٍـر أســماء نابـ ٌ
ـزام
ـ
ت
ال
ـن
ـ
م
ـا،
ـ
ض
أي
،
ـع
ٍ
بصداقــات تربــط مــدراء مهرجانــات بنقــاد
ّ
ّ
وصحافيــن قالئــل .يظــن مــدراء أن الصداقــة
ٌ
ً
حاجــز يمنــع انتقــادًا وتوضيحــا وســجاال،
ّ
يحتــاج إليهــا كل فعل ســينمائي ،واملهرجان
ّ
املتضمنة
فعــل ســينمائي بامتيــاز .الدعــوات
ّ
توفيــر كل شــيء لناقــد وصحافــي ،مــن دون
ـوع مــن رشــوة
مقابــل مالــي ،تحتــوي علــى نـ ٍ

غلبة السياحي

ّ
ِّ
الربــع األخيــر مــن كل عــام تحديدًا ُيشــكل ،في
بإحباطــات وانهيــارات
عالـ ٍـم عربــي ُمصــاب
ّ
وانكســارات وأزمــات ،متنفســا ،عبــر ســينما
متقوقعــة.
غيــر منغلقــة وغيــر منعزلــة وغيــر
ُ
ّ
رغــم هــذا ،لــن تكون املهرجانــات كلها ـ املقامة
ّ
ـرات
فــي تلــك الفتــرة مــن كل عــام ،كمــا فــي فتـ ٍ
ُ
ّ
متفرق ّــة ـ مصانــة بتنظيـ ٍـم
ـدن
أخــرى ومـ ٍ
ُيريــح املدعويــن ويحثهــم ،فــي الوقــت نفســه،
ـافات واختبــارات ،يمــزج بعضهــا
علــى اكتشـ ٍ
ّ
ومحصنــة
بــن الســينمائي والســياحي،
بمعرفــة وافيــة فــي إدارة ســويةُ ،يفترض بها
ُ
ّ ُ
أال تخطــئ ،خصوصــا فــي مســائل تعتبــر
أساســية ،وتنفيذهــا غيــر محتاج إلــى نباهة
وأمــوال ،لشـ ّـدةّ بســاطتها .التفاصيــل ،ال ّتــي
ُي َظـ ّـن أحيانــا أنهــا غيــر ّ
مهمــة ،تمتلــك حقهــا
ّ
فــي ْأن تكــون ّ
مهمــة ،بينما منظمون عديدون
يتجاهلونهــا ،قص ـدًا وهــذا نـ ٌ
ـادر ،أو مــن دون
ّ
جهل وقلة تجربة وانعدام
قصــد ،وهذا دليــل
ٍ
ّ
ُ
تنبــه إلــى قواعــد أساســية وســهلة ،يفتــرض
ّ
بهــؤالء ،أو ببعضهــم علــى األقــل ،إدراكهــا،
ـاركات لهم فــي مهرجانات دولية،
ضــل مشـ
ٍ
بف ّ
ُمصنفة فئة أولى.
ّ
لكــن العالــم العربـ ّـي منهار في جوانب عيشــه
ويومياتــه ،مــا يؤثــر ســلبًا علــى مهرجانــات
ُ
ســينمائية عـ ّـدة تقــام فــي مدنــه .بعــض دولــه
يمتلــك صناعــة ســينمائية ،كمصــر واملغــرب
ٌ
وتونــس .دول أخــرى تجهــد فــي تحقيــق
ـام ،لبعضهــا حضــور وتأثيــر أعمــق
أفـ ٍ
ـض آخــر .االختصاصــات
ـ
ع
ب
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ب
وأك
ـم
وأهـ
ٍ
ّ
وعاملني /عامالت في
ًا
د
نقا
أن
رغم
مطلوبة،
ّ
صناعــة الســينما يتجنبــون االختصــاص،
ّ
ّ
ُمفضلــن انفتاحــا على كل األنواع واألشــكال
ْ
والتصنيفــات ،فالشــرط األساســي أن تكــون
ْ
األفــام ســينمائية ،وأن تســتوفي األفــام
شــروط الصنيع الســينمائي .رغم هذا ،يبدو
ّ
مؤسســو مهرجانــات عربيــة ومدراؤهــا غيــر
ـيء ،باســتثناء تقديــم أنفســهم
مكترثــن بشـ ٍ
كمؤسسي مهرجانات ومدرائهاُ ،
ّ
فيسافرون
ُ
ويشــاركون في محافل واحتفاالت ،ويلتقون
كثيريــن ،وبــن الكثيريــن ربمــا يكــون هنــاك
ّ
ّ
ـيء
ممــو َل أو منتــج ،يتمكنــون مــن الفــوز بشـ ٍ
ُ
َ
مــن كر ِمــه .قــارئ تعليــق كهــذا ربمــا يطالــب

«الجونة السينمائي»
بني  14و 22أكتوبر /تشرين األول
ُ
 ،2021تقام الدورة الـ 5لـ«مهرجان الجونة
السينمائي» .برنامج ّ
ّ
يتضمن أفالمًا
متنوع
مختارة من مهرجانات دولية ،ومساحة
ملتعة املشاهدة ،واستضافة لنقاهة
ّ
وأعطاب ّ
ٌ
بتنظيم
عدة تتعلق
وسياحة،
ٍ
ّ
يزداد سوءًا ،وبإدارة تتخبط بنزاعات
ّ
بهرجة ومصالح وعالقات من
خفية بني
ٍ
جهة ،ومن جهة أخرى رغبة متواضعة
الشتغال مهني احترافي ،يصطدم
بأمزجة تتناقض وحيوية السينما كفعل
ثقافي وفني .يحاول «مهرجان الجونة
السينمائي» أن يكون له صدى يتجاوز
ّ
املحلي إلى الدولي .املحاولة تخف دورة تلو
ألسباب ال عالقة لها بالسينما ،في
أخرى
ٍ
إصرار على تنظيمه سنويًا.
مقابل
ٍ

العراقية زهرة غندور في «الجونة» :سياحة وسينما (عمّ ار عبد رب ّه /فرانس برس)

ال فائدة من تسجيل
مالحظات نقدية فال
يهتم بها
أحد
ّ
ْ
ّ
مبطنــة ،إذ يخجــل نقــاد وصحافيــون مــن
انتقاد وتوضيح وســجال ،أو ال يجرأون ،مع
ّ
ـرث بـ«دعــوة مجانيــة»
أن بعضهــم غيــر مكتـ ٍ
كهــذه ،فيقــول ويطــرح مالحظــات نقديــة،
وبعــض آخــر ّ
نقاش مطلوب،
يتردد فــي إثارة
ٍ
ّ
مهرجانــات عربيــة
ملعرفتــه بــأن مــدراء
ّ
يريــدون األحســن لهــا ،لكنهــم يصطدمــون
بعوائــق كثيــرة ،أبرزهــا وأخطرها «صاحب»
ّ
ممولــه فــي آن واحــد،
املهرجــان ،وهــو
ّ
وحاشــيته .هنــاك مشــكلة أخــرى ،تتعلــق
بجنســية مديــر هــذا املهرجــان أو ذاك :فــي
ّ ْ
عربي أن يبرع في تأدية
مصر ،يستحيل ألي
وظيفتــه مدي ـرًا ملهرجــان مصــري دولــي ،مــا
دام يتعامــل مــع مصريــن فــي مناصــب أكبــر
منــه ،ومعظــم هــؤالء غيــر ُمــدرك معنــى إدارة
مهرجــان وأهميتــه ودوره فــي االجتمــاع
والثقافــة والفنــون ،والصناعــة الســينمائية
بحـ ّـد ذاتهــا .يعانــي املديــر ملهرجــان ضغوطًا
ّ
ّ
ممولــه .هنــاك أيضــا
شــتى مــن صاحبــه ـ
عاملــون وعامــات فــي مجــاالت مختلفــة،
يجهــدون فــي ســعيهم ّ اليومــي إلــى تأديــة
واجبهــم كمــا يجــب ،لكنهــم يعانــون قــرارات
ّ
وممولــه،
استنســابية مــن صاحــب املهرجــان
ومــن حاشــيته املســتلمة مناصــب أعلــى .هــذا
ّ ّ
ٌ
مهني البتة.
قاس .هذا غير
صعب .هذا
ٍ
ال مواجهة وال نقاش

ِّ
ّ
يواجــه مهرجانــا
لــذاُ ،يفضــل الناقــد أال
ِ
كهــذا ،مليئــا بأخطــاء وهنات وخلــل ،إلدراكه
ّ
أن مدي ـرًا عربيــا فــي منصـ ٍـب أساســي فــي
ً
مهرجان مصري مثال غير قادر على ترتيب
األمــور ،أو ربمــا يكــون موافقًا على االنخراط

نعومي واتس في افتتاح «المهرجان الدولي لألفالم بمراكش ( »2019دومينيك شار ّيو)Getty /

فــي لعبــة املصالــح والعالقــات .والناقــد
ّ
ْ
ُيــدرك أن جنــودًا مجهولــن يبذلــون كل مــا
لديهــم مــن أجــل صــورة أفضــل للمهرجــان،
النافذيــن فيــه غيــر آبــه بهــم وبمــا
وبعــض ُ ِّ
بأفالم
كتاباته
حصر
الناقد
ل
فض
يفعلون .ي
ٍ
ُ
وحــوارات ،أو بمســائل تطــرح فــي لقــاءات
وجلســات ،بعي ـدًا عــن فكــرة املهرجــان وعللــه
ـاف للمهنة.
الكثيــرة .هــذا غيــر مهنــي ،بــل منـ ٍ
ّ
ـلوب كهــذا ،لقناعته
لكـ ّـن الناقــد يلجأ إلى أسـ ٍ
بــأن الكتابــة عــن األفــام وإجــراء حــوارات
ومتابعــة مســائل مختلفــة جـ ٌ
ـزء مــن مهنتــه،
ّ
نقد إزاء علل وهنات وخلل
وملعرفته بأن كل ٍ
ِّ
ُ
فــي املهرجــان لــن يغير شــيئًا .لذا ،يقول نقاد
وصحافيون قالئل بضرورة إلغاء «الدعوات
املجانية» ،كما يحصل ّفي مهرجانات دولية
ْ
عـ ّـدة ،ففــي اإللغــاء متنفــس أكبــر ،شــرط أن
ّ
وممولــه
يكــون «صاحــب» املهرجــان العربــي
منفتحًا على رأي ُيريد نقاشــا ُ
ويضيء على
مشــكلة« .الدعوات املجانية» تمنح املهرجان
ّ
ـهد
وصاحبــه ـ ممولــه مديحــا يريــده فــي مشـ ٍ
عربــي يعتــاد املديــح فقط ،وينفــر من كل رأي
بتطوير وبلور ٍة
مخالف ،واالختالف مهموم
ّ ٍ
وتقـ ّـدم ،وصاحــب املهرجــان
ومموله غير آبهٍ
ّ
بتطوير وبلورة
وتقدم ،فاملهرجان بالنسبة

