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تتجه القوى المدنية
العراقية الفائزة في
االنتخابات ،نحو تأسيس
أولى الجبهات البرلمانية
المعارضة للسلطة.
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زادت وتيرة التهجير بعد االشتباكات األخيرة في كريتر (صالح العبيدي/فرانس برس)

الحدث

الصحة العالمية تسعى لتوفير لقاحات كورونا وعالجاته للفقراء
بعد استحواذ الدول الغنية على النصيب األكبر
من اللقاحات املضادة لكوفيد 19-على حساب
تلك الفقيرة ،أظـهــرت مـســودة وثيقة أن منظمة
الصحة العاملية تـقــود برنامجًا لضمان عدالة
ح ـص ــول ال ـب ـل ــدان األشـ ــد ف ـق ـرًا ع ـلــى الـلـقــاحــات
املـضــادة لكوفيد 19-واالخـتـبــارات والـعــاجــات،
يسعى إلــى تأمني األدويــة املضادة للفيروسات
للمرضى الذين يعانون من أعــراض خفيفة في
مقابل عشرة دوالرات لكل دورة أدوية عالجية.
ومن املحتمل أن تكون أقــراص «مولنوبيرافير»
ل ـعــاج ف ـيــروس ك ــورون ــا ،ال ـتــي تنتجها شــركــة

«ميرك» أحد هذه األدويــة ،ويجري تطوير أدوية
أخرى لعالج املرضى الذين يعانون من أعراض
خفيفة .وتفيد الوثيقة ،التي تضع أهدافًا متعلقة
بمكافحة كوفيد 19-حتى سبتمبر /أيلول من
العام املقبل ،بأن البرنامج يتضمن توفير األدوات
الــازمــة إلج ــراء نحو مليار اختبار كوفيد19-
للدول الفقيرة وشراء األدوية لعالج  120مليون
مريض على مستوى العالم من بني حوالي 200
مـلـيــون إصــابــة جــديــدة تـقــدرهــا خ ــال األشـهــر
ال ـ  12املقبلة .وقــال متحدث باسم البرنامج إن
الوثيقة املــؤرخــة فــي  13أكتوبر /تشرين األول

م ــا زالـ ــت م ـس ــودة ق ـيــد ال ـت ـش ــاور ،مـحـجـمــا عن
التعليق على محتواها قبل صياغتها النهائية.
وسـتــرســل الوثيقة إلــى زعـمــاء الـعــالــم قبل قمة
مـجـمــوعــة ال ـع ـشــريــن املـ ـق ــررة ف ــي رومـ ــا نـهــايــة
الشهر الجاري .من جهة أخرى ،يضغط العديد
مــن الـعـلـمــاء عـلــى الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة إلع ــادة
ف ــرض الـقـيــود االجـتـمــاعـيــة وتـســريــع اللقاحات
التعزيزية مع استمرار ارتفاع معدالت اإلصابة
بـكــورونــا ،وهــي مــن أعـلــى مـعــدالت أوروب ــا وقد
وصلت إلى حوالي  49ألف إصابة يوم االثنني.
ك ـمــا سـجـلــت روس ـي ــا حـصـيـلــة وف ـي ــات يــومـيــة

قياسية بــالـفـيــروس ،وتــم تسجيل  1015حالة
وفــاة مرتبطة بكورونا ،وهي أعلى حصيلة في
يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء ،باإلضافة إلى
 33,740إصــابــة جــديــدة خــال الساعات األربــع
والعشرين املاضية .بدورهاّ ،
سجلت نيوزيلندا
أك ـبــر زيـ ــادة ف ــي اإلص ــاب ــات ب ـف ـيــروس كــورونــا
( 94إصــابــة محلية جــديــدة) بـمــديـنــة أوكــانــد،
ّ
أكبر مدن البالد .وحثت الحكومة املواطنني على
الحصول على اللقاحات كوسيلة للخروج من
اإلغالق املفروض على املدينة منذ شهرين.
(رويترز ،فرانس برس)
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تقود حركة «امتداد» المدنية الفائزة بـ 9مقاعد في البرلمان العراقي حوارًا مع
كتل مدنية أخرى ومستقلين فائزين ،لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان ،تؤسس
لمرحلة جديدة من االشتباك السياسي في البالد ،من شأنه إزعاج األحزاب التقليدية،
وإحراج مسارها الطويل المبني على المحاصصة

إدراج  4آالف فلسطيني في سجل السلطة

العراق

سيحق ألربعة آالف
فلسطيني الحصول
على هويات أو تسجيل
سكنهم في الضفة
الغربية بعد مصادقة
االحتالل على إدراجهم
في السجل السكاني
للسلطة

إيعاز من بني غانتس

حراك لتشكيل
جبهة برلمانية
معارضة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام اهلل ـ العربي الجديد

ص ــادق ــت دول ـ ــة االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
أم ــس ال ـثــاثــاء ،عـلــى إدراج نـحــو 4000
فلسطيني في السجل السكاني الخاص
بــالـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ـعــدمــا كــانــوا
بــا مكانة رسمية ،وبعد أن عانى عدد
ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــم مـ ــن ه ـ ــدر ح ـق ـه ــم مـ ــن قـبــل
االحـتــال ،بالحصول على بطاقة هوية
فلسطينية .وجــاء ذلــك بإيعاز من وزير
األمن اإلسرائيلي ،بني غانتس «لتعزيز
اإلج ـ ـ ــراءات املــدن ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة» في
الضفة الغربية .وذكــر موقع «يديعوت
أحـ ــرونـ ــت» أن ن ـحــو  1200ش ـخــص من
ه ـ ـ ــؤالء كـ ــانـ ــوا ف ــاق ــدي ــن ألي م ـك ــان ــة أو
هوية على الرغم من أنهم يعيشون في
الضفة الغربية ،ولــم تكن لهم شهادات
والدة رسمية مسجلة في سجل السكان
والنفوس الفلسطيني .وكان قسم منهم
دخـلــوا أراض ــي الضفة الغربية قادمني
من الخارج ،وتزوجوا في الضفة الغربية
وأراضـ ـ ــي ال ـس ـل ـطــة ،وع ــاش ــوا ف ـي ـهــا ،من
دون أن يكونوا مسجلني بشكل منظم،
فــي حــن أن قسمًا آخــر مــن هــؤالء كانوا
مغتربني وغ ــادروا الضفة الغربية قبل
التوقيع على اتفاقية أوسلو عام ،1993
وقــام االحـتــال بإلغاء بطاقات هويتهم
وسلبهم مكانتهم املــدنـيــة ،وظـلــوا منذ
عودتهم ألراض ــي السلطة الفلسطينية
م ــن دون أي م ـكــانــة رس ـم ـيــة أو بـطــاقــة
هوية أو جواز سفر فلسطيني.
ك ــذل ــك ،واف ـق ــت س ـل ـطــات االحـ ـت ــال على
االعتراف بتغيير  2800فلسطيني مكان
سكنهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية،
ب ـع ــد ان ـت ـق ــال ـه ــم إل ـ ــى األخ ـ ـيـ ــرة لـلـعـيــش
ف ـي ـه ــا ع ـق ــب وص ـ ـ ــول ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»
إلــى السلطة في القطاع .وكــان هــؤالء ال
ي ــزال ــون مـسـجـلــن ك ـس ـكــان ف ــي غ ــزة مع
أنهم يعيشون في الضفة .وأوضح موقع
«يــدي ـعــوت أح ــرون ــت» أن ه ــذه ال ـق ــرارات
صدرت عن وزير األمن اإلسرائيلي ،بني
غانتس ،ضمن سياسته للدفع بخطوات
لـتـحـســن مـسـتــوى املـعـيـشــة ف ــي الضفة
الغربية املحتلة .وقد أبلغ منسق أعمال
حكومة االحتالل ،غسان عليان ،السلطة
الفلسطينية أمس بهذا القرار.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت

تفاهمات تقودها
«امتداد» قد تفضي إلى
كتلة مدنية من  35نائبًا

للحديث تتمة...

الدراما
السياسية...
أسلوب حكم
عثمان لحياني

كثير من األنظمة السياسية في املنطقة
العربية خصوصًا ،تنحاز إلى أشكال
من «الدراما السياسية» بكل ما تحمل
من تشويق وغموض وفواعل ظاهرة أو
مستترة ،ووهمية في بعض األحيان،
كأسلوب حكم ،عندما تفتقر إلى
مشروع إدارة وتنمية وإصالح واضح
يأخذ بالقواعد البيداغوجية للحكم
واإلدارة الحديثة للسياسة واالقتصاد.
وبمناسبة القلق املتزايد ّ
املعبر عنه من
قبل مجموع األحزاب والقوى املدنية
من التضييق السياسي ،وتفاقم هروب
الشباب عبر قوارب الهجرة السرية،
ومن الغالء الفاحش وتردي األوضاع
املعيشية في البالد ،قطاع واسع من
الجزائريني لم يعد مقتنعًا بخطاب
السلطة السياسية .ويتحدث الرئيس
عبد املجيد تبون والوزراء في الحكومة،
عن دراما تتمحور حول وجود
مجموعات تزرع اليأس واإلحباط لدى
ً
الشباب والرأي العام ،فضال عن وجود
ّ
لوبيات متحكمة في السوق وتضبط
إيقاع اإلنتاج والتوزيع واألسعار ،بهدف
إثارة الوضع االجتماعي وتفجيره
لغايات سياسية وعرقلة مشروع
اإلصالح ،الذي يعمل بموجبه تبون
منذ انتخابه في ديسمبر/كانون األول
 ،2019باسم «الجزائر الجديدة».
وعندما ّ
تكرر السلطة للمواطن حديثًا
مركزًا عن «لوبيات» تستهدف زعزعة
االستقرار ،و«جهات» تمارس املضاربة
في السلع واسعة االستهالك ،من دون
أن تكشف هويتهم ،وال تفكيك املنظومة
التي تقوم بذلك ،مع ما تملك الدولة من
سلطة وقانون وأجهزة ومؤسسات،
يصبح األمر مفتوحًا على احتمالني.
االحتمال األول هو إما أن هذه املنظومة
ً
أقوى من الدولة فعال أو أكثر قدرة
على التسلل من بني يديها ،ولذلك
تستمر في هيمنتها وتفشل الدولة في
مواجهتها ،وهنا يطرح سؤال الهشاشة
في مواجهة منظومات أخرى قد تكون
أكثر شدة في إيذاء البلد والناس.
واالحتمال الثاني هو أن القصة كلها
ّ
مركبة سياسيًا لتبرير الفشل في
تدبير الشأن العام وتسييره ليس إال.
ليس من املوضوعية مطالبة السلطة
الجديدة على مشارف عامني من حكم
تبون ،بمنجزات كبيرة على صعيد
اإلصالح السياسي واالقتصادي،
خصوصًا مع تفاقم أزمة وباء
كورونا وتداعياتها ،لكن على األقل
يمكن املطالبة بحد أدنى من البصمة
الواضحة واملؤشرات املطمئنة ،في
تحسني إدارة الشأن العام واحترام
الحريات ومنح الشباب أفقًا لحياة
جديدة .وعندما تغيب هذه البصمة في
حدها األدنى ،يصبح من الطبيعي أن
تغلب في اليوميات الجزائرية ،مشاهد
الطوابير في البر ،وقوارب الهجرة في
البحر.

بغداد ـ زيد سالم

ت ـن ـش ـغــل ح ــرك ــة «ام ـ ـت ـ ــداد» املــدن ـيــة
فــي ال ـع ــراق ،ال ـتــي ف ــازت ب ــ 9مقاعد
برملانية في االنتخابات التشريعية
ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــدت ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ف ـ ــي  10أكـ ـت ــوب ــر/
تشرين األول الحالي ،بعقد سلسلة حوارات
واج ـت ـمــاعــات م ــع ن ــواب مــدنـيــن ومستقلني
انتزعوا أيضًا مقاعد في البرملان ،لتأسيس
أولى الجبهات البرملانية املعارضة لألحزاب
التقليدية الحاكمة في البالد .وشهد اليومان
املـ ــاض ـ ـيـ ــان لـ ـ ـق ـ ــاءات عـ ـ ــدة بـ ــن م ـم ـث ـلــن عــن
الـحــركــة وحــركــات مــدنـيــة أخ ــرى ،إلــى جانب
شخصيات فازت باالنتخابات ممن يحملون
صفة مستقلني أو يؤيدون الحراك املدني في
البالد ،بغية اإلعالن رسميًا عن والدة الجبهة
التي ستكون األول ــى مــن نوعها فــي الـعــراق،
ويـ ـع ــول عـل ـيـهــا ل ـخ ـلــق م ـع ــارض ــة سـيــاسـيــة
داخ ـل ـيــة ،وم ــن داخـ ــل املــؤس ـســات الــرسـمـيــة،
لقوى وأحزاب دينية وفصائل مسلحة نافذة
في املشهد السياسي.
ويـشــارك فــي ح ــراك «ام ـتــداد» تكتل «إشــراقــة
ك ـ ــان ـ ــون» ،الـ ـ ــذي ت ــرش ــح ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات 10
أك ـت ــوب ــر ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ،وي ـع ــرف ب ـقــربــه من
العتبة العباسية فــي كــربــاء ،وحـصــل على
 6م ـقــاعــد ،وك ــذل ــك حـ ــراك «ال ـج ـيــل ال ـجــديــد»،
الذي تتزعمه السياسية الكردية سروة عبد
الواحد ،والذي حصل على  9مقاعد .ويجري
الـحــراك املــدنــي ،فــي وقــت تشتبك فيه أحــزاب
كبيرة لتكوين «الكتلة الكبرى» في البرملان،
الـتــي يفترض أن تتكفل بتشكيل الحكومة
ال ـج ــدي ــدة .وكـ ــان تـحــالــف «سـ ــائـ ــرون» ،ال ــذي
يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
ق ــد أع ـلــن ع ــن ت ـص ــدره لـنـتــائــج االن ـت ـخــابــات،
فيما رفضت أحزاب وحركات أخرى ،بعضها
ت ـعــد األذرع الـسـيــاسـيــة لـفـصــائــل مـسـلـحــة،
النتائج الـتــي أك ــدت تــراجـعـهــا ،والـتــي يقود
زعيم ائتالف «دولــة القانون» نــوري املالكي
مساعي معها لتشكيل «الكتلة الكبرى».
وشهدت مدينة النجف ،أول من أمس اإلثنني،
االج ـت ـمــاع الـثــانــي لـلـقــوى املــدنـيــة الـجــديــدة،
عقب اجتماع أول كان قد عقد في حي القاسم
بمحافظة بــابــل .وعلى الــرغــم مــن «التفاهم»
ال ـ ـ ــذي تـ ــؤكـ ــده م ـ ـصـ ــادر ونـ ـشـ ـط ــاء ح ـض ــروا
االجتماعني ،إال أن القائمني على الـحــوار لم
يخرجوا بعد بــأي بيان أو مؤتمر صحافي
يؤكد تحالفهم.
وأك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع ع ـل ــى س ـي ــر امل ـق ــاب ــات
واالجـتـمــاعــات الـتــي تـبــادر بها «ام ـت ــداد» ،أن
«االج ـت ـمــاع األول حـصــل فــي بــابــل ،حـيــث تم
االتـ ـف ــاق ع ـلــى تــوح ـيــد ال ـخ ـطــاب مـبــدئـيــا بني
القوى السياسية املدنية واملستقلة» ،مضيفًا،
في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «التحالف
املرتقب سيضم كتلة ام ـتــداد ،وحــركــة الجيل
الـجــديــد ،وحــركــة إشــراقــة كــانــون ،كما يجري
التشاور مع نواب مستقلني من البصرة وبابل
واألنـ ـب ــار وصـ ــاح ال ــدي ــن ،ل ـص ـنــاعــة تـحــالــف
يكون للمرة األولى عابرًا للطائفية واملناطقية
ـاع لـلــوصــول إلــى
بشكل حقيقي ،وهـنــاك مـسـ ٍ
أكثر من  35نائبًا في التحالف الجديد».
مــن جهتها ،أف ــادت مـصــادر سياسية مقربة
مــن الحكومة الـعــراقـيــة بــأن «ال ـحــراك املدني
لتشكيل جبهة سياسية معارضة لألحزاب
التقليدية ،يحظى بدعم طرفني :األول يتمثل
بحكومة مصطفى الكاظمي ،وتحديدًا الفريق
االستشاري لألخير ،حتى أن الكاظمي عرض
أن تجري اجتماعات الكيانات املدنية الفائزة
ف ــي ف ـن ــادق تـحـظــى ب ــإج ــراءات أمـنـيــة جـ ّـيــدة
مــع تكفله بتوفير ذلــك ،والـطــرف الثاني هو
مرجعية النجف (السيد علي السيستاني)،
ال سيما بعد مشاركة حركة إشراقة كانون،
التابعة للعتبة العباسية املعروفة بوالئها
ل ـل ـس ـي ـس ـتــانــي» .ورأت املـ ـص ــادر ف ــي حــديــث
ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «الـتـحــالــف املرتقب
يأمل أن يكون مؤثرًا داخل البرملان».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد» ع ــاء
ال ــرك ــاب ــي ،ف ــي تـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
أن جميع الـفــائــزيــن عــن الـحــركــة «سـيـكــونــون
م ـعــارضــن ل ــأح ــزاب وال ـك ـيــانــات الـسـيــاسـيــة

انتهاء مهلة
تقديم الطعون

وجــهــت الــمــفــوضــيــة العليا
ّ
المستقلة لالنتخابات في العراق،
أمــس الــثــاثــاء ،نــداء أخــيــرًا إلى
جميع المرشحين في انتخابات
 10أكتوبر/تشرين األول الحالي،
لتقديم طعونهم فــي نتائج
االنتخابات .وأبلغت المفوضية،
فــي بــيــان نقلته وكــالــة األنــبــاء
الــعــراقــيــة (واع)« ،جــمــيــع
المرشحين ،سواء األفراد أو من
األحـــزاب والتحالفات السياسية
ممن لديهم طعن في نتائج
انتخابات مجلس الــنــواب 2021
التي أعلنتها المفوضية ،بأن
اليوم (أمس) هو األخير لتقديم
الـــطـــعـــون» ،مـــشـــددة على
«ضــرورة تقديم األدلــة الساندة
للطعن خــال  3أيــام من تاريخ
مدة انتهاء الطعن».
أكد المتحاورون أنّهم سيسعون لتمثيل مطالب الشعب جيدًا ()Getty

«الحشد» يواصل ضغطه على المفوضية

تظاهرات واستنفار أمني
بغداد ـ براء الشمري

ش ـهــدت ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة ب ـغــداد،
ّ
أمـ ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،تـ ـظ ــاه ــرة نــظ ـم ـهــا
مـئــات املـنــاصــريــن واملــؤيــديــن للقوى
والـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة
امل ـن ـضــويــة ف ــي «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرارًا الح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
هـ ــؤالء ال ـتــي خــرجــت خ ــال الـيــومــن
املاضيني فــي ال ـعــراق ،رفـضــا لنتائج
االنـتـخــابــات التشريعية الـتــي جــرت
في  10أكتوبر/تشرين األول الحالي،
وأدت إل ــى خ ـس ــارة «ال ـح ـش ــد» نحو
ثـلــث م ـقــاعــده .وتــزام ـنــت الـتـظــاهــرة،
الـتــي ج ــرت بــالـقــرب مــن أح ــد مــداخــل
امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء امل ـح ـص ـن ــة فــي
بغداد ،مع إجراءات أمنية مشددة في
املنطقة .وقالت مصادر أمنية مطلعة
لـ«العربي الجديد» ،إن قوة عسكرية
خــاصــة وعـنــاصــر مــن ق ــوات مكافحة
الشغب ،أغلقوا جميع بوابات املنطقة
ال ـخ ـض ــراء ،وم ـن ـعــوا ال ــدخ ــول إلـيـهــا
لـغـيــر حــامـلــي الـتــراخـيــص الـخــاصــة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن اإلغـ ـ ــاق
واالستنفار سيستمران حتى إشعار
آخــر للمنطقة الـخـضــراء ،الـتــي تضم

الـتـقـلـيــديــة وقـ ــوى ال ـس ــاح املـتـهـمــة بــالـفـســاد
وق ـتــل ال ـعــراق ـيــن وال ـنــاش ـطــن ،بــال ـتــالــي فــإن
التوجه للمشاركة فــي الحكومة املقبلة وفق
املـ ـب ــادئ واألعـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة ال ـســاب ـقــة ،لن
يحدث» .وقال الركابي« :نعم ،نحن نتجه نحو
تشكيل معارضة سياسية برملانية حقيقية

م ـقــر م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات وم ـقــار
حكومية ،باإلضافة إلى مقار السفارة
األميركية وبعثات أجنبية وعدد من
املنظمات الدولية.
ول ــوح ــت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات الـعــراقـيــة
املشتركة ،باتخاذ اإلجــراءات األمنية
ال ـ ــازم ـ ــة ت ـ ـجـ ــاه أي تـ ـه ــدي ــد لـلـسـلــم
املجتمعي .ولفت املتحدث باسمها،
ال ـ ـلـ ــواء ت ـح ـســن ال ـخ ـف ــاج ــي ،إلـ ــى أن
السلطات ال تعترض على التظاهر
الـسـلـمــي للتعبير ع ــن رف ــض نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات ،لـكــن ال ـق ــوات الـعــراقـيــة
ستبقى جاهزة لتوفير األمن .وذكرت
وسائل إعالم عراقية كذلك ،أن السفارة
األميركية في املنطقة الخضراء ّ
فعلت
منظومة الــدفــاع الـصــاروخــي لديها،
مع إطالق صفارات اإلنذار ،بالتزامن
مـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــوتـ ــر فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط امل ـن ـط ـق ــة

فعلت السفارة
ّ
األميركية منظومتها
للدفاع الصاروخي

الـخـضــراء .وتــواصــل قــوى وفصائل
مسلحة مقربة من طهران ،ضغوطها
على مفوضية االنتخابات ،التي لم
تنظر حاليًا في الطعون االنتخابية
املقدمة إليها ،إلرغامها على تغيير
ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وقـ ـ ــال عـضــو
حركة «حـقــوق» (الجناح السياسي
مل ـل ـي ـش ـيــا «عـ ـص ــائ ــب أه ـ ــل الـ ـح ــق»)،
حسني ال ـكــرعــاوي ،أم ــس ،إن إصــرار
املـ ـف ــوضـ ـي ــة عـ ـل ــى امل ـ ـضـ ــي ب ـن ـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـح ــال ـي ــة ،ق ــد يـعــرض
البالد إلى انتهاكات خطيرة ،مبينًا
أن تـ ـج ــاه ــل املـ ـف ــوضـ ـي ــة ل ـل ـط ـع ــون
سيؤدي إلــى انعدام الثقة بالعملية
االنـتـخــابـيــة ال ـتــي شــابـهــا كـثـيــر من
األخـ ـط ــاء وال ـت ــزوي ــر ،بـحـســب قــولــه.
وكان األمني العام ملليشيا «عصائب
أه ـ ــل ال ـ ـحـ ــق» ،ق ـي ــس ال ـخ ــزع ـل ــي ،قــد
دع ـ ــا أم ـ ــس أن ـ ـصـ ــاره إل ـ ــى ال ـت ـظــاهــر
واالعتصام ضد نتائج االنتخابات
فـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد .كـ ـم ــا دعـ ـ ــت مـ ــا تـسـمــى
بــ«الـهـيـئــة الـتـنـسـيـقـيــة لـلـمـقــاومــة»،
أنصارها إلى االستمرار في التظاهر
ضــد الـنـتــائــج ،واص ـفــة االنـتـخــابــات
ب ــ«اســوأ عملية انتخابية جــرت في
العراق ،بل في العالم أجمع».

مـنـسـجـمــة وم ـت ـمــاس ـكــة إلـ ــى ج ــان ــب عـ ــدد من
املستقلني ،ولدينا ح ــوارات وتفاهمات أولية
م ــع ش ـخ ـص ـيــات م ـس ـت ـق ـلــة ،ق ــد تـ ـك ــون ضـمــن
ال ـت ـحــالــف الـ ــذي ي ـق ــوده ال ـج ـم ـهــور الـ ــذي آمــن
باالنتخابات وانتخب مرشحي حركة امتداد
واملـسـتـقـلــن ،وبــالـتــالــي فـنـحــن أم ــام مــواجـهــة

حقيقية مــع األح ـ ــزاب الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي تعمل
لتقاسم السلطة واملحاصصة الطائفية»ّ .
وبي
رئيس «امتداد» أن الحركة «تبحث إلى جانب
املـتـشــابـهــن مـعـهــا فــي الـتــوجـهــات مــن الكتل
الـسـيــاسـيــة ال ـجــديــدة والـشـخـصـيــات املــدنـيــة
الوطنية ،عن كتلة كبيرة تراقب عمل الحكومة،

ويكون لديها دورها في البرملان ،وأال تشارك
ّ
ائتالفية» .ولفت إلى أن «مشروعنا
في حكومة ّ
طــويــل ،يعني أن ــه يمتد إلــى  10سـنــوات على
األقل ،بهدف إحداث التغيير من داخل العملية
السياسية ،وتأسيس دولة مواطنة حقيقية».
مــن جهته ،أشــار املــرشــح املستقل الفائز في
االنتخابات باسم خشان إلــى أن «مــا يجمع
امل ــدن ـي ــن وال ـع ـل ـمــان ـيــن ال ــوط ـن ـي ــن حــال ـيــا،
هــو الثبات على املـبــادئ واألخــاقـيــات التي
أسـسـتـهــا ال ـت ـظ ــاه ــرات ،وبــال ـتــالــي ف ــإن عمل
املـسـتـقـلــن وال ـك ـيــانــات الـسـيــاسـيــة الـجــديــدة
س ـي ــأخ ــذ ع ـل ــى ع ــات ـق ــه اس ـت ـك ـم ــال ان ـت ـفــاضــة
أكتوبر /تشرين األول  2019سياسيًا» .ورأى
أنــه «مــن غير املنطقي أن تـكــون هــذه القوى
متحالفة مع قوى القتل والفساد ،ولذلك نحن
ن ـجــري سلسلة مــن الـ ـح ــوارات والـتـفــاهـمــات
في سبيل تأسيس كتلة برملانية قوية تقف
ف ــي وجـ ــه األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تــريــد
تقاسم املناصب في ما بينها ،ونسعى إلى
تمثيل ّ
جيد للشعب الـعــراقــي» .وحــول سير
ال ـح ــوارات ،قــال خـشــان لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن «هـنــاك تفاهمات واضـحــة بــن الكيانات
على الرغم من وجــود بعض االختالفات في
الـ ــرؤى الـسـيــاسـيــة ،لـكــن م ــا يــوحــد الجميع
ه ــو م ـعــارضــة سـيــاسـيــة مــوج ـهــة ،أســاسـهــا
االحتجاج السياسي».
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ت ــوق ــع ال ـبــاحــث واملـحـلــل
السياسي عبد الله الركابي أن «يصل تحالف
املـعــارضــة إلــى أكـثــر مــن  35مـقـعـدًا ،لكن ذلك
ال ي ـع ـنــي ب ــالـ ـض ــرورة أن ي ـك ــون م ــؤثـ ـرًا فــي
مــواج ـهــة ق ــوى ال ـس ــاح ،بــل سيمثل ظــاهــرة
ً
غير مسبوقة ،وقد يــزداد عددًا مستقبال ،أي
في االنتخابات املقبلة ،وهذا ما أكده أعضاء
فاعلون في حركة امـتــداد ،حيث إن املشروع
ال يهدف إلــى معالجات وقتية ،بــل يتضمن
خـ ـط ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات» .واع ـت ـب ــر
ّ
الــركــابــي ،فــي حديث لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
«تنظيم الحراك السياسي املدني والعلماني
ّ
بات ضرورة ،ال سيما بعدما نظم املحتجون
أنفسهم خــال الفترة املــاضـيــة ،وبالتالي ال
بــد مــن تـبــديــل قــواعــد االش ـت ـبــاك الـسـيــاســي،
م ــن م ــا ب ــن الـ ـف ــرق اإلس ــامـ ـي ــة ،ل ـي ـكــون بني
الفرق املدنية العلمانية واإلسالمية» .ورأى
ّ
ـس ملــرحـلــة بطيئة
أن ال ـح ــراك ال ـجــديــد يــؤسـ ّ
نحو اإلصالح الحقيقي ،لكنه مزعج ومحرج
للقوى التقليدية».

ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة دولـ ــة االح ـت ــال
ب ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن إدراج أس ـ ـمـ ــاء هـ ــؤالء
الفلسطينيني في سجل السكان .وكانت
آخــر مــرة وافقت فيها سلطات االحتالل
على خطوة مماثلة ،قبل عقد من الزمن،
بـ ـق ــرار صـ ـ ــادق ع ـل ـيــه رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
الـســابــق ،بنيامني نتنياهو .وأوضحت
األج ـهــزة األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،بحسب
«يديعوت أحرونوت» ،أن املكانة املدنية
ستمنح فقط لفلسطينيني يعيشون في
الضفة الغربية ،ولن تشمل فلسطينيني
فــي ال ـش ـتــات ،مـمــا يـعـنــي أن الـخـطــوة ال
تـعـنــي ،م ــن وج ـهــة الـنـظــر اإلســرائـيـلـيــة،
إدخـ ـ ـ ــال م ــزي ــد مـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن إل ــى
أراض ـ ـ ــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ك ــي ال
يعتبر ذلك سابقة ملمارسة حق العودة.
ويـمـنــح إدراج أس ـمــاء ه ــؤالء فــي سجل
السكان الفلسطيني الــرسـمــي ،الفرصة
لـهــم لـتـقــديــم طـلـبــات عـمــل فــي األراض ــي
امل ـح ـت ـلــة ،أو اس ـت ـص ــدار ج ـ ـ ــوازات سفر
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــر خـ ـ ـ ـ ـ ــارج أراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الفلسطينية عبر األردن .وكانت اتفاقية
أوسـ ـل ــو ن ـص ــت ع ـل ــى أن ت ــدي ــر الـسـلـطــة
الفلسطينية سجل السكان في أراضيها
ب ـم ــواف ـق ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وهـ ــو م ــا يـعـنــي
وج ــوب املـصــادقــة اإلســرائـيـلـيــة على أي
تغيير في بيانات املــواطــن الفلسطيني
م ـث ــل ت ـغ ـي ـيــر مـ ـك ــان س ـك ـن ــه ،بــاس ـت ـث ـنــاء
األطفال والفتية حتى سن  16عامًا ،على
أن يكون أحد الوالدين مسجال في سجل
السكان الفلسطيني.
مــن جـهـتــه ،أك ــد عـضــو الـلـجـنــة املــركــزيــة
ل ـحــركــة «فـ ـت ــح» ،رئ ـي ــس الـهـيـئــة الـعــامــة
للشؤون املدنية ،الوزير حسني الشيخ،
أن ال ـه ـي ـئــة اس ـت ـق ـب ـلــت ،أمـ ــس ال ـث ــاث ــاء،
الدفعة األولى من موافقات الهويات ملن
دخلوا إلــى فلسطني ولــم يحصلوا على
الـهــويــة الفلسطينية .ولـفــت الـشـيــخ في
بيان صدر عن مكتبه ،إلى الحصول على
 4آالف موافقة ،تشمل طلبات للمتقدمني
م ــن امل ـحــاف ـظــات الـشـمــالـيــة والـجـنــوبـيــة
لـلـحـصــول ع ـلــى ال ـهــويــة وج ـ ــواز الـسـفــر
ً
الفلسطيني ،فـضــا عــن مــواف ـقــات على
تغيير العنوان من املحافظات الجنوبية
ل ـل ـم ـحــاف ـظــات ال ـش ـم ــال ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة ال ــى
موافقات من فئة أبناء املواطنني الذين
ت ـج ــاوزوا ســن ال ـ ـ  16عــامــا ول ــم يـكــونــوا
مسجلني في هويات ذويهم.
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ول ـفــت إل ــى أن «م ـكــاتــب الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون املـ ــدن ـ ـيـ ــة ومـ ــديـ ــريـ ــات ـ ـهـ ــا فــي
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـج ـن ــوب ـي ــة وال ـش ـم ــال ـي ــة،
سـتـكــون مـفـتــوحــة اع ـت ـبــارًا م ــن (ال ـي ــوم)
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،ل ـت ـس ـل ـي ــم رسـ ــائـ ــل امل ــوافـ ـق ــة
الخاصة بالفئة املعلن عنها ،وذلــك من
أجل التوجه إلى مكاتب األحوال املدنية
الـتــابـعــة ل ــوزارة الــداخـلـيــة الفلسطينية
إلت ـ ـمـ ــام إجـ ـ ـ ـ ــراءات اسـ ـتـ ـص ــدار ال ـه ــوي ــة
وجـ ـ ــواز ال ـس ـفــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» .وأكـ ــدت
ال ـه ـي ـئ ــة أنـ ـه ــا م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي امل ـت ــاب ـع ــة
الـحـثـيـثــة م ــن أج ــل إن ـج ــاز م ــا تـبـقــى من
األسـ ـم ــاء ال ـت ــي أرس ـل ــت ف ــي الـكـشــوفــات
للجانب اإلسرائيلي .وبالتوازي مع هذا
ال ـقــرار الـجــديــد ملصلحة الفلسطينيني،
تـ ــواصـ ــل س ـل ـط ــات االح ـ ـتـ ــال مـ ــن جـهــة
ثــانـيــة الـتـضـيـيــق عـلـيـهــم واس ـت ـفــزازهــم
والـ ـت ــوس ــع فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات االس ـت ـي ـط ــان.
وفــي الـسـيــاق ،طالبت وزارة الخارجية
وامل ـغ ـتــربــن املـجـتـمــع ال ــدول ــي واإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــس ،ب ــ«ت ــرج ـم ــة األق ـ ــوال
واملــواقــف الرافضة لالستيطان ألفعال،
ت ـلــزم إس ــرائ ـي ــل بــوقــف االس ـت ـي ـطــان في
ج ـم ـي ــع أش ـ ـكـ ــالـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــورًا» .واسـ ـتـ ـنـ ـك ــرت
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان« ،االقـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــام
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازي الـ ـ ـ ــذي مـ ــارس ـ ـتـ ــه أخـ ـيـ ـرًا
وزيـ ـ ــرة ال ــداخ ـل ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أيـلـيــت
ش ــاك ـي ــد ،ووزي ـ ــر االسـ ـك ــان وال ـب ـن ــاء في
األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـح ـت ـل ــة زئ ـيــف
إي ـل ـكــن ،ولـقــائـهـمــا مــع املـسـتــوطـنــن في
مستوطنة نيفو ح ــورون ،جـنــوب غرب
رام الـلــه ،واإلع ــان عــن بـنــاء  160وحــدة
اس ـت ـي ـطــان ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي امل ـس ـتــوط ـنــة،
وتـنـظـيــم وتــرت ـيــب  100وح ــدة قــائـمــة».
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن «اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن ه ـ ــذه
ال ــوح ــدات الـجــديــدة يــأتــي بـعــد أي ــام من
اإلعالن عن ثالثة مخططات استيطانية
جار العمل على تنفيذها حاليًا
ضخمة ٍ
لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني
ب ــالـ ـك ــام ــل ،ول ـت ـق ـط ـي ــع أوصـ ـ ـ ــال ال ـض ـفــة
الغربية املحتلة».
في غضون ذلك ،أكد الرئيس الفلسطيني
محمود عـبــاس ،أم ــس ،ض ــرورة تحقيق
التهدئة الشاملة ووقف األعمال العدائية
ض ــد ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ال ـقــدس
والضفة الغربية وقطاع غــزة ،وتطبيق
االتفاقيات املوقعة وإجراءات بناء الثقة،
واالنتقال الفوري لعملية سياسية تحت
رع ــاي ــة الـلـجـنــة الــربــاع ـيــة الــدول ـيــة وفــق
قرارات الشرعية الدولية إلنهاء االحتالل
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال فــي
الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس
الشرقية على حدود عام  .1967وجاءت
تصريحات عباس خالل استقباله أمس،
بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ،وزيرة
الخارجية السويدية آن كريستني ليند،
ح ـي ــث أط ـل ـع ـه ــا ع ـل ــى آخ ـ ــر م ـس ـت ـجــدات
األوض ـ ـ ــاع ف ــي األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة،
مشيرًا إلــى أن الــوضــع الـحــالــي ال يمكن
اس ـت ـمــراره ج ــراء إصـ ــرار إســرائ ـيــل على
م ــواصـ ـل ــة س ـي ــاس ــات ـه ــا االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة
والعقابية ضد الشعب الفلسطيني.

لبنان :تقريب موعد االنتخابات

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ش ـه ــد لـ ـبـ ـن ــان ،ب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن الـ ـت ــوت ــرات
السياسية واألمنية ،أمس الثالثاء ،جلسة
ملـجـلــس الـ ـن ــواب ،أقـ ـ ّـر ف ـيــه رس ـم ـيــا مــوعــد
االنـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة فــي  27م ــارس/
آذار املقبل ،بعدما كان مقررًا في  8مايو/
أيارّ .
وأقر املجلس تصويت املغتربني لـ128
نائبًا (هم العدد الكلي ألعضاء البرملان)،
ً
بدال من تخصيص ستة مقاعد لالغتراب،
عـلــى أن يقفل بــاب التسجيل للمغتربني
في االنتخابات ،في  20نوفمبر /تشرين
ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .واعـ ـت ــرض رئ ـيــس «تـكـتــل
لبنان القوي» النائب جبران باسيل (صهر
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون) على
تقريب موعد االنتخابات النيابية ،عازيًا
السبب إلــى «الـظــروف املناخية العاصفة
وزم ــن ال ـصــوم عـنــد الـطــائـفــة املسيحية».
وأعلن أنه سيطعن باملوعد أمــام املجلس
الــدسـتــوري ،األم ــر ال ــذي اسـتــدعــى ّ
ردًا من
رئـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي نبيه ب ــري الــذي
قال بنبرة عالية «ما حدا يهددني .كل شي
بسمح فيه إال التهديد» .واستنكر باسيل
في مؤتمر صحافي بعد الجلسة ما سماه
«التالعب في املواعيد واملهل االنتخابية»،
م ـت ـحــدثــا ع ــن ك ـم ــائ ــن ت ــوض ــع ف ــي طــريــق
العملية االنتخابية .كذلك ّ
سجل توتر بني
باسيل وبري حول موضوع «امليغاسنتر»
(املــراكــز املخصصة للناخبني اللبنانيني
في لبنان ،كي ينتخبوا في أماكن سكنهم
ً
بـ ــدال م ــن مـسـقــط رأسـ ـه ــم) .وه ــو م ــا دفــع
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى التدخل
واإلشــارة إلى أنه سيكلف وزيــر الداخلية
ب ـس ــام م ــول ــوي إج ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــة إلم ـكــان ـيــة
تـطـبـيـقــه .وس ـق ـطــت ص ـفــة ال ـع ـج ـلــة أيـضــا
عن اقتراح قانون الكوتا النسائية .وأكد
ّ
مـيـقــاتــي أن ــه س ـي ـبــذل «كـ ــل ج ـهــده إلت ـمــام
االنتخابات النيابية في موعدها ،وتأمني
األمور اللوجستية كافة وأن تكون العملية
شفافة وسليمة».
وبـ ـعـ ـك ــس امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ل ـ ــم ي ـب ـح ــث م ـج ـلــس
النواب في الجلسة بملف املحقق العدلي
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شرق
غرب
اعتصام الخرطوم
متواصل
دخ ـ ـ ـ ــل اعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــام مـ ـحـ ـي ــط ال ـق ـص ــر
الــرئــاســي فــي ش ــارع القصر بوسط
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــودان ـي ــة ال ـخ ــرط ــوم،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،ي ــوم ــه الـ ــرابـ ــع ،مــن
دون استجابة من الجيش بالتدخل
وتنفيذ مطلب املعتصمني الرئيسي،
بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله
حمدوكّ .
ووســع املعتصمون ،أمس،
ّ
م ـســاحــة االع ـت ـص ــام ،بــال ـت ـمــدد إلــى
شــوارع محاذية تم إغــاق بعضها.
كما زادت أع ــداد الـخـيــام املنصوبة
في املنطقة.
(العربي الجديد)
مصر :رفض رفع الحصانة
مرتش
عن نائب
ٍ
رفـ ـ ــض م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب املـ ـص ــري،
أم ــس ال ـثــاثــاء ،طـلــب الـنــائــب الـعــام
امل ـس ـت ـشــار ح ـم ــادة الـ ـص ــاوي اإلذن
بــرفــع الحصانة عــن عضو املجلس
ع ــن حـ ــزب «ال ــوف ــد الـ ـج ــدي ــد» ،تــامــر
عبد الـقــادر ،الستكمال التحقيقات
فــي القضية رقــم  2033لسنة ،2021
املتهم فيها بتقاضي رش ــوة مالية
مـ ــن أح ـ ــد املـ ــواط ـ ـنـ ــن .وق ـ ـ ــال مـمـثــل
األغلبية في البرملان ،أشــرف رشاد،
ّ
يتمسك
إن ح ــزب «مستقبل وط ــن»
برفض طلب رفع الحصانة عن عبد
القادر ،بحجة توافر «شبهة كيدية»
في الطلب.
(العربي الجديد)
أردوغان يريد شراكة
رابحة مع األفارقة

أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب طـيــب
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،فـ ــي خ ـت ــام
زي ــارت ــه إل ــى أن ـغ ــوال ،م ـســاء أول من
أمس اإلثنني ،أن تركيا تنوي تعزيز
العالقات مع الــدول األفريقية «على
أسـ ـ ــاس ش ــراك ــة م ـت ـكــاف ـئــة وراب ـح ــة
ل ـ ـل ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام
املـتـبــادل» .وقــال أردوغ ــان أمــام عدد
من رجال األعمال األنغوليني« :نحن
في تركيا نولي أهمية كبيرة وقيمة
عالية للعالقة الوثيقة التي نتمتع
بها مع القارة األفريقية».
(فرانس برس)

مالي :توجه للتفاوض
مع جماعة تابعة
لـ«القاعدة»
قــال املـتـحــدث بــاســم وزارة الـشــؤون
اإلسالمية فــي مــالــي ،خليل كــامــارا،
لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ،أم ــس ال ـثــاثــاء،
إن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ط ـل ـب ــت مـ ــن «امل ـج ـل ــس
اإلس ــام ــي األع ـ ـلـ ــى» ،وهـ ــي الـهـيـئــة
اإلس ــامـ ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ال ـب ــاد،
إج ـ ــراء م ـحــادثــات س ــام م ــع زعـمــاء
جماعة «نصرة اإلسالم واملسلمني»،
وهـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــرع املـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي ل ـت ـن ـظ ـي ــم
«ال ـقــاعــدة» .وأك ــد محمد كيمبيري،
أحــد املسؤولني الكبار في املجلس،
أنه تم تكليف األخير بالتفاوض مع
زعماء الجماعة.
(رويترز)
غروسي ينتظر موعد
سفره إلى طهران

عُ قدت الجلسة بعد أيام على أحداث بيروت (مروان طحطح)Getty /

بــان ـف ـجــار م ــرف ــأ ب ـي ــروت ال ـقــاضــي ط ــارق
ّ
ال ـب ـي ـطــار ،عـلـمــا أن اج ـت ـم ــاع ــات مجلس
ّ
ال ـ ـ ـ ــوزراء م ـع ـل ـقــة ح ـت ــى الـ ـب ــت ب ـم ـص ـيــره،
وهـ ـن ــاك م ـل ـف ــات اق ـت ـص ــادي ــة ومـعـيـشـيــة
داهـمــة تنتظر البحث والتنفيذ .وسبق
جلسة أمــس حديث عــن إمكانية تشكيل
هيئة اتـهــامـيــة عــدلـيــة ،تسمح بالتدخل
ف ــي عـمــل ال ـب ـي ـطــار ،إال أن ــه ل ــم ي ـتـ ّـم بحث
املوضوع في البرملان.
وكان الفتًا تصريح لوزير الثقافة محمد
مرتضى (يمثل حزب الله في الحكومة)،
نفى فيه الكالم الذي ّ
أسبوع عن
ضج قبل
ٍ
تهديده في جلسة مجلس ال ــوزراء بأنه
«سيتنزه مع وزيــر املــال السابق النائب
املدعى عليه بقضية انفجار املرفأ علي
حـســن خليل عـلــى كــورنـيــش امل ـنــارة في
بيروت» ،متحديًا أيًا كان بتوقيفه .وقال
مرتضى لقناة «أم تي في» املحلية« :لم
نهدد وال علقنا جلسات مجلس الوزراء
وال فرضنا بند قبع طارق البيطار على
الحكومة ،بــل عرضنا مالحظاتنا على
أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس
الـحـكــومــة ول ــم أه ــدد وزي ــر الــداخـلـيــة أو
ي ـصــدر عـنــي ك ــام ح ــول ال ـت ـن ــزه» .وأك ــد

مرتضى أنه «إذا دعا ميقاتي إلى جلسة
حكومية غدًا ،فسنحضرها».
ُ
واع ــتـ ـب ــر ت ـص ــري ــح م ــرت ـض ــى فـ ــي إطـ ــار
التهدئة ،خصوصًا بعدما أعلن رئيس
«ال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي» ول ـيــد
ج ـن ـبــاط ،م ـســاء أول مــن أم ــس اإلث ـنــن،
بـ ـع ــد لـ ـق ــائ ــه ب ـ ـ ــري ،االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ع ــدم
«الدخول في التصعيد ،ألنه غير مفيد،
وبـعــض الـجـهــات ،دولـيــة وربـمــا عربية،
ت ــري ــد ذلـ ـ ــك» .وك ـ ــان ج ـن ـبــاط ي ـ ـ ّ
ـرد على
سؤال حول موقف حزب الله وحركة أمل
من ضرورة تنحي القاضي البيطار.
مــن جهته استأنف البيطار عمله أمس
في قصر العدل في بـيــروت ،بعد تبلغه
قــرار الغرفة األولــى في محكمة التمييز
رفض طلب الرد املقدم بحقه من النائبني
علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وشهدت الجلسة مصافحة بني النائبني،
عن «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي،
وعن حركة أمل ،هاني قبيسي ،بعد أيام
على اشتباكات يــوم الخميس املاضي،
ال ـتــي أدت إل ــى مـقـتــل سـبـعــة أش ـخــاص،
وات ـ ـ ـهـ ـ ــام أم ـ ـ ــل وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات»
بالتمهيد الندالع حرب أهلية في البالد.

ق ــال امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلــوكــالــة الــدولـيــة
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،راف ــاي ـي ــل غــروســي
(الـ ـ ـص ـ ــورة) ،ف ــي ت ـصــري ـحــات أمــس
الـثــاثــاء ،إنــه يتوقع قريبًا إخطاره
بموعد لسفره مـجــددًا إلــى طـهــران،
م ـض ـي ـف ــا أن الـ ــوكـ ــالـ ــة ت ـم ـك ـن ــت مــن
صيانة الكاميرات في جميع املواقع
النووية في إيــران باستثناء مجمع
ُ
ت ـي ـســا ك ـ ــرج .وت ـص ـن ــع ف ــي امل ـن ـشــأة
ال ــواق ـع ــة ف ــي امل ـج ـمــع ب ـمــدي ـنــة كــرج
م ـك ـ ّـون ــات ألجـ ـه ــزة الـ ـط ــرد امل ــرك ــزي
ومعدات تخصيب اليورانيوم ،وقد
ت ـع ــرض ــت ل ـل ـت ـخــريــب فـ ــي يــون ـيــو/
حــزيــران املــاضــي عندما تــم إعطاب
واحـ ـ ــدة م ــن أرب ـ ــع ك ــام ـي ــرات تــابـعــة
ـاك .وقــامــت إيــران بإزالة
للوكالة هـنـ ُ
ال ـكــام ـيــرات وف ـق ــدت الـلـقـطــات الـتــي
كــانــت مسجلة عـلــى الـكــامـيــرا التي
تعرضت للضرر.
(رويترز)
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الحدث

تقترب التسويات
في الجنوب
السوري من
نهايتها ،بعد
انضمام بلدات
عدة إليها أخيرًا،
فيما ال يزال وضع
بصرى الشام
معلّقًا ،ووضعية
«اللواء الثامن»
غير واضحة.
تم
في المقابلّ ،
اإلعالن في الشمال
السوري ،عن دمج
ستة فصائل ضمن
لواء «الفيلق
الثالث»

النظام أزالت العديد من الحواجز العسكرية
في مدينة درعا ،وعلى طول الطريق الدولي
«دمشق  -عمان» منذ مطلع شهر سبتمبر/
أيلول املاضي.
في املقابل ،لم يصل قطار التسويات بعد إلى
بـلــدة بـصــرى ال ـشــام ،معقل «ال ـل ــواء الـثــامــن»
بقيادة أحمد العودة ،رجل روسيا في جنوب
سورية .وكان الجانب الروسي طلب األسبوع
امل ــاض ــي ،سـحــب مـجـمــوعــات ه ــذا ال ـل ــواء من
بلدات ريف درعا الشرقي.
ّ
وشكل الــروس «اللواء الثامن» في منتصف
ع ــام  ،2018م ــن ع ـنــاصــر ك ــان ــوا ف ــي فـصــائــل
املـعــارضــة وأجـ ــروا تـســويــات مــع الـنـظــام في
ذل ــك الـ ـع ــام ،الـ ــذي ش ـهــد ان ـت ـهــاء املــواج ـهــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي عـ ـم ــوم الـ ـجـ ـن ــوب الـ ـس ــوري
بضغط روسي وإقليمي.
قصف في الشمال

تسويات
الجنوب السوري
قتلى إيرانيون
أعلنت مصادر محلية
لـ«العربي الجديد» ،أمس
الثالثاءّ ،
أن خاليا تنظيم
«داعش» شنت هجومًا
مباغتًا على نقطة
عسكرية للمليشيات اإليرانية
في منطقة السيال،
شمالي البوكمال .وأسفر
الهجوم عن مقتل ثالثة
عناصر على األقل وجرح
آخرين ،إضافة لتدمير آليتين
كانتا في النقطة.

تستكمل التسويات في درعا برعاية روسية ()Getty

النظام يقترب من فرض
سيطرته ...ودمج فصائل شماًال
أمين العاصي

شارفت قــوات النظام السوري على
االن ـت ـهــاء مــن إجـ ــراء الـتـســويــات في
بلدات ريــف درعــا الشرقي ،جنوبي
س ــوري ــة ،وفـ ــق «خ ــري ـط ــة الـ ـح ــل» ال ــروس ـي ــة،
بعد إجــرائـهــا تـســويــات مماثلة فــي الريفني
ال ـغــربــي وال ـش ـمــالــي ،م ـشـ ّـرعــة األبـ ـ ــواب أم ــام
النظام لفرض سيطرة كاملة على املحافظة.
وت ـن ـ ّـص ب ـنــود ال ـت ـســويــات ،ال ـتــي ت ـتـ ّـم تحت
إشــراف روســي ،على تسوية وضع املنشقني
واملتخلفني عــن ق ــوات النظام خــال سنوات
ال ـثــورة ،وتسليم عــدد مــن الـســاح وتفتيش
ش ـك ـلــي ل ـب ـعــض امل ـ ـنـ ــازل ب ـح ـض ــور ال ـشــرطــة
العسكرية الروسية.
بلدات تنتظر التسوية

وذكر الناشط اإلعالمي أبو محمد الحوراني،

ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن قــوات
فــي حــديـ ٍ
النظام استكملت ،أمس الثالثاء ،التسويات
في بلدات الغارية الشرقية والغارية الغربية
وخـ ــربـ ــة غـ ــزالـ ــة ون ــاحـ ـت ــة والـ ـ ـح ـ ــراك وع ـل ـمــا
وال ـصــورة فــي ريــف درع ــا الـشــرقــي ،انضمت
إلى نصيب وأم املياذن والنعيمة واملسيفرة
وصـيــدا والطيبة والـكــرك الشرقي والسهوة
ومليحة الغربية ومليحة الشرقية .وأشــار
إلــى أن هـنــاك بـلــدات فــي طريقها إلــى إجــراء
ال ـت ـس ــوي ــة ،وهـ ـ ــي :بـ ـص ــرى الـ ـش ــام وم ـعــربــة
وطـيـسـيــا وغ ـصــم وب ـصــر ال ـحــريــر ومـلـيـحــة
العطش ومنطقة اللجاة ،التي تضم تقريبا
 10بلدات وقرى صغيرة .وأفاد بأن عمليات
التسوية «تجري من دون معوقات ومشاكل»،
كــاشـفــا أن ــه ف ــي ب ـلــدة نــاح ـتــة ،رف ــض شــابــان
ه ــذه ال ـت ـســويــات وه ـمــا إس ـمــاع ـيــل الـشـكــري
(ال ــدرع ــان) وشقيقه مـحـمــد ،وغ ــادرا الـبـلــدة.
وذك ـ ــر أن ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام س ــرق ــت مـحـتــويــات

منزلي الشابني ثم حرقتهما ،وتمركزت على
أطراف البلدة ،بسالحها الثقيل .وحول حركة
ال ـس ـيــر ،ق ــال ال ـح ــوران ــي إن ك ــل ال ـط ــرق الـتــي
تــربــط بــن ب ـلــدات وم ــدن املـحــافـظــة مفتوحة
أمام حركة املدنيني ،مشيرًا إلى أنه «ال توجد
حاالت اعتقال من قبل قوات النظام واألجهزة
األمنية».
وكانت عمليات التسوية في محافظة درعا
قــد ب ــدأت مطلع الشهر املــاضــي ،انطالقًا من
مـنـطـقــة درع ـ ــا ال ـب ـلــد ال ـت ــي اس ـت ـع ـصــت على
قـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام ،ع ـل ــى ال ـ ّـرغ ــم م ــن ح ـصــارهــا
لنحو ثالثة أشهر .وتدخل الجانب الروسي
وف ــرض مــا ُسـمــي ب ـ «خــريـطــة ح ــل» تتضمن
إجراء تسويات للمطلوبني ،وتسليم السالح
الفردي واملتوسط والقيام بعمليات تفتيش
مـنــازل بــوجــود روســي وشخصيات محلية،
لـضـمــان ع ــدم ق ـيــام ق ــوات ال ـن ـظــام بعمليات
نهب وتعفيش وانتقامات .وفي السياق ،ذكر
«تجمع أح ــرار حـ ــوران» ،ال ــذي يـضـ ّـم العديد
م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن وال ـن ــاش ـط ــن اإلع ــام ـي ــن
املهتمني بأخبار الجنوب السوري ،أن جهاز
امل ـخــابــرات الـجــويــة الـتــابــع للنظام أزال أول
مــن أم ــس اإلث ـن ــن ،حــاج ـزًا عـسـكــريــا لــه وهــو
حاجز القوس الواقع عند قوس بلدة الغارية
الـشــرقـيــة بــريــف درع ــا ،مـنـ ّـوهــا إل ــى أن قــوات

كل الطرق التي
تربط بين بلدات ومدن
محافظة درعا مفتوحة
أُعلن عن دمج  6فصائل
في الشمال تحت مسمى
الفيلق الثالث

عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ال يـ ــزال ال ـش ـمــال الـغــربــي
مــن ســوريــة عــرضــة لـقـصــف ج ــوي ومــدفـعــي
م ــن ال ـجــانــب ال ــروس ــي وال ـن ـظ ــام ،م ــع إع ــان
مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة أن ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام قـصـفــت
أمــس الـثــاثــاء ،بـصــواريــخ شــديــدة االنفجار
منازل املدنيني واألراضــي الزراعية في قرية
قوقفني ،بريف إدلــب الجنوبي ،مــا أدى إلى
مقتل مدني وإصابة آخرين .وطاول القصف
باملدفعية الثقيلة محيط قرية سرجة بريف
إدلــب الجنوبي ،بينما نفذ الطيران الحربي
الـ ــروسـ ــي ث ـ ــاث ضـ ــربـ ــات بـ ـص ــواري ــخ عـلــى
مناطق متفرقة ،جنوب غربي بلدة البارة في
جبل الزاوية بنفس الريف.
في غضون ذلك ،ذكر املرصد السوري لحقوق
اإلنسان أنه أحصى منذ بداية العام الحالي
وحتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول
ال ـح ــال ــي ،أك ـث ــر م ــن  24اس ـت ـهــدافــا تـعــرضــت
لــه ال ـقــوات التركية فــي ســوريــة ،عبر عبوات
وألـ ـ ـغ ـ ــام واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ب ـ ـصـ ــواريـ ــخ مــوج ـهــة
وصــواريــخ قصيرة امل ــدى وإط ــاق رصــاص.
وأكد املرصد مقتل  21ضابطًا تركيًا ،وجرح
 73عـنـصـرًا ،فــي الـعـمـلـيــات الـتــي حــدثــت في
محافظة إدلب وفي ريف حلب الشمالي.
وفــي سياق آخــر فــي الشمال ال ـســوري ،أعلن
مـجـلــس ق ـي ــادة ال ـغــرفــة امل ــوح ــدة (ع ـ ــزم) عن
ان ــدم ــاج ك ــام ــل ل ـس ـتــة ف ـص ــائ ــل ،هـ ــي :جـيــش
اإلسالم والجبهة الشامية وفيلق املجد ولواء
الـســام وفــرقــة املـلــك شــاهُ والـفــرقــة  ،51تحت
مسمى الفيلق الثالث .وشكلت غرفة «عــزم»
في يوليو/تموز املاضي ،بانضمام عدد من
فصائل «الجيش الوطني ال ـســوري» التابع
للمعارضة ،وهي :فيلق الشام قطاع الشمال،
ّ
لواء السالم ،الفرقة الثانية املشكلة من جيش
النخبة ،الـلــواء  ،113فيلق املـجــد ،الفرقة 13
ّ
املشكلة من فرقة السلطان محمد الفاتح ،لواء
سمرقند ،ولواء الوقاص.
رسم المشهد الفصائلي

ووضع الباحث السياسي في مركز «جسور»
ل ـل ــدراس ــات ع ـب ــاس ش ــري ـف ــة ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«الـعــربــي الـجــديــد» ه ــذه الـخـطــوة فــي سياق
«إع ــادة رســم املشهد الفصائلي فــي الشمال
ال ـ ـسـ ــوري ،ب ـعــد ف ـشــل امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة امل ــؤق ـت ــة ف ــي دمـ ــج ه ــذه
الفصائل فــي جسم عسكري واح ــد» .وأشــار
إلى أن «هناك محاوالت إلعادة هيكلة فصائل
املعارضة من القواعد إلــى ال ــرأس ،للوصول
إل ـ ــى كـ ـي ــان ع ـس ـك ــري واح ـ ـ ــد ي ـن ـه ــي ال ـح ــال ــة
ّ
الـفـصــائـلـيــة» .وشــك ـلــت فـصــائــل ع ــدة أخـيـرًا
«الجبهة السورية للتحرير» ،بعد خروجها
مــن غــرفــة ال ـق ـيــادة امل ــوح ــدة «عـ ــزم» .وضـ ّـمــت
ً
ال ـج ـب ـهــة ال ـج ــدي ــدة ك ــا م ــن :ف ــرق ــة املـعـتـصــم
وفرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه
والفرقة  20وصـقــور الشمال .وفــي محافظة
إدل ــب ،تتمركز «الجبهة الوطنية للتحرير»
الـتــي تضم الـعــديــد مــن الفصائل املـعــارضــة،
وبــذلــك اخ ـتــزل املـشـهــد الفصائلي املـعــارض
ب ـثــاث تـشـكـيــات فــي خ ـطــوة ل ـلــوصــول إلــى
تشكيل واحــد يجمع الفصائل التي ترتبط
بالجيش التركي.

متابعة

تقدم ورقتها
اجتماعات «اللجنة الدستورية» :المعارضة
ّ
قدمت المعارضة
ّ
السورية ورقتها في
الجولة السادسة
من مباحثات اللجنة
الدستورية السورية في
جنيف ،تمحورت حول
أدوار الجيش واألمن

جنيف ـ العربي الجديد

بدأت اللجنة الدستورية السورية التي تعقد
اجتماعات الجولة السادسة لها في مدينة
الثالثاء ،مناقشة
جنيف السويسرية ،أمــس ُ
مـبــادئ أساسية للدستور ،قــدمــت بصياغة
مـحـكـمــة م ــن ق ـبــل امل ـع ــارض ــة ب ـع ـن ــوان األم ــن
والجيش والـقــوات املسلحة واالستخبارات.
وعرضت املعارضة ورقتها املكونة من أربع
مــواد أساسية على األط ــراف األخــرى للجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وه ــم مـمـثـلــو ال ـن ـظــام وممثلو
امل ـج ـت ـمــع املـ ــدنـ ــيُ ،
وع ـ ـقـ ــدت ج ـل ـس ـتــان أم ــس
ملناقشة الــورقــة املـقــدمــة مــن قـبــل املـعــارضــة.
وأفادت مصادر مطلعة في املعارضة السورية
لـ«العربي الجديد» بأن «النظام قدم في اليوم
األول (أول م ــن أم ــس اإلث ـن ــن) م ـبــدأ يتعلق
بـسـيــادة الــدولــة .وعـلــى الــرغــم مــن املضامني
التي فيها خلط ما بني املواضيع الدستورية
والقانونية والسياسية والـتــي تحتاج إلى

ً
فرز ،فضال عن سياقات زمانية غير مناسبة،
إال أن تقديمه الورقة ومناقشته كان تصرفًا
مستغربًا» .وأضافت أن «وفد النظام مارس
االستفزاز في أدنى حدوده على غير املعتاد،
مما أدى لحصول نقاشات .في املقابل ،قدمت
امل ـع ــارض ــة ورقـ ــة تـتـضـمــن رؤي ـت ـهــا لـسـيــادة
الدولة ووزعتها على األطراف األخرى» .ومن
املنتظر أن يتم عــرض مـبــادئ دستورية من
قبل ممثلي املجتمع املدني ،اليوم األربعاء،
م ــن أجـ ــل ن ـقــاش ـهــا ف ــي ال ـج ـل ـس ــات ،ع ـل ــى أن
تنتهي الجولة السادسة يوم الجمعة املقبل
ل ـت ـحــديــد ال ـن ـت ــائ ــج والـ ـت ــوافـ ـق ــات ،وت ـحــديــد
خريطة زمنية لعقد الجوالت الالحقة .وإزاء
الخلط الحاصل بني صياغة دستور جديد
أو إج ــراء إصــاح دس ـتــوري ،كشفت مصادر
لـ«العربي الجديد» أن منهجية االجتماعات
فـ ــي الـ ـج ــول ــة هـ ــي ت ـق ــدي ــم م ـ ـبـ ــادئ أســاس ـيــة
ل ـلــدس ـتــور ب ـص ـيــاغــات مـحـكـمــة ض ـمــن بــاب
املبادئ األساسية للدستور ،فيتقدم كل طرف
بمبدأه ليتم نقاشه وتقديم وجهات النظر.
وم ــن امل ـف ـتــرض أن ت ـتــم ص ـيــاغــة ال ـتــواف ـقــات
الحاصلة ضمن املناقشات الجارية للمبادئ
امل ـقــدمــة ،ول ـكــن حـتــى اآلن مــن غـيــر امل ـعــروف
من الجهة التي ستقوم بصياغة تلك النقاط
املشتركة والتوافقات في املبادئ الدستورية،
وب ـت ـك ـل ـيــف مـ ــن األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة أم مـ ــن قـبــل
ً
الرئيسني املشاركني ،أحمد الكزبري ،ممثال
ً
عــن وفــد النظام ،وه ــادي البحرة ،ممثال عن
وفد املعارضة.
وت ـض ـم ـنــت ورق ـ ــة ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري مـســائــل
عدة ،وفق «عنوان املبدأ :سيادة الجمهورية

ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـس ــوري ــة واس ـت ـق ــال ـه ــا ووح ـ ــدة
أراض ـ ـي ـ ـه ـ ــا» ،ون ـ ـ ّـص ـ ــت عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه «ي ـخ ـض ــع
للمساءلة القانونية كــل مــن يتعامل مــع أي
طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية تمس
بهذا املبدأ ،وتحرير األراضي املحتلة واجب
وطني ّ
مقدس تضطلع به مؤسسات الدولة
كافة ،واستعادة هذه األراضي هو حق ثابت
غير خاضع للتنازل أو املساومة وال يسقط
بالتقادم ،ويعد أي شكل من أشكال التعاون
الـ ــذي يـسـهــم ف ــي اس ـت ـم ــرار أو تــرس ـيــخ هــذا
االحتالل خيانة عظمى».
ُ
كــذلــك تـضـ ّـمـنــت ال ــورق ــة ال ـكــام اآلتـ ــي« :ت ـعـ ّـد
أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه
انفصالية مهما كــانــت صيغتها ،مناقضة

مل ـبــدأ وحـ ــدة األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،ومـخــالـفــة
إلرادة ال ـش ـع ــب ال ـ ـس ـ ــوري .وي ـن ـظ ــم ق ــان ــون
اإلدارة املحلية سلطات وصالحيات مجالس
الــوحــدات اإلداريـ ــة .ولـلــدولــة الـســوريــة الحق
الحصري في السيادة الكاملة على مجموع
اإلمـ ـك ــان ــات واملـ ـ ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة والـ ـث ــروات

سيعرض ممثلو
المجتمع المدني اليوم
األربعاء مبادئ دستورية

الوفود السورية قبل بدء جلسة المباحثات في جنيف (عمر فاروق يلديز /األناضول)

الـبــاطـنـيــة ف ــي أراض ـي ـهــا ك ــاف ــة ،بـمــا ف ــي ذلــك
املحتلة منها ،وفي اإلشراف على استثمارها.
وأي اسـتـغــال غـيــر شــرعــي لـهــا مــن قـبــل أي
كان أو املساهمة في ذلك ،هو سرقة ملقدرات
الشعب يعاقب عليها القانون».
وتــأل ـفــت ورق ــة ال ـن ـظــام امل ـقــدمــة ف ــي امل ـب ــدأ من
ســت ن ـقــاط ،فيما تــألـفــت ورق ــة املـعــارضــة من
أرب ــع ن ـقــاط ،وتضمنت «تـلـتــزم الــدولــة ببناء
م ــؤس ـس ــات األمـ ــن واملـ ـخ ــاب ــرات لـحـفــظ األم ــن
الــوطـنــي وتـخـضــع لـسـيــادة ال ـقــانــون والعمل
وف ـقــا لـلــدسـتــور وال ـق ــان ــون وت ـل ـتــزم بــاحـتــرام
حقوق اإلنسان وتعمل وفقًا ألعلى املعايير».
ّ
تضمنت بـنـدًا ن ـ ّـص عـلــى أن «األج ـهــزة
كــذلــك
األم ـن ـيــة مـكـلـفــة بـحـفــظ األم ــن وال ـن ـظــام الـعــام
وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون».
وت ــأت ــي أع ـم ــال الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة بــرعــايــة
األم ــم املـتـحــدة ضـمــن إط ــار الـحــل السياسي
للقضية ال ـســوريــة امل ـم ـتــدة مـنــذ ع ــام ،2011
ووفـ ـق ــا ل ـل ـق ــرار األمـ ـم ــي  2254الـ ـص ــادر عــام
 .2015وي ـن ـ ّـص ال ـق ــرار األم ـم ــي عـلــى تشكيل
حكم انتقالي ،وكتابة دستور يسبق إجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـيــة وال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،وهــو
م ــا ق ـســم املـ ـف ــاوض ــات ال ـس ــوري ــة إلـ ــى أرب ـعــة
فــروع ،هي الحكم ،والدستور ،واالنتخابات،
ومكافحة اإلره ــاب .ويـقــود املبعوث األممي
ال ـخــاص إل ــى ســوريــة غـيــر بـيــدرســن تسيير
املـفــاوضــات بــن أط ــراف اللجنة الدستورية،
فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا جوالت
عــديــدة فــي جنيف ،وامـتــدت لفترات طويلة،
منذ نوفمبر /تشرين الثاني  ،2019من دون
تحقيق أي تقدم.

تقرير
القاهرة ـ العربي الجديد

ّ
شن عدد من أعضاء مجلس النواب
املـ ـ ـص ـ ــري ،أول مـ ــن أم ـ ــس اإلثـ ـن ــن،
ه ـج ــوم ــا م ـ ـحـ ــدودًا ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
ل ـتــوس ـع ـهــا ف ــي االق ـ ـتـ ــراض ل ـح ـس ــاب شــركــة
«مصر للطيران» في ظل األزمــة املالية التي
ت ـع ــان ــي م ـن ـه ــا الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة وح ــرك ــة
السياحة بشكل عام منذ بدء جائحة فيروس
كـ ــورونـ ــا .ل ـك ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ل ــم ت ـم ـنــع ن ــواب
األك ـث ــري ــة م ــن ت ـمــريــر مــريــح مل ـش ــروع قــانــون
يسمح لوزير املالية ،محمد معيط ،بضمان
حصول الشركة القابضة ملصر للطيران على
ق ــرض بـقـيـمــة  5م ـل ـيــارات جـنـيــه (ن ـحــو 318
مليون دوالر) مــن بنكني حكوميني تابعني
للبنك املركزي املصري.
ّ
وركزت االنتقادات على عدم إعالن الحكومة
بـ ـشـ ـك ــل شـ ـ ـف ـ ــاف املـ ـ ــوقـ ـ ــف املـ ـ ــالـ ـ ــي لـ ــ«مـ ـص ــر
للطيران» ،وغياب األرقــام تمامًا عن مشروع
الـقــانــون امل ـقــدم مــن مجلس ال ـ ــوزراء ،وتـعــدد
ال ـق ــروض الـســابـقــة لـنـفــس ال ـغــرض مــن دون
معرفة موقف الشركة من السداد.
إال أن هــذه املناقشات حجبت خلفها قرضًا
ضخمًا آخر ،لم يعلق عليه النواب ،ولم تبرره
ال ـح ـكــوم ــة بــال ـش ـكــل ال ـع ـل ـمــي واالق ـت ـص ــادي
امل ـف ـت ــرض ،ل ـي ـضــاف إل ــى قــائ ـمــة طــوي ـلــة من
القروض الضخمة التي تحصل عليها مصر
منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى
السلطة ،مــن دون إع ــان شـفــاف وباملخالفة
ل ـلــدس ـتــور والـ ـق ــان ــون أح ـي ــان ــا ،وبـ ـص ــورة ال
تضمن حق األجيال املقبلة في معرفة طريقة
ال ـس ــداد واإلدارة املـسـتـقـبـلـيــة ل ـهــذه الــديــون
القياسية .وهذا القرض األخير والــذي وافق
عليه املجلس من دون مناقشة ،سيكون من
فــرن ـســا ،بـقـيـمــة م ـل ـيــار و 800م ـل ـيــون ي ــورو
تـقــريـبــا ،سـتــوجــه إل ــى مــا يسمى بــاملـشــاريــع
«ذات األولـ ـ ــويـ ـ ــة» ،إذ ُعـ ـ ــرض االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
الـبــرملــان بـعــد االنـتـهــاء مــن تـحــديــد مصارفه
وجدولة الحصول عليه بشكل كامل ،بنحو
أربعة أشهر ،ليصبح االتفاق في حكم األمر
الواقع ،والعرض في حكم اإلجراء الشكلي.
ُ
وفـقــا للحكومة ،ســتــوجــه أم ــوال هــذا القرض
إلــى مـشــروعــات النقل فــي السكك الحديدية،
والـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـح ـ ـضـ ــري ،وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،وم ـع ــال ـج ــة
املـ ـي ــاه ،واألغـ ــذيـ ــة ال ــزراعـ ـي ــة ،وت ـس ـه ـيــل نـقــل
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وال ـت ـطــويــر امل ـه ـنــي لـلـعـمــالــة
امل ــاه ــرة وغ ـيــر امل ــاه ــرة .كـمــا سـيـسـتـخــدم في
مـشــروع تــوريــد  55قـطــارًا للخط األول ملترو
القاهرة بقيمة  776مليون يــورو خــال أربع
سنوات ،واملساهمة في مشروع إعادة تأهيل
خط سكك حديد املنصورة دمياط بقيمة 95

ال يمكن وضع االنتقادات التي صدرت عن عدد من النواب المصريين،
أخيرًا ،بشأن توسع الحكومة في االقتراض سوى في إطار شكلي،
خصوصًا أن النظام يواصل عمليات االقتراض

قروض
مصر

انتقادات برلمانية ال تمنع
التوسع الالدستوري

مليون يورو ،ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو
قير بقيمة  250مليون يورو ،ومشروع إنشاء
خط سكك حديد أسوان توشكى  -وادي حلفا،
وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى  -العاشر
من رمضان  -بلبيس بقيمة  250مليون يورو،
باإلضافة إلــى عــدد مــن املـشــروعــات الخاصة
بوزارتي الكهرباء والري.
ول ــم تـكـشــف ال ـح ـكــومــة خـطـتـهــا ل ـس ــداد هــذا
الـ ـق ــرض ،أو مـ ــدى إم ـكــان ـيــة ت ـمــويــل امل ـبــالــغ
املـ ـطـ ـل ــوب ــة م ـ ــن ص ـ ـنـ ــاديـ ــق اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة أو
ب ـنــوك مـحـلـيــة أو عــامل ـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يتفق
مــع اتـجــاهـهــا امل ـع ـتــاد ،والـ ــذي أوص ــل الــديــن
الخارجي إلى  131.5مليار دوالر خالل العام
امل ــاض ــي ،ب ــزي ــادة  14ف ــي امل ــائ ــة ع ــن ســابـقــه.
كـمــا أن اخـتـيــار الـجـهــات املـقــرضــة واملـمــولــة
لـلـمـشــروعــات يـتــم ب ـصــورة ســريــة وم ــن دون
مبررات لطريقة اختيار تلك الجهات ودولها،
ف ــي ظ ــل رغ ـب ــة ال ـن ـظ ــام ف ــي ت ــوزي ــع م ـصــادر
ال ـص ـف ـقــات واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات لـتـضـمــن تخفيف
الضغوط السياسية عليه ،خاصة من الدول
الغربية الكبرى كأملانيا وبريطانيا وفرنسا.
ويبدو رقم الديون هذا العام مرشحًا لزيادة
ك ـب ـي ــرة ،إذ ت ــم ت ــوق ـي ــع اتـ ـف ــاق ــات ب ـم ـل ـيــارات
الجنيهات خ ــال األش ـهــر الخمسة املاضية
فقط ،وترصد «العربي الجديد» ،ما تم إبرامه
مـنـهــا بـشـكــل رس ـم ــي وال ـت ـصــديــق عـلـيــه من
مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
الحلقة األحدث قبل القرض الفرنسي ،كانت
ات ـف ــاق اق ـت ــراض م ــن «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي إلع ــادة

اإلعـ ـم ــار وال ـت ـن ـم ـيــة» ف ــي ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران
املاضي ،لدعم نظام التأمني الصحي الشامل
بمبلغ  400مليون دوالر .علمًا أنــه بدعوى
االستجابة الطارئة ملكافحة جائحة كورونا،
اق ـتــرضــت مـصــر قـبــل ذل ــك  50مـلـيــون دوالر
مــن الـبـنــك ال ــدول ــي أي ـضــا .وقـبـلـهــا مـبــاشــرة،
تــم تــوقـيــع ات ـفــاق ق ــرض مــن «ص ـنــدوق أوبــك
للتنمية الــدولـيــة» ،فــي إطــار املرحلة الثالثة
من تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر ،بمبلغ  95مليون دوالر.
وفي إبريل /نيسان املاضي ،اقترضت مصر
من «بنك التنمية األفريقي»  108ماليني يورو
بشأن برنامج الصرف الصحي املتكامل في
املناطق الريفية بصعيد مصر فــي األقصر.
ك ـمــا اق ـت ــرض ــت م ــن «ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي إلعـ ــادة

تتعامل السلطة
التنفيذية مع البرلمان
في مصر باستخفاف
تضرب إجراءات القروض
بعرض الحائط المادة 127
من الدستور

اإلع ـمــار والتنمية» مبلغ  200مليون يــورو
لتمويل مـشــروع إدارة تـلــوث ال ـهــواء وتغير
املناخ في القاهرة الكبرى.
وفــي اتفاق ضخم مقسم على ثــاث شرائح،
اقترضت مصر من الكويت  175مليون دينار
كويتي (أكثر من  580مليون دوالر) لتمويل
م ـشــروع محطة بـحــر الـبـقــر لتحسني جــودة
املياه التي افتتح السيسي مرحلتها األولى
منذ أسابيع .أما االتفاق األضخم هذا العام،
فكان لصالح الهيئة القومية لإلنفاق وشركة
«جــي بــي مــورغــان ي ــوروب ليمتد» بصفتها
وكـيــل التسهيالت ،وبـنــك «جــي بــي مــورغــان
تشايس» فرع لندن بصفته املنظم الرئيسي
وامل ـفــوض األول ــي ،ومــؤسـســات مالية أخــرى
بصفتها املقرضة األصلية ،وبلغ مليار و900
مليون ي ــورو ،ولــم يتم مناقشة هــذا القرض
الضخم في مجلس النواب بشكل معلن من
األساس.
واستئنافًا للقروض ال ــواردة من السعودية
مـنــذ ع ــام  ،2016بـعــد ال ـت ـنــازل عــن جــزيــرتــي
تيران وصنافير ،اقترضت مصر مليون ريال
(نحو  267ألف دوالر) ملشروع إنشاء جامعة
تحمل اسم امللك سلمان بن عبد العزيز ،ضمن
برنامج امللك سلمان لتنمية سيناء .وتضرب
إجراءات جميع هذه القروض بعرض الحائط
املادة  127من الدستور ،التي تشترط وجوب
مــواف ـقــة ال ـبــرملــان عـلــى أي اتـفــاقـيــة اق ـتــراض
ق ـب ــل تــوق ـي ـع ـهــا م ــن ق ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ول ـيــس
بعد اإلب ــرام .وهــذه الطريقة فــي التعامل مع
الـبــرملــان املــوالــي للنظام ،باستخفاف وعــدم
اك ـتــراث ،وإه ــدار مـبــادئ الشفافية والــرقــابــة
وحـ ــق األج ـ ـيـ ــال الـ ـق ــادم ــة ف ــي ال ـت ـع ــرف عـلــى
تـفــاصـيــل ال ـق ــروض طــويـلــة األج ــل والـكـبـيــرة
الـتــي سترتب عليها الـتــزامــات ضخمة ،هي
سياسة معتادة من السيسي .وكان قد بدأها
ب ـتــوق ـيــع اتـ ـف ــاق الـ ـق ــرض ال ــروس ــي لـتـمــويــل
م ـشــروع الـضـبـعــة ال ـن ــووي ع ــام  ،2015الــذي
قــالــت الـحـكــومــة إن ــه يـبـلــغ خـمـســة وعـشــريــن
م ـل ـيــار يـ ــورو وك ـش ـفــت روس ـي ــا أن ــه زاد إلــى
خمسة وأربـعــن مليار منذ عامني ،من دون
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالسداد أو حجم
الفائدة ،بدعوى احتياج شركة «روس آتوم»
الـحـكــومـيــة الــروس ـيــة إل ــى مــزيــد مــن األم ــوال
التي ترجمت إلى اتفاقية اقتراض ،هي زيادة
أسعار السلع والخامات والخدمات املرفقية
ال ـضــروريــة إلن ـشــاء املـفــاعــل امل ـصــري ،قياسًا
بسعر السوق العاملية ،بسبب تعويم الجنيه
املصري في نهاية  ،2016وليس زيادة أسعار
الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـخ ـبــرات واأليـ ــدي العاملة
الروسية نفسها .وتخضع تفاصيل القرض
الروسي لتغيير دائم بني البلدين.
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شرق
غرب
وزير الخارجية القطري
يتسلّم أوراق السفير
المصري
ّ
تسلم نائب رئيس مجلس الــوزراء،
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـق ـط ــري الـشـيــخ
مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن آل ثــانــي،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،ن ـس ـخــة م ــن أوراق
اعـتـمــاد السفير املـصــري لــدى دولــة
قطر عمرو كمال الــديــن الشربيني.
وتـمـنــت ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـطــريــة ،على
م ــوق ـع ـه ــا اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ال ـت ــوف ـي ــق
للسفير الجديد ،وللعالقات الثنائية
املزيد من التطور واالرتقاء .وكانت
قطر ومصر قد استأنفتا عالقاتهما
الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي ي ـن ــاي ــر /كــانــون
الثاني املاضي.
(العربي الجديد)
الكويت :قرار بالعفو
في قضية اقتحام
مجلس األمة
أع ـ ـل ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــواب ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ــة
الكويتي (الـبــرملــان) ،أمــس الثالثاء،
صـ ـ ـ ــدور عـ ـف ــو أمـ ـ ـي ـ ــري بـ ـح ــق ك ــاف ــة
املـتـهـمــن فــي الـقـضــايــا الـسـيــاسـيــة؛
وأب ـ ــرزه ـ ــم امل ـ ـتـ ــورطـ ــون فـ ــي قـضـيــة
اقتحام مجلس األمــة عــام  2011من
نواب سابقني وناشطني سياسيني.
ُ
ويعتبر العفو من مخرجات «الحوار
الــوطـنــي» ،ال ــذي عقد أخـيـرًا بدعوة
من أمير البالد الشيخ نواف األحمد
الـصـبــاح ،إلنـهــاء حــالــة الـتــأزيــم بني
الحكومة ومجلس األمة.
(العربي الجديد)
وزير تونسي سابق:
إسرائيل قد ال تبقى عدوًا
أثـ ـ ــار تـ ـص ــري ــح لـ ــوزيـ ــر ال ّ ـخ ــارج ـي ــة
التونسي السابق ،أحمد ونيس ،أمس
ال ـثــاثــاء ،ضـجــة فــي تــونــس ،بسبب
ّ
قوله إن «إسرائيل ليست عدوًا» .وقال
ّ
ونيس في حوار مع إذاعة «موزاييك»
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة« :إن غ ـ ـ ـ ــادرت إس ــرائـ ـي ــل
األراض ــي الفلسطينية وتوقفت عن
الـتـمـيـيــز ل ــن ت ـكــون عـ ــدوًا ل ـتــونــس».
وق ــال األم ــن الـعــام للتيار الشعبي،
زهير حمدي في تصريح لـ«العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إن ط ــرح امل ــوض ــوع بـهــذا
ال ـش ـكــل يـعـتـبــر خ ــروج ــا ع ــن اإلرادة
ّ
الوطنية والشعبية التي تعتبر أن
إسرائيل عدو.
(العربي الجديد)
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تستضيف العاصمة الروسية موسكو ،اليوم األربــعــاء ،لقاء حول
أفغانستان ،يضم دول الجوار ،وتشارك فيه حركة «طالبان» ،سيكون
استكشافيًا ،لمعرفة مدى استعداد الحركة األفغانية للعمل مع
هذه الدول لمواجهة خطر اإلرهاب ،قبل أي اعتراف رسمي بها