إليه امتياز اجتماعي ال أكثر.
لوفرتهــا ُ ،تحتــاج املهرجانــات الســينمائية
مدن عربية وأجنبية ،إلى
العربية ،املقامة في ٍ
أكثــر مــن دراســة وتحليــل .التماهــي ببعــض
الغــرب غيــر ُمبـ َّـرر ،بــل ُمســيء إلــى الســينما
والجغرافيــا العربيــة ،وإلــى مفهــوم املهرجــان
وضرورتــه وأهميتــه .الرغبــة فــي تشــابهٍ مــع
ُ ّ ْ
ً ّ
ضر ،إن لم يكن قاتال .لكن االستفادة
الغرب م
ُ
مــن تجــارب الغــرب فــي صنــع مهرجانــات
ُ ّ
ـاه أو دونيــة.
سـ
ـينمائية ملــح ،مــن دون أي تمـ ٍ
ّ
ّ
املــأزق أن مهرجانــات عربيــة عــدة تســتقي
مــن الغــرب بهرجــة وأضــواء وسـ ّـجادًا أحمــر
واســتعراضات ،بينمــا األساســي ،كالفعــل
ّ
ـود ،وهــذا
املؤسســاتي املتكامــل ،غيــر موجـ ٍ
مقتــل املهرجانــات العربية ،وبعضها خاضع
البتــزاز ســلطات حاكمــة ،وبعضــه اآلخــر
ٌ
مرتبــط بشــخص املمـ ّـول ،الــذي يبغــي بهرجة
ّ
وأضــواء وســجادًا أحمــر واســتعراضات ،وال
ّ
شــيء آخــر ،علــى حســاب الســينما ،أو أقلــه
علــى حســاب بديهيــات جوهريــة فــي صناعــة
املهرجان ،كالتنظيم ،وإصدار املطبوعات قبل
ّ
وآليات تشــكيل لجان التحكيم،
بدء كل دورة،
ُ
ً
ْومدى مصداقية املشاركني فيها ،مثال.
ْ
إذ كيــف ُيعقــل أن يبلــغ مهرجــان عربــي عامــه
الخامس أو العاشر ،واألخطاء نفسها ّ
تتكرر
دورة تلــو أخــرى؟ هنــاك نكتــة متداولــة زمــن
ـوام
«مهرجــان دمشــق الســينمائي» ،فــي أعـ ٍ
ســابقة« :كاتالــوغ» هــذه الــدورة يصــدر فــي
الــدورة املقبلــة بعــد عامــن ،فالبيروقراطيــة
قاتلــة فــي نظــام شــمولي غيــر آبــهٍ بثقافــة
ٌ
ْ
ْ
وفنــون .لكــن ،أيجــوز أن يطغــى فعــل كهــذا
ْ
فــي مهرجانــات حديثــة؟ أيجــوز أن ُيشــبه
مهرجــان ـ ُيقــام فــي عصـ ٍـر متطـ ّـور ،تقنيــا

ـدن يمتلــك بعــض ناســها
علــى األقــل ،وفــي مـ ٍ
ِحرفيــة وقــدرات علــى ابتــكار املهـ ّـم واألفضــل
ـ مهرجانــات ســابقة ،تعانــي وهنــا وعج ـزًا
وخرابًا في زمن ٌ قديم؟
ْ
املعضلــة كامنــة فــي أن االجتمــاع العربــي
ّ
ٌمصـ ٌ
ـلطات
ـاب بوهــن وعجــز وخــراب ،ألن سـ
ٍّ
ُ
حاكمة تبغي ضربه الســتمرار حكمها ،وألن
أثريــاء يريــدون املهرجــان واجهــة إعالميــة
هــون
لهــم علــى حســاب السـ
ـينما ،التــي ًيتبا ّ
ّ
ولعلهــم ّ
ّ
يحبونهــا فعــا ،لكنهــم
بحبهــم لهــا،
غيــر عارفــن ّ بقواعــد املهرجــان وأصولــه
ّ
ُ
ـارف
وآلياتــه ،ويفضلــون إمــا اســتغالل عـ ٍ
ّ
مــن دون منحــه حريــة كاملــة للعمــل ،وإمــا
التعــاون مــع غيــر العــارف ،فهــو ُيريحهــم مــن
ّكل ّ
هم ،لعدم اعتراضه على ّ
أي شــيء ،ولعدم
ُ
اهتمامــه بمعنــى املهرجــان وحســن ســلوكه.
ً
أثريــاء يصرفــون أمــواال طائلة علــى «نجوم/
نجمــات» ،وحفــات وســهرات ومســائل ال
عالقــة لهــا بالســينما كفــن وثقافــة وصناعــة،
ـارف باملهنــة يريــد شــيئًا
ويبخلــون علــى عـ ٍ
نافعــا مــن أموالهــم لتنظيــم مهرجان بحســب
أصول التنظيم والعمل.
مالحظات

ّ
ـامل كل املهرجانــات الســينمائية
هــذا غيــر شـ ٍ
ّ
العربية ،فبعضها فعال وضروري ،وفعاليته
ّ
منبثقــة مــن تمكنــه فــي إتاحــة فرصــةٍ لعرض
ـام غيــر مقبولــة فــي الصــاالت التجاريـ ًـة،
أفـ ٍ
وفي منح سينمائيني وسينمائيات مساحة
ـكار ومشــاريع،
لتقديــم مــا لديهــم مــن أفـ ٍ
ـح تمويليــة
وبعضهــم يحصــل علــى منـ
ّ
ٍ ْ
يوفرهــا هــذا املهرجــان أو ذاك ،وإن بمبالــغ
وشروط أكثر.
قليلة
ٍ
املكتــوب أعــاه مالحظــات تبغي نق ـدًا ،وترغب
ـاش .املهرجانــات الســينمائية العربيــة
فــي ن ٌقـ ٍ
كثيــرة ،واملغــرب أكثــر الــدول العربية الشــاهدة
ومعظمهــا غيــر
علــى وفــرة املهرجانــات،
ّ
ـروف وغيــر مهـ ّـم وغيــر مؤثــر وغيــر ذي
معـ ٍ
ـخصية وعالقات
ـ
ش
مصالح
ـتثناء
ـ
س
با
فائدة،
ّ
ْ
ّ
عامــة .تحــاول مصــر أن تتجنــب هــذا ،لكــن
ُ
مهرجانــات تقــام فــي مــدن مختلفــة فيهــا
ُمصابــة بعطـ ٍـب أو أكثــر ،لعجزها عــن الخروج
ّ ّ
مــن وهــج الهالــة ،التــي ُيظــن أن مهرجانــات
كهــذه تمنحها ّ
ملؤسســن ومديرين ومشــرفني
ّ
ٌ
ومنتفعني ،وهذا كله حاصل في املغرب أيضًا.
ٌ ّ
ـات التاريخيــة فاقــدة لــكل معنــى أو
املهرجانـ ُ
فعل ،كتلك املقامة في دمشق والقاهرة وقرطاج
زمــن االجتهــادات الثقافيــة والفنيــة والفكريــة
ّ
واإليديولوجيــة ،مــع أن مــدراء جددًا لبعضها،
ُ
ّ
املستمر في زمن االنهيارات الكثيرة ،يحاولون
انتشــالها مــن وهنها وخرابهــا ُ
وحطامها ،من
دون فائــدة ،فالعجــز والشــيخوخة ضاربــان
ّ
فيهــا حتــى املــوت .مالحظــات كهــذه غيــر
ّ
ـاش وتفكيــر.
حاســمة ،فالحســم إلغــاء لــكل نقـ ٍ
زمــاء مهنــة يطرحون املســألة بــن حني وآخر،
ْ
ْ
لنقاش مطلوب .لكن،
وإن من دون إثارة فعلية
ٍ
ّ
أهناك من يهتم ويكترث؟

سينما التحريك

يقول محمد بيوض (الصورة) ،المدير الفني لـ«المهرجان الدولي
ِّ
لسينما التحريك بمكناس»ّ ،
ينظم ملتقى ما وال يفكر في
إن «من
الــجــمــهــور الـــــذي ســيــحــضــر،
والتوقيت المناسب له ،والفضاء
الــمــائــم ،وهـــل هــنــاك وســائــل
مواصالت عند انتهاء النشاط في
ساعة متأخرة من الليل أم ال ،من
ّ
كل ذلك ال يستحق
ال يفكر في
م ّ
نظم مهرجان» .يُضيف
صفة ُ
ّ
أن «حضور الطلبة المستفيدين
مهمة
من التكوين يضمن فئة
ّ
من الجمهور».

أوليفر ستون :ضيف عالمي في مهرجانات عربية (مايكل كامبانيال)Getty /

محمد حفظي (شيليجاش أوالري)Getty /

يلتقي نادي
أرسنال اإلنكليزي
نظيره كريستال
باالس ،في
الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة
القدم ،اليوم
اإلثنين ،خالل
المرحلة الثامنة
من عمر
المسابقة.
وتبدو
المواجهة
عاطفية بالنسبة
للفرنسي
والالعب السابق
باتريك فييرا،
مدرب باالس،
وهو الذي
يعد واحدًا من
أساطير أرسنال،
التي صنعت
إنجازات النادي
منذ عام 1996
حتى ،2005
وحصد برفقته
لقب الدوري 3
مرات والكأس
اإلنكليزية في
 4مناسبات ،مع
المدرب أرسين
فينغر.

عودة عاطفية لفييرا
فييرا يعتبر واحدًا من أساطير أرسنال (سباستيان فريج)Getty/

«فيفا» يفرض غرامة
على هندوراس بسبب
هتافات عنصرية

بيرز وبوالسيك يحرزان
لقب زوجي الرجال في
«إنديان ويلز»

إليز ميرتنز وهسيه
سو وي تتوجان بلقب
زوجي جديد

فرض االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة
على هندوراس بسبب السلوك «العنصري»
لبعض مشجعيها خالل مباراة أمام الواليات
املتحدة في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي املؤهلة ملونديال  2022في
قطر .وأفاد سكرتير االتحاد الهندوراسي للكرة،
ّ
خوسيه إرنستو ميخييا ،أن «فيفا» فرض غرامة
قدرها  65ألف دوالر بسبب ترديد  50أو 60
مشجعا هتافات عنصرية ضد العبني أميركيني.

توج الالعب األسترالي جون بيرز وزميله
السلوفاكي فيليب بوالسيك بلقب زوجي الرجال
ّ
في بطولة «إنديان ويلز» للتنس ،عقب تغلبهما
على الزوجي الروسي املكون من أندري روبليف
وآصالن كاراتسيف .وتمكن بيرز وبوالسيك من
التغلب على روبليف وكاراتسيف بنتيجة  3-6و6-7
( )5-7في ساعة و 29دقيقة ،بعدما كانت املجموعة
الثانية قوية للغاية .ويعد هذا اللقب األول لبيرز
( 33عامًا) وبوالسيك ( 36عامًا) كثنائي.

توجت البلجيكية إليز ميرتنز والتايوانية هسيه
سو وي بلقب زوجي السيدات في بطولة «إنديان
ويلز» عقب تغلبهما على الثنائي املكون من
الكازاخية إلينا ريباكينا والروسية فيرونيكا
كوديرميتوفا .وتمكنت ميرتنز وهسيه من الفوز
على ريباكينا وكوديرميتوفا بنتيجة )1-7( 6-7
و 3-6في ساعة و 34دقيقة .ويعد هذا اللقب
الثاني مليرتنز وهسيه كثنائي ،بعدما فازتا بلقب
زوجي السيدات في «ويمبلدون» هذا العام.
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مباريـات
األسبـوع

نجحت أندية األهلي والزمالك المصريان والمريخ
السوداني والنجم الساحلي التونسي في تحقيق
نتائج جيدة في جولة ذهاب دور الـ 32من
مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

دوري
أبطال أفريقيا

تشلسي ينجو من فخ برينتفورد بانتصار صعب
استعاد تشلسي صــدارة البريميرليغ من ليفربول بفوزه بشق األنفس خارج
قواعده على برينتفورد بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وعلى ملعب (برينتفورد) ،يدين «البلوز» بالفضل
في هذا االنتصار الثمني ملدافعه بن تشيلويل صاحب هدف اللقاء الوحيد في
الدقيقة األخـيــرة مــن عمر الـشــوط األول .وك ــان بــإمـكــان أصـحــاب األرض قلب
الطاولة فــي الـشــوط الثاني لــوال ســوء الحظ الــذي رافقهم فــي أكثر مــن فرصة،
إما بسبب تألق الحارس إدوارد ميندي ،أو بسبب تألق املدافع تريفوه شالوباه
الــذي أخــرج الـكــرة مــن على خــط املــرمــى فــي إحــدى هجمات برينتفورد .وبهذا
الفوز الثمني يستعيد تشيلسي صدارة الترتيب من ليفربول ( 18نقطة) ،الذي
اكتسح واتفورد بخماسية نظيفة ،بعد أن رفع رصيده إلى  19نقطة ،بينما تكبد
برينتفورد خسارته الثانية هذا املوسم ليتوقف رصيده عند  12نقطة.
السيتي يهزم بيرنلي بثنائية
استعاد مانشستر سيتي انتصاراته سريعًا فــي البريميرليغ بـفــوزه على
ضيفه بيرنلي بثنائية نظيفة ،وذلك ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وعلى ملعبه (االتحاد) ،سجل «السيتيزنس» هدفًا
كل شوط ،حيث مهد البرتغالي بيرناردو سيلفا للفوز بهدف أول مبكر
في ّ
بعد  12دقيقة فقط من صافرة البداية .ثم في الدقيقة  71عزز النجم البلجيكي
كيفني دي بروين الفوز بهدف آخر .وبهذا الفوز ،الخامس هذا املوسم ،يستعيد
حامل اللقب طعم الفوز سريعًا بعد التعادل في الجولة األخيرة قبل التوقف
الدولي أمام ليفربول ( ،)2-2ليرفع رصيده إلى  17نقطة .أما بيرنلي فلم يحقق
أي انتصار منذ بداية املوسم ،ليستقبل خسارته الخامسة ،ويبقى في منطقة
الخطر (املركز الـ 19وقبل األخير) بثالث نقاط فقط.

نتائج مميزة للعرب

القاهرة ــ العربي الجديد

تـ ـع ــادل الـ ـن ــادي األهـ ـل ــي امل ـص ــري،
حامل اللقب ،مع مضيفه الحرس
الوطني بطل النيجر ،بهدف لكل
فريق ،في املباراة التي جرت بينهما في جولة
ذهاب دور الـ 32لبطولة دوري أبطال أفريقيا
لكرة الـقــدم .وبهذه النتيجة ،بــات األهلي في
حــاجــة للفوز بــأيــة نتيجة ،أو الـتـعــادل بــدون
أه ــداف ،مــن أجــل حصد بطاقة التأهل للدور
املقبل «املـجـمــوعــات» .وج ــاء الـتـعــادل فــي ظل
أجــواء صعبة عانى منها األهـلــي ،تصدرتها
الغيابات العديدة في صفوفه ،أبرزها افتقاده
لـصــانــع أل ـعــابــه األول مـحـمــد م ـجــدي قـفـشــة،

األهلي المصري نجح
في حصد لقب النسخة
السابقة ألبطال أفريقيا
باإلضافة إلى محمد الشناوي حارس املرمى
وقائد الفريق ،إلى جانب الصفقات الجديدة
ب ـيــرســي ت ــاو ول ــوي ــس مـيـكـيـســونــي الـثـنــائــي
األفــريـقــي املـمـيــز ،إلــى جــانــب اإلره ــاق البدني
الذي كان عليه العديد من العبي األهلي ممن
شــاركــوا مــع منتخبات بــادهــم فــي تصفيات

األهلي يأمل في االحتفاظ باللقب (أحمد عواد)Getty/

الزمالك أحد الفرق المرشحة لحصد البطولة (أحمد عواد)Getty/

كامال
كأس العالم .وشهد الشوط األول تفوقًا
ً
لــأهـلــي عـلــى منطقة ال ــوس ــط ،عـبــر تحركات
الثالثي حمدي فتحي وعمرو السولية وإليو
ديــانــغ والح ــت لــه ع ــدة ف ــرص للتسجيل ،عن
ط ــري ــق ط ــاه ــر م ـح ـمــد ط ــاه ــر وم ـح ـم ــود عـبــد
املـنـعــم كـهــربــا ومـحـمــد شــريــف ،ونـجــح العبه
ال ـت ــون ـس ــي ع ـل ــي م ـع ـل ــول ف ــي ت ـس ـج ـيــل ه ــدف
التقدم في الدقيقة  ،19من ركلة جزاء لينتهي
ال ـش ــوط بـتـقــدم أه ـ ــاوي .وم ــع ب ــداي ــة الـشــوط
ال ـثــانــي ،تـحـســن أداء ال ـح ــرس الــوط ـنــي بطل
النيجر مع التشجيع الجماهيري الــذي حاز
عليه ،وضغط على األهلي مستفيدًا من هبوط
معدالت العبيه البدنية ،ولم تفلح التغييرات
الـ ـت ــي أجـ ــراهـ ــا ب ـي ـت ـســو م ــوس ـي ـم ــان ــي امل ــدي ــر
الفني في إحــداث فــارق ،وأبرزها أكــرم توفيق
وول ـيــد سـلـيـمــان ،وكـتـبــت الــدقـيـقــة  75نجاح
ال ـح ــرس ف ــي تـسـجـيــل هـ ــدف ال ـت ـع ــادل ،بـقــدم
العـبــه أدي ــوري ،ليمر الــوقــت وســط مـحــاوالت
أهــاويــة للتسجيل عـبــر محمد شــريــف دون
ج ـ ـ ـ ــدوى ،ويـ ـط ـل ــق الـ ـحـ ـك ــم صـ ــافـ ــرة ال ـن ـه ــاي ــة
معلنًا تعادل األهلي والحرس الوطني .وأكد
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ،املدير
الفني لألهلي املصري في املؤتمر الصحافي،
عقب اللقاء عدم رضاه عن النتيجة ،وأضاف:
«أتمنى تطبيق تقنية الفيديو في كل املباريات
ّ
أمــام الحرس الوطني ،لنا ركلة جــزاء بخالف
ما تم احتسابها ،من الصعب أن تلعب خارج
ملعبك ويحتسب لك الحكم ركلتي جزاء ،لكن
لدينا ركلة لم تحتسب كانت كفيلة بمنحنا
الفوز في اللقاء ،نحن لعبنا من أجل الفوز».
وأض ـ ـ ــاف مــوس ـي ـمــانــي «ل ـع ـب ـنــا ب ـش ـكــل جـيــد
وس ـج ـل ـنــا ه ــدف ــا ف ــي ال ـش ــوط األول ول ـك ــن لم
ن ـح ــاف ــظ ع ـل ــى الـ ـتـ ـق ــدم ،وأهـ ــدرنـ ــا ف ــرص ــا فــي
النصف الثاني ،وتركنا الوسط كثيرًا للحرس
الوطني ،الــذي سجل التعادل ،وعلينا النظر
إلــى األمــور اإليجابية ،يجب أن نكرر تفوقنا
ولكن هــذه املــرة مع تحقيق الفوز في اإليــاب،
خــاصــة م ــع عـ ــودة الع ـبــن غ ــاب ــوا ع ــن م ـبــاراة
ال ــذه ــاب» .مــن جـهـتــه ،نـجــح الــزمــالــك املـصــري
فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى ت ــوسـ ـك ــر ال ـك ـي ـنــي
ب ـهــدف مـقــابــل ال ش ــيء ،ف ــي مـبــاراتـهـمــا على
مـلـعــب «ن ـيــابــو ن ــاش ـي ــون ــال» ،مـعـقــل تــوسـكــر
في العاصمة الكينية نيروبي .وبهذا الفوز،
أصـبــح يكفي الــزمــالــك الـتـعــادل ،بــأيــة نتيجة،
أو الـفــوز بــأيــة نتيجة فــي جــولــة اإلي ــاب على
ملعبه في مصر ،لحسم بطاقة التأهل للدور
املـقـبــل .وسـ ّـجــل هــدف امل ـبــاراة الــوحـيــد أشــرف
بن شرقي في الدقيقة  .48وجــاء فوز الزمالك

التسيو يكبد إنتر خسارته األولى في الدوري اإليطالي
قلب فريق التسيو الطاولة على إنتر ميالنو وكبده هزيمته األولــى هذا املوسم
في «السيري آ» بثالثة أهــداف لهدف في لقاء الجولة الثامنة من دوري الدرجة
األولى اإليطالي لكرة القدم الذي احتضنه ملعب (األوليمبيكو) .وتقدم الكرواتي
إيفان بيريتشيتش من ركلة جزاء لفائدة حامل اللقب في (د ،)12.وعادل شيرو
إيموبيلي ألصحاب األرض من ركلة جزاء في (د ،)64.وأضاف زميله فيليبي
أندرسون الهدف الثاني في (د ،)81.وحمل الهدف الثالث توقيع ميلينكوفيتش
سافيتش في (ق .)91وشهدت املـبــاراة خشونة مفرطة من جانب العبي كال
الـفــريـقــن ،حـيــث أش ـهــر الـحـكــم  9ب ـطــاقــات ص ـفــراء ( 3ألص ـحــاب األرض و6

محتال املركز الـ5
للضيوف) .وبانتصاره رفع التسيو رصيده إلى النقطة الـ،14
ً
في جــدول الترتيب ،بينما توقف رصيد إنتر ميالنو عند  17نقطة في املركز
الــ .3وقلب سبيزيا الطاولة على ساليرنيتانا وانتصر عليه بهدفني لهدف في
اللقاء الذي احتضنه ملعب (ألبرتو بيكو) .وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق
سيمون نوانكو في (د ،)39.وتـعــادل ألصحاب األرض دافيد ستريليتش في
(د ،)51.وأضاف الثاني زميله فيكتور كوفالينكو في (د.)76.
جماهير المريخ تأمل في تحقيق فريقها نتائج إيجابية (إبراهيم حميد)Getty/

مستحقًا ،وكان الطرف األفضل طيلة شوطي
املباراة ،وأهدر  3فرص للتسجيل ،عبر سيف
الــديــن الجزيري وأش ــرف بــن شرقي ويوسف
أوب ــام ــا ف ــي ال ـش ــوط األول ،ث ــم س ـجــل هــدفــن
أحــدهـمــا لــن شــرقــي واآلخ ــر ملـحـمــود الــونــش
في الدقيقة  68ألغاهما الحكم ،كما الحت له
فرصتان للتسجيل ،عن طريق زيزو وأوباما
لم يكتب لهما النجاح ،ليكتفي الزمالك بهدفه
الوحيد .ونجح الفرنسي باتريس كارتيرون،
املــديــر الفني للزمالك ،فــي إدارة اللقاء بشكل
ج ـيــد ،واع ـت ـمــد عـلــى ال ـق ــوام األس ــاس ــي ،ال ــذي
نـجــح ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى لـقــب بـطــل ال ــدوري

املصري في املوسم املاضي ،يتصدره محمد
أبــوجـبــل فــي حــراســة املــرمــى ،ومـحـمــود عــاء
وم ـ ـح ـ ـمـ ــود ال ـ ــون ـ ــش وطـ ـ ـ ـ ــارق حـ ــامـ ــد وإم ـ ـ ــام
عــاشــور ويــوســف أوبــامــا وأش ــرف بــن شرقي
وأح ـمــد سـيــد زي ــزو وسـيــف الــديــن الـجــزيــري.
وأع ــرب كــارتـيــرون ،املــديــر الفني للزمالك عن
سـعــادتــه بــالـفــوز الـغــالــي ال ــذي حققه العـبــوه
عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه ت ــوسـ ـك ــر الـ ـكـ ـيـ ـن ــي ،وأضـ ـ ــاف
«حققنا فــوزًا غاليًا ومهمًا على فريق كبير،
هــو توسكر ،حــذرت الالعبني مــن التطور في
ال ـك ــرة الـكـيـنـيــة ،ول ـنــا ذك ــري ــات غـيــر سـعـيــدة،
قبل عامني بالخسارة من غورماهيا منافس

االتحاد الجزائري يكشف آلية التأهل في التصفيات األفريقية
ستكون حسابات التأهل
معقدة بالتصفيات
األفريقية إذا تساوى منتخبا
الجزائر وبوركينا فاسو
الجزائر ــ أشرف شكري