سيرة

وجه آخر لإلخفاق األميركي

استقالة زلماي خليل زاد

مؤتمر
موسكو

يعد زلماي خليل
ّ
زاد ،الذي استقال من
منصبه مبعوثًا أميركيًا
إلى أفغانستان ،الوجه
اآلخر لإلخفاق األميركي

جيران أفغانستان
يستطلعون فرص
التعاون مع «طالبان»

موسكو ـ رامي القليوبي
كابول ـ صبغة اهلل صابر

تـنـطـلــق ف ــي ال ـعــاص ـمــة الــروس ـيــة
مــوس ـكــو ،ال ـي ــوم األرب ـ ـعـ ــاء ،جــولــة
جــديــدة مــن امل ـحــادثــات األفـغــانـيــة
في ما يعرف بـ«إطار موسكو» ،تستمر أربعة
أي ــام ،بمشاركة ممثلني عــن روسـيــا والصني
وباكستان وإيــران والهند ،وحركة «طالبان»
األفغانية التي سيطرت على الحكم في البالد
في  15أغسطس /آب املــاضــي ،فيما امتنعت
الــواليــات املتحدة عــن املـشــاركــة .وتــوجــه وفد
م ــن ال ـح ــرك ــة ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،لـلـمـشــاركــة في
امل ــؤت ـم ــر .وي ـع ـت ـبــر هـ ــذا ال ـل ـق ــاء األول ضـمــن
«إط ـ ــار مــوس ـكــو» (ان ـط ـلــق ع ــام  ،)2017بعد
سيطرة «طــالـبــان» فــي أفغانستان ،ويتوقع
أن يركز على تقييم تقدم الحركة في القضايا
ال ـح ـيــويــة ،م ـثــل مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب وتـهــريــب
ّ
املـ ـخ ــدرات ،عـلـمــا أن ــه يــأتــي ف ــي ظ ــل تصعيد
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» والي ـ ــة خ ــراس ــان هـجـمــاتــه
الدموية في أفغانستان.
وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي س ـيــرغــي
الف ــروف ،أمــس الـثــاثــاء ،على هامش منتدى
«فــالــداي» الــدولــي فــي ســوتـشــي ،أن ب ــاده لم
تناقش االعتراف بحركة «طالبان» في الوقت
الحالي ،وذلــك ردًا على ســؤال عما إذا كانت
روسيا مستعدة ألن تكون أول دولــة تعترف
ب ـطــال ـبــان كـسـلـطــة رس ـم ـيــة ف ــي أفـغــانـسـتــان.
وشـ ــدد ع ـلــى أن روس ـي ــا تـنـتـظــر م ــن الـحــركــة
األفـغــانـيــة الــوفــاء بتعهداتها الـتــي قطعتها
لـ ــدى وص ــول ـه ــا إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
ض ـمــان شـمــولـيــة الـحـكــومــة ،لـيــس فـقــط على
أس ــاس االن ـت ـمــاء ال ـعــرقــي ،ول ـكــن أي ـضــا على
أس ــاس املـعـتـقــدات السياسية ،حتى يتسنى
تمثيل جميع األطـيــاف السياسية للمجتمع
في الحكومة .وبشأن عدم مشاركة واشنطن
فــي االجـتـمــاع ،ربــط الف ــروف األم ــر بالتغيير
الــذي طــرأ على هوية املبعوث األميركي إلى
أفغانستان بعدما تم تعيني توماس ويست
م ـب ـعــوثــا ج ــدي ـدًا ألف ـغــان ـس ـتــان خـلـفــا لــزملــاي
خ ـل ـيــل زاد ،ال ـ ــذي أع ـل ـن ــت اس ـت ـقــال ـتــه م ـســاء
االثنني .ولفت الفروف إلى أن توماس ويست

تــم تعيينه مباشرة قبل املــؤتـمــر ،وأنــه أعلن
عن رغبته بالتواصل مع موسكو ،الفتًا إلى
أن األخيرة ستكون مسرورة باللقاء معه.
ويـ ــرأس وف ــد «طــال ـبــان» إل ــى مــوسـكــو ،نائب
رئيس الوزراء املال عبد السالم حنفي .وأكدت
الحركة ،في تغريدة لها على «تويتر» ،أمس،
توجه الوفد الذي لم تفصح عن هويات بقية
أع ـض ــائ ــه ،إل ــى ال ـعــاص ـمــة ال ــروس ـي ــة .وكــانــت
الـسـفــارة الــروسـيــة فــي كــابــول ،قــد أك ــدت أول
من أمس اإلثنني ،في بيان ،أن «طالبان» هي
الجهة الوحيدة التي ستشارك في اللقاء من
أفغانستان ،وأن الــرئـيــس األفـغــانــي السابق
حامد كرزاي ورئيس املجلس األعلى الوطني
للمصالحة عبد الله عبد الله ،لن يشاركا في
املؤتمر ،كما لم تتم دعوتهما من قبل موسكو.
م ــن جـهـتـهــا ،أعـلـنــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أول
من أمس ،أنها لن تشارك في مباحثات حول
أفـغــانـسـتــان كــانــت م ـقــررة أم ــس ال ـثــاثــاء في
موسكو (صيغة الترويكا املوسعة) ،بمشاركة
روسـيــا والـصــن وبــاكـسـتــان .وأش ــارت وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى وجـ ــود «مـشــاكــل
لوجستية» منعت مشاركتها ،لكنها اعتبرت
ـدى ال ــروس ــي (ال ـت ــروي ـك ــا املــوس ـعــة)
أن امل ـن ـت ـ ّ
«منصة بناءة» .وقال املتحدث باسم الوزارة،
ن ـي ــد بـ ــرايـ ــس« :س ـي ـس ـع ــدن ــا أن ن ـ ـشـ ــارك فــي
ه ــذا امل ـن ـتــدى ف ــي املـسـتـقـبــل ،لـكــن ال يمكننا
أن ن ـشــارك ه ــذا األسـ ـب ــوع» ،راف ـضــا توضيح
ماهية املشاكل اللوجستية التي تحول دون
مشاركة بالده في املنتدى .وتحض الواليات
املتحدة ،املدعوة أيضًا إلى مؤتمر اليوم في
روسيا ،األطراف الدوليني على عدم االعتراف
ب ـح ـك ــوم ــة أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وتـ ــأمـ ــل ربـ ـ ــط ه ــذا
االعتراف بملفات أساسية ،من بينها حقوق
النساء والفتيات وحرية اإلعالم .وكان ممثل
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن بـشــأن
أفغانستان ،زامير كابولوف ،قد أكد في وقت
ســابــق ،أن مـســؤولــن مــن روس ـيــا والــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـصـ ــن وب ــاكـ ـسـ ـت ــان س ـي ـج ــرون
مـ ـح ــادث ــات م ـن ـف ـص ـلــة فـ ــي م ــوس ـك ــو (أم ـ ــس)
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى م ــوق ــف م ــوح ــد إزاء ال ــوض ــع
الجديد في أفغانستان.
وم ـ ـنـ ــذ ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة مــن

أعلنت الواليات المتحدة
عدم مشاركتها
في لقاءات موسكو
الفروف :روسيا لم
تناقش االعتراف حاليًا
بـ«طالبان»

أفـغــانـسـتــان بـعــد عـقــديــن عـلــى غ ــزوه ــا لـهــذا
البلد ،وصعود «طالبان» إلى السلطة ،تحول
ال ــوض ــع األفـ ـغ ــان ــي وتـ ـح ــدي ــات ــه ،خ ـصــوصــا
األمنية ،إلــى الشغل الشاغل للقوى العاملية،
وف ــي مـقــدمـهــا روسـ ـي ــا ،ال ـت ــي يـعـتـمــد أمـنـهــا
القومي بشكل مباشر على أمن حلفائها من
بــن الجمهوريات السوفييتية السابقة في
آسيا الوسطى.
وتراهن موسكو ،في لقاء اليوم ،على استثمار
اتـ ـص ــاالتـ ـه ــا مـ ــع الـ ـح ــرك ــة واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار عـمــل
سفارتها فــي كــابــول ،لضمان أمــان حلفائها
فــي منظمة م ـعــاهــدة األم ــن الـجـمــاعــي ،التي
تضم كال من روسيا وأرمينيا وبيالروسيا
وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان،
وهـ ـ ـ ــذه األخ ـ ـي ـ ــرة لـ ـه ــا حـ ـ ـ ــدود م ـش ـت ــرك ــة مــع
أف ـغــان ـس ـتــان ،وت ــرف ــض ح ـتــى اآلن االع ـت ــراف
ب ــال ـح ــرك ــة .وأول م ــن أم ـ ــس ،أع ـل ـن ــت وزارت ـ ــا
الدفاع في روسيا وطاجيكستان أن ما يربو
عـلــى خمسة آالف ج ـنــدي ،أكـثــر مــن نصفهم
روس ،بـ ـ ـ ــدأوا ت ــدريـ ـب ــات ت ـج ــري ـه ــا مـنـظـمــة
م ـعــاهــدة األم ــن الـجـمــاعــي ،وتـسـتـمــر  6أي ــام،
بعد سلسلة تدريبات أضيق نطاقًا أجرتها
روس ـيــا وحـلـفــاؤهــا فــي آسـيــا الــوسـطــى على
حــدود أفغانستان فــي أغسطس وسبتمبر/
أيلول املاضيني.
وتعليقًا على لقاء موسكو األفـغــانــي اليوم،
تــوقــع رئـيــس املــركــز األوراس ـ ــي للتحليل في

الحدث

العاصمة الروسية ،نيكيتا ميندكوفيتش ،أن
تقدم «طــالـبــان» خــال اللقاء كشف حسابها
في مجال مكافحة اإلرهاب وتهريب املخدرات،
وهو ما ستعتمد عليه كيفية إقامة العالقات
م ــع حـكــومـتـهــا لـتـصــريــف األعـ ـم ــال .وأوض ــح
ميندكوفيتش في حديث لـ«العربي الجديد»،
أنه «منذ وصول طالبان إلى السلطة ،تواجه
موسكو واملجتمع الدولي قضية كيفية بناء
الـعــاقــات مــع السلطة ال ـجــديــدة ،ولــذلــك فــإن
وفــد الحركة سيقدم كشف حساب في هذين
املجالني ،حيث سيعتمد االعـتــراف بطالبان
وإقــامــة عــاقــات تـجــاريــة مـعـهــا ،عـلــى التقدم
ال ــذي تـحـقـقــه فـيـهـمــا» .ورأى أن ــه «ل ــن يـكــون
هناك اعتراف فوري بالحركة ،لكن خطواتها
اإليجابية في املرحلة الحالية ستمهد ملناقشة
القضايا الـتـجــاريــة ،خصوصًا أن السلطات
الـجــديــدة تحتاج إلــى مــواجـهــة قضية نقص
الغذاء والطاقة مع اقتراب الشتاء» .واستبعد
م ـي ـن ــدك ــوف ـي ـت ــش اح ـ ـت ـ ـمـ ــال تـ ـع ــزي ــز روسـ ـي ــا
تعاونها مع «طالبان» في حال ثبت استمرار
اتصاالتها مع التنظيمات املتطرفة ،معتبرًا
أنه «صحيح أن الحركة تكافح داعــش ،ولكن
هناك مؤشرات لتعاونها مع تنظيم القاعدة
وحركة أوزبكستان اإلسالمية ،ومن املستبعد
أن تدعم روسيا من يتعاون مع اإلرهابيني».
وحول دور ملف حقوق اإلنسان في االعتراف
الــروســي بــ«طــالـبــان» ،أوضــح ميندكوفيتش
أن «روس ـي ــا تعتبر أن ــه يـجــب تــوفـيــر أقصى
اإلمكانات لجميع سكان البالد ،ولكنه ليس
ّ
من حقها أن تفرض على أفغانستان رؤيتها
للنظام الــداخـلــي لـلــدولــة ،كـمــا أنـهــا تــأمــل أال
تعود طالبان إلى املمارسات الدينية املتشددة

املعتمدة في تسعينيات القرن املاضي» .من
ّ
ج ـه ـتــه ،ق ــل ــل ال ـخ ـب ـيــر ف ــي امل ـج ـلــس ال ــروس ــي
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ك ـي ــري ــل س ـي ـم ـي ــون ــوف،
م ــن أه ـم ـي ــة لـ ـق ــاء م ــوس ـك ــو م ــن ح ـي ــث جــديــة
تـنــاولــه قضايا مكافحة اإلرهـ ــاب ،مستبعدًا
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ي ـتــم
الـغــوص فــي هــذه املسألة بعمق ،ألن الحركة
سـتـكــون ممثلة بـنــائــب رئـيــس ال ـ ــوزراء ،عبد
السالم حنفي ،وعلى األرجــح فإنه لن يجري
ال ـح ــدي ــث ف ــي ج ــوه ــر األم ـ ـ ــور ،ب ــل سيقتصر
اللقاء على إصدار دعوات وتأكيدات» .وأرجع
سيميونوف حــرص روسـيــا على العمل مع
«طــالـبــان» ،إلــى اعتقادها بــأن الحركة قــادرة
على احـتــواء املخاطر اآلتـيــة مــن التنظيمات
اإلرهابية املنتشرة في أفغانستان.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استبقت
املحادثات األفغانية ،بالتشديد على أهمية
التزام «طالبان» بمنع التنظيمات اإلرهابية
م ــن اس ـت ـخ ــدام األراضـ ـ ــي األف ـغــان ـيــة كمنصة
لهجماتها تنفيذا الت ـفــاق الــدوحــة ال ــذي تـ ّـم
الـتــوصــل إلـيــه فــي فـبــرايــر/شـبــاط  ،2020بني
الحركة والــواليــات املتحدة في عهد الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب .وأك ــد
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي ،سـيــرغــي
سيرومولوتوف ،أن روسيا لم يتوفر لديها
حتى اآلن ما يؤكد أو ينفي حفاظ «طالبان»
على اتصاالتها مع «القاعدة» أو قطعها .وقال
سيرومولوتوف في حــوار مع وكالة «تــاس»
الــروس ـيــة الــرسـمـيــة لــأن ـبــاء ،نـشــر أول أمــس
اإلثـنــن« :ننطلق مــن أن السلطات األفغانية
الـجــديــدة لــن تسمح بــاسـتـخــدام أراض ــي هذا
ال ـب ـلــد ألي م ـج ـمــوعــات إره ــاب ـي ــة ،ب ـمــا فيها

متابعة

توتّر الكوريتين :تجربة صاروخية شمالية جديدة
واصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ال ـ ـ ّش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة تـ ـج ــاربـ ـه ــا
ال ـص ــاروخ ـي ــة ،ال ـت ــي كــثـفـتـهــا ف ــي الـشـهــريــن
املاضيني ،بعد إعالن قيادة الجيش الكوري
الجنوبي ،أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا
بالستيًا ،فجر أمس الثالثاء ،من دون أن ّ
تحدد
ُ
مــا إذا كــان أطـلــق مــن غــواصــة أو مــن بــارجــة
اختبار تحت املاء ،كما في معظم االختبارات
الـســابـقــة .وج ــاء اإلطـ ــاق بـعــد اجـتـمــاع ُعقد
أول من أمس اإلثنني ،بني مبعوثي الواليات
املتحدة سونغ كيم وكوريا الجنوبية فنوه
كيو دوك في واشنطن ملناقشة األزمة النووية
مــع كــوريــا الشمالية .كما أدت التجربة إلى
إلغاء رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو
كيشيدا ،فعاليات ضمن حملته االنتخابية.
وأفـ ــادت هـيـئــة األركـ ــان املـشـتــركــة فــي كــوريــا
الجنوبية ،أن الصاروخ انطلق حوالي الساعة
 10:17صـبــاحــا بــالـتــوقـيــت املـحـلــي مــن حــول
ُ
مدينة سينبو ،حيث تبقي كوريا الشمالية
ع ـل ــى غـ ــواصـ ــات وم ـ ـعـ ــدات الخ ـت ـب ــار إط ــاق
صــواريــخ بالستية مــن غــواصــات .وأضــافــت
ف ــي ب ـيــان «ي ـتــابــع جـيـشـنــا امل ــوق ــف ع ــن كثب
ويبقي على جاهزيته بالتعاون الوثيق مع
الواليات املتحدة تحسبًا ألي إطالق محتمل
آخر» .وعقد مجلس األمن القومي في كوريا
الجنوبية اجتماعًا طــارئــا وعـ ّـبــر عــن «أسفه
العميق» إزاء إطالق الصاروخ ،وحث كوريا
الشمالية على استئناف املحادثات .ودانــت
قيادة منطقة املحيطني الهندي والهادئ في
الجيش األميركي ،التجربة الجديدة ،معتبرة
فــي بـيــان أن «ال ـص ــاروخ يــزعــزع االس ـت ـقــرار،
لكنه ال يمثل تهديدًا فوريًا للواليات املتحدة
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أو لحلفائها» .وقال مصدر عسكري أميركي
إن ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ قـ ـط ــع مـ ـس ــاف ــة تـ ـ ـت ـ ــراوح بــن
 430و 450كـيـلــومـتـرًا عـلــى ارت ـف ــاع نـحــو 60
كيلومترًا .وفــي طوكيو ،قــال كيشيدا إنــه تم
رصــد صــاروخــن بالستيني و«مــن املؤسف»
أن كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة أج ـ ـ ــرت س ـل ـس ـل ــة مــن
اختبارات الصواريخ في األسابيع األخيرة.
وألغى كيشيدا فعاليات مقررة ضمن حملته
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي ش ـم ــال ال ـي ــاب ــان .وحـصـلــت
وقت كان من املقرر أن يلتقي في
التجربة في ٍ
سيول مديري أجهزة املخابرات من الواليات
املتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ملناقشة
املواجهة مع كوريا الشمالية وأمــور أخــرى،

ح ـس ــب م ــا ذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «يـ ــون ـ ـهـ ــاب» .وف ــي
ّ
تجمع
العاصمة الـكــوريــة الجنوبية أيـضــا،
ممثلون ملئات الشركات الدولية والجيوش
املختلفة في افتتاح مراسم املعرض الدولي
للفضاء والــدفــاع ،وهــو أكبر معرض دفاعي
تقيمه كوريا الجنوبية ويعرض مقاتالت من
الجيل املقبل ،وطائرات هليكوبتر هجومية
وطــائــرات مسيرة وأسـلـحــة مـتـطــورة أخــرى،
إلـ ــى ج ــان ــب ص ــواري ــخ ف ـضــائ ـيــة وتـصــامـيــم
مل ــركـ ـب ــات فـ ـض ــاء م ــدنـ ـي ــة .وت ـس ـت ـع ــد ك ــوري ــا
الجنوبية الختبار إطــاق أول مركبة فضاء
من تصنيعها ،غدًا الخميس.
(فرانس برس ،رويترز)

مخاوف من انفصال وارسو

الصدام األوروبي ـ البولندي
ّ
القارة،
يتدهور الوضع بني االتحاد األوروبي وبولندا ،إحدى أبرز دوله شرقي
بعد قــرار املحكمة الدستورية البولندية في  7أكتوبر /تشرين األول الحالي،
مـنــح ال ـقــانــون الـبــولـنــدي األول ــوي ــة عـلــى ح ـســاب ال ـقــوانــن األوروبـ ـي ــة .ويتعلق
األمـ ــر خ ـصــوصــا ب ـمــواض ـيــع مــرت ـب ـطــة ب ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،بـ ــدءًا م ــن امل ـهــاجــريــن
ً
والالجئني ،مرورًا بموضوع استقاللية املحاكم والحريات اإلعالمية ،وصوال إلى
حقوق املثليني .وأظهر األوروبيون ّ
تشددًا متزايدًا ،مع إعالن رئيسة املفوضية
ّ
األوروبـيــة أورس ــوال فــون ديــر اليــن ،أمــس الثالثاء ،أن املفوضية تقيم خيارتها
بـشــأن ال ـ ّ
ـرد على ق ــرار املحكمة الــدسـتــوريــة الـبــولـنــديــة ،مشيرة إلــى أن االتـحــاد
ً
األوروبـ ــي سيتخذ إجـ ــراء بـهــذا ال ـصــدد .وأضــافــت أم ــام الـبــرملــان األوروبـ ــي في
ستراسبورغ الفرنسية ،قبيل كلمة ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا:
ّ
«تقيم املفوضة األوروبية بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم» .وقالت «يمكنني
ال ـقــول إنـنــي قلقة لـلـغــايــة .فـهــذا الـقــانــون يشكك فــي الــركــائــز الـتــي يـقــوم عليها
االتـحــاد األوروب ــي ،إنــه تحد مباشر لــوحــدة النظام القانوني األوروبـ ــي» .لكن
مورافيسكي اعتبر أن قــرار املحكمة البولندية أصبح موضوعًا «لسوء تفاهم
أســاســي» .وأشــار إلــى أنــه «لــو سمعت بــأن املحكمة الدستورية في دولــة أخرى
عضو باالتحاد األوروبــي ألغت ،أو أعلنت بطالن ،معاهدات االتحاد الندهشت
لكنني كنت سأحاول التحقق».
وتخشى أوروب ــا مــن أن يـكـ ّـرس الحكم الـبــولـنــدي مـســارًا انشقاقيًا جــدي ـدًا ،بعد
انفصال بريطانيا ،ويأتي في صميم هذا الشقاق ،السؤال حول الجهة صاحبة
ّ
القاري .وهو
السلطة الكبرى داخل الكتلة املكونة من  27دولة ،الدولة أو االتحاد
السؤال الذي أدى إلى خروج بريطانيا ،مثيرة التساؤالت حول انفصال مماثل،
لدول في الشرق األوروبي ووسطه ،مثل بولندا واملجر.
ويـحــاول حــزب «القانون والـعــدالــة» اليميني في وارســو التمايز عن أوروب ــا في
ّ
ظــل تنامي موجة اللجوء على الـحــدود مع بيالروسيا ،الــدولــة غير العضو في
االتحاد األوروبي .واعتمد البرملان البولندي تشريعًا يوم السبت املاضي ،يسمح
بالرفض التعسفي لطلبات لجوء املهاجرين .وقالت وكالة الالجئني التابعة لألمم
املتحدة إن التشريع «يقوض الحق األساسي في طلب اللجوء املنصوص عليه في
القانون الدولي وقانون االتحاد األوروبي».
(رويترز ،أسوشييتد برس)

القاعدة ،ملمارسة النشاط غير املشروع ،وهو
مــا ينبع مــن أحـكــام اتـفــاق الــدوحــة املـبــرم في
 29فبراير والــذي صــادق عليه مجلس األمن
ال ــدول ــي .ب ــذل ــك ن ــأم ــل ف ــي الـتـحـقـيــق الـفـعـلــي
للبيانات املذكورة لطالبان».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ل ـف ـت ــت ص ـح ـي ـفــة «لـ ـيـ ـنـ ـت ــا.رو»
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ــروس ـي ــة ،إل ــى أن ــه ب ـعــد م ــرور
شهرين على تولي «طالبان» زمــام السلطة،
لم يتضح للدول املجاورة في آسيا الوسطى
حـتــى اآلن مــا إذا كــانــت الـحــركــة قـ ــادرة على
ردع ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة م ــن دون دعــم
خـ ــارجـ ــي .ون ـق ـل ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ع ــن امل ـت ـحــدث
باسم «طالبان» ،ذبيح الله مجاهد ،قوله إن
الـسـلـطــات األفـغــانـيــة الـحــالـيــة تـسـعــى للدفع
بــالـعــاقــات مــع روس ـيــا وتـحـتــرم مصالحها
اإلقليمية.
وف ــي م ــؤش ــر ع ـلــى ق ـلــق ال ـكــرم ـلــن م ــن تـفــاقــم
الوضع في أفغانستان وآسيا الوسطى ،عقد
الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،األسبوع
املاضي ،لقاء بنظام مؤتمر الفيديو مع قادة
األج ـهــزة اال ّسـتـخـبــاريــة لـبـلــدان رابـطــة الــدول
املستقلة ،حذر خالله من تدفق املسلحني من
أصحاب الخبرة القتالية من العراق وسورية
إلى أفغانستان ،ومحاولتهم زعزعة الوضع
ً
في الــدول املـجــاورة وصــوال إلــى بــدء التوسع
املباشر.
وت ـ ـعـ ــود أول ـ ــى االتـ ـ ـص ـ ــاالت بـ ــن ال ـخ ــارج ـي ــة
الــروسـيــة و«طــالـبــان» إلــى  ،2015حــن عملت
موسكو على تحرير ّ
الطيار الروسي األسير،
سيرغي سيفاستيانوف ،كما أن علم روسيا
بقتال «طالبان» ضد «داع ــش» ّ
مهد الطريق
لتعاون تكتيكي بني أعداء األمس.