المنتخب الجزائري يطمح إلى حسم التأهل مبكرًا (كاثرين ستينكيست)Getty/

يتنافس منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو
على ورقــة التأهل مــن املجموعة األول ــى إلى
ال ـ ــدور ال ـفــاصــل ال ـخ ــاص بـتـصـفـيــات ال ـقــارة
ال ـس ـمــراء املــؤهـلــة إل ــى مــونــديــال قـطــر ،2022
حيث يتقاسم املنتخبان ال ـصــدارة برصيد
 10نقاط وقبل جولتني من ختام املجموعات
التصفوية .وتساءلت الجماهير الجزائرية
ُ
فصل فيها بــن هوية
عــن الطريقة التي سي َ
املـتــأهــل فــي حــالــة ت ـســاوي ع ــدد الـنـقــاط بني
«الـخـضــر» و«الـخـيــول» ،إذ يبقى ذلــك ورادًا،
بما أن املنتخبني كالهما قــادر على تجاوز
جيبوتي والنيجر تواليًا في الجولة املقبلة،
قبل لعب مباراة فاصلة بينهما على ملعب
«م ـص ـط ـف ــى تـ ـش ــاك ــر» ف ــي ال ـب ـل ـي ــدة ي ـ ــوم 14
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل.
ونشر االتحاد الجزائري لكرة القدم تفاصيل
املـ ـ ــادة الـ ـ ـ « »20م ــن ل ــوائ ــح امل ـس ــاب ـق ــات الـتــي
ترعاها «فيفا» ،إذ إن املعيار األول للفصل بني
منتخبات املـجـمــوعــة م ـعــروف ل ــدى الجميع،
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واملتمثل في املنتخب الحاصل على أكبر عدد
مــن النقاط فــي جــدول الترتيب .أمــا فــي حالة
تساوي عدد النقاط بني املنتخبنيُ ،
فيلجأ إلى
فــارق األهــداف ،بمعنى أنه حتى اآلن ستكون
األفضلية ملنتخب الجزائر الــذي يملك فارقًا
ق ــدره ( )+19كــأقــوى ه ـجــوم فــي الـتـصـفـيــات،
فيما يملك منتخب بوركينافاسو فارق أهداف
قدره ( ،)+9مع التذكير بأن مباراة الذهاب بني
املنتخبني في مدينة مراكش املغربية انتهت
بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.
وفي حالة َكون املنتخبني متساويني في فارق
األهداف ،وهذا صعب التحقيق في املجموعة
األول ــى ،نظرًا للفارق الشاسع بــن منتخبي
الجزائر ومنافسه منتخب بوركينا فاسو ،إال
أنه ُ
سيلجأ إلى معيار أقوى هجوم بينهما،
ّ
وه ــذا ال ــذي يـصــب كــذلــك فــي مصلحة رفــاق
النجم املـتــألــق ري ــاض مـحــرز ،الــذيــن سجلوا
 17هــدفــا مقابل  8أه ــداف ملنتخب بوركينا
فاسو .وإن حصل التساوي في تلك املعايير
املــذكــورةُ ،يلجأ بعد ذلــك إلــى تحديد ترتيب
املنتخبني عبر عدد النقاط التي ُح ِصل عليها

في حال تساوي عدد
النقاط بين المنتخبين يُلجأ
إلى فارق األهداف

ثــم فــارق األه ــداف ،م ــرورًا بــأقــوى هجوم بني
املنتخبني املتنافسني على ورقة الترشح من
كل مجموعة .والقاعدة األخيرة للفصل بني
هوية املترشحني ستكون بالعودة إلى سجل
البطاقات امللونة في مباريات التصفيات ،إذ
إن البطاقة الصفراء تعني حصول املنتخب
على (ناقص  1نقطة) ،والبطاقة الحمراء غير
مباشرة (ناقص  3نقاط) ،و(ناقص  4نقاط)
في البطاقات الحمراء املباشرة ،أما في حالة
وجـ ـ ــود العـ ــب ح ـص ــل ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ص ـف ــراء،
باإلضافة إلى بطاقة حمراء مباشرة ،فيعني
ذلك (ناقص  5نقاط).
يــذكــر أن االتـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم «فيفا»
سيسحب قرعة الدور الفاصل من التصفيات
األفريقية املؤهلة إلى مونديال  ،2022يوم 18
ديسمبر /كــانــون األول املقبل فــي العاصمة
القطرية الــدوحــة ،وذل ــك على هــامــش بطولة
كأس العرب للمنتخبات ،مع األخذ باالعتبار
تــرتـيــب «ف ـي ـفــا» ال ـخــاص ب ـيــوم  16ديسمبر.
وحققت الجزائر رقمًا فريدًا ،حيث لم يتذوق
املـنـتـخــب طـعــم الـهــزيـمــة فــي  31م ـب ــاراة ،منذ
خـســارة «الـخـضــر» ،للمواجهة أم ــام منتخب
بنني ،في  16أكتوبر /تشرين األول عام ،2018
وحطم منتخب الجزائر
بهدف مقابل ال شيء.
ّ
الرقم القياسي ملنتخب فرنسا ( 30مـبــاراة)،
دون هزيمة بني أعوام  1994إلى  ،1996وأيضًا
منتخب إيطاليا بني سنوات  1935إلى ،1939
ومعادلة الــرقــم القياسي ملنتخب األرجنتني
( 31مباراة) ،بني أعوام  1991إلى .1993

تــوس ـكــر ،وق ـم ـنــا ب ــاإلع ــداد ال ـج ـيــد ل ـل ـم ـبــاراة،
ونـفــذ الــاع ـبــون التعليمات بشكل يدعوني
للفخر بهم ،وحققنا الفوز ،وعبر تفوق كامل،
سجلنا هــدفــا لــن شــرقــي وآخ ــر لــم يحتسب،
وكـ ــان صـحـيـحــا ،ول ــم يـحــالـفـنــا الـتــوفـيــق في
ترجمة عــدة فــرص أخ ــرى» .وتــابــع كارتيرون
«رغـ ـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــوز لـ ــم ن ـح ـس ــم أي شـ ـ ـ ــيء ،عـلـيـنــا
التحسن في لقاء اإلياب ،وخوض املباراة بكل
جــديــة ،والعمل على زي ــادة الغلة التهديفية،
واستغالل الفرص بشكل مثالي ،والحصول
عـلــى بـطــاقــة ال ـتــأهــل» .وف ــي لـقــاء آخ ــر ،تـعــادل
النجم الساحلي التونسي مع مضيفه الجيش

ال ــروان ــدي ب ـهــدف لـكــل فــريــق ،فــي مـبــاراتـهـمــا
على ملعب األخـيــر فــي كيغالي .وبــات النجم
الساحلي فــي حاجة للفوز بأية نتيجة على
م ـل ـع ـبــه ،أو ال ـت ـع ــادل ب ـ ــدون أه ـ ـ ــداف ،لحصد
بـطــاقــة الـتــأهــل ملــرحـلــة امل ـج ـمــوعــات .وج ــاءت
امل ـ ـبـ ــاراة ق ــوي ــة ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ،ب ــدأه ــا الـنـجــم
الـســاحـلــي بــالـتـسـجـيــل عـبــر الـطـيــب مــزيــانــي
في الدقيقة  ،3ثم تعادل للفريق الرواندي عن
طريق مانيشيموي دجــابــال فــي الدقيقة .40
وأه ــدر الـنـجــم الـســاحـلــي الـعــديــد مــن الـفــرص
خــال الـلـقــاء ،عبر حسني بــن عـيــادة والطيب
م ــزي ــان ــي وم ــال ــك ب ـع ـيــو وص ـ ـ ــدام ب ــن ع ــزي ــزة.

وخسر نــادي شباب بلوزداد الجزائري ،أمام
أسيك ميموزا العاجي بثالثة أه ــداف مقابل
هــدف ،في لقائهما على ملعب األخـيــر .وبات
شباب بلوزداد في حاجة للفوز بهدفني مقابل
ال شيء في مباراة اإلياب بينهما على ملعب
األول ،من أجل انتزاع بطاقة التأهل .كذلك فاز
املــريــخ ال ـســودانــي  0-3عـلــى زانــاكــو الــزامـبــي.
وإل ـ ــى ج ــان ــب ال ـن ـتــائــج ال ـعــرب ـيــة فـ ــاز حــوريــا
الغيني على امللعب املالي بهدف دون رد في
مللعب األخ ـيــر ،فيما ف ــاز س ــاغ ــرادا األنـغــولــي
عـلــى رويـ ــال بـطــل إســواتـيـنــي بـثــاثــة أه ــداف
مقابل هدف.

بوكا جونيورز يرتقي للمركز الثالث
ارتقى بوكا جونيورز إلى املركز الثالث في الدوري األرجنتيني لكرة القدم
تغلبه على مضيفه أوراك ــان بثالثية نظيفة في إطــار الجولة ال ــ 16من
بعد ّ
البطولة .حملت ثالثية بــوكــا فــي امل ـبــاراة توقيع أغوستني أملـيـنــدرا (د)33.
ولويس فاسكيز (د )62.وماركوس روخو (د 76.من ضربة جزاء) .وبفوزه
رفع بوكا رصيده إلى  27نقطة وارتقى للمركز الثالث بفارق ست نقاط عن
ريفر بليت املتصدر وخمس عن تاييريس صاحب الوصافة وكالهما لم
يخض بعد مباراته بالجولة ،أما أوراكان فتجمد رصيده عند  22في املرتبة
الـ .12وقبل تلك املباراة سقط النوس في فخ التعادل  1-1أمام ضيفه بانفيلد
ليحصد نقطة واحدة فقط ويرفع رصيده إلى  27نقطة باملركز الرابع بفارق
األهــداف خلف بوكا ،بينما يحل بانفيلد في املركز الــ 22بــ 15نقطة .تقدم
بانفيلد في املباراة عبر خوان مانويل كروز (د )44.ثم أدرك خوسيه مانويل
لوبيز التعادل لالنوس (د.)86.

جابر تتألق وتصل إلى أعلى مركز في سجلها
المشوار الرائع لالعبة
التونسية أنس جابر في
«إنديان ويلز» توقف عند
نصف النهائي

توقف املـشــوار الــرائــع للتونسية أنــس جابر
عند الدور نصف النهائي من دورة «إنديان
وي ـلــز» األمـيــركـيــة الــدولـيــة فــي ك ــرة املـضــرب،
إحــدى دورات األلــف بحسب تصنيف رابطة
املحترفات (دبـلـيــو تــي أي ــه) ،بعد خسارتها
أمـ ــام اإلس ـبــان ـيــة بـ ــاوال ب ــادوس ــا  6-3و،6-3
لكنها حققت إن ـجــازًا كـبـيـرًا بــالــوصــول إلــى
ّ
قائمة الالعبات العشر األول.
وتقدم جابر أفضل مستوياتها في عام ،2021
ّ
إذ حققت حتى اآلن  48فوزًا ،وضمنت دخول
األول في العالم ،لتصبح أول
تصنيف العشر ُ
رياضية أو رياضي عربي يحقق هذا اإلنجاز
في النظام الحالي املعتمد للتصنيف.
وكانت جابر ،املصنفة  12في «إنديان ويلز»،
ق ــد أصـبـحــت ه ــذه الـسـنــة أول الع ـبــة عربية
ت ـح ــرز ل ـق ـبــا ف ــي دورات ل ـل ـم ـح ـتــرفــات ،بعد
تتويجها في «برمنغهام».
وت ـح ـت ــل ج ــاب ــر املـ ــركـ ــز الـ ـع ــاش ــر ح ــال ـي ــا فــي
تصنيف املحترفات ،وهو أفضل مركز احتله
العــب عربي على اإلط ــاق ،إذ وصــل املغربي
يــونــس ال ـع ـي ـنــاوي ف ــي عــامــي  2003و2004

إل ــى امل ــرك ــز ال ــراب ــع ع ـشــر .وقــات ـلــت جــابــر في
املجموعة الثانية لإلبقاء على آمــالـهــا ،لكن
اإلس ـبــان ـيــة املـصـنـفــة  27عــامل ـيــا ك ــان ــت أكـثــر
إص ــرارًا وبلغت امل ـبــاراة النهائية بعد كسر
إرســال التونسية أربــع مــرات ،لتحقق فوزها
الثاني في ثالث مواجهات على جابر ،كلها
على أرض صلبة.
وتـطـمــح الـتــونـسـيــة ال ـتــي خ ـســرت مـبــاراتــن
ن ـه ــائ ـي ـت ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي ت ـش ــارل ـس ـت ــون
وشـيـكــاغــو األمـيــركـيـتــن أي ـضــا إل ــى خــوض
بطولة املــاسـتــرز الختامية فــي غــواداالخــارا
املكسيكية الشهر املقبل.
ودخ ـ ـلـ ــت دورة «إن ـ ــدي ـ ــان وي ـ ـلـ ــز» وه ـ ــي فــي
املركز التاسع في تصنيف بطولة املاسترز،
وقــد ضمنت الـيــوم انـتــزاع املــركــز الثامن من
اليابانية ناومي أوســاكــا .وهــي املــرة األولــى
الـتــي تبلغ فيها جــابــر دور األرب ـعــة إلحــدى
دورات األل ـ ــف ف ــي م ـس ـيــرت ـهــا ،ح ـيــث تــوقــف
مشوارها عند ربع النهائي ثالث مرات.
وب ـع ــد إن ـج ــازه ــا ال ـك ـب ـيــر ،ودخ ــول ـه ــا قــائـمــة
الــ 10الكبار على مستوى العالم ،قالت أنس
فــي تصريح صـحــافــي« :الـحـلــم بــات حقيقة،
وهــذا ما كنت أبحث عنه منذ كنت في الــ16
مــن ع ـمــري .الــدخ ــول بـقــائـمــة الـ ــ 10األول هو
الـبــدايــة ،أعـلــم أنـنــي أستحق هــذا املـكــان منذ
ف ـتــرة طــويـلــة ،لـكـنــي أرغ ــب فــي إث ـبــات ذل ــك».
ووجهت البطلة التونسية سهام انتقاداتها
ل ــانـ ـتـ ـق ــاءات الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا ل ـع ـب ــة ال ـك ــرة
الـصـفــراء ،وأضــافــت الــاعـبــة« :رف ــض الــرعــاة

التعامل معي بسبب املكان الــذي أتيت منه،
عدال ،لم أفهم السبب من
وبالتأكيد هذا ليس ً
قبل وتقبلته ،واآلن أنا فخورة بما أنا عليه،
خ ـصــوصــا أنـ ــي ل ــم أع ـت ـمــد ع ـلــى اآلخ ــري ــن».
وت ــاب ـع ــت« :ع ـن ــدم ــا ت ـحــدثــت ن ـهــايــة املــوســم

النجمة التونسية أنس جابر ()Getty

املاضي حول طموحي بأن أكون من بني الـ10
األول ،شكك البعض في ذلك .لن نتوقف هنا
فـمــا زال أمــامـنــا الـكـثـيــر مــن الـعـمــل ،ســأفــرح
بهذا اإلنجاز التاريخي مع فريقي بعد نهاية
الـبـطــولــة ،وســأواصــل مــن أجــل رســم الفرحة

على وج ــوه الجمهور التونسي والـعــربــي».
وختمت حديثها بالقول« :ربما مر الجميع
بمسيرة صعبة ،ال أقول إن ظروفي األصعب،
لـكـنــي لــم أعـتـمــد عـلــى رع ــاة أو شـخــص غير
مهتم بالتنس أو الرياضة بشكل عــام ،األمر
الذي منحني الشجاعة لالستمرار وتحقيق
أهــدافــي ،واآلن أنــا بني أول  10مصنفات في
العالم» .وفــي منافسات الــرجــال التي تدخل
في إطار سابعة دورات املاسترز لأللف نقطة،
ودع الـيــونــانــي سـتـيـفــانــوس تسيتسيباس
ّ
واألملــانــي ألكسندر زفيريف املصنفان ثانيًا
وثالثًا تواليًا ،فانضما إلــى النجم الروسي
دان ـي ـي ــل م ــدف ـي ــدي ــف .خ ـس ــر ال ـي ــون ــان ــي أم ــام
الـ ـج ــورج ــي ن ـي ـك ــول ــوز بــاس ـيــاش ـف ـي ـلــي 6-4
و 2-6و 6-4واألملاني ّ
املتوج بذهبية األلعاب
األوملـبـيــة فــي طوكيو أمــام األمـيــركــي تايلور
فريتز  6-4و 3-6و.)3-7( 6-7
وسـ ـب ــق ل ـل ـي ــون ــان ــي ،امل ـص ـن ــف ث ــال ـث ــا عــاملـيــا
ووصيف بطولة روالن غاروس لهذا املوسم،
أن عانى األمرين في الدور السابق ،إذ احتاج
إلـ ــى ثـ ــاث م ـج ـم ــوع ــات وش ــوط ــن فــاصـلــن
لـلـفــوز عـلــى األس ـتــرالــي ألـيـكــس دي مـيـنــور.
وانتهى مسعى اليوناني للفوز بلقبه الثاني
فقط فــي دورات األلــف نقطة للماسترز بعد
الذي أحرزه العام املاضي في مونتي كارلو،
بخروجه على يد باسيالشفيلي املصنف 29
عامليًا وبطل دورة «ميونخ» ووصيف دورة
«الدوحة» هذه السنة.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
يجلس العديد من المدربين على دكة البدالء حاليًا حول العالم ،ينتظر
بعضهم فرصته المناسبة ،فيما يفاضل آخرون بين العروض المقدمة لهم،
وتختلف بالتالي ظروف ّ
كل اسم .اليوم في الجزء األول من سلسلة «مدربون
ناد» نتحدث عن خمسة أسماء وأبرز األندية التي قد ترتبط بها
بدون ٍ

مدربو الدكة
حسين غازي

قبل فـتــرة مــن الــزمــن ،بــات املــدرب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي لـ ـ ــويـ ـ ــس ف ـي ـل ـي ـب ــي
سكوالري بدون عمل ،عقب رحيله
عن نادي غريميو .وفي الوقت نفسه نرى في
املوسم الحالي العديد من املدربني يجلسون
ف ــي م ـنــازل ـهــم مل ـتــاب ـعــة املـ ـب ــاري ــات ربـ ـم ــا ،أو
يقضون أوقاتهم بالقرب من عائالتهم ،فيما
اتجه بعضهم الستديوهات التحليل ،فمن
هم أشهر «مدربي الدكة» حاليًا؟

أنتونيو كونتي
م ــدرب تشلسي الـســابــق بــا ن ــاد فــي الــوقــت
الحالي ،وذلــك بعد رحيله عــن إنتر ميالنو
نـهــايــة املــوســم امل ــاض ــي ،عـقــب تحقيقه لقب
الـ ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ه ـ ـنـ ــاك ،وع ـ ـ ــدم ات ـس ــاق
طموحاته مع تقديمات إدارة النيراتزوري،
تخلت عن البلجيكي روميلو لوكاكو
التي ّ
واملغربي أشرف حكيمي ،ليقرر كونتي ترك
مـهـمـتــه ،وال ـع ـمــل حــال ـيــا ف ــي تـحـلـيــل بعض
امل ـبــاريــات ،لـكـنــه مــن دون شــك سـيـعــود إلــى
الواجهة بني لحظة وأخــرى .في وقت سابق
من هذا العام ،ارتبط اسم كونتي ،البالغ من
ـام ــا ،بــاالن ـت ـقــال ل ــإش ــراف على
الـعـمــر  52ع ـ ً
نــادي أرسنال ،قبل أن يتمكن ميكيل أرتيتا
م ــن تـغـيـيــر األمـ ـ ــور ف ــي الـ ـغ ــان ــرز ،بتحقيق
النتائج اإليجابية ،ليقنع الجميع مجددًا.
وم ــع مـشــاكــل مانشستر يــونــايـتــد األخ ـيــرة،
ورغ ــم ام ـتــاك ال ـفــريــق ال ـعــديــد مــن الـنـجــوم،
على غــرار البرتغالي كريستيانو رونــالــدو
والـفــرنـســي بــول بوغبا والبرتغالي بورنو
ف ـيــرنــانــديــز ،ي ـت ـعــرض ال ـفــريــق ل ـهــزائــم غير
م ـتــوق ـعــة ،م ـمــا ق ــد ي ــرف ــع أس ـه ــم كــون ـتــي في
الــوصــول إل ــى ملعب أول ــد ت ــراف ــورد ،ليكون
ـا ل ـ ـل ـ ـمـ ــدرب ال ـ ـحـ ــالـ ــي أول ـ ـي ـ ــه غ ــون ــار
ب ـ ــدي ـ ـ ً
سولشاير.
رغ ــم ذل ــك ،ي ــرى غ ــاري نيفيل أن كــونـتــي لن
يـكــون مــدربــا للشياطني الحمر «هــو مــدرب
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زين الدين زيدان
أمامه ثالثة خيارات
في المستقبل
رائــع ،لكنه من نوعية امل ــدراء الفنيني الذين
ي ـن ــاس ـب ــون أنـ ــديـ ــة م ـع ـي ـن ــة ،ل ـك ــن بـ ــرأيـ ــي ال
يتناسب مع يونايتد» .كما أن اســم كونتي
قد يرتبط أيضًا بنادي نيوكاسل يونايتد،
الـ ــذي يـتـحـضــر ملــرح ـلــة ان ـت ـقــال ـيــة ب ـعــد بيع
النادي.

زين الدين زيدان
امل ـ ــدرب ال ـفــرن ـســي صــاحــب األلـ ـق ــاب الـثــاثــة
املتتالية فــي دوري أبـطــال أوروب ــا مــع ريــال
م ــدري ــد ،ي ـب ـقــى ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ب ـ ــدون عـمــل،
يــراقــب مــن بـعـيــد ،والـعــديــد مــن األطـ ــراف قد
تتمنى أن يقول كلمة «قبلت» .يبدو أن زيزو
يمني النفس بـقـيــادة منتخب فــرنـســا ،لكن
ّ
ربـمــا عليه االنـتـظــار إل ــى مــا بـعــد مــونــديــال
قـطــر  2022ال ـعــام املـقـبــل ،أي أن ــه قــد يضطر
إلى البقاء على الدكة إلى حني رحيل املدرب
الـحــالــي لـلــديــوك ديــديـيــه دي ـش ــان ،وه ــي في
ال ـح ـق ـي ـقــة فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ألي اس ـ ــم ف ــي ه ــذا
املـجــال بعيدًا عــن األض ــواء وعـشــب املــاعــب،
لكن بطبيعة الـحــال تبقى الـخـيــارات أمامه
مطروحة .زيــدان من دون شك سيبقى على
الئ ـحــة اه ـت ـمــام ال ـعــديــد م ــن األن ــدي ــة ،بينها
باريس سان جيرمان الفرنسي ،في حال لم
تنجح مهمة ماوريسيو بوتشيتينو ،خاصة
أن الفرنسي يجيد التعامل مع أكبر النجوم
بفضل اسـمــه وتــاريـخــه كــاعــب ،فقد سيطر
على غرفة كان فيها البرتغالي كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو وس ـي ــرخ ـي ــو رامـ ـ ـ ــوس وآخـ ـ ـ ــرون.
ويبرز اســم زيــدان أيضًا لتدريب مانشستر
يونايتد مع إمكانية رحيل سولشاير ،كما

أن الصحافة اإلنكليزية تحدثت عن إمكانية
توليه تدريب نيوكاسل.