أعلنت وزارة الخارجية األمـيــركـيــة ،أول
مـ ــن أم ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،اس ـت ـق ــال ــة امل ـب ـع ــوث
األمـيــركــي إل ــى أفـغــانـسـتــان ،زمل ــاي خليل
زاد ،م ــن م ـن ـص ـبــه ،وه ــو م ــا أكـ ــده خليل
زاد ،أمس الثالثاء ،بنفسه ،بعدما تعهد
باالستفاضة حــول تجربته ومــا رافقها
مـ ــن أح ـ ـ ـ ــداث أوص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى االنـ ـسـ ـح ــاب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـفـ ــوضـ ــوي وال ـ ـ ــدم ـ ـ ــوي مــن
أفـغــانـسـتــان ،نـهــايــة شـهــر أغ ـس ـطــس/آب
املــاضــي ،خــال األيــام واألســابـيــع املقبلة.
ويعتبر زملــاي خليل زاد ،مــن املسؤولني
الكبار القالئل من عهد الرئيس األميركي
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ــذي ــن أبقتهم
إدارة الرئيس جــو بــايــدن فــي مناصبهم
بـعــد وصــولـهــا إل ــى الـسـلـطــة فــي يـنــايــر/
كــانــون الثاني املــاضــي .وذك ــرت صحيفة
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» أمـ ــس ،أن ــه م ــن غير
ُ
الــواضــح مــا إذا كــان الــرجــل قــد طلب منه
االستقالة ،أم أنه استقال بقرار منه .لكن
شبكة «سي أن أن» نقلت عن مصدر مطلع،
قوله إن خليل زاد كــان يعتزم االستقالة
مـ ــن امل ـن ـص ــب فـ ــي مـ ــايـ ــو/أيـ ــار امل ــاض ــي،
ل ـك ـنــه وافـ ـ ــق ع ـل ــى ال ـب ـق ــاء ل ـف ـت ــرة أطـ ــول،
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب اإلدارة الــدي ـم ـقــراط ـيــة.
ومــايــو املــاضــي ،ك ــان املــوعــد ال ــذي سبق
أن ح ـ ـ ّـددت ـ ــه إدارة تـ ــرامـ ــب لــان ـس ـحــاب
األمـ ـي ــرك ــي م ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ب ـن ــاء عـلــى
اتفاق وصفته بـ«التاريخي» ،أبرمته مع
حركة «طالبان» ،في فبراير/شباط ،2020
بعد مـفــاوضــات أجــرتـهــا مــع الـحــركــة في
الدوحة .وفي كل األحــوال ،سيبقى خليل
زاد ،الوجه الدبلوماسي األميركي ألبرز
اإلخـفــاقــات األمـيــركـيــة منذ عـقــود ،ومنذ
ُ
وسي ّ
حمله الكثيرون وزر
حــرب فيتنام،
اإلخفاق العسكري األميركي واألطلسي،
فــي أطــول حــروبــه ،علمًا أن هــذا اإلخفاق
هو ثمرة سوء اإلدارة األميركية لعقدين
من الحرب ،وإلحاح ترامب على اقتناص

«صفقة» خارجية ،مهما كانت في عهده،
من بوابة أفغانستان.
وأعلن وزيــر الخارجية األميركي أنتوني
بـلـيـنـكــن ،ف ــي ب ـي ــان ،أن نــائــب خـلـيــل زاد،
تـ ــومـ ــاس وي ـ ـسـ ــت ،ال ـ ــذي ك ـ ــان م ـس ـت ـشــارًا
لـلـبـيــت األبـ ـي ــض ح ــن كـ ــان ب ــاي ــدن نــائـبــا
ّ
للرئيس األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا ،سيتسلم
م ـن ـص ــب املـ ـبـ ـع ــوث .ووي ـ ـسـ ــت ق ـ ــاد أي ـضــا
صياغة االستراتيجية األفـغــانـيــة لفريق
ب ــاي ــدن ال ــرئ ــاس ــي االن ـت ـق ــال ــي ،وع ـم ــل مع
خليل زاد ألش ـهــر .وك ــان ويـســت قــد رافــق
نائب مدير وكالة االستخبارات األميركية
املــركــزيــة «س ــي آي إيـ ــه» إل ــى ال ــدوح ــة في
وق ــت ســابــق خ ــال شـهــر أكتوبر/تشرين
األول الحالي ،للقاء وفد من «طالبان» ،هو
األول من نوعه بينها وبني واشنطن بعد
سيطرتها على الحكم ،وإعــان حكومتها
لتصريف األعـمــال .كما زار ويست كابول
نهاية أغسطس املاضي ،مع مدير الوكالة
ويـلـيــام بـيــرنــز ،حيث ُعـقــد لـقــاء س ـ ّـري مع
«ط ــالـ ـب ــان» .وف ــي ك ـت ــاب االس ـت ـقــالــة ال ــذي
أرس ـل ــه إل ــى بـلـيـنـكــن ،داف ــع خـلـيــل زاد عن
الجهود التي بذلها للسالم األفغاني ،مقرًا
في الوقت نفسه بفشلها ،ومؤكدًا أنه يريد
التنحي خالل هذه «املرحلة الجديدة» من
السياسة األميركية إزاء أفغانستان .وقال
الدبلوماسي األميركي في كتاب استقالته،
إن «االت ـ ـف ـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــي بـ ــن ال ـح ـكــومــة
يسر كما كان
األفغانية وحركة طالبان لم ِ
مخططًا له» ،مضيفًا أن «أسباب ذلك معقدة
للغاية ،وسوف أتشاطر وإياكم أفكاري في
األيام واألسابيع املقبلة» .وكانت الحكومة
األف ـغ ــان ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ــي ع ـه ــد الــرئ ـيــس
أشرف غني ،الذي ّفر من البالد مع اقتراب
«طــال ـبــان» مــن السيطرة على كــابــول ،في
أغـسـطــس امل ــاض ــي ،قــد اتـهـمــت خـلـيــل زاد
ّ
بالتحيز ملصلحة «طالبان» ،منذ أن
مرارًا
بدأت مفاوضات واشنطن معها في .2019
لكن وسائل إعالم أميركية نقلت عنه قوله

عيّن جو بايدن
توماس ويست خلفًا
لزلماي خليل زاد

فــي وق ــت ســابــق ،إن تلكؤ حكومة كابول
(الـســابـقــة) وغ ـنــي ،فــي عملية ال ـحــوار مع
الحركة ،هو ما أوصل إلى تسلم «طالبان»
الحكم .ونقلت «واشنطن بــوســت» ،أمس،
عن مصادر مطلعة على أفكار خليل زاد،
اعتباره أن االتـفــاق مــع الحركة ،ليس هو
ما أوصلها إلى السيطرة على أفغانستان،
بل قرار واشنطن في عهد ترامب وبايدن،
املضي قدمًا في االنسحاب ،على الرغم من
إخفاق «طالبان» في االلتزام بمعظم بنود
االتفاق.
ون ـ ــاق ـ ــض خ ـل ـي ــل زاد ن ـف ـس ــه ف ـ ــي ب ـي ــان
االستقالة ،بعدما كــان قد قـ ّـدم حتى آخر
ل ـح ـظ ــة ،ت ـق ـي ـي ـمــات م ـغ ـل ــوط ــة ،ملـ ــدى ق ــوة
«ط ــالـ ـب ــان» .وفـ ــي ج ـل ـســة اس ـت ـم ــاع أم ــام
ال ـك ــون ـغ ــرس ،ف ــي م ــاي ــو امل ــاض ــي ،وصــف
خ ـل ـي ــل زاد الـ ـتـ ـق ــدي ــرات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة
وأنـبــاء هجمات «طــالـبــان» والخشية من
ت ـق ــدم ـه ــا ،ب ــأن ـه ــا «م ـب ــال ــغ ف ـي ـه ــا» .وح ــن
كانت «طالبان» تقترب من كابول ،حاول
خليل زاد التفاوض مع الدول املجاورة ،ال
سيما باكستان ،النتزاع انسحاب أميركي
ّ
مشرف.
ويـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــذ عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ـل ـ ـيـ ــل زاد ،إدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ل ـل ـم ـفــاوضــات ب ــ«اس ـت ـقــال ـيــة» ق ــد تـعــود
إلى أصوله األفغانية .فهذا الدبلوماسي
األم ـيــركــي امل ـخ ـضــرمُ ،ولـ ــد قـبــل  70عــامــا
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،وه ــو ي ـت ـحـ ّـدر م ــن م ــزار
ال ـش ــري ــف (شـ ـم ــال أف ـغ ــان ـس ـت ــان) ويـجـيــد
لغتي الباشتو والــداري .وكان خليل زاد،
قــد ارت ــاد فــي أفـغــانـسـتــان املــدرســة ذاتـهــا
ال ـتــي درس فـيـهــا غ ـنــي ،وت ــوج ــه االث ـنــان
إلى الدراسة الحقًا في الواليات املتحدة.
وع ـمــل خـلـيــل زاد ،ح ــن ك ــان أس ـت ــاذًا في
جــام ـعــة كــولــوم ـب ـيــا ،م ــع إدارة الــرئ ـيــس
األميركي األسبق جيمي كارتر ،في بداية
الدعم األميركي للمجاهدين األفغان ضد
الحكم السوفييتي في أفغانستان .وانضم
الرجل إلى الخارجية األميركية في عهد
رونــالــد ريـغــان ،لتقديم اسـتـشــارات حول
ّ
السياسة األفغانية .تقلد مناصب رفيعة
فــي عـهــد الــرئـيــس األس ـبــق ج ــورج دبليو
بوش ،إذ ّ
عي سفيرًا للواليات املتحدة في
كابول ثم في بغداد ثم في األمم املتحدة.
وأمضى عهد أوباما ،بعيدًا عن املناصب
الحكومية.
(العربي الجديد)

قاد خليل زاد مفاوضات مع «طالبان» في الدوحة ()Getty

ترامب يناور لعرقلة تحقيقات الكونغرس

يــواصــل الــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق ،دونــالــد
ترامب ،مناوراته في سبيل عرقلة عمل اللجنة
الـبــرملــانـيــة ال ـتــي تـحـقــق فــي ه ـجــوم ال ـســادس
من يناير/كانون الثاني املاضي على مبنى
ال ـك ــون ـغ ــرس وت ــرك ــز ع ـل ــى ال ـ ــدور ال ـ ــذي ّأداه
تــرامــب فــي ذلــك .وأحــدث إج ــراءات األخـيــر في
هذا السياق ،رفع دعوى قضائية على اللجنة
ملـنــع نـشــر وثــائــق اقـتـحــام الـكــونـغــرس .يأتي
ذلــك في وقــت يرفض مسؤولون سابقون في
إدارته ،على رأسهم ستيف بانون الذي سبق
أن شـغــل مـنـصــب كـبـيــر مـسـتـشــاري الــرئـيــس
للشؤون االستراتيجية ،املـثــول أمــام اللجنة
الـتــي اسـتــدعـتـهــم ل ــإدالء بـشـهــاداتـهــم ،وذلــك
بــدفــع ضـمـنــي م ــن ت ــرام ــب .ف ــي ه ــذه األث ـن ــاء،
يـسـعــى الــديـمـقــراطـيــون فــي مـجـلــس الـشـيــوخ
ال ـيــوم األرب ـع ــاء لتخطي عــرقـلــة محتملة من
الجمهوريني من أجل املضي بمناقشة مشروع
إلصــاح القانون االنتخابي الفيدرالي ،بعد
ال ـج ــدل الـ ــذي أث ــارت ــه االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة

شرق
غرب
تركيا :أمر باعتقال 158
شخصًا مرتبطين بغولن

أمر االدعــاء في تركيا باعتقال 158
مشتبهًا فيهم بينهم  33جنديًا في
الخدمة ،لالشتباه في صلتهم بفتح
الـلــه غــولــن (ال ـص ــورة) ،زعـيــم حركة
الخدمة ،املصنفة إرهابية مــن قبل
أن ـق ـ ُـرة .وقــالــت وكــالــة «األن ــاض ــول»
إنــه أل ـقــي الـقـبــض عـلــى  97شخصًا
حتى اآلن .ومن بني املطلوب القبض
ع ـل ـي ـه ــم  110مـ ــن طـ ـ ــاب ال ـك ـل ـي ــات
العسكرية الذين فصلوا في أعقاب
مـ ـح ــاول ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـف ــاش ـل ــة ع ــام
 ،2016بــاإلضــافــة إلــى  48مــن أفــراد
الجيش العاملني والسابقني.
(األناضول)

أنقرة ترفض
بيان  10سفراء حول
عثمان كافاال
أبـلـغــت وزارة الـخــارجـيــة التركية
مـمـثـلــن دب ـلــومــاس ـيــن ل ـ ــ 10دول،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،رف ـض ـه ــا بـيــانـهــم
املشترك الــذي صــدر أول مــن أمس
اإلثنني ،وطالب باإلفراج عن رجل
األع ـمــال عـثـمــان كــافــاال ،املسجون
م ـنــذ  ،2017بـتـهـمــة ال ـض ـل ــوع في
مـ ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب ال ـف ــاش ـل ــة فــي
 .2016وأش ــارت ال ــوزارة ،في بيان،
إل ـ ــى اسـ ـت ــدع ــاء وإبـ ـ ـ ــاغ امل ـم ـث ـلــن
الــدبـلــومــاسـيــن لبعثات الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وأمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك
وفـ ـ ـنـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدا وف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا وه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا
وال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــد وكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا وال ـ ـن ـ ــروي ـ ــج
ونـيــوزيـلـنــدا بــرفــض بـيــانـهــم بعد
وصفه بـ«غير امل ـســؤول» ،وبأنهم
«ي ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ـكـ ــون سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــانـ ــون
واستقالل القضاء».
(األناضول)
تحذير أممي من تخفيف
الضغط على قادة
ميانمار
ح ــذر م ـقــرر األم ــم املـتـحــدة املستقل
املعني بميانمار ،تــومــاس أنــدروز،
من مغبة تخفيف الضغط على قادة
االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري ف ــي مـيــانـمــار،
بعد إعالنهم ،أول من أمس اإلثنني،
عــن عــزمـهــم إط ــاق س ــراح أك ـثــر من
 5آالف م ــن ال ـس ـج ـنــاء املـنــاهـضــن
ل ــان ـق ــاب .وقـ ــال أنـ ـ ــدروز ف ــي بـيــان
إن «إع ــان ق ــادة الجيش عــن خطط
إلطالق سراح السجناء السياسيني
ال يـ ـع ــود إل ـ ــى ح ـ ـ ــدوث ت ـغ ـي ـيــر فــي
س ـل ــوك ـه ــم ،وإن ـ ـمـ ــا إل ـ ــى ال ـض ـغ ــوط
املتنامية على عليهم».
(األناضول)

رصد

رفع الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب
دعوى قضائية ضد
لجنة برلمانية تحقق
في الهجوم على مبنى
الكونغرس ،مطالبًا بعدم
كشف السجالت الرئاسية
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في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ،وجــاءت
بجو بايدن إلى البيت األبيض ،ما دفع ترامب
ومناصريه إلى الترويج لحملة واسعة حول
تزوير االنتخابات .ورفع ترامب ،أول من أمس
اإلثنني ،دعوى قضائية في املحكمة الجزائية
في واشنطن ،ملنع نشر الوثائق واملستندات
املرتبطة بواقعة اقتحام الكونغرس في يناير
املاضي ،ودفع بأن أعضاء اللجنة قدموا طلبا
غ ـيــر ق ــان ــون ــي ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى س ـجــاتــه في
البيت األبـيــض .يشار إلــى أن املحكمة العليا
األمـيــركـيــة تحمي حــق ال ــرؤس ــاء فــي الحفاظ
على سرية بعض الوثائق واملناقشات ،وهو
م ــا ي ـع ــرف ب ــ«االم ـت ـي ــاز ال ــرئ ــاس ــي» .ويـمـتـلــك
الرئيس املتواجد في املنصب صالحية البت
في تطبيق هذا الحق وليس الرئيس السابق.
وقـ ـ ــال ج ـي ـســي ب ـي ـن ــول ،م ـح ــام ــي ت ــرام ــب فــي
الدعوى القضائية ،إن «طلبات اللجنة املعنية
بــال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي اق ـت ـح ــام ال ـك ــون ـغ ــرس ب ـشــأن
الحصول على الوثائق غير مسبوقة فــي ما
يتعلق بحجمها ومداها وليس لها أي غرض
ت ـشــري ـعــي م ـ ـشـ ــروع» .ووص ـ ــف ف ــري ــق تــرامــب
رف ــض ب ــاي ــدن ،حـمــايــة الــوثــائــق بــأنــه «حيلة
س ـيــاس ـيــة الس ـت ـي ـعــاب ح ـل ـفــائــه ال ـحــزب ـيــن»،
بحسب وكالة «أسوشييتد بــرس» .وتصنف
ٍّ
«تحد» لبايدن الذي
خطوة ترامب على أنها
ل ــم ي ـصــدر قـ ــرارًا بـمـنــع نـشــر الــوثــائــق املـشــار
إليها .وتعليقًا على خطوة ترامب ،قالت ليز
تشيني العضو باللجنة ،وهي جمهورية من
والية وايومنغ ،وبيني تومسون ،وهو عضو
دي ـم ـقــراطــي بــالـلـجـنــة م ــن والي ــة مسيسيبي،
فــي ب ـيــان ،إن تــرامــب يــريــد «تــأخـيــر وعــرقـلــة»

التحقيق .وأضافا أنه «من الصعب تصور ما
هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول
على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا
ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات».
وك ـ ــان ي ـف ـتــرض أن ي ـك ــون األسـ ـب ــوع املــاضــي
حــاس ـمــا لـلـجـنــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـت ــي تـحـقــق في
هجوم الكونغرس ،إذ كان من املقرر أن تستمع
ال ـل ـج ـنــة إلف ــادت ــي س ـت ـيــف ب ــان ــون املـسـتـشــار
الـســابــق للملياردير الـجـمـهــوري واملستشار
األمني السابق كاش باتيل الخميس املاضي،
وفي اليوم التالي رئيس األركان السابق مارك
ميدوز ودان سكافينو ،املـســؤول السابق عن
شبكات التواصل االجتماعي .لكن لم يحضر
أي م ـن ـهــم ب ـعــدمــا أث ـ ــار ت ــرام ــب ح ــق الـسـلـطــة
الـتـنـفـيــذيــة ب ــاإلب ـق ــاء ع ـلــى س ــري ــة مـعـلــومــات
محددة ،ملنعهم من اإلدالء بشهاداتهم.
ودف ــع كــل ذل ــك الـبـيــت األب ـيــض إلص ــدار بيان
أول من أمــس ،قال فيه إنه «ال أســاس لتجنب
س ـت ـي ــف بـ ــانـ ــون اإلدالء بـ ـشـ ـه ــادت ــه ،ك ـم ــا أن
تـحـجــج ت ــرام ــب «بــاالم ـت ـي ــاز ال ــرئ ــاس ــي» غير
م ـب ــرر .وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان أن ب ــاي ــدن ل ــن يــوقــف
نقل الوثائق من األرشيف الوطني إلى لجنة
ال ـك ــون ـغ ــرس .وي ـ َ
ـاح ــق سـتـيــف ب ــان ــون بتهم

تُصنَّف خطوة
دونالد ترامب على أنها
تحد لجو بايدن
ٍّ

جـنــائـيــة بـعــرقـلــة عـمــل ال ـكــون ـغــرس ،بموجب
قانون صدر في  1857وينص على اعتبار ذلك
جريمة فيدرالية يعاقب عليها بالسجن ملدة
يمكن أن تصل إلى  12شهرًا.
فــي غـضــون ذل ــك ،يــواصــل الديمقراطيون في
مـجـلــس الـشـيــوخ مساعيهم مــن أج ــل املضي
بإصالح قانون االنتخابات الفيدرالي بعد ما
خلفته انتخابات نوفمبر املــاضــي مــن جــدل،
ك ــان وراءه بـشـكــل أسـ ــاس ت ــرام ــب وأن ـص ــاره
وبعض القرارات التي اتخذتها واليات تابعة
للجمهوريني .وفي السياق ،قال زعيم األغلبية
الديمقراطية فــي املجلس ،تشاك شــومــر ،أول
مــن أم ــس ،إن ــه مــن املــرجــح أن ي ـجــري مجلس
ال ـش ـيــوخ تـصــويـتــا ال ـيــوم األرب ـع ــاء ب ـشــأن ما
إذا كــان سيناقش تعديل قانون االنتخابات
الفيدرالي ،وحث الجمهوريني على عدم عرقلة
هذا اإلجــراء .ولفت شومر إلى مشروع قانون
لتوسيع حــق وصــول الناخبني إلــى االقـتــراع
عبر البريد وخطوات أخرى.
في سياق متصل ،قال رون واتكينز ،إحدى أبرز
الشخصيات في حركة «كيو أنــون» اليمينية
ُ
املـتـطــرفــة ،الـتــي ت ــردد مــزاعــم تــرامــب بــأنــه فاز
في االنتخابات ،أول من أمــس ،إنــه سيترشح
للكونغرس فــي واليــة أريــزونــا «بعدما كانت
الوالية في طليعة معركة الجمهوريني بشأن
نتائج انـتـخــابــات  .»2020وأض ــاف واتكينز،
املـ ّ
ـروج البارز لالدعاءات بأن الرئاسة ُسرقت
من ترامب ،أنه يريد «إصالح االنتخابات من
داخل الكونغرس».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز،
أسوشييتد برس)

ماكرون يريد اإلعالن عن
بناء  6مفاعالت نووية
ذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ل ـ ـ ــو فـ ـيـ ـغ ــارو»
ال ـفــرن ـس ـيــة أول م ــن أمـ ــس اإلث ـنــن
أن الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إيـمــانــويــل
م ــاك ــرون (الـ ـص ــورة) يــرغــب فــي أن
يعلن قبل عيد املـيــاد عــن تشييد
سـ ـت ــة مـ ـف ــاع ــات ن ـ ــووي ـ ــة ج ــدي ــدة
تعمل باملاء املضغوط .وأوضحت
الصحيفة أن االرتفاع الشديد في
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبــا
وتــأثـيــر ذل ــك عـلــى اإلن ـفــاق املنزلي
عـلــى الـطــاقــة ،قـبــل سـتــة أشـهــر من
االنـتـخــابــات الرئاسية الفرنسية،
كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار
تشييد املفاعالت الجديدة.
(رويترز)

سفن صينية
وروسية تبحر معًا في
مضيق اليابان
ق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـيـ ــابـ ــان ـ ـيـ ــة إن
مجموعة من عشر سفن حربية من
ال ـص ــن وروسـ ـي ــا أبـ ـح ــرت م ـعــا في
مضيق تسوغارو الذي يفصل بحر
اليابان عــن املحيط الـهــادئ ،وإنها
ت ـتــابــع امل ــوق ــف ع ــن ك ـث ــب .وأوض ــح
متحدث باسم وزارة الــدفــاع إنــه لم
ي ـح ــدث ان ـت ـه ــاك ل ـل ـم ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ولـ ــم ت ـك ـســر ال ـس ـف ــن أي
قواعد دولية بمرورها.
(رويترز)
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االنتخابات الرئاسية الفرنسية

إريك زيمور الوجه الجديد لليمين المتطرف
يُعتبر الصحافي إريك
زيمور ،الوجه الجديد
لليمين المتطرف في
فرنسا ،معتمدًا على
مواقف معادية
للمسلمين ،ويطالب
بترحيل خمسة ماليين
عربي ومسلم
بشير البكر

ك ــان ال ـي ـمــن ال ـفــرن ـســي املـتـطــرف
حــاض ـرًا فــي الـسـبــاق إل ــى كرسي
ال ــرئ ــاس ــة م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـع ــة
عقود .وجرت العادة ،في السابق ،أن يتقدم
زعـ ـي ــم هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـي ــار واألب املـ ــؤسـ ــس ج ــان
مــاري لوبان ملنافسة مرشحي أكبر حزبني
سياسيني ،اليمني التقليدي واالشتراكيني.
لــم يـكــن أح ــد يـحـســب حـســابــا فعليًا لزعيم
تنظيم «الجبهة الوطنية» العنصري ،الذي
كــان مـنـبــوذا مــن الــوســط السياسي وال ــرأي
الـ ـع ــام ،ح ـتــى تـمـكــن ل ــوب ــان ف ــي ان ـت ـخــابــات
ع ــام  2002م ــن أن ي ـت ـجــاوز مــرشــح ال ـحــزب
االشـتــراكــي ليونيل جوسبان ،وينتقل إلى
ال ــدورة الثانية فــي مواجهة مــرشــح اليمني
الـتـقـلـيــدي ج ــاك شـ ـي ــراك ،الـ ــذي ف ــاز بــواليــة
رئاسية ثانية بنسبة عالية ج ـدًا .ورغــم أن
لــوبــان تـعـ ّـرض لهزيمة ســاحـقــة ،فــإنــه حقق
فـ ــوزًا مـع ـنــويــا ك ـب ـي ـرًا ال ي ـق ـ ّـدر ب ـث ـمــن ،وهــو
الوصول للدور الثاني .ولن يكون ذلك حكرًا
عليه ،بــل إن خليفته االبـنــة مــاريــن نجحت
فــي ذل ــك ،وتنافست مــع إيـمــانــويــل مــاكــرون
في الدورة الثانية في  .2017وفي حني أنها
خ ـس ــرت ال ـج ــول ــة ،فــإن ـهــا حـقـقــت نـسـبــة من
األصوات بلغت  34في املائة.
وك ـ ـع ـ ــادة هـ ـ ــذه الـ ـع ــائـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ال ت ـع ـتــرف
بــال ـهــزي ـمــة ،وتـ ـك ــرر امل ــواجـ ـه ــة ،فـ ــإن مــاريــن
لوبان تعد العدة للمواجهة في االنتخابات
الرئاسية في إبريل/نيسان املقبل .وفي آخر
اسـتـطــاع لـلــرأي ج ــاءت فــي املــرتـبــة الثانية
بنسبة  18في املائة ،بعد ماكرون الذي حاز
نسبة  25فــي املــائــة .ولـكــن معركتها ليست
سهلة هذه املــرة ،فهي تواجه منافسًا يأتي
من ذات املعسكر ،لكن بمواصفات وأسلحة
مختلفة ،وخطاب يتجاوز ذلك الذي عاشت

عـلـيــه أسـ ـط ــورة آل ل ــوب ــان ،واضـ ـط ــرت إلــى
تعديله في العقد األخير ،إلى حد أن مارين
لوبان طردت والدها من الحزب الذي أسسه
لتسقط عنه صفة الـتـطــرف ،وعــدلــت اسمه
إلى «التجمع الوطني».
خـصــم م ــاري ــن ل ــوب ــان ه ــو الـصـحــافــي إري ــك
زي ـ ـمـ ــور ،ص ــاح ــب اآلراء ال ـش ـع ـب ــوي ــة ال ـتــي
ال ت ـن ـف ــك تـ ـص ــدم األوس ـ ـ ـ ــاط كـ ــافـ ــة ،ال ـي ـمــن
املتطرف والتقليدي ،واليسار والوسط .هو
نسخة فجة جدًا من الشعبوية ،يساعد في
انـتـشــارهــا أنــه نجم إعــامــي يعمل فــي عدة
ق ـنــوات تـلـفــزة ،ومـنـهــا «س ــي ن ـيــوز» واسـعــة
االنتشار ،ويكتب في صحيفة «لوفيغارو»،
ومؤلف مثابر على تأليف الكتب التي تلقى
ً
إقباال واسعًا ،وهــو كاتب ذو ثقافة واسعة
ب ـف ـضــل دراسـ ـ ــة عـمـيـقــة ل ـل ـتــاريــخ وال ـع ـلــوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وزي ـ ـمـ ــور ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ــزوي ــج
امل ـت ـن ــاق ـض ــات ،وخ ـل ـخ ـلــة ال ـح ـق ــائ ــق ،وط ــرح
ث ـي ـم ــات ت ـع ـت ـبــر م ــن املـ ـح ــرم ــات ح ـت ــى وقــت
ً
قريب .فهو مثال ال يكف عن مديح املارشال
فيليب بيتان ال ــذي تـعــاون مــع الـنــازيــة في
الحرب العاملية الثانية ،ووافــق على إرسال
الـيـهــود الفرنسيني إل ــى أف ــران ال ـغــاز .يقول
زيمور كل يــوم ما ال يستطيع أن يقوله أي
سياسي فرنسي عــن الـعــرب واملسلمني في
فــرنـســا .يسميهم املستوطنني ،كما وصف
املهاجرين ّ
القصر غير املصحوبني بذويهم
بأنهم «لصوص» و«قتلة» و«مغتصبون».
ويـ ــؤسـ ــس ح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ع ـل ــى ه ــذا
األســاس ،بما يتجاوز مارين لوبان بكثير،
وهــدفــه مواجهة مــاكــرون الــذي يبدو أمامه
مبشرًا ،ينشغل بتطمني الفرنسيني على أن
أسـعــار «الباغيت» (الخبز) وليتر البنزين
والبطاطا ،لــن ترتفع فــي الــواليــة الرئاسية
الثانية.
زيمور يهودي من أصل أمازيغي جزائري.
ولد في فرنسا في عام  ،1958بعد أن رحلت
عائلته قبل زمن طويل من استقالل الجزائر
عام  .1962وهو يرى أن «هذه الهجرة فرصة
ذه ـب ـيــة ل ـه ــذه األسـ ـ ــرة ال ـي ـهــوديــة لــانـتـمــاء
إلــى حـضــارة مـتـجـ ِـذرة الـعــراقــة كالحضارة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ـتــاري ـخ ـهــا ال ـك ـب ـيــر وث ـقــاف ـت ـهــا
الـغـنـيــة» .وه ــو يــرفــض االت ـهــامــات املوجهة
ل ـف ــرن ـس ــا ب ــارتـ ـك ــاب م ـ ـجـ ــازر فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر،
مـعـتـبـرًا أن ــه بينما ج ــاءت لـحـظــة اسـتـقــال
الـ ـج ــزائ ــر ،اتـ ـخ ــذت ف ــرن ـس ــا ق ـ ـ ــرارًا إن ـســان ـيــا
خالصًا بعد رفضها إبادة الشعب الجزائري
عن بكرة أبيه ،كما «فعل مستكشفو أميركا
ال ــذي ــن أبـ ـ ـ ــادوا ش ـع ـبــا وح ـ ـضـ ــارة بــأكـمـلـهــا
حـ ـت ــى ي ـت ـس ـن ــى لـ ـه ــم إقـ ــامـ ــة حـ ـض ــارتـ ـه ــم».