أندريا بيرلو
ّ
يصر وكيل أعمال املدرب أندريا بيرلو ،على
أن النجم اإليطالي السابق« ،بذل كل ما في
ّ
وسعه» مع يوفنتوس ،لكنه أملح إلى أن هناك
مفاوضات «قد تكون» ً
قريبا مع برشلونة.
بيرلو هو اآلخر اآلن بدون عمل منذ رحيله
املــوســم املــاضــي عــن ن ــادي يوفنتوس ،الــذي
أعـ ـ ــاد مــاس ـم ـل ـيــانــو ألـ ـيـ ـغ ــري ،ب ـع ــدم ــا ظـهــر
الـفــريــق فــي عـهــده بمستوى مـتــذبــذب وفقد
لـقــب الـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي الـ ــذي سـيـطــر عليه
لسنوات طويلة .توليو تينتي وكيل أعمال
بيرلو قال قبل أيام ملوقع توتوميركاتو ،إن
بيرلو قام بما عليه في يوفنتوس ،لكنه فتح
ال ـبــاب إلمـكــانـيــة انـتـقــالــه لـتــدريــب برشلونة
اإلس ـبــانــي ،ال سـيـمــا أن األخ ـيــر عـلــى شفير
إقالة الهولندي رونالد كومان ،بعد النتائج
التي تحققت في األسابيع املاضية.
في الوقت الحالي ال توجد مفاوضات ،لكنها
قد تطفو إلــى السطح في أي لحظة ،وتبقى
املشكلة أن بيرلو يحتاج لخبرة أكبر ،فهل
تحمل ضغوطات برشلونة؟ حتى
يستطيع ّ
ذلك الوقت سيبقى معنا مدربًا على الدكة.
أندريا شيفشينكو
اس ــم آخ ــر كـبـيــر ف ــي عــالــم ك ــرة ال ـق ــدم ،أثـبــت
قدرات تدريبية مميزة ،وصعد السلم درجة
تلو أخرى ،هو في الوقت الراهن بدون عمل،
بعدما قرر إنهاء رحلته مع منتخب أوكرانيا
عقب نهاية يورو  .2020أندريا شيفشينكو،
نجم ميالن السابق املتوج معه بالعديد من
األلقاب ،كان قد رفض في عام  2012تدريب
منتخب ب ــاده ،ألنــه لــم يكن يمتلك الخبرة
ال ــازم ــة فــي ه ــذا امل ـج ــال ،عـمــل عـلــى تطوير
نفسه حتى وصل إلى ما أراده .ففي بطولة
أمم أوروبــا  ،2020قاد شيفشينكو أوكرانيا
للوصول إلى ربع النهائي للمرة األولى في

مالينغ سار
مدافع سنغالي شاب نال فرصة تمثيل فريقه تشلسي خالل مواجهة
برينتفورد في الجولة الثامنة من الدوري اإلنكليزي الممتاز

واص ـ ــل م ـ ــدرب ت ـش ـل ـســي ،ت ــوم ــاس ت ــوخ ـي ــل ،م ـنــح الـفــرصــة
للالعبني الـشـبــان .وشـهــدت م ـبــاراة الـفــريــق ضــد برنتفورد
ال ـظ ـهــور األول لـلـمــدافــع الـفــرنـســي مــالـيـنــغ س ــار ،ال ــذي كــان
الالعب الثالث في دفاع «البلوز» ،مستفيدًا من غياب تياغو
سيلفا الذي يخضع للحجر الصحي بعد عودته من البرازيل
وإصابة األملاني أنطونيو روديغير .ومنذ تعاقده مع النادي

بوغبا عقب الخسارة أمام ليستر :علينا تغيير شيء ما
ّ
أقر الفرنسي بول بوغبا ،العب وسط مانشستر يونايتد ،عقب الخسارة على يد ليستر
سيتي ( )2-4في الجولة الثامنة من البريميرليغ ،بأنهم يحتاجون لتغيير شيء ما حتى
تتحسن نتائج الفريق .وقال بوغبا في تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)
عقب اللقاء« :علينا أن نجد الحل ملا يحدث ،ألننا نستحق الخسارة .علينا تغيير شيئا ما.
ال أعلم إن كان السبب في عقلية الالعبني .ال أعرف ماذا يحدث ،لكن األمر محبط للغاية».
وأضاف النجم الدولي« :إذا أردنا الفوز بالدوري ،هذه هي املباريات التي يجب أن نفوز بها،
رغــم صعوبة املنافسني .علينا إيجاد العقلية واالستراتيجية من أجــل الفوز .لكي أكون
صريحا معك ،قدمنا مباريات كثيرة مثل هذه لفترات طويلة ،ولم نجد املشكلة .نستقبل
أهدافا بسهولة كبيرة ،أهدافا ساذجة للغاية» .وواصل «الشياطني الحمر» بهذه الخسارة
مسلسل التراجع في «البريميرليغ» للجولة الثالثة على التوالي بخسارتني وتعادل.

[]1

وجه رياضي

زهير ورد

كلوب :صالح أفضل العب في العالم
أكد األملاني يورغن كلوب ،مدرب فريق ليفربول اإلنكليزي ،أن جناحه املصري محمد صالح
هو «أفضل العب كرة قدم في العالم» متفوقًا على النجمني األرجنتيني ليونيل ميسي،
والبرتغالي كريستيانو رونالدو .وأدلى كلوب بتصريحات لشبكة «بي تي سبورت» بعد
انتصار ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم «البريميرليغ» هاتريك عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو وهدف عن طريق
السنغالي ساديو ماني وآخر رائع بقدم الدولي املصري محمد صالح .وقال كلوب« :لعب
صالح مباراة رائعة ،تمريرة الهدف األول كانت عبقرية والهدف الثاني كان مميزًا.

اللندني ،فاجأ توخيل الجماهير باختيارات تكتيكية ،بعدما
اعتمد على الخطة التي فرضها املدرب أنطونيو كونتي ،وهي
فإنه ال يتوانى عن منح الفرصة لعناصر واعدة،
3ـ4ـ ،3كذلك ّ
كان آخرها املدافع سار.
ونـشــأ الــاعــب فــي مــديـنــة نـيــس ،الـتــي هــاجــر إلـيـهــا والـ ــداه من
ولكنه اخـتــار تمثيل منتخبات فرنسا فــي الفئات
السنغالّ ،
العمرية ،لكن لم يتمتع بعد بفرصة املشاركة مع املنتخب األول،
نظرًا إلى قوة املنافسة بوجود أسماء المعة .ولعب نيس دورًا
مهمًا في بــروز ســار ،فقد منحه فرصة التمتع بتكوين جيد،
وقضى أربعة مواسم مع الفريق ،شارك خاللها في أكثر من
 100مباراة في مختلف املسابقات ،قبل أن يرصده كشافو
ن ــادي تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،ال ــذي ع ــادة مــا يبحث عــن أفضل
املــواهــب فــي ال ــدوري الفرنسي ،مــن أجــل دعــم صفوفه مثلما
حصل مع العديد من العناصر الواعدة األخرى.
ول ــم يـكــن م ــن الـسـهــل عـلــى ال ــواف ــد ال ـجــديــد ف ــرض نـفـســه في
نــادي تشلسي خالل فترة التحضيرات ،بما أن الفريق يملك
وفعال فقد ُأعير إلى بورتو البرتغالي مثلما اعتاد
حلوال عدة،
ً
ً
كل موسم ،عندما ُيعير عددًا كبيرًا من
في
به
القيام
تشلسي
ّ
الالعبني إلى أندية أوروبية مختلفة ليمنحها فرصة املشاركة
وتطوير قدراتها ،وانتقل ســار إلــى الــدوري البرتغالي قبل أن
ُيشارك في أي لقاء رسمي مع فريقه الجديد ،وذلك في صيف
 .2020وساعد بورتو العبه الجديد في اكتشاف املباريات في
ـال ،والتمتع بفرصة مـجــاورة العبني مميزين لهم
مستوى عـ ٍ
خبرة كبيرة مثل بيبي ،وتمتع بفرصة اللعب في  19مناسبة،
وهو ما جعله يعود إلى تشلسي بثقة أكبر في النفس.
لم يكن متوقعًا أن يظهر سار أساسيًا في الدوري ،لكن الظروف
خدمته ليكون الـلـقــاء ضــد بــرنـتـفــورد تــاريـخـيــا .وفــي ســن 22
عــامــا ،يطمح ســار إلــى السير على خطى العديد مــن املدافعني
البارزين في تاريخ كرة القدم الفرنسية ،بما ّأنه سيجد منافسة
قوية ليظهر بانتظام مع تشلسي ،لكن التجربة مع هذا الفريق
قد تفتح له بــاب املشاركة مع املنتخب الفرنسي األول ،بما أن
قدراته البدنية املميزة وقوته في مراقبة املهاجمني تساعدانه في
منافسة العبني ذوي خبرة أكبر من تجربته القصيرة حتى اآلن.

ديل بوسكي :كرة القدم اإلسبانية ستمضي
في مسار جيد باألعوام المقبلة
أكــد مــدرب منتخب إسبانيا السابق فيسنتي ديــل بوسكي ،الــذي تــوج مع «الروخــا»
بمونديال  ،2012أن كرة القدم اإلسبانية ستمضي في «مسار جيد» في األعوام املقبلة.
أدلــى ديل بوسكي بهذه التصريحات لـ«إفي» قبل مشاركته اليوم في افتتاح أعمال
تحديث ملعب «ألفريدو سوموزا» في بلدية إل باراكو (وسط إسبانيا) ،حيث تم تكريم
اإلسباني باكو خيمينيز ،الــذي كــان عضوا بالجهاز الفني ملــدرب املنتخب السابق.
وبسؤاله عــن الفترة التي يمر بها املنتخب اإلسباني حاليًا ،بــدا أن ديــل بوسكي ال
يريد الحديث كثير بهذا الشأن ،واقتصر على قول إن «كل شيء مثالي» وإنه وكل من
رافقوه فعلوا كل ما كان عليهم فعله «في ذلك الوقت» ،واآلن بات «على اآلخرين اتخاذ
ال ـقــرارات» .وحــول الـصــورة التي يقدمها منتخب بــاده في املنافسات األخـيــرة ،قال:
«أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد للغاية» ،في حني حاول تجنب الحديث عن املستقبل:
«من يعلم ،ولكن أتمنى أن تسير كرة القدم اإلسبانية على املسار الصحيح ،أنا متأكد
من أنه (املنتخب) سيؤدي بشكل جيد».

تاريخه .شيفا في الوقت الحالي يبحث عن
تـجــربــة جــديــدة فــي اململكة املـتـحــدة ،ويـقــال
إن نادي سلتيك االسكتلندي قد يكون أكثر
املهتمني بالتعاقد معه.

لوسيان فافر
تبدو شائعات نادي نيوكاسل األكثر رواجًا
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ح ــال ـي ــا ،ف ــاس ــم ال ـســوي ـســري

امل ـخ ـض ــرم ل ــوس ـي ــان ف ــاف ــر طـ ــرح أيـ ـض ــا مــن
قـبــل وســائــل اإلعـ ــام لـيـشــرف عـلــى الـفــريــق.
ناد منذ
املدرب صاحب الباع الطويل بدون ٍ
عــام  ،2020عـقــب رحـيـلــه عــن فــريــق بروسيا
دورتـمــونــد األملــانــي ،وسيكون إشــرافــه على
نيوكاسل مهمة مميزة لــه ،خــاصــة فــي ظل
ّ
ال ـتــوق ـعــات ال ـتــي تـشـيــر إل ــى ت ـعــاقــد اإلدارة
الجديدة مع العبني من الصف األول .يعتمد

ليكرز الستعادة اللقب
مع مخضرميه
في يونيو/حزيران املاضي ،أحبطت إصابتا
ل ـي ـب ــرون جـيـمــس ف ــي كــاح ـلــه وال ـن ـج ــم اآلخ ــر
أنتوني ديفيس في وتر أخيل ،آمال جماهير
ال ـف ــري ــق األصـ ـف ــر وال ـب ـن ـف ـس ـجــي ف ــي ال ـح ـفــاظ
على لقب أخير أح ــرزوه قبلها بأقل مــن عــام،
بــال ـخــروج مــن دور الـ ــ 16أم ــام فينيكس صن
( ،)4-2ف ـت ـخـ ّـلــى لـ ــوس أن ـج ـل ـيــس ل ـي ـك ــرز عــن
ال ـخــاتــم ملـيـلــووكــي بــاكــس ونـجـمــه الـيــونــانــي
يــانـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو .ق ــام لـيـكــرز بحملة
تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات فـ ــي صـ ـف ــوف ــه ،ت ـح ـض ـي ـرًا مل ــوس ــم
يستهله الثالثاء أمام غولدن ستايت ووريرز.
ّ
احـتـفـظــت اإلدارة فـقــط بـثــاثــة مــن  19العـبــا:
الـنـجـمــان ل ـي ـبــرون ودي ـف ـيــس ،بــاإلضــافــة إلــى
الــواعــد تــالــن هــورتــون-تــاكــر ( 20عــامــا) .وإذا
كان بعض القادمني سيلعبون أدوارًا ثانوية
مثل كـنــدريــك ن ــان ،ماليك مــونــك أو الفرنسي
سـيـكــو دوم ـب ــوي ــا ،ف ــإن مـعـظــم الــواص ـلــن من
يتقدمهم راسل
املخضرمني بني  32و 37عامًاّ ،
وس ـت ـبــروك مـلــك ال ــ«تــري ـبــل داب ـ ــل» ،كــارمـيـلــو
أنتوني ،راجــون رون ــدو ،دي أنــدري جــوردان،
دوايـ ــت هـ ــاورد ،تــريـفــو أريـ ــزا ،كـنــت بــايــزمــور
ووايـ ــن إلـيـنـغـتــون .بـحـســب مــوقــع «ري ــل جي
أم» ،سيكون ليكرز األكـبــر سنًا هــذا املــوســم،
بمعدل يبلغ  30.7عامًا ،لكن األنظار ستتركز

جيمس نجم ليكرز (كيفورك دجانيزيان)Getty/

عـلــى ديـفـيــس ( 28عــامــا) ال ــذي ســاهــم غيابه
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ف ــي إح ـب ــاط ح ـظــوظ لـيـكــرز.
إصابته في فصل الربيع عــدة أسابيع كانت
دليال على انهيار ليكرز من دون خدماته ،ما
ً
أطاح به من الــدور األول في البالي أوف أمام
فينيكس صنز« .دار عجزة»؟ ّ
يعول املتفائلون

على قصة داالس مافريكس عام  ،2011عندما
أحـ ــرز الـلـقــب بـمـعــدل أع ـم ــار بـلــغ  31.6سـنــة،
فــي تشكيلة تـقـ ّـدمـهــا الـعـمــاق األملــانــي ديــرك
نوفيتسكي واملوزع جايسون كيد ،كما تخطت
التشكيلة األسطورية لشيكاغو بولز  32عامًا
عندما أح ــرزت الثالثية فــي  ،1998مــع أمثال
مــايـكــل جـ ــوردان ودن ـيــس رودمـ ــان وسـكــوتــي
بينب .لكن تلك األندية استفادت من الكيمياء
بني العبيها املتجانسني لعدة سنوات .يسخر
الـبـعــض مــن «دار ع ـجــزة» لـيـكــرز ،مـشـيـرًا إلــى
ّ
لتعرضهم إلصــابــة تلو
اإلمكانيات املرتفعة
أخ ـ ــرى ،وض ـيــق ال ــوق ــت لـخـلــق ت ـجــانــس فني
بدال من االعتماد على الفرديات ،برغم امتالك
ً
امل ـخ ـض ــرم ــن م ــوه ـب ــة ك ـب ـي ــرة .ي ـق ــول رونـ ــدو
ال ــذي أح ــرز اللقب سابقًا على غ ــرار جيمس،
ديفيس ،هــاورد ،أريــزا« :ال يمكنك االستمرار
في هذا الــدوري دون االنضباط .لدينا شبان
ي ـم ـل ـكــون م ـس ـيــرة ط ــوي ـل ــة ،ل ـكــن ه ـن ــاك سبب
الحد .لست قلقًا،
بديهي الستمرارهم إلى هذا ّ
فــالــذهـنـيــة وال ـح ـك ـمــة ه ـمــا مـفـتــاحــا ال ـن ـجــاح.
لــديـنــا الـكـثـيــر مـنـهــا ،مــع ال ـخ ـبــرة» .رغ ــم ذلــك،
مــا زال بعض نجوم هــذه التوليفة يفتقدون
لتتويج أول ،على غــرار وستبروك وأنتوني.
بدوره ،يؤكد املدرب فرانك فوغل« :لدينا ّ
قوة
ّ
ضاربة ،الكثير من الشبان املتحفزين لتحقيق
الفوز .يجب ترتيب األمور خالل املوسم ،لكن
أعتقد أننا نملك فرصة جـيــدة» .أمــا جيمس،
فـسـخــر بـتـغــريــدة مــن االن ـت ـق ــادات ويعتبرها
حــاف ـزًا إضــاف ـيــا« :اس ـت ـمــروا فــي ال ـحــديــث عن
فريقي ،عمر الالعبني ،طريقة اللعب ،إصابة
أحدهم وأننا اقتربنا من االعـتــزال ...أرجوكم
تابعوا على نفس النهج عندما نبدأ .هذا كل
ما أطلبه!».
لــم تـشـ ّـجــع خ ـســارات مــا قـبــل املــوســم الــوديــة
جماهير لـيـكــرز .يـعــانــي أيـضــا مــن إصــابــات
كـثـيــرة قـبــل االف ـت ـتــاح ض ــد غ ــول ــدن سـتــايــت:
أريزا (كاحل) ،هورتون -تاكر (إبهام) ،مونك
(محالب) ،نــان (كــاحــل) ،إلينغتون (عضالت
الـفـخــذ الـخـلـفـيــة) .تــابــع جـيـمــس ف ــي حــديــث
لشبكة «إي أس بي أن»« :نحن بحاجة للوقت
كي نصبح الفريق الذي نرغب فيه.
(فرانس برس)

فــافــر ك ــرة ق ــدم ديـنــامـيـكـيــة وســري ـعــة ،وهــو
ص ــاح ــب عـقـلـيــة ه ـجــوم ـيــة ،وي ـح ــب ام ـتــاك
الكرة وتغيير إيقاع اللعب ،يمتاز بأسلوبه
الـ ـج ــذاب وامل ـم ـت ــع ،ول ــدي ــه ح ـن ـكــة تكتيكية
عــالـيــة ،وق ــادر عـلــى تنظيم خـطــوط الفريق
بأفضل طريقة.
ُيـ ـع ــرف ف ــاف ــر أيـ ـض ــا بـ ـق ــدرت ــه ع ـل ــى ت ـطــويــر
الالعبني الشباب املوهوبني ودمجهم ضمن

ال ـف ــري ــق األول .ص ــاح ــب ع ـق ـل ـيــة ه ـجــوم ـيــة،
ويـحــب امـتــاك الـكــرة وتغيير إيـقــاع اللعب،
ي ـم ـتــاز بــأس ـلــوبــه الـ ـج ــذاب وامل ـم ـت ــع ،ولــديــه
حنكة تكتيكية عــالـيــة ،وق ــادر عـلــى تنظيم
خطوط الفريق بأفضل طريقة.
ُيـ ـع ــرف ف ــاف ــر أيـ ـض ــا بـ ـق ــدرت ــه ع ـل ــى ت ـطــويــر
الالعبني الشباب املوهوبني ودمجهم ضمن
الفريق األول.

كونتي واحد من
المدربين المميزين
الذين ال يشرفون
على أي فريق
منذ تركه إنتر
ميالنو ()Getty

ميالن يقلب الطاولة على هيالس فيرونا بفوز مثير
قلب فريق ميالن الطاولة على ضيفه هيالس فيرونا وتغلب عليه بثالثة أهداف لهدفني في
لقاء الجولة الثامنة من دوري درجة األولى اإليطالي لكرة القدم «السيري آ» الذي احتضنه
أول من أمس السبت ملعب «سان سيرو» .وتأخر أصحاب األرض في الشوط األول بهدفني،
وتقدم هيالس فيرونا عن طريق جيانلوكا كابراري في
لكنه قلب الطاولة في الشوط الثانيّ .
(د ،)7.وأضاف الثاني أنتونني باراك من ركلة جزاء في (د .)24.وقلص أوليفيه جيرو الفارق
في (د ،)59.وتعادل فرانك كيسييه من ركلة جزاء في (د ،)76.وجاء هدف ميالن الثالث عن
طريق كوراي غونتر بالخطأ في مرماه في (د.)78.
ليون يفوز على موناكو بنتيجة  0-2في «الليغ آ»
انتصر أوملبيك ليون على موناكو بهدفني نظيفني في لقاء الجولة العاشرة من دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم «الليغ آ» الذي احتضنه ملعب «غروباما ستاديوم» .وجاء هدف
ليون األول عن طريق كارل توكو إيكامبي من ركلة جزاء في (د ،)75.وأضاف جايسون
محتال
دينايير الهدف الثاني في (د .)90.وبانتصاره ،رفع ليون رصيده إلى النقطة الـ16
ً
املركز الـ ،5بينما توقف رصيد موناكو عند  14نقطة في املركز الـ.7
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هوامش

ربطت دراسة حديثة نُشرت في جامعة «بيتسبرغ» األميركية بين انقطاع الدورة الشهرية لدى النساء ،أي انقطاع الطمث،
ومخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

حلل الباحثون بيانات  428مشا ِركة مسجلة في الدراسة الوطنية ()Getty

تغيّرات الطمث

باختصار

عالقة الدورة الشهرية بأمراض القلب
محمد الحداد

تصبح مدة الدورة الشهرية أطول
ّ
مــع اق ـت ــراب الـنـســاء مــن بـلــوغ ســن
اليأس (انقطاع الطمث) .بالنسبة
ُ
إلى العلماء ت َع ّد توقيتات هذه التغيرات في
مدة الدورة الشهرية أدلة تمكنهم من تحديد
احتماالت ّ
تعرض الشخص ملخاطر اإلصابة
ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،وفـقــا
لــدراســة جــديــدة قــادهــا باحثون مــن جامعة
ُ«بيتسبرغ» األميركية .تشير الدراسة التي
ن ـش ــرت ي ــوم األربـ ـع ــاء  13أك ـتــوبــر /تشرين
ّ
األول في مجلة « »Menopauseإلى أن أمراض
القلب واألوعية الدموية تشهد تغيرات طول
ّ
الــدورة خالل فترة االنتقال إلى سن اليأس،
ووج ــدت الباحثة أن النساء اللواتي طالت
دورت ـهــن إل ــى سنتني قـبــل الـ ــدورة الشهرية
األخـ ـي ــرة ،لــدي ـهــن م ـقــاي ـيــس أف ـض ــل لصحة
األوع ـيــة الــدمــويــة مــن أول ـئــك الـلــواتــي كانت
ل ــدي ـه ــن دورة م ـس ـت ـق ــرة ،ب ـم ــا ي ـش ـمــل ط ــول
فترتها ،خالل هذا االنتقال.
قالت سمر الخضري ،أستاذة علم األوبئة في
ّ
جامعة «بيتسبرغ» وقائدة فريق البحث ،إن
أمراض القلب واألوعية الدموية ( )CVDهي
الـقــاتــل األول للنساء ،وي ــزداد الخطر كثيرًا

بعد منتصف العمر ،ما يشير إلى أن االنتقال
ّ
إل ـ ــى س ـ ــن الـ ـي ــأس ي ـس ـهــم ف ــي ه ـ ــذا ال ـخ ـطــر.
أضــافــت ال ـخ ـضــري فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد»« :ن ـحــن نـعـلــم أن ان ـق ـطــاع الطمث
امل ـب ـكــر واألع ـ ـ ــراض ال ـحــرك ـيــة امل ـت ـك ــررة هما
صفتان مرتبطتان بانقطاع الـطـمــث ،وجد
أنهما مرتبطان بمخاطر أكبر ألمراض القلب
واألوعية الدموية .يضيف عملنا أنماطًا من
التغيرات في طول الدورة الشهرية ،كخاصية
جــديــدة مرتبطة بانقطاع الطمث يمكن أن
تحسن تصنيف مخاطر احتمالية اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية بني النساء
ف ــي مـنـتـصــف ال ـع ـمــر ال ـل ــوات ــي يـنـتـقـلــن إلــى
مــرحـلــة ســن ال ـي ــأس» .أش ــار مـنـشــور حديث
ص ــادر عــن جمعية الـقـلــب األمـيــركـيــة حــول
ّ
سن اليأس وخطر اإلصابة بأمراض القلب
ّ
واألوعية الدموية ،إلى أن االنتقال إلى سن
الـيــأس هــو فترة مــؤثــرة بالنسبة إلــى خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعـيــة الدموية
ّ
ل ــدى ال ـن ـســاء .م ــع ان ـت ـقــال ال ـن ـســاء إل ــى ســن
الـيــأس ،فإنهن يعانني من تغيرات متعددة
ف ــي صـحــة الـقـلــب واألوعـ ـي ــة الــدمــويــة الـتــي
تــزيــد مــن مخاطر اإلصــابــة بــأمــراض القلب
واألوعية الدموية في املستقبل.
ووف ـ ــق الـ ـخـ ـض ــري ،ت ـش ـمــل هـ ــذه ال ـت ـغ ـيــرات