زيمور صاحب آراء شعبوية صادمة (كريستوف سيمون/فرانس برس)

وصف زيمور المهاجرين
القصر بأنهم لصوص
ّ
وقتلة ومغتصبون
وم ــن ه ــاج ــروا مــن ال ـجــزائــر وب ـل ــدان املـغــرب
وأفريقيا إلــى فرنسا ،فهؤالء مستوطنون،
يـعـيـشــون وف ــق اسـتــراتـيـجـيــة «االس ـت ـب ــدال
الكبير» ،ويقصد بذلك التبدل في الخريطة
الديمغرافية لفرنسا ،بسبب الهجرة ،والتي
سـ ـت ــؤدي ب ـح ـس ـبــه ف ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف إل ــى
اسـتـبــدال شـعــوب عــربـيــة ومـسـلـمــة ،تنتشر
وتحتل هذه البلدان بحكم التفوق العددي،
بالشعوب البيضاء .وهو هنا ال يجد حرجًا
فــي املطالبة بترحيل خمسة ماليني عربي
ومسلم يحملون الجنسية الفرنسية ،ألنه
يـعـتـبــر أن هـ ــؤالء يـعـيـشــون مـنـغـلـقــن على
أنفسهم ،ولديهم قانونهم املــدنــي املستمد
م ــن الـ ـق ــرآن ،وم ــن غ ـيــر املـسـتـبـعــد أن يــأتــي
يــوم يـقــوم فيه ه ــؤالء بــإعــان دولـتـهــم على
األراضي الفرنسية .ودعا الجيش الفرنسي
إلـ ــى أن ي ـق ــوم بــامل ـه ـمــة ،ك ـمــا ف ـعــل الـجـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـج ــاه ق ـط ــاع غ ـ ــزة .وال ضـيــر

أن يـطـلــب ال ـج ـيــش ال ـفــرن ـســي م ـســاعــدة من
الجيش اإلسرائيلي ،والــذهــاب حتى القيام
بحرب إبــادة مثل تلك التي قام بها الصرب
ضد مسلمي كوسوفو.
وقـبــل نحو ع ــام ،رمــى زيـمــور قنبلة مدوية
فــي مؤتمر لليمني املـتـطــرف ،عندما اعتبر
فــي خطابه أن الــديــن اإلســامــي «أكـثــر لعنة
على البشرية من النازية .أحد أبشع النظم
السياسية الـتــي عرفها الـتــاريــخ الحديث».
وقــال «فــي الكثير من األحيان يغضب مني
ال ـب ـعــض ألن ـن ــي أقـ ـ ــارن اإلسـ ـ ــام بــال ـنــازيــة.
يعتبرون ذلك غير معقول .وأنا أتفق معهم
في هذا األمــر أحيانًا .نعم ،من غير املعقول
مـقــارنــة الـنــازيــة  -رغ ــم جــرائـمـهــا الفظيعة-
باإلسالم ،ذلك الدين الدموي .هذا ظلم كبير
للنازية والنازيني دون شك».
وهـ ـ ـ ــدد ف ـ ــي حـ ـ ــال وص ـ ــول ـ ــه إلـ ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة
بالتعامل مع املسلمني كما تعاملت الثورة
الفرنسية ونابليون بونابرت مع اليهود،
مؤكدًا أنه سيعيد العمل بقانون عام 1803
(ال ـق ــان ــون امل ــدن ــي لـلـجـمـهــوريــة الـفــرنـسـيــة
ق ـب ــل ت ـع ــدي ـل ــه) ل ـي ـح ـظــر ع ـل ــى أي فــرن ـســي
ت ـس ـم ـيــة ابـ ـن ــه ب ــاس ــم ُم ـح ـم ــد .وف ـ ــي ك ـتــابــه
األخـيــر «فــرنـســا لــم تقل كلمتها األخ ـيــرة»،
والذي يلقى رواجًا واسعًا هذه األيام ،كتب
زيـمــور أن فرنسا فــي ورط ــة وخـطــر .لكنها

ليست املرة األولى في تاريخها ،معتبرًا أن
«فرنسا دائمًا ما كانت على شفا الهاوية،
لكنها عرفت دائمًا كيف تتعافى بمساعدة
الرجال والنساء ذوي النوايا الحسنة ،في
حــب فــرنـســا والــذيــن عــرفــوا كـيــف يقاتلون
م ــن أج ـل ـه ــا» .وع ـل ــى ح ــد تـعـلـيــق صـحــافــي
فرنسي ،فإن زيمور يريد أن يقول إنه أحد
هــؤالء املالئكة املكلفني من العناية اإللهية
بإنقاذ فرنسا من املسلمني .ويبدو أن هذا
الـكـتــاب بـمـثــابــة طـلــب تــرشــح لالنتخابات
الرئاسية .أكثر مــن ذلــك ،هــو ش ــرارة إلثــارة
ال ـح ـم ــاس ب ــن ن ــاخ ـب ــي ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف،
الذين يزودهم ببرنامج رئاسي مستقبلي
فـ ــي خـ ـم ــس ثـ ـيـ ـم ــات :ال ـ ـهـ ــويـ ــة ،والـ ـهـ ـج ــرة،
واالسـتـقــال ،والتعليم ،والتصنيع .ويركز
في خطابه على اإلســام واملسلمني ،وأزمة
املهاجرين ،والهوية الفرنسية ،قبل أن يأخذ
ال ـخ ـطــاب مـنـحــى تـحــريـضـيــا واض ـح ــا ضد
كــل مــا هــو غير فــرنـســي .ومــن الــواضــح أنه
منذ بداية صعوده قبل عقدين ،ركب موجة
العداء لإلسالم كي ينمي شهرته اإلعالمية
التي تــدر عليه قــدرًا كبيرًا مــن امل ــال ،وحــان
الـ ــوقـ ــت ح ـت ــى ي ــوظ ـف ـه ــا فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة .وهـ ـن ــاك م ــن ي ــرش ـح ــه مـنــافـســا
ملــاكــرون فــي الـ ــدورة الـثــانـيــة ،فيما تعطيه
بـعــض االس ـت ـطــاعــات نـسـبــة  45ف ــي املــائــة
مــن األصـ ــوات .وإذا حصل ذلــك فــإنــه يكون
قــد حـقــق اخ ـتــراقــا مـهـمــا فــي جـبـهــة اليمني
املتطرف التي تسيطر عليها عائلة لوبان
م ـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وزي ـمــور
ت ـ ـجـ ــاوز كـ ــل سـ ـق ــف لـ ـلـ ـع ــداء مـ ــع اإلسـ ـ ـ ــام،
ووصل إلى حد الدعوة إلى حرب إبادة ضد
املـسـلـمــن .وم ــن ش ــأن ذل ــك أن ي ـتــرك شرخًا
بالغًا في وحدة املجتمع الفرنسي التعددي،
ولــذلــك تـعـ ّـرض النـتـقــادات مــن قبل أوســاط
يهودية ،مثل الفيلسوف برنار هنري ليفي
ال ــذي دخ ــل فــي مــواجـهــة مفتوحة مـعــه في
اآلونـ ــة األخـ ـي ــرة .وأحـ ــدث زي ـم ــور م ــا يشبه
السابقة ،ألنــه يعمل على تجييش أصــوات
مــن الـجــالـيــة الـيـهــوديــة للتصويت لليمني
امل ـت ـط ــرف ،ال ـ ــذي يـتـبـنــى األفـ ـك ــار ال ـن ــازي ــة،
ويـنـكــر «امل ـحــرقــة» الـيـهــوديــة ،بينما كانت
هذه الجالية تصوت في أغلبيتها لصالح
الحزب االشتراكي الذي لعب دورًا أساسيًا
في تأسيس إسرائيل ،وتسليحها بالنووي.
وف ـ ــي ك ــل األحـ ـ ـ ـ ــوال ،ل ــن ي ـت ـم ـكــن زيـ ـم ــور مــن
هــزيـمــة مــاكــرون فــي ح ــال حصلت املــواجـهــة
في الجولة الثانية .واملرجح أن يتحد الشارع
والـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ك ـمــا ح ـصــل ف ــي م ــرات
سابقة للوقوف ضد مرشح اليمني املتطرف.

تونس :ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد
تونس ـ إيمان الحامدي

سجلت السندات التونسية أمس الثالثاء ،عملية
بيع غير مسبوقة في السوق املالية العاملية بسبب
املخاطر العالية التي يواجهها الــديــن التونسي
ومخاوف الدائنني من تخلف البالد عن سداد أقساط القروض
أو إعادة الجدولة.
وذكـ ــرت وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» أم ــس ،أن الـبـيــانــات أظ ـهــرت أن
سندات  2023التي يصدرها رسميا البنك املركزي تراجعت
ليجري تداولها بـ 78سنتا مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا
وعملية بيع غير مسبوقة في السوق املالية.
وق ــال الـخـبـيــر امل ــال ــي ،ن ــادر ال ـح ــداد ،إن ال ـس ـنــدات التونسية
تـتـعــرض إل ــى ض ـغــوط تــاريـخـيــة لــم تـشـهــدهــا ال ـبــاد سابقا
بسبب ارتفاع مخاطر التخلف البالد عن سداد الديون ،منبها
إلى مواصلة انحدار قيمة السندات ومخاطر ذهاب البالد إلى
مرحلة اإلفالس االقتصادي.
وأض ــاف الـحــداد فــي تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن تونس
أصبحت بلدا عالي املخاطر ما يفسر الهبوط القياسي لسعر

السندات ،مشيرا إلى أن أي خروج للبالد على السوق املالية
الدولية لتعبئة موارد خارجية سيكلفها نسبة فائدة ال تقل
عــن  20بــاملــائــة ،وفــق تـقــديــره .ويــأتــي الضغط على السندات
التونسية بعد خفض وكــالــة التصنيف الـسـيــادي «مــوديــز»
لتصنيف تونس إلى مستوى «سي إيه إيه» 1مع أفق سلبية.
وخفضت وكالة التصنيف االئتماني «موديز» درجة تونس
مع آفــاق سلبية ،وتــراجــع من «بــي »3إلــى «ســي إيــه إيــه »1ما
يعني أن الثقة املمنوحة للمالية التونسية قد تقلصت ،علما
أن تشكيل الحكومة الجديدة «سيفتح الطريق أمام مفاوضات
جديدة مع املقرضني الرسميني» ،بحسب «موديز».
وتـعـتــزم تــونــس ال ـتــدايــن املـبــاشــر مــن الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
لسداد ثغرة املوازنة املقدرة بنحو  3.2مليارات دوالر.
وقــال املدير العام للتمويل واملدفوعات الخارجية في البنك
املركزي ،عبد الكريم لسود ،لوسائل إعالم محلية إنه «سيتم
فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي»
وأكد املسؤول بالبنك املركزي «وجــود نقاشات متقدمة جدا
مع كل من السعودية واإلمارات من أجل تعبئة موارد الدولة».
ومـطـلــع شـهــر أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـحــالــي ،أع ــرب البنك

املــركــزي عن «عميق انشغاله بالنظر إلــى دقــة الوضع املالي
ال ـحــالــي» .ودع ــا مـجـلــس الـبـنــك إل ــى ضـ ــرورة «الـتـعـجـيــل في
إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين املحليني واألجانب».
ون ـهــايــة ش ـهــر سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــال ــي ت ـعــرضــت ال ـس ـنــدات
التونسية لضغط عــال وبلغت تكلفة الـتــأمــن ضــد مخاطر
تخلفها عــن الـســداد مستوى قياسيا ،مــع اسـتـمــرار تصاعد
املخاوف بشأن األزمة السياسية التي تشهدها البالد.
وذكـ ــرت وكــالــة «رويـ ـت ــرز» حينها أن الـبـيــانــات «أظ ـه ــرت أن
سندات  ،2024التي يصدرها رسميا البنك املــركــزي للبالد،
تــراج ـعــت نـحــو سـنــت لـيـجــرى تــداول ـهــا عـنــد  83.535سنتا
باليورو( .اليورو=  3.2787دنانير تونسي).
وأظـ ـه ــرت ب ـيــانــات م ــن «آي.إتـ ـ ـ ـ ــش.إس م ــارك ــت» أن م ـب ــادالت
مخاطر التخلف عن سداد االئتمان ألجل  5سنوات قفزت إلى
 840نقطة أساس ،بزيادة  22نقطة أساس ،عن إغالق أول من
أمس ،وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.
وح ـســب م ــراق ـب ــن ،ف ــإن اإلجـ ـ ــراءات األح ــادي ــة ال ـتــي اتـخــذهــا
الرئيس التونسي قيس سعيد في  25يوليو /تموز املاضي،
انعكست سلبًا على األوضاع االقتصادية واملالية للبالد.

انخفاض
إنتاج الفحم
أظـهــرت بيانات الهيئة
الــوطـنـيــة لــإح ـصــاء أن
إنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـفـ ـح ــم الـ ـخ ــام
ل ـل ـص ــن انـ ـخـ ـف ــض 0.9
بـ ــاملـ ــائـ ــة ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس
س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ل ـ ـي ـ ـب ـ ـلـ ــغ 330
م ـل ـيــون ط ــن ف ــي الـشـهــر
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان ـ ــات أن ح ـج ــم
اإلن ـ ـتـ ــاج ان ـخ ـف ــض 1.8
بـ ـ ــاملـ ـ ــائـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر
املماثل في عام .2019
واسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوردت الـ ـ ـب ـ ــاد
 32.88م ـل ـيــون ط ــن من
ال ـ ـف ـ ـحـ ــم فـ ـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر
بــزيــادة  76باملائة على
أسـ ـ ـ ــاس سـ ـ ـن ـ ــوي .وف ــي
ال ـ ـف ـ ـت ـ ــرة م ـ ـ ــن ي ـ ـنـ ــايـ ــر/
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي إلـ ــى
س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول ه ــذا
الـ ـع ــام ،أن ـت ـجــت الـصــن
 2.93مـ ـلـ ـي ــار ط ـ ــن مــن
ال ـف ـح ــم ال ـ ـخـ ــام ب ــزي ــادة
 3.7باملائة على أساس
سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوي ،وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت
ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة  3.6ن ـ ـقـ ــاط
مئوية عنها في الفترة
املماثلة فــي عــام .2019
وخالل الشهور التسعة
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ــوردت
ال ـص ــن  230.4مـلـيــون
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـح ـ ـ ــم
بــانـخـفــاض  3.6باملائة
على أساس سنوي.

()Getty

أخبار

ّ
لكل أسرة
بريطانيا 5 :آالف إسترليني
تعتزم وزارة الخزانة البريطانية تقديم  450مليون جنيه
إسترليني لتركيب  90ألف مضخة حرارية كهربائية على
مدى السنوات الثالث المقبلة ،مع مساعي الوصول إلى
هدف الحياد الكربوني بحلول  .2050وأعلنت الحكومة
خطة لتقديم منحة بقيمة  5آالف إسترليني لكل أسرة،
في إطار حزمة تمويل أوسع بقيمة  3.9مليارات جنيه
إسترليني ،مصممة للمساعدة في إزالة الكربون من
المنازل .وتمثل المنازل في المملكة المتحدة أكثر
من خمس إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،مع
مساهمة رئيسية من جانب أنظمة التدفئة بالغاز.
وتعمل إدارة بوريس جونسون على تقديم حوافز
للمواطنين لتركيب أنظمة تدفئة منخفضة الكربون.

روسيا تفرض غرامة على «غوغل»
أكدت روسيا أنّها تتجه لتغريم «غوغل» نسبة مئوية
من إيراداتها السنوية في موسكو ،بسبب إخفاقها
المتكرر في حذف ما يعتبر محتوى غير قانوني .وقالت
الهيئة الروسية للرقابة على االتصاالت «روسكومنادزور»
في بيان نقلته «رويترز» ّ
إن «غوغل» أخفقت في سداد
 32.5مليون روبل ( 458.1ألف دوالر) كعقوبات مطبقة
عليها هذا العام .وأوضحت أنّها تسعى في الوقت
الراهن لتغريم شركة التكنولوجيا نسبة مئوية تتراوح ما
بين  %5و %20من إيراداتها السنوية في روسيا وهو ما
قد يصل إلى  240مليون دوالر .وكثفت روسيا الضغط
على شركات التكنولوجيا األجنبية ،إذ تسعى لفرض
سيطرة أكبر على اإلنترنت في البالد.

صندوق النقد الدولي يخفض نمو آسيا
خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو
االقتصادي آلسيا هذا العام ،وحذر من أن موجة
جديدة من إصابات «كوفيد ،»19-واضطرابات سلسلة
التوريد ،وضغوط التضخم؛ تشكل مخاطر سلبية
على التوقعات .وفي تقرير بشأن التوقعات اإلقليمية،
خفض الصندوق توقعات النمو االقتصادي آلسيا
هذا العام إلى  ،%6.5بانخفاض  %1.1عن توقعاته
في إبريل/نيسان الماضي ،مع تأثير ارتفاع حاالت
متغير «دلتا» على االستهالك وإنتاج المصانع .بينما
رفع الصندوق توقعاته للنمو في آسيا لعام 2022
إلى  %5.7من  %5.3المتوقعة في إبريل ،مما يعكس
التقدم في التطعيمات.

أردوغان
محافظًا للبنك
المركزي التركي
مصطفى عبد السالم

ال أميل إلى التوقعات والتكهنات
عند الحديث عن سعر صرف
العمالت ،ألسباب منها أن العمالت
تشبه البورصات ومن الصعب
توقع تحركاتها وموعد تذبذبها أو
انهيارها أو قفزاتها ،فحركة االثنني
ترتبط بعوامل كثيرة.
العمالت مثال تتوقف حركتها على
الطلب والعرض وإيرادات الدولة من
النقد األجنبي والعجز في امليزان
التجاري واحتياطي البنك املركزي
وحجم االلتزامات املستحقة على
الدولة سواء ألغراض الديون
أو الواردات .وهناك العوامل
النفسية والشائعات واملضاربات،
واستهداف العمالت من أطراف
ُ
خارجية وما تسمى بحرب
العمالت ،وسعي دول لإلضرار
بعمالت الدول املعادية لها والتأثير
سلبا على اقتصادها ومركزها
املالي وبيئة االستثمار بها ...أما
بالنسبة للبورصات ،فإن تحركاتها
تخضع للحالة االقتصادية للدولة
وأرباح الشركات ،وقوة الشركة
وسمعتها وثقة السوق بها وغيرها.
ورغم التحفظ على التكهنات
املتعلقة بالعملة ،إال أنني توقعت
استمرار تهاوي الليرة التركية ،بل
وحددت رقما لسعر الدوالر من
املتوقع أن يصل إليه وهو  10ليرات
قبل نهاية العام .حدثت التوقعات
منذ شهور ،وقتها كان سعر
الدوالر أقل من  8ليرات ،واستغرب
األصدقاء التوقعات خاصة مع
تحسن مؤشرات االقتصاد التركي
وطفرات الصادرات وعودة الحيوية
لقطاع السياحة ،والتقارب التركي ـ
الخليجي.
وبنيت توقعاتي املتشائمة نحو
الليرة على أسباب منها استمرار
الضغوط التي يمارسها أردوغان
على البنك املركزي لخفض الفائدة،
وعزل  3محافظني للبنك في فترة ال
تتجاوز  3سنوات ،وغض الحكومة
الطرف عن تراجع الليرة لالستفادة
من الخطوة في زيادة الصادرات.
ومن بني األسباب كذلك الضغوط
الخارجية العنيفة التي تعرضت لها
الليرة ،فهناك محاوالت حثيثة من
دول إلثارة االضطرابات في سوق
الصرف التركي وإحداث فوضى
به إلثارة فزع املستثمرين األجانب
واألتراك ،ودفع األموال الساخنة
واالستثمارات األجنبية نحو
الهروب ،وتخويف رجل الشارع من
موجة تضخم.
وهناك أسباب أخرى متعلقة
بالوضع السياسي التركي
بشكل عام واملواجهات التي
خاضتها الدولة ضد اإلرهاب
واالنقالب العسكري في الداخل،
أو اضطرابات شمالي سورية
والعراق ،أو الخالفات الحادة مع
اليونان وقبرص وروسيا وفرنسا
وأملانيا ،وكذا مع الواليات املتحدة
خاصة خالل فترة رئاسة دونالد
ترامب.
الليرة التركية مرشحة للتراجع،
والحل هو أن يترك أردوغان البنك
املركزي يدير سوق الصرف
والسياسة النقدية طبقا للمعايير
واألسس الفنية السليمة املتعارف
عليها ،أو أن ينصب نفسه محافظا
للبنك املركزي.

قطر تستحدث وزارة للبيئة والتغيّر المناخي
الدوحة ـ العربي الجديد

ّ
والتغير املناخي ،وذلك
استحدثت قطر وزارة للبيئة
في إطــار تعديل وزاري واســع أصــدره األمير تميم بن
حـمــد آل ثــانــي ،ال ـثــاثــاء ،وشـمــل زي ــادة ع ــدد الــوجــوه
النسائية ورف ــع ع ــدد ال ـ ــوزارات مــن  16إل ــى  21وزارة
بـعــد فـصــل وزارات الـثـقــافــة ع ــن الــريــاضــة وال ـش ـبــاب،
واالتـصــاالت عن املواصالت وتكنولوجيا املعلومات،
والبيئة عن البلدية ،والعمل عن التنمية االجتماعية.
وبحسب التعديل فقد تــم تعيني فــالــح بــن نــاصــر بن
ّ
والتغير املناخي.
أحمد بن علي آل ثاني وزيرًا للبيئة

وجــاء التعديل ال ــوزاري فــي قطر باستحداث ال ــوزارة
قبل أيــام من مؤتمر األمــم املتحدة للمناخ «كــوب ،»26
املقرر عقده في مدينة غالسكو البريطانية خالل املدة
من  31أكتوبر /تشرين األول إلى  12نوفمبر /تشرين
الثاني ويبحث قضايا عــدة منها خفض االنبعاثات
وتشجيع الـطــاقــة النظيفة والـتـخـلــص مــن اسـتـخــدام
الفحم تدريجيًا بحلول  .2030وتقول قطر إنها تولي
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا بــالـبـيـئــة والـتـغـ ّـيــر امل ـنــاخــي ،وق ــد أقـ ّـر
مجلس الوزراء القطري مؤخرًا الخطة الوطنية للتغير
املـنــاخــي ،والـتــي جــاءت الـتــزامــا مــن الــدوحــة بمكافحة
الـتـغـيــر املـنــاخــي مــن خ ــال تـنــويــع اقـتـصــادهــا وبـنــاء

الـ ـق ــدرات واس ـت ـغــال امل ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة بـشـكــل أمـثــل،
ّ
وسـ ــن ال ـت ـشــري ـعــات واألن ـظ ـم ــة ال ــازم ــة ل ــذل ــك .وج ــرى
ّ
تطوير الخطة الوطنية القطرية بـشــأن تغير املناخ
بالتنسيق مع أكثر من  50جهة داخل الدولة ،ووضعت
ه ــذه الـخـطــة أهــدافــا عـلــى املـسـتــوى الــوطـنــي ملواجهة
التغير املناخي من خالل أكثر من  35مبادرة للتخفيف
ّ
تتضمن الخطة
وأكثر من  300مبادرة للتكيف ّ .كذلك
مـشــروعــات وطـنـيــة قــائـمــة تتبنى إجـ ــراءات ملموسة
لـلـحـ ّـد مــن االن ـبـعــاثــات ،بــإنـشــاء أكـبــر محطة احتجاز
للكربون وتخزينه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وت ـح ـســن ك ـف ــاءة مـعــالـجــة ال ـه ـي ــدروك ــرب ــون ،وإط ــاق
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بــرنــامــج تــرشـيــد لخفض اسـتـهــاك الـكـهــربــاء وامل ـيــاه،
والقيام بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 800
ميغاواط .وكــان فالح بن ناصر آل ثاني وزيــر البيئة
ّ
والتغير املناخي يرأس قبل توليه منصبه لجنة قطر
لألمن الغذائي ،وله خبرة تصل إلى  19عامًا في املجال
الزراعي والبيئي ،وكذلك في إدارة الثروة املائية وإدارة
املشروعات االستثمارية لدى وزارة البلدية والبيئة،
كما شغل منصب وكيل وزارة لشؤون الزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـيــة م ـنــذ عـ ــام  2005وتـ ـ ــرأس ال ـل ـج ـن ـة الــدائ ـمــة
للثروات املائية الحية واللجنة الدائمة لشؤون املزار ع
واآلبار منذ عام .2006
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أسواق صرف

بروفايل

شبح إفالس ما بقي من قطاعات اليمن
بات شبح اإلفالس
التجار وأصحاب
يطارد
ّ
المهن في ظل تواصل
تدهور العملة اليمنية
رغم اإلجراءات
الحكومية المكثّفة
لوقف نزيف الريال
عدن ـ محمد راجح

ي ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـس ـل ـس ــل اض ـ ـطـ ــراب
الـعـمـلــة الـيـمـنـيــة بــوت ـيــرة عالية
م ـن ــذ م ـط ـلــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي مــع
تجاوز سعر صــرف الريال مقابل العمالت
األجنبية مستويات قياسية فــي ظــل عجز
وارت ـبــاك حكومي ومـصــرفــي فــي السيطرة
ع ـلــى عـمـلـيــة االن ـه ـي ــار امل ـتــواص ـلــة وتــافــي
تـبـعــاتـهــا ال ـكــارث ـيــة عـلــى كــافــة املـسـتــويــات
االقتصادية واملعيشية واإلنسانية .ولم تعد
املشكلة تكمن بالنسبة لكثيرين في اليمن،
خصوصًا القطاع التجاري واألعمال واملهن
والـ ـح ــرف ،ف ــي ت ــده ــور سـعــر ص ــرف الــريــال
اليمني والــذي أصبح عملية مألوفة خالل
الفترة املاضية ،بل في االضطراب الحاصل
وتـغـيــر سـعــر ال ـصــرف مــن ي ــوم آلخ ــر ،وفــي
كثير من األيام مؤخرًا يتغير أكثر من ثالث
م ــرات فــي ال ـي ــوم .ويـشـكــو تـجــار ومهنيون
وحرفيون يكافحون لإلبقاء على أعمالهم
ومصدر رزقهم من اإلفــاس واالنــدثــار ،من
فوارق سعر الصرف اليومية التي أصابتهم
بـ ــاالرت ـ ـبـ ــاك وت ـع ـط ـي ــل أع ـم ــال ـه ــم وم ـه ـن ـهــم
وت ـك ـب ـيــدهــم خ ـس ــائ ــر ف ــادح ــة ن ـت ـي ـجــة ع ــدم
استقرار سعر صــرف العملة عند مستوى
مـحــدد عـلــى األق ــل ألي ــام قليلة .يـقــول مالك
ورشــة حــدادة في تعز جنوب غربي اليمن،
م ـح ـمــود ال ـع ـل ـي ـمــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن انـهـيــار العملة أصـبــح أم ــرا واقـعــا ويتم
الـعـمــل عـلــى التكيف مـعــه بـقــدر املستطاع،
لكن املشكلة وفق تعبيره تختصر في «أننا

نصبح على سعر ونمسي على سعر» ،وهو
ما يجعلهم في حالة استنفار دائمة.
أم ــا تــاجــر األخ ـش ــاب ومـ ــواد ال ـب ـنــاء محمد
ال ـع ــري ـق ــي ،ف ـيــؤكــد ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،أن كثيرا من املعامالت والصفقات
اليومية التي تجري في قطاع األعمال يتم
إلغاؤها بسبب تغير سعر الصرف أكثر من
ثــاث م ــرات يــومـيــا ،وبعضها تـكــون نافذة
وغير قابلة لإللغاء مع تغير سعر الصرف،
وهــو ما يــؤدي إلــى تحمل كثير من التجار
وال ـحــرف ـيــن وامل ـه ـن ـيــن تـكــالـيــف وخـســائــر
باهظة فوارق صرف العملة املحلية.
ويــرى مواطنون وعمال أن الجهات العامة
الحكومية تقف مكتوفة األيــدي ومشاهدة
ال ـج ـح ـيــم ال ـ ــذي ت ـك ـتــوي بـ ـن ــاره غــالـبـيـتـهــم
بسبب انهيار العملة وتبعاته الكارثية على
وضعيتهم املعيشية وم ــا تـبـقــى مــن دخــل
محدود تعيش عليه أسرهم وأوالدهم.
وح ـســب ال ـعــامــل ف ــي ورش ــة ن ـج ــارة ،ف ــوزي
أمـ ـ ــن ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ف ـ ــإن أج ــرت ــه
ال ـيــوم ـيــة مـتــوقـفــة ع ـنــد مـبـلــغ ي ـق ــدر بنحو
 6000ريال والذي تقل قيمته كل يوم بسبب
وضـعـيــة العملة وسـعــر ال ـصــرف ،بينما ال

يستطيع مالك ورشــة النجارة التي يعمل
فيها تحسني أج ــره لنفس السبب املتمثل
ف ــي ان ـه ـي ــار ال ــري ــال وع ـ ــدم اس ـت ـق ــرار سعر
الصرف.
وك ـ ــان ال ــري ــال ال ـي ـم ـنــي ق ــد س ـ ّـج ــل ،الـسـبــت
امل ــاض ــي ،ان ـه ـي ــارًا ق ـيــاس ـيــا أم ـ ــام ال ـع ـمــات
األجـنـبـيــة ،حـيــث الم ــس حــاجــز  1400أمــام
الـ ـ ـ ــدوالر الـ ــواحـ ــد ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة
لنفوذ الحكومة املعترف بها دوليًا .وقالت
مصادر لـ«العربي الجديد» في تصريحات
ســابـقــة إن اإلجـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة ساهمت
فــي تـحـســن طـفـيــف األح ــد امل ــاض ــي ،عندما
سـجــل ال ــري ــال  1350أم ــام ال ـ ــدوالر الــواحــد،
فيما عــاود االرتـفــاع في بعض املحافظات.

اإلجراءات الحكومية
تعجز عن وقف نزيف
العملة المحلية

ويالحظ تنامي الغضب الشعبي والسخط
واالحـ ـتـ ـج ــاج ــات واالحـ ـتـ ـق ــان ــات م ــن وط ــأة
التبعات الكارثية الناتجة عن انهيار العملة
واضطرابها وعــدم استقرار سعر الصرف
وال ـتــي حــولــت ح ـيــاة اليمنيني إل ــى جحيم
وع ــدم ق ــدرة غالبية الـسـكــان عـلــى مواجهة
الـتــزامــاتـهــم املعيشية والـخــدمـيــة مــن غــذاء
ودواء ومياه وكهرباء وإيجارات املساكن.
وملــواجـهــة هــذا الغضب املـتـنــامــي ،سارعت
الـحـكــومــة اليمنية والـسـلـطــات املحلية في
بعض املحافظات إلى اإلعالن عن إجراءات
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ت ـخ ـت ـل ــف م ـ ــن مـ ـن ــاطـ ـق ــة ألخ ـ ــرى
للتصدي لتبعات انهيار العملة وتخفيف
حدتها على املواطنني .في هذا الصدد ،وجه
محافظ ع ــدن ،أحـمــد ملـلــس ،مــاك الـعـقــارات
بـمـنــع تــأج ـيــر امل ـس ــاك ــن بــالـعـمـلــة الـصـعـبــة
الـ ـ ـ ـ ــدوالر والـ ـ ــريـ ـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي وال ـت ـه ــدي ــد
ب ـم ـع ــاق ـب ــة امل ـخ ــال ـف ــن لـ ـه ــذه ال ـت ــوج ـي ـه ــات
استنادا إلى نتائج اجتماع مجلس الوزراء
املـنـعـقــد بـتــاريــخ  9أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
الجاري والتي قضت إحداها بعدم قانونية
أي ع ـقــود أو ت ـعــامــات بــالـعـمـلــة األجـنـبـيــة
واق ـت ـصــار الـتـعــامــل الــداخ ـلــي عـلــى العملة

الوطنية بما فيها إيجارات العقارات التي
تشكل مصدرا للطلب على العملة الصعبة،
إضافة إلى معالجة اآلثار الناجمة عن فرض
إيـ ـج ــارات ال ـع ـق ــارات الـسـكـنـيــة وال ـت ـجــاريــة
بالعملة الصعبة من أعباء وتكاليف باهظة
فاقمت من معاناة املواطنني واملستأجرين
من القطاع التجاري.
كما وجه محافظ عدن بمنع دخول منتجات
املياه املعدنية القادمة من مناطق سيطرة
الحوثيني ،في حني وجه محافظ تعز ،نبيل
شمسان ،مكتب الخدمة املدنية باملحافظة
بــوقــف أي خـصــومــات أو اسـتـقـطــاعــات من
مــرت ـبــات املــوظ ـفــن .وأق ــر اج ـت ـمــاع مشترك
للحكومة والـبـنــك املــركــزي الـيـمـنــي ،حزمة
من اإلجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة
الــوطـنـيــة ،فــي إط ــار التكامل بــن السياسة
املالية والنقدية ،وبما يؤدي إلى السيطرة
على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة
على معيشة وحياة املواطنني.
وأكـ ـ ـ ـ ــد االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة
لـ ــإجـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخــذهــا ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي
بإيقاف تراخيص مــزاولــة أعـمــال الصرافة
لـعــدد مــن الـشــركــات ومـنـشــآت صــرافــة غير

خطر الموت جوعًا
يخيم شبح المجاعة على سماء اليمن،
مــا يهدد سكانه ال سيما األطــفــال،
بخطر الموت جوعا .وأول من أمس،
قــال ديفيد غريسلي ،منسق األمم
المتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن،
إن  20مليون شخص (ما يعادل ثلثي
سكان البالد) يحتاجون إلى المساعدة
عقب  7سنوات من الحرب .وأضاف
غريسلي أن اليمن يشهد أســوأ أزمة
إنسانية فــي الــعــالــم قــد تتأجج إن
لــم يكن هناك حــل ،ال سيما بعدما
أصبحت البالد على بعد خطوات من
حافة المجاعة.
اضطراب سعر الصرف انعكس سلبًا على التجّ ار وأصحاب المهن (محمد حمود)Getty/

المغرب

الرباط ـ مصطفى قماس

ي ـن ـت ـظــر أن ي ــواص ــل املـ ـغ ــرب االسـ ـت ــدان ــة مــن
السوقني الداخلي والخارجي في العام املقبل،
م ــن أج ــل مــواج ـهــة اإلن ـف ــاق ف ــي س ـيــاق متسم
بصعوبة تعبئة إيرادات داخلية عبر الجباية
بـسـبــب ت ــداع ـي ــات األزم ـ ــة ال ـص ـح ـيــة .وتـتــوقــع
الحكومة الجديدة أن يصل عجز امليزانية إلى
 5.9فــي املــائــة مــن الناتج الــداخـلــي الـخــام ،أي
حوالي  8مليارات دوالر .وإذا كانت الحكومة
تترقب ارتـفــاع اإلي ــرادات العادية املتأتية من
الضرائب املباشرة وغير املباشرة والــرســوم

علي بن أحمد الكواري
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ش ـمــل ال ـت ـعــديــل الـ ـ ـ ــوزاري ،الـ ــذي أص ـ ــدره أم ـي ــر قـطــر،
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمس الثالثاء ،تعيني
علي بن أحمد الكواري وزيرًا للمالية .وكان الكواري
يشغل منصب وزير التجارة والصناعة منذ نوفمبر/
تشرين الثاني عــام ُ ،2018
وعـ ّـن قائمًا بأعمال وزير
املالية إضافة ملهامه ،في  6مايو /أيار املاضي ،بعد
إعفاء وزير املالية السابق علي شريف العمادي ،على
خلفية إص ــدار الـنــائــب الـعــام الـقـطــري أم ـرًا بالقبض
عليه ،وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة
بالوظيفة العامة ،واإلضــرار باملال العام ،واستغالل
الوظيفة ،وإســاءة استعمال السلطة .ويستند وزير
امل ــال ـي ــة ال ـج ــدي ــد إلـ ــى ح ـجــم ك ـب ـيــر م ــن ال ـخ ـب ــرات في
القطاع املصرفي واملالي واإلداري تمتد ألكثر من 35
عامًا .وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة
بنك قطر الوطني في شهر يوليو /تموز عــام 2013
وح ـتــى ع ــام  ،2018وش ـغــل قـبــل ذل ــك مـنـصــب املــديــر
العام التنفيذي ومدير قطاع العمليات في بنك قطر
الوطني .وعـ ّـن الـكــواري وزي ـرًا للتجارة والصناعة،
بـتــاريــخ  4نوفمبر /تشرين الـثــانــي عــام  ،2018بعد
مرور سنة على الحصار الذي فرضته  4دول عربية
على قطر ،منتصف عام  .2017وحسب مراقبني ،بذل
الـكــواري جـهــودًا حثيثة للمواجهة نجحت فــي كسر
ُّ
الحصار اقتصاديًا وتـجــاريــا ،وكللت جـهــوده كذلك
في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير متطلبات
املــواطـنــن واملقيمني مــن السلع الـضــروريــة ،ليصبح
حجم املخزون االستراتيجي من السلع التموينية في
قطر ،آنذاك ،يكفي ألكثر من عام ،مع استمرار سياسات
االستيراد بــذات الوتيرة دون أي تغيير .وكــان يقوم
بجوالت دورية على املجمعات االستهالكية ومنافذ
ال ـب ـيــع ،م ـش ــددًا ع ـلــى دوره ـ ــا ف ــي تــوف ـيــر احـتـيــاجــات
ً
املستهلكني ،وتــزويــد أرفــف البيع الخاصة بها أوال
بـ ــأول .وراعـ ــى أن ت ـكــون الـسـلــع مـتــوفــرة بـشـكــل دائــم
مهما كان حجم اإلقبال عليها ،مبديًا استعداد وزارة
التجارة والصناعة ملعالجة أي قصور ،ومواجهة أي
تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغالل

األزمـ ــة ،بــأقـصــى الـعـقــوبــات وه ــي اإلغ ــاق والـغــرامــة
ال ـت ــي ي ـح ــدده ــا ق ــان ــون ح ـمــايــة امل ـس ـت ـه ـلــك .وأشـ ــرف
الــوزيــر القطري على تنفيذ السياسات االقتصادية
الرامية إلى تعزيز التنمية املستدامة على املستوى
الوطني ،وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية
الــوطـنـيــة  2022-2017ورؤيـ ــة قـطــر الــوطـنـيــة .2030
ووفق املراقبني ،يحسب للكواري إصداره قرارًا وزاريًا
س ـنــة  ،2019أحـ ــدث بـمــوجـبــه قـسـمــا ملـكــافـحــة غسل
األم ـ ــوال وتـمــويــل اإلره ـ ــاب ب ـ ــإدارة ش ــؤون الـشــركــات
بـ ــوزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،يـتــولــى متابعة تنفيذ
أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل األمــوال
وتـمــويــل اإلره ـ ــاب ،واق ـت ــراح الـتـعــديــات التشريعية
في هذا الشأن ،والتي تتصل باختصاصات الوزارة،
وذلك بمراعاة التوصيات الدولية ونتائج التقييمات
املتبادلة وأفضل املمارسات .وشغل الكواري رئاسة
مجلس إدارة عــدد مــن املــؤسـســات ،مــن بينها «كتارا
ل ـل ـض ـيــافــة» ،وب ــورص ــة ق ـط ــر ،وب ـن ــك ق ـطــر لـلـتـنـمـيــة،
ً
وم ـص ــرف ال ــري ــان ،ف ـضــا ع ــن شـغـلــه مـنـصــب رئـيــس
امل ـج ـل ــس االسـ ـتـ ـش ــاري ل ــوك ــال ــة ت ــروي ــج االس ـت ـث ـمــار
ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال باإلنابة.
يـحـمــل وزيـ ــر املــال ـيــة ال ـجــديــد درجـ ــة املــاجـسـتـيــر في
ع ـلــوم ن ـظــام إدارة امل ـع ـلــومــات م ــن جــام ـعــة «سـيــاتــل
باسيفيك» ،بــاإلضــافــة إلــى درجــة البكالوريوس في
الرياضيات وعلوم الكمبيوتر من جامعة واشنطن
ال ـش ــرق ـي ــة .وس ــاه ــم ف ــي تــوج ـيــه ال ـن ـش ــاط ال ـت ـجــاري
والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية
عبر العمل على تهيئة بيئة األعـمــال واملساهمة في
جذب االستثمارات ودعم وتنمية الصادرات وتطوير
بيئة األعمال ورفدها بخدمات إلكترونية ذكية ّ
تيسر
إجراءات تأسيس الشركات في الدولة.
ً
ويأتي ذلــك ،فضال عن تطوير قوانني تتيح الفرصة
للمستثمرين األجــانــب لتنفيذ مشاريع استثمارية
ّ
بنسبة تـمــلــك تـصــل إل ــى  %100فــي كــافــة الـقـطــاعــات
واألنشطة وذلك من خالل العمل على مشروع قانون
تنظيم استثمار رأس املــال غير القطري في النشاط
االق ـت ـصــادي وتـعــديــل بـعــض أح ـكــام قــانــون املـنــاطــق
الحرة االستثمارية.

سورية

 11.6مليار دوالر قروض مرتقبة في 2022
تتوقع الحكومة
المغربية في مشروع
قانون مالية العام
المقبل ،أن تصل موارد
القروض المتوسطة
والطويلة األجل خالل
 ،2022إلى  11.6مليار دوالر

مـلـتــزمــة ب ـقــانــون تـنـظـيــم أع ـم ــال ال ـصــرافــة
وتعليمات البنك املــركــزي ،وإحــالـتـهــم إلى
جـهــات االخ ـت ـصــاص (الـقـضــائــي واألم ـنــي)
الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ع ـم ـل ـي ــة ت ـن ـف ـي ــذ اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـق ــان ــون ـي ــة الـ ــازمـ ــة ب ـح ـق ـه ــم ،وال ـت ـش ــدي ــد
على أهمية استمرار اتـخــاذ كــل اإلج ــراءات
ال ـه ــادف ــة مل ـنــع االخـ ـت ــاالت وامل ـض ــارب ــة في
سعر الـصــرف واإلض ــرار بحالة االسـتـقــرار
في السوق.
كما أوقفت الحكومة كافة التحويالت عبر
الشبكات املــالـيــة الــداخـلـيــة وتكليف البنك
املــركــزي اليمني بعملية للتنفيذ وتقييم
ال ـ ــوض ـ ــع ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة،
وم ـ ـ ــا ي ـت ـض ـم ـن ــه م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـف ـح ــص
والتدقيق في العمليات املالية أوال بأول.
وك ـ ــان ال ـب ـنــك ال ـي ـم ـنــي ف ــي عـ ــدن ق ــد أص ــدر
ت ـع ـم ـي ـمــا وصـ ـف ــه ب ــامل ـه ــم ي ـق ـضــي بــإي ـقــاف
تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لـ 54شركة
ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم
أعـمــال الصرافة وتعليمات البنك املــركــزي،
وإحالتها إلى جهات االختصاص.
ويـ ـص ــف ال ـخ ـب ـي ــر املـ ـص ــرف ــي ع ـب ــد الـ ـب ــاري
ص ــال ــح ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
هذه اإلج ــراءات باملخدرة واملسكنة ملشاكل
مـتـضـخـمــة ل ــم ت ـعــد ال ـس ـل ـطــات الـحـكــومـيــة
فــي ال ـظــروف الــراهـنــة ق ــادرة عـلــى التعامل
مـعـهــا وضـبـطـهــا ،إذ ال ت ـهــدف إجــراءات ـهــا
الحالية إلى التجاوب مع املطالب الشعبية
واح ـ ـ ـتـ ـ ــواء الـ ـغـ ـض ــب املـ ـتـ ـن ــام ــي لـلـيـمـنـيــن
بـسـبــب مـعــانــاتـهــم م ــن ان ـه ـيــار الـعـمـلــة ،بل
لتنفيذ مطالب واشتراطات صندوق النقد
الستيعاب األزمة.
وي ـل ـمــح ص ــال ــح إل ــى ت ـغــافــل ال ـح ـكــومــة عن
م ــؤث ــرات مـهـمــه بـ ــرزت م ــؤخ ـرًا وانـعـكـســت
عـ ـل ــى مـ ـض ــاعـ ـف ــة األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـ ـنـ ـق ــدي ــة وامل ـت ـم ـث ـل ــة ب ــاملـ ـع ــارك الـ ــدائـ ــرة
ف ــي م ـ ـ ــأرب ،وت ــأث ـي ــر أي ت ـق ــدم لـلـحــوثـيــن
عـلــى س ــوق ال ـص ــرف .وتـضـمـنــت ال ـق ــرارات
الحكومية األخيرة تنفيذ حزمة إجــراء ات
لترشيد فاتورة االستيراد وتنظيم الطلب
ع ـلــى ال ـع ـم ـلــة ال ـص ـع ـبــة لـتـغـطـيــة عـمـلـيــات
االس ـت ـيــراد لــاحـتـيــاجــات األســاسـيــة وبما
يـتــواكــب مــع االحـتـيــاجــات والــوضــع املــالــي
واالقتصادي .كما تم إلزام وزارة الصناعة
والـتـجــارة والـجـهــات ذات الـعــاقــة بتقديم
قــائـمــة بــالـسـلــع الـكـمــالـيــة املـقـتــرحــة املمكن
تعليق اسـتـيــرادهــا ملنع اسـتـنــزاف العملة
الصعبة وخيارات التعامل معها ،وتشديد
اإلجــراء ات في املنافذ ملنع عمليات تهريب
العملة األجنبية ،واتخاذ كافة اإلجــراء ات
القانونية حيال ذلــك ،وحصر نقل املبالغ
إل ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج وفـ ـق ــا آللـ ـي ــة ي ـق ــره ــا ال ـب ـنــك
امل ــرك ــزي الـيـمـنــي ف ــي عـ ــدن ،وب ـم ــا يـســاعــد
الـبـنــوك الـتـجــاريــة وفـقــا ملعايير اإلفـصــاح
واالمتثال.
ومـنــذ نـحــو  3ش ـهــور ،ب ــدأت العملة اليمنية
مـسـلـســل االن ـه ـي ــار ال ـق ـيــاســي ،وذلـ ــك عـنــدمــا
تـ ـج ــاوز ال ــري ــال ح ــاج ــز  1000أم ـ ــام ال ـ ــدوالر
الواحد للمرة األولــى منذ انــدالع الحرب قبل
 7سـ ـن ــوات ،وس ــط ارتـ ـف ــاع غ ـيــر م ـس ـبــوق في
أسـعــار السلع الغذائية .وعـجــزت املعالجات
الحكومية ،التي تأتي ك ــردود فعل متأخرة،
ع ــن م ـعــال ـجــة االن ـه ـي ــار االقـ ـتـ ـص ــادي ،وســط
اتـ ـه ــام ــات ل ـج ـمــاعــة ال ـح ــوث ـي ــن وم ـض ــارب ــن
بــالــوقــوف وراء األزم ــة ،خصوصًا أن أسعار
الصرف في صنعاء ما زالت مستقرة عند 600
ري ــال أم ــام الـ ــدوالر الــواحــد مـنــذ مطلع الـعــام
الجاري .وحسب مراقبني يتوقع أن يتواصل
ت ــده ــور ال ـع ـم ـلــة امل ـح ـل ـيــة ف ــي ح ــال اس ـت ـمــرار
االنقسام املالية وتصاعد املعارك العسكرية.

صدر ،أمس ،قرار بتعيين علي بن أحمد
الكواري وزيرًا للمالية في قطر ،ضمن
تعديالت وزارية أخرى .يتمتع الكواري
بخبرة تمتد إلى  35عامًا تولى خاللها
العديد مــن المناصب االقتصادية،
وتنتظره العديد من الملفات المالية
المهمة

الـجـمــركـيــة ،إال أن ـهــا تـتــوقــع ارت ـف ــاع اإلن ـفــاق
خاصة بالنسبة ألجــور املوظفني والترقيات
والدعم ،ناهيك عن نفقات خدمة فوائد الدين.
وتـتــوقــع الحكومة فــي مـشــروع قــانــون مالية
الـعــام املقبل ،الــذي كشفت عنه مساء أول من
أمـ ــس ،أن ت ـصــل م ـ ــوارد الـ ـق ــروض املـتــوسـطــة
والطويلة األجل برسم  ،2022إلى  11.6مليار
دوالر ،م ـقــابــل  11.8م ـل ـيــار دوالر ف ــي ال ـعــام
ال ـحــالــي .ويــرتـقــب أن تنتقل املـ ــوارد املتأتية
م ــن االق ـ ـتـ ــراض ال ــداخـ ـل ــي م ــن  7.3م ـل ـي ــارات
دوالر إل ــى  7.24مـلـيــارات دوالر ،بانخفاض
بنسبة  1.23في املائة ،بينما ينتظر أن تنتقل
امل ــوارد املتأتية مــن االق ـتــراض الـخــارجــي من
 4.54مليارات دوالر إلى  4.43مليارات دوالر،
بانخفاض بنسبة  2.44فــي املــائــة .ويتصور
الخبير فــي املــالـيــة العمومية محمد الــرهــج،
أن االستدانة من قبل الخزانة العامة للمملكة
التي وصلت إلــى مستوى مرتفع منذ األزمــة
ال ـص ـح ـيــة ،ت ـس ـتــدعــي االن ـ ـخـ ــراط ف ــي إص ــاح
ضريبي يحقق العدالة الجبائية التي نودي
ب ـهــا ف ــي مــؤت ـمــر ال ـص ـخ ـيــرات ح ــول الـجـبــايــة
قـبــل عــامــن ،بـمــا يحقق ال ـت ــوازن بــن تــدريــب
الــرأس ـمــال وال ــدخ ــل .ويــؤكــد أن ال ــدول ــة يمكن
أن تعمد على مستوى االستدانة إلــى تفعيل
القرار الذي اتخذته في العام الحالي باللجوء

إل ــى االقـ ـت ــراض الــوط ـنــي الـ ــذي يـ ــروم تعبئة
ادخار املغاربة ،كما في الثمانينيات من القرن
املاضي ،بهدف تمويل نفقات االستثمار.
وكـ ــانـ ــت الـ ــدولـ ــة قـ ــد عـ ـب ــرت عـ ــن ن ـي ـت ـهــا حــث
األشخاص الذاتيني من املقيمني وغير املقيمني
على االكتتاب في سندات ،وهو التوجه الذي
تفرضه الصعوبات املالية الناجمة عن ارتفاع
اإلنفاق وصعوبة تعبئة مــوارد إضافية عبر
الجباية مع تأخر اإلصالح على هذا املستوى.
ويرى البنك املركزي أن مديونية الخزانة التي
وصلت في العام املاضي إلــى  76.4في املائة
من الناتج الداخلي الخام ،ستصل في العام
الحالي إلــى  77.3فــي املــائــة ،وتقفز فــي العام
املقبل إلــى  79.6فــي املــائــة .وينتظر أن يبقى
الــديــن الــداخـلــي الــذي يوجد فــي ذمــة الخزانة
مـهـيـمـنــا ض ـمــن ب ـن ـيــة م ـج ـمــل ال ــدي ــن ،بينما
سيبقى الدين الخارجي في حدود دون  20في
املــائــة مــن الـنــاتــج اإلجـمــالــي املـحـلــي .ويرتقب
أن تصل املديونية الداخلية ،ضمن مجموعة
مديونية الـخــزانــة فــي الـعــام املقبل إلــى 60.3
فــي امل ــائ ــة ،بـعــدمــا وص ـلــت فــي ال ـعــام املــاضــي
إلى  58.1في املائة ،مع توقع أن تبلغ  58.6في
املــائــة فــي الـعــام الحالي ،علما أنها كانت في
حــدود  50.8في املائة في  .2019ويتجلى أنه
بعدما كانت املديونية الخارجية فــي حــدود

 14فــي املــائــة فــي  ،2019ارتـفـعــت تحت تأثير
الحاجة للتمويالت فــي ظــل األزمــة الصحية،
إلـ ــى  18.3ف ــي امل ــائ ــة م ــن ال ـن ــات ــج اإلج ـمــالــي
املحلي فــي الـعــام املــاضــي ،حيث تــواصــل ذلك
االرتفاع في العام الحالي لتبلغ  18.7في املائة
و 19.3في املائة في العام املقبل .ويتجلى أن
املديونية ستشكل أحد الروافد التي ستلجأ
إل ـي ـهــا ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة م ــن أجـ ــل تـمــويــل

الجائحة
الصحية
دفعت
الحكومة
المغربية إلى
مزيد من
االقتراض
()Getty

قفزات في أسعار الخضروات بمناطق النظام
اإلن ـف ــاق ال ـع ـمــومــي ،خــاصــة ف ــي ظ ــل صعوبة
زيادة الضغط على الفاعلني االقتصاديني في
سياق اإلنعاش االقتصادي .ويشير محافظ
الـبـنــك املــركــزي عـبــد اللطيف ال ـجــواهــري إلــى
أن اللجوء إلى االستدانة في السياق الحالي
املتسم بالتوجه نحو اإلنـعــاش االقتصادي،
مـحـبــذ م ــن قـبــل املــؤس ـســات املــال ـيــة الــدول ـيــة،
خاصة إذا كان ذلك سيوجه لالستثمار.

ريان محمد

تـشـهــد أس ـعــار الـخـضــار ارت ـفــاعــا ملحوظًا
ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة الـ ـنـ ـظ ــام ،خ ـصــوصــا
ال ـط ـمــاطــم وال ـب ـط ــاط ــا ،األمـ ــر الـ ــذي زاد من
معاناة كثير من السوريني في ظل عجزهم
ع ــن ت ــأم ــن وج ـب ــة ط ـعــام ـهــم ال ـي ــوم ـي ــة ،في
حني تتذرع حكومة النظام بانتهاء بعض
املــواســم ونـقــص األم ـطــار .وق ــال مــوظــف في
دائ ــرة حكومية ،محمد الـبــركــة ( 58عــامــا)،
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :أس ـ ـعـ ــار ال ـخ ـضــار
وص ـل ــت إل ــى أرق ـ ــام خ ـيــال ـيــة فــالـكـيـلــوغــرام
الواحد من البطاطا وصل مؤخرا إلى 2600
ليرة ســوريــة (ال ــدوالر = نحو  3400ليرة)،
وكذلك كيلوغرام البندورة (الطماطم) وصل
إلــى  1500لـيــرة ،مــا يعني إذا أرادت عائلة
ســوريــة مـكــونــه وسـطـيــا مــن خـمـســة أف ــراد،
أن تـتـنــاول بـطــاطــا عـلــى ب ـنــدورة وه ــي أكــل
شعبية معروفة في سورية ،تحتاج بالحد
األدنــى إلــى كيلوين من البطاطا بأكثر من
أربعة آالف ليرة وكيلو بندورة ،إضافة إلى
القليل مــن الــزيــت والـبـهــارات وغ ــاز الطهي
ّ
وال ـخ ـبــز ،مــا يـعـنــي أن وج ـبــة شعبية مثل
هــذه ليس بجانبها أرز أو برغل أو بعض
الخضار األخرى ،تبلغ تكلفتها على العائلة

نحو سبعة آالف ليرة» .وأضاف« :إذا أرادت
العائلة أن تأكل وجبة واحدة في اليوم من
دون أي شــيء آخــر فهي تحتاج فــي الشهر
إلى أكثر من  210آالف ليرة في الشهر ،في
ح ــن م ـتــوســط رات ـ ــب امل ــوظ ــف ف ــي ال ـق ـطــاع
العام نحو  80ألف ليرة سورية».
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة الــداخـلـيــة
وحماية املستهلك في حكومة النظام ،عمرو
سالم ،عبر صفحته الشخصية على موقع
ً
«فيسبوك»« :صحيح أن أجــور الشحن في
ّ
العالم قد ارتفعت بشكل كبير ،وأن أسعار
ّ
ع ــدد مــن امل ــواد الـغــذائـيــة قــد ارت ـف ـعــت ،لكن
األق ـ ــوال ال ـت ــي تـنـتـشــر ه ـنــا وه ـن ــاك وال ـتــي
ّ
ت ــدع ــي أن هـ ــذه االرتـ ـف ــاع ــات س ـت ــؤدي إلـ ًـى
ّ
ان ـق ـطــاع املـ ــواد ال ـغــذائــيــة لـيـســت صحيحة
ّ
عـلــى اإلطـ ـ ــاق» .وأض ـ ــاف« :أم ــا ال ـق ــول ب ــأن
فـتــح االس ـت ـي ــراد عـلــى مـصــراعـيــه سيجعل
س ـعــر ال ـب ـطــاطــا أق ــل م ــن  700ل ـي ــرة وسـعــر
زيت دوار الشمس بني  3و 4آالف ليرة فهو
كالم خاطئ تمامًا ،فارتفاع أسعار البطاطا
سببه انتهاء موسم بانتظار العروة القادمة
(موسم القطاف املقبل) خالل أسابيع».
من جهته ،قال عضو لجنة تجار ومصدري
الـخـضــار وال ـفــواكــه بــدمـشــق ،أســامــة قــزيــز،
في تصريح لصحيفة محلية نشر أول من

أمس ،إن معظم أنواع الخضر عدا البطاطا
انخفضت يوم األحد املاضي ،عن أسعارها
املتداولة في سوق الهال بدمشق منذ ثالثة
أي ــام بـنـســب م ـت ـفــاوتــة ،مـعـيــدا الـسـبــب إلــى
زي ــادة الكميات املـطــروحــة فــي ســوق الهال
وقلة الطلب عليها خالل هذه الفترة ،مبينًا
أن هذه األسعار ليست ثابتة ومن املمكن أن
تتغير في األيام املقبلة ارتفاعًا أو انخفاضًا.
ّ
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ه ـن ــاك ب ـعــض األنـ ـ ــواع مــن
الخضر تتأثر بأحوال الطقس خالل الفترة
املـقـبـلــة ويـ ــزداد مبيعها خ ــال ف ـتــرة الـبــرد
مثل الــزهــرة وامللفوف والـجــزر ،إضافة إلى
الـبـنــدورة الـتــي ي ــزداد قطافها لــدى الفالح
خ ــوف ــا ع ـل ـي ـه ــا مـ ــن ال ـصـ ـقـ ـي ــع ،م ـع ــرب ــا عــن
اعتقاده بأال تعود أسعار الخضر لالرتفاع
خ ــال األيـ ــام ال ـقــادمــة وأن تـبـقــى أسـعــارهــا
ثابتة على حالها ملدة شهر تقريبًا نتيجة
توافر البضائع في السوق.
ونـ ـف ــى أن يـ ـك ــون لّـ ـلـ ـص ــادرات ت ــأث ـي ــر عـلــى
ً
األس ـع ــار ،قــائــا إن ــه لـيــس ه ـنــاك أي تأثير
لـلـصــادرات فــي أسـعــار الـخـضــار حاليًا في
ال ـس ــوق ونـسـبـتـهــا ل ــم تـ ــزدد خ ــال الـفـتــرة
الحالية إذ إن حوالى  20برادًا تذهب يوميًا
إلى دول الخليج ومثلها تقريبًا إلى العراق.
وب ـخ ـصــوص ال ـب ـطــاطــا وب ـ ــوادر انـخـفــاض

أسعارها ،قــال قزيز إنــه دائمًا خــال الفترة
ال ـحــال ـيــة ع ـلــى مـ ــدار ع ـشــريــن س ـنــة ينتهي
إنـتــاج ع ــروة بــدايــة أكـتــوبــر /تشرين األول
وك ـ ـ ـ ــان يـ ـت ــم ت ـغ ـط ـي ــة ال ـ ـحـ ــاجـ ــة م ـ ــن خ ــال
االستيراد من مصر غالبًا ،والـعــام الحالي
لم يتم استيراد البطاطا وتوقفت إجــازات
االستيراد ،واإلنتاج شبه انتهى حاليًا في
محافظات منتجة للبطاطا مثل ريف دمشق
ودرع ـ ــا وال ـس ــوي ــداء وب ـقــي م ـح ـصــورًا فقط
في مناطق عسال الــورد والجبة ورنكوس
بــريــف دم ـشــق بــإن ـتــاج يــومــي بـمـعــدل 100
ط ــن ال يـغـطــي ال ـط ـلــب .وأض ـ ــاف« :م ــن أجــل
تـغـطـيــة الـطـلــب تـتــم االسـتـعــانــة بالبطاطا
امل ـخــزنــة ف ــي ال ـ ـبـ ــرادات ف ــي أش ـه ــر يــولـيــو/
ت ـمــوز وأغ ـس ـطــس /آب وسـبـتـمـبــر /أيـلــول
وهي من البطاطا املالحة ويتم تزويد سوق
الـهــال منها بكمية تـقــارب  300طــن يوميًا،
ّ
مـشـيـرًا إلــى أن الـكـمـيــات املـخــزنــة واملنتجة
من مناطق عسال الــورد والجبة ورنكوس
بريف دمشق ال تغطي الطلب على البطاطا،
لذا نرى أسعارها مرتفعة في السوق.
ّ
وبني أن إنتاج عروة «البطاطا التشرينية»
يـ ـب ــدأ ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل ،وه ــي
مــن نــوعـيــة الـبـطــاطــا املــالـحــة وال تستخدم
للتخزين ،بل لالستهالك اليومي.
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أخبار
ّ
تخفض
بلدان الخليج
حيازتها للسندات األميركية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة
الخزانة األميركية ،أن دول مجلس
التعاون الخليجي خفضت حيازتها
ألذون وسندات الخزانة بنسبة
 ،%1.4على أساس شهري في
أغسطس /آب املاضي ،إال أنها ال
تزال مرتفعة بنحو  %7.2على
أساس سنوي وفق رصد لـ«العربي
الجديد» ،أمس .وبلغت استثمارات
دول الخليج ،في أدوات الدين
األميركية  241.6مليار دوالر في
أغسطس /آب ،مقابل  244.9مليار
دوالر في يوليو /تموز ،و225.4
مليار دوالر في أغسطس /آب من
العام املاضي.
وتعد السعودية أكبر حائزي هذه
السندات ،باستثمارات بلغت 124.1
مليار دوالر حتى نهاية أغسطس/
آب املاضي ،مسجلة تراجعًا نسبته
 %3.1على أساس شهري ،إذ
بلغت  128.1مليار دوالر حتى
نهاية يوليو /املاضي ،وبانخفاض
نسبته  %4.5على أساس سنوي،
إذ سجلت في أغسطس /آب 2020
نحو  130مليار دوالر.
الدعم الدولي للميزانية
الفلسطينية «شبه
متوقف»

تراجع إجمالي الدعم املالي مليزانية
فلسطني العامة ،خالل الشهور
الثمانية األولى من العام الجاري،
بنسبة تقترب من  %90على أساس
سنوي ،وسط مساعي حكومة
محمد اشتية الستئنافها مجددًا
قبل نهاية العام .يأتي ذلك في ظل
تزايد الصعوبات املالية إن كان
على مستوى املوازنة أو نفقات
األسر اآلخذة في االنحدار .تظهر
بيانات صدرت ،أمس الثالثاء ،عن
وزارة املالية الفلسطينية ّأن الدعم
الدولي للميزانية العامة بلغ 101.6
مليون شيقل ( 31.5مليون دوالر)،
بتراجع  %89.6عن الفترة املقابلة
من  .2020وكان إجمالي الدعم
الخارجي مليزانية فلسطني قد
ّ
سجل  969مليون شيقل (300
مليون دوالر) حتى أغسطس /آب
 ،2020و 1.431مليار شيقل (444
مليون دوالر) في نفس الفترة من
.2019
ومنذ النصف األول  ،2020توقف
الدعم العربي مليزانية فلسطني ولم
يستأنف حتى نهاية أغسطس/
آب  ،2021دون أن تشير الحكومة
الفلسطينية أو أي من املانحني
العرب لسبب التوقف .كذلك ،فإن
الدعم األميركي املتوقف منذ مارس/
آذار  2017بأوامر من الرئيس
السابق دونالد ترامب ،لم يستأنف
مجددًا ،على الرغم من مرور قرابة
 9شهور على تولي الديمقراطيني
إدارة البيت األبيض.
قطر تطلق محكمة
لالستثمار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،أمس الثالثاء،
قانونًا إلنشاء محكمة االستثمار
والتجارة ،على أن ُيجرى تنفيذه
والعمل به بعد ستة أشهر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما أصدر أمير قطر قانون
الوساطة في تسوية املنازعات
املدنية والتجارية ،ويعمل به بدءًا من
تاريخ صدوره ،ويتكون القانون من
 32مادة ،ويحدد اتفاقات الوساطة
التي تسري أحكامه فيها ،وإجراءات
الوساطة وكيفيتها ،والشروط
الواجب توفرها في الوسيط ،سواء
كان شخصا طبيعيا أو معنويا،
وإجراءات وقف الدعوى في املحكمة
إذا اتفقت األطراف على تسوية
النزاع عن طريق الوساطة ،وإجراءات
اتفاق التسوية .وكان مجلس
الشورى القطري ،في جلسته يوم
 26إبريل /نيسان املاضي ،وافق
على مشروع قانون إنشاء محكمة
االستثمار والتجارة ،الذي يتكون
من  35مادة تشتمل على تشكيل
محكمة االستثمار والتجارة
ودوائرها االبتدائية واالستئنافية،
ويحدد اختصاصات املحكمة.
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رؤية

تقرير
ينتاب قادة أوروبا القلق من تداعيات ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز،
واحتمال تفجر احتجاجات شعبية تهدد االستقرار السياسي .وينوي
قادة المجموعة االجتماع األسبوع المقبل لمناقشة مقترحات شراء
مشترك للغاز الطبيعي ودعم المخزونات والمستهلك

مظاهرات في
مدريد ضد
مشاريع الطاقة
النظيفة ()Getty

ب ـي ـن ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـغ ــاز
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي فـ ـ ـ ــوق  1200دوالر
ل ـكــل أل ــف م ـتــر م ـك ـعــب ،وارت ـف ـعــت
معها فــواتـيــر الــوقــود والـتــدفـئــة للمستهلك
األوروبـ ـ ــي ،تـتــزايــد م ـخــاوف الـحـكــومــات من
التذمر الشعبي وتــداعـيــاتــه على االستقرار
السياسي فــي بعض دول الـقــارة األوروبـيــة،
خ ــاص ــة ت ـل ــك ال ـت ــي ال ت ـم ـلــك املـ ـ ـ ــوارد املــال ـيــة
ال ـكــاف ـيــة لـلـتـعــامــل م ــع أزمـ ــة ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
الكهرباء والوقود وكلف التدفئة مثل اليونان
وإسبانيا والبرتغال.
وس ـ ــط مـ ـخ ــاوف االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ورب ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ــدوث أع ـ ـمـ ــال ش ـغ ــب فـ ــي ش ـ ــوارع
املــدن الكبرى ،اقترحت املفوضية األوروبـيــة

تراجعت مخزونات
الغاز في أوروبا خالل
العام الجاري بسبب ارتفاع
االستهالك

اجتماع لقادة
القارة األسبوع
المقبل لشراء الغاز
بشكل جماعي

إج ــراءات جديدة مشتركة للتعامل مع أزمة
ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي وال ــوق ــود
والـ ـنـ ـق ــص ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ــذي ت ـع ــان ــي م ـن ــه دول
امل ـج ـمــوعــة .وح ـس ــب ت ـقــريــر صـحـيـفــة «وول
س ـت ــري ــت جـ ـ ــورنـ ـ ــال» ،ف ـ ــإن ق ـ ــادة امل ـج ـمــوعــة

هبوط العقود األوروبية للغاز

انخفضت أسعار العقود اآلجلة للغاز الطبيعي في السوق األوروبية
الثالثاء ،وسط توقعات بأن يسود طقس معتدل األيــام المقبلة،
وبعد صعود األسعار لمستويات
قــيــاســيــة فـــي مــطــلــع الشهر
الــجــاري .كما أشــارت التوقعات
إلى نشاط حركة الرياح مما يوفر
زخما لتوربينات الرياح المولدة
ً
للكهرباء في بريطانيا وألمانيا.
وتراجعت عقود الغاز المتداولة
في هولندا  %3.7إلى  90.49يورو
ً
وفقا
لكل ميغاواط في الساعة،
لـ «بلومبيرغ».

سيناقشون هــذا املـقـتــرح خــال اجـتـمــاع في
األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ق ـب ـيــل تــوج ـه ـهــم إلـ ــى قـمــة
«التغير املناخي» في مدينة غالسكو شمالي
بريطانيا واملقرر عقدها في نوفمبر.ويتناول
املقترح تنفيذ صفقات شــراء مشتركة لبناء
املـخــزون االستراتيجي مــن الـغــاز الطبيعي،
وتقديم دعم مالي لألسر ذات الدخل املحدود
والفقيرة التي ال تستطيع شراء احتياجاتها
مــن ال ــوق ــود وال ـك ـهــربــاء ،وخ ـفــض الـضــرائــب
ع ـلــى األف ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات .وس ـت ـض ــاف هــذه
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـج ــدي ــدة إل ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تـعـكــف ع ـلــى تـنـفـيــذهــا دول الـ ـق ــارة بـجـهــود
منفردة .وتتخوف أوروبا التي تعاني بشدة
م ــن ال ـن ـقــص ف ــي الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي وارتـ ـف ــاع
أسعاره من تفاقم أزمة التدفئة والكهرباء في
فترة الشتاء املقبل ،خاصة بالدول األعضاء
التي تعاني مــن أزمــات مالية .وكــانــت املــدن
اإلسبانية قد شهدت مظاهرات خالل الشهور
األولى من العام الجاري .وتتخوف الحكومة
الـفــرنـسـيــة مــن ع ــودة احـتـجــاجــات «الـيــاقــات
الـ ــزرقـ ــاء» إل ــى ش ـ ــوارع ب ــاري ــس ال ـت ــي أث ــارت
مــوجــة مــن الـفــوضــى وال ــرع ــب فــي العاصمة
الفرنسية ،حيث عطلت حركة املــرور وحركة
الـتـســوق فــي صـيــف ال ـعــام  2018واسـتـمــرت
لشهور عدة.
وح ـ ـسـ ــب م ــؤسـ ـس ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
األوروب ـ ـيـ ــة «يـ ـ ــورو س ــي ت ــي آي ف ـ ــي» ،وهــي
ُ
مؤسسة إعــامـيــة تعنى بـشــؤون املفوضية

األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــإن الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة قــامــت
ح ـت ــى اآلن ب ـج ـه ــود م ـن ـف ــردة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
أزم ـ ــات ال ـغ ــاز وال ــوق ــود ل ـتــافــي تــداعـيــاتـهــا
ع ـل ــى امل ـس ـت ـه ـلــك وتـ ـح ــول ع ـم ـل ـيــات ال ـتــذمــر
الـشـعـبــي إل ــى اح ـت ـجــاجــات ،ول ـكــن ي ـبــدو أن
هــذه اإلج ــراءات غير كافية .في باريس وعد

الــرئـيــس الـفــرنـســي ،إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،في
خطاب منتصف الشهر الجاري بتقديم دعم
مالي للمستهلك الفرنسي .وقال إن الحكومة
ستقف إلــى جــانــب املــواطــن فــي دعــم فواتير
الطاقة ،كما قدمت الحكومة اإليطالية دعمًا
لنحو  3مــايــن مــن مواطنيها ذوي الدخل

انخفاض الليرة يدعم الصادرات التركية
وسط زيادة الصادرات
وتحسن السياحة ،توقع
أردوغان تحقيق بالده
نموًا نسبته  9بالمئة في
عام 2021
إسطنبول ـ العربي الجديد

السياح يعودون إلى إسطنبول ()Getty

عـلــى الــرغــم مــن م ـخــاوف تــداع ـيــات تــراجــع
س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة ال ـتــرك ـيــة ،ف ــإن بعض
خ ـب ــراء االق ـت ـصــاد ي ــرون أن هـنــالــك فــوائــد
ت ـج ـن ـي ـهــا ت ــركـ ـي ــا مـ ــن الـ ـلـ ـي ــرة امل ـن ـخ ـف ـضــة
ع ـلــى صـعـيــد زي ـ ــادة تـنــافـسـيــة ال ـص ــادرات
ف ــي األس ـ ــواق الـعــاملـيــة وزي ـ ــادة جــاذبـيـتـهــا
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ،خ ــاص ــة أن ت ــرك ـي ــا ب ــات ــت مــن
الـ ـ ـ ــدول ال ـن ـش ـط ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــع
الحربي واملدني.
وت ـتــزايــد الـتــوقـعــات بتسجيل ال ـص ــادرات
التركية للعام الجاري «رقمًا قياسيًا» هو
األعلى بتاريخ الجمهورية ،وبتعدي قيمة
ال ـص ــادرات  200مليار دوالر ،بعد تراجع
ال ـق ـي ـمــة ال ـع ــام امل ــاض ــي إل ــى  169.6مـلـيــار
دوالر ،وإثــر تسجيلها  180.5مليار دوالر
عـ ــام  .2019ويـ ـع ــزو االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـتــركــي
أوجــان أويصال زيــادة الـصــادرات التركية
إلـ ــى ت ـع ـطــش األس ـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ب ـعــد عــام
كــورونــا لالستهالك وفـتــح أس ــواق جديدة
لبالده ،إذ لم تعد تعتمد فقط على الشركاء
التقليديني ب ــأوروب ــا ،كـمــا يــرى أن تــراجــع
س ـع ــر ال ـل ـي ــرة م ـق ــاب ــل الـ ـ ـ ــدوالر س ـب ــب مـهــم
لتراجع تكاليف اإلنتاج ،وبالتالي ،زيادة
منافسة السلع التركية والصادرات.
وي ـش ـيــر أوي ـ ـصـ ــال ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
ّ
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن مــن أه ــداف تــركـيــا ،خــال
ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،إض ــاف ــة إل ــى زي ـ ــادة الـنـمــو

محدودية الخيارات
أمام الحكومة المصرية
شريف عثمان

أوروبا قلقة
من فواتير الطاقة
لندن ـ العربي الجديد
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وت ـح ُـســن س ـعــر ال ـل ـي ــرة« ،ع ـ ــودة الـسـيــاحــة
ِّ
مل ـ ــا خ ـ ــط ـ ــط لـ ـه ــا ب ــاس ـت ـض ــاف ــة  75م ـل ـيــون
ســائــح ،وجني  65مليار دوالر مــن القطاع
فــي ع ــام  ،»2023مـشـيـرًا كــذلــك إل ــى «الـحـلــم
بــوصــول قيمة الـ ـص ــادرات إل ــى  500مليار
دوالر ،بالتزامن مع الذكرى املئوية األولى
لـتــأسـيــس الـجـمـهــوريــة ال ـتــرك ـيــة» .وحـســب
«األن ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــول» ،تـ ــوقـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ــرك ــي
رج ــب طـيــب أردوغـ ـ ــان تـحـقـيــق ب ــاده نـمـوًا
اقـتـصــاديــا نسبته  9بــاملـئــة فــي ع ــام .2021
وج ــاء ذل ــك فــي خـطــاب أل ـق ــاه ،ي ــوم االثـنــن،
خالل مشاركته في منتدى األعمال التركي
األنـغــولــي بالعاصمة لــوانــدا الـتــي يــزورهــا
حــال ـيــا .وأوضـ ــح أردوغ ـ ــان أن نـســب النمو
ال ـتــي تـحـقـقــت ف ــي الــرب ـعــن األول والـثــانــي
لعام  2021تشير إلى إمكانية نمو اقتصاد
بالده بنسبة  9باملئة في العام الجاري.
وأعلن وزيــر التجارة التركي محمد موش
أن ــه لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاريــخ الـجـمـهــوريــة،
تتجاوز ص ــادرات بــاده  %1مــن اإلجمالي
الـعــاملــي ،مـشـيـرًا ،فــي تـغــريــدة عـلــى حسابه
ّ
فــي «تــويـتــر» أمــس الـثــاثــاء ،إلــى أن «حجم
الـ ـص ــادرات الـتــركـيــة ع ــام  1980ك ــان يشكل
 %0.14من الـصــادرات العاملية ،وعــام 2000
ارتفع إلى  ،0.43ولكن بعد وصول املنتجات
ال ـتــرك ـيــة إل ــى ك ــاف ــة أص ـق ــاع ال ـع ــال ــم ،بلغت
حصتنا  ،»%1مضيفًا« :ه ــذا الـنـجــاح لكل
تركيا» .وتـعــول تركيا هــذا الـعــام على رفع
قـيـمــة الـ ـص ــادرات ،ال ـتــي تعتبر إل ــى جانب

انخفاض سعر صرف الليرة
يدعم تنافسية صادرات
تركيا باألسواق الخارجية

املحدود تجاه فواتير الكهرباء ،كلفها حتى
اآلن نحو  3.4مليارات يــورو .وفــي بروكسل
اقترحت الحكومة البلجيكية دعم املستهلك
بنحو  760مليون يــورو في مقابل االرتفاع
ف ــي فــوات ـيــر ال ـك ـهــربــاء وغـ ــاز ال ـط ـبــخ ،بينما
عمدت هولندا لخفض الضرائب على الوقود

بما يوفر نحو  400يورو للمستهلك سنويًا.
وفــي الـيــونــان الـتــي تعاني مــن أزم ــات مالية
وض ــرب ــت جــائ ـحــة ك ــورون ــا ال ـس ـيــاحــة خــال
الـعــامــن ال ـجــاري واملــاضــي ،تتجه الحكومة
لــدعــم فواتير الكهرباء والــوقــود بنحو 500
مليون يورو .وحسب بيانات نشرتها «يورو

سي تي آي في» ،فإن املستهلك اليوناني من
ذوي ال ــدخ ــل املـ ـح ــدود سـيـحـصــل ع ـلــى دعــم
ش ـهــري ت ـجــاه فــواتـيــر الـطــاقــة تـصــل إل ــى 24
يـ ــورو ،كـمــا سـتـقــدم الـحـكــومــة دف ـعــة واح ــدة
كبيرة تجاه فاتورة الطاقة للمستهلك الفقير.
وخصصت الشركات كذلك مبلغ  326مليون
يـ ــورو لـخـفــض فــوات ـيــر ال ـطــاقــة .وستحصل
الـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى هـ ــذه امل ـب ــال ــغ م ــن ص ـن ــدوق
مالي لــدى الحكومة اليونانية .وحــول أزمــة
ال ـط ــاق ــة ال ـح ــال ـي ــة ،يـ ــرى املـ ـف ــوض األوروبـ ـ ــي
لشؤون الطاقة ،كــادري سيمسون ،أن «أزمــة
الطاقة الجارية حاليًا هي أزمــة استثنائية،
وأن ســوق الطاقة كانت تعمل بكفاءة خالل
الـ 20عامًا املاضية ،وإننا بحاجة للتأكد من
أن ســوق الـطــاقــة األوروب ـي ــة سـتـعــود لتلبية
االحتياجات كما كانت في السابق».
وي ــرى خ ـبــراء أن أزم ــة ال ـغــاز الطبيعي التي
تعاني منها أوروبــا تعود إلى ثالثة عوامل
رئ ـي ـس ـي ــة ،وهـ ــي ت ـب ـنــي إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ــد مــن
التلوث البيئي في وقت لم تكن بدائل الطاقة
النظيفة جاهزة .والعامل الثاني أن الشركات
األميركية التي كانت تبيع الـغــاز الطبيعي
امل ـس ــال إل ــى أوروب ـ ــا وج ـهــت شـحـنــاتـهــا إلــى
آسـيــا الـتــي تــرتـفــع فيها األس ـعــار كـثـيـرًا عن
أوروبا ،وكذا إلى دول أميركا الجنوبية التي
عــانــت م ــن ال ـج ـفــاف وت ـنــاقــص م ـعــدل توليد
ال ـك ـهــربــاء م ــن األن ـه ــار والـ ـش ــاالت وحـجــزت
بعض الشحنات األميركية .أما العامل الثالث
فهو زيــادة استهالك الغاز الطبيعي بسبب
تـخـلــي دول ع ــن اس ـت ـخــدام تــولـيــد الـكـهــربــاء
مــن الـطــاقــة الـنــوويــة مثل أملــانـيــا .وتراجعت
م ـخ ــزون ــات الـ ـغ ــاز ف ــي أوروب ـ ـ ــا خـ ــال ال ـعــام
الـجــاري بسبب ارتـفــاع االستهالك في العام
املاضي ،واستمرار تدني درجة الحرارة حتى
بداية شهر مايو/أيار املاضي ،وهو ما أدى
إلى زيــادة السحب من املخزونات ،وبالتالي
انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي بأوروبا
بـنـسـبــة  %25مــن مـتــوســط مـسـتــويــاتـهــا في
خمس سـنــوات ،حسب بيانات شــركــة «وود
ماكينزي» للغاز الطبيعي فــي تقرير الربع
األول من العام الجاري.
يذكر أن بعض الدول األوروبية التي تعاني
ب ـشــدة م ــن ارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـك ـهــربــاء وال ـغــاز
مثل بولندا ،اقترحت تعليق إجراءات البيئة
النظيفة ب ــدول االت ـحــاد األوروبـ ــي إل ــى حني
ان ـف ــراج أزمـ ــة ال ـغ ــاز ال ـحــال ـيــة .ورب ـم ــا تـطــرح
بــولـنــدا مـثــل ه ــذا املـقـتــرح فــي اجـتـمــاع قــادة
أوروبا الذي سيعقد يومي  21و 22من الشهر
الجاري في بروكسل.

تحذير من أزمة نقدية
ال ـس ـي ــاح ــة أه ـ ــم م ـ ـ ــوارد الـ ـب ــاد م ــن ال ـق ـطــع
األج ـن ـبــي ،بـعــد فـتــح أسـ ــواق ج ــدي ــدة وب ــدء
نفاد الصادرات التركية إلى القارة األفريقية
الـتــي بــدأ الــرئـيــس الـتــركــي زي ــارة لها أمس
ال ـثــاثــاء ف ــي إط ــار جــولــة إفــريـقـيــة لتعزيز
التعاون االقتصادي.
وتمكنت تركيا في  15أكتوبر/تشرين األول
الجاري من تصدير منتجات وسلع بلغت
قـيـمـتـهــا  1.5مـلـيــار دوالر ف ــي ي ــوم واح ــد،
بحسب وزيــر الـتـجــارة محمد مــوش ،الــذي
ن ـش ــر ،أول م ــن أم ـ ــس ،ب ـي ــان ــات الـ ـص ــادرات
ل ـ ـ ــأع ـ ـ ــوام امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت أن
الصادرات السنوية لتركيا كانت بقيمة 1.5
مليار دوالر في  ،1974في حني أن الصادرات
الشهرية في عام  1990كانت عند الرقم ذاته.
ون ـم ــا إج ـم ــال ــي