زي ــادات فــي كوليسترول الـبــروتــن الدهني
م ـن ـخ ـفــض ال ـك ـث ــاف ــة (ك ــول ـي ـس ـت ــرول ضـ ــار)،
ً
ً
واخـتــاال وظيفيًا محتمال في كوليسترول
البروتني الدهني عالي الكثافة (كوليسترول
ج ـي ــد) ،وزي ـ ــادة ف ــي دهـ ــون ال ـب ـطــن ،وزيـ ــادة
خطر اإلصــابــة بمتالزمة التمثيل الغذائي
( )Metabolic Syndromeوالتغيرات العكسية
ف ــي األوع ـي ــة ال ــدم ــوي ــة .يـبـلــغ مـتــوســط مــدة
ال ــدورة الشهرية حــوالــى  28يــومــا ،لكن هذا
يمكن أن يختلف كثيرًا بني النساء ،ويراوح
ب ــن  21و 40ي ــوم ــا .وت ــرت ـب ــط مـ ــدة ال ـ ــدورة
الشهرية بمستويات الهرمونات ،ويمكن أن
تؤثر الهرمونات بمخاطر اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية.
وأظهرت الدراسات السابقة على النساء في
ّ
ســن اإلنـجــاب وجــود صلة بــن عــدم انتظام
ال ــدورة الـشـهــريــة وال ـظ ــروف الـصـحـيــة ،لكن
لم ُي َّ
قيم ارتباط مماثل لدى النساء اللواتي
ّ
ينتقلن إلى سن اليأس ،ويعانني من تغيرات
مـتـعــددة تــزيــد مــن خـطــر اإلصــابــة بــأمــراض
ال ـق ـلــب واألوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ف ــي وق ــت الحــق
مــن الـحـيــاة .تـفـتــرض ال ــدراس ــة الـجــديــدة أن
التغيرات في الهرمونات في أثناء انقطاع
الـ ـطـ ـم ــث ،الـ ـت ــي مـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن تـنـعـكــس
بـتـغـيــرات ط ــول الـ ـ ــدورة ،تــؤثــر ف ــي مخاطر

أمراض القلب واألوعية
الدموية ( )CVDهي
القاتل األول للنساء،
ويزداد الخطر كثيرًا
بعد منتصف العمر
■■■
تشمل التغيرات زيادات
في كوليسترول
البروتني الدهني
منخفض الكثافة
(كوليسترول
ً
ضار) ،واختالال
ً
وظيفيًا محتمال في
كوليسترول البروتني
الدهني عالي الكثافة
■■■
املشاركات أظهرن ثالثة
مسارات لتغير طول
الدورة الشهرية في
أثناء االنتقال إلى ّ
سن
اليأس

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
حـلــل ال ـبــاح ـثــون ب ـيــانــات م ــن  428مـشــاركــة
مسجلة في الدراسة الوطنية الجارية حول
صحة املرأة .تابعت الدراسة النساء اللواتي
تــراوح أعمارهن بني  45و 52عامًا في وقت
التسجيل ملدة تصل إلى  10سنوات أو حتى
ّ
سن اليأس .جمع الباحثون بيانات الدورة
الشهرية طوال فترة انتقال انقطاع الطمث،
وقـ ّـي ـمــوا مـخــاطــر اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض القلب
واألوع ـيــة الــدمــويــة بعد انقطاع الطمث من
طــريــق ق ـيــاس تـصـلــب ال ـشــرايــن أو سماكة
الشريان .وجد الفريق أن املشاركات أظهرن
ثالثة مسارات لتغير طول الــدورة الشهرية
ّ
في أثناء االنتقال إلى سن اليأس .كان لدى
حــوالــى  62فــي املــائــة مــن املـشــاركــات دورات
م ـس ـت ـقــرة ل ــم ت ـت ـغ ـيــر ب ـش ـكــل م ـل ـح ــوظ قـبــل
انـقـطــاع الـطـمــث ،فــي حــن أن مــا بــن  16في
املائة و 22في املائة عانني من زيــادة مبكرة
أو متأخرة في فترة الدورة.
ووف ــق الـبــاحـثــة ،ف ــإن ه ــذه امل ـس ــارات الثالثة
ّ
تـشـيــر إل ــى أن م ــن غـيــر املـمـكــن الـتـعــامــل مع
ال ـن ـس ــاء ع ـل ــى أنـ ـه ــن م ـج ـمــوعــة واح ـ ـ ـ ــدة ،إذ
يـتـعــرضــن ل ـت ـغ ـيــرات مـخـتـلـفــة ف ــي دورت ـه ــن
ّ
الشهرية في أثناء االنتقال إلــى ســن اليأس.
قد يكون قياس هذه التغيرات طريقة بسيطة
للتنبؤ بمن قد تكون معرضة لخطر اإلصابة
ب ـ ــأم ـ ــراض ال ـق ـل ــب واألوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ــدم ــوي ــة فــي
املستقبل« :لقد فوجئنا عندما اكتشفنا أن
أغلب النساء في دراستنا كانت لديهن دورات
ّ
مستقرة في أثناء االنتقال إلــى ســن اليأس،
وكـ ــان م ــن امل ــده ــش أن هـ ــؤالء ال ـن ـســاء كــانــت
لديهن مخاطر أعلى ألمراض القلب واألوعية
الدموية من أولئك اللواتي عانني من زيــادة
متأخرة في طول الدورة» تختم الخضري.

وأخيرًا

عن «شاهين» الذي تخلّصنا منه

محمود الرحبي

مع اإلعصار الذي اجتاح جزءًا من السواحل ُالعمانية،
خصوصًا واليـتــي الـخــابــورة والـســويــق ،راج ــت أغنية
شعبية عـفــويــةّ ،أداه ــا مـتـطــوعــون ،سـ ّـجـلــوا مــا ُسميت
ملحمة وطـنـيــة تعكس تـعــاضـدًا شعبيًا مــع ضحايا
الجائحة .تقول األغنية ،مع صوت الطبول والتصفيق
ورف ــع امل ـعــاول« :ه ــذا خلصنا مـنــه قــولــوا لــه بــاي بــاي/
هــذا خلصنا منه يــا ويـلــك مــن ال ـجــاي» .مــا حــدث يوم
 8أكتوبر /تشرين األول الجاري فاجأ الجميع ،حتى
إن رئ ـيــس تـحــريــر صـحـيـفــة ال ــرؤي ــة الـ ُـع ـمــان ـيــة ،حــاتــم
عمود له ،بأن يكون هذا اليوم يومًا
الطائي ،طالب ،في
ٍ
وطنيًا ،وذلك حني تدفق آالف الشباب حاملني معاولهم،
ّ
وم ـت ـخــلــن ع ــن ل ـبــاس ـهــم ال ـشـعـبــي (ال ـك ـ ّـم ــة وامل ـص ــر)،
ومرتدين مالبس عصرية تتماشى مع العمل والجهد
الذي ينتظرهم في أرض املعركة مع الطمي وتيارات املاء
والفوضى الهائلة التي أحدثها اإلعصار في ما بقي من
بيوت ،فثمة بيوت ُمسحت بالكامل ،وجــدران ُهدمت،
وكان أمر الجائحة رهيبًا كما عكسته صور من املكان
عينه .كان اإلعالم الرسمي في مستوى الحدث ،حني
ّ
صور تفاصيل كثيرة من مخلفات الجائحة ،كذلك فإن
مختلف هيئات الدولة ،من جيش وشرطة وطواقم طبية،

املتضررين .ولكن ما ّ
ّ
سميت
كانوا يخوضون ملساعدة
امللحمة الشعبية هو الحدث األبرز في هذا الصراع غير
املتكافئ مع الطبيعة ،حني هجمت املياه من أكثر من
جهة على قــرى الــواليـتــن الكبيرتني ،فـبــاإلضــافــة إلى
البحر وفيضانه والـسـيــول الـجــارفــة ،شــاركــت األوديــة
ِّ
والشعاب الجبلية في الخراب الذي لم يترك في بعض
ّ
متضررون ،حتى صحنًا يأكلون
البيوت ،على ما قال
ً
فـيــه .فـضــا عــن أرت ــال الـسـيــارات الـتــي جرفتها املياه
في طريقها ثم دفنتها .وتلك التي لعبت بها ،وكأنما
تستخدمها سالحًا إضافيًا للهجوم ،حيث إن سبب
ّ
هجوم هذه السيارات عليها
تهدم بعض الجدران كان
ً
ُ
فــي لعب ٍة عشوائي ٍة خلفت كــارثــة لــم تـمـ َـح آثـ ُـارهــا بعد،
ّ
عائالت كاملة أيامًا ،وكانت مشقة الوصول
وحاصرت
ٍ
إلـيـهــم عـسـيــرة .ول ــم ي ـحـ ُـدث اإلن ـق ــاذ مــن دون مــواقــف
وص ـع ــوب ــات تـتـفــاقــم أك ـثــرمــع ح ـل ــول الـ ـظ ــام ،بسبب
انقطاعات التيار الكهربائي.
من الصور التي راجت كثيرًا في بداية الجائحة ،صورة
الرجل الثمانيني الذي قطع مئات الكيلومترات من الجبل
األخضر إلى والية الخابورة مرتديًا قميص العمل ،والذي
كأنما ّ
جر وراءه آالف الشباب ،من ظفار إلى مصيرة،
للمشاركة في اإلنقاذ .كذلك إن بالغة املشاركة لم تقف
عند حــد املشاركة الشخصية ،فهناك مــن لــم يستطع

الحضور ،فاكتفى باملشاركة املالية .ومن النماذج البارزة
امل ــرأة الـتــي ّ
بمبلغ ّادخــرتــه ألداء فريضة الحج
تبرعت
ٍ
ّ
إلعــانــة املـتـضــرريــن ،قائلة« :الـحــج ملحوق عليه ،ولكن
ضــرر الـنــاس ال ينتظر» .والطفل ال ــذي فــي عمر سبع
يتبرع بكل ّ
سنوات ّ
مدخراته من العمالت املعدنية .إلى
ّ
متطوعات كن يمررن على البيوت بدافع واجب
جانب
املساعدة .كــان العمل في ذلــك املـيــدان املضطرب باملاء
ً
ساعات طواال من دون انقطاع ،والنوم في
والطمي يعني
ٍ
أي مكان ساعات قليلة .وقد شارك فيه كذلك مقيمون
في البالد ،وقد جرى تداول مقطع ملقيم أوروبي يسجل
فيديو في استراحة وهو ٌ
جالس فوق املاء .خرج في يوم

خرج في يوم  8أكتوبر أكثر
متطوع
من  15ألف
ّ
ّ
ومتطوعة ،واصطفوا إلى
ّ
جانب رجال الجيش والشرطة

ّ
ّ
 8أكتوبر أكثر من  15ألف ّ
ومتطوعة ،واصطفوا
متطوع
ّ
إلــى جانب رجــال الجيش والـشــرطــة .وتحدثت كتابات
عن االحتباس الحراري ،وما يجب أن تقوم به الحكومة
ُالعمانية في السعي دبلوماسيًا للحد منه ،فهو ّ
املسبب
الرئيس في ما صرنا نشهده من فيضانات وحرائق
كان عام  2021أحد عناوينها البارزة ،وقد عانت منها
مناطق في آسيا وأفريقيا وأوروب ــا وأميركا ،ما يؤكد
الــدعــوة املـلـحــة إل ــى ال ـبــدء ف ــورًا بتفعيل االستراتيجية
العاملية ملقاومة االحـتـبــاس ال ـحــراري الـتــي كــانــت األمــم
املتحدة قد ّ
أقرتها.
ومن األهمية كذلك االستفادة من تواتر هذه الكوارث
لتصليب البنية التحتية ،فليست امل ــرة األول ــى التي
ّ
تتعرض فيها ُعمان لكوارث مائية كاإلعصار شاهني،
ّ
ّ
واملكسب املهم هذه ًاملرة تجنب سقوط ضحايا بشرية،
ّ
ما يدل على أن يقظة واستعدادات مهمة كانت تسبق
زحف اإلعصار إلى املناطق ُالعمانية ،حيث جرى إيواء
كاف.
العائالت القريبة من البحر قبل هجومه بوقت ٍ
وفــي ش ــأن الـشـطــر الـثــانــي مــن األغـنـيــة «ي ــا ويـلــك من
ال ـ ـجـ ــاي» ،اس ـت ـح ــدث ال ـس ـل ـطــان ه ـي ـثــم ،ت ـس ــاوق ــا مــع
استشرافات الكوارث« ،صندوقًا للتعامل مع الكوارث»،
وذلك في خطاب ألقاه األسبوع املاضي ،أثنى فيه على
جنود حملة اإلغاثة بفئاتهم كافة.
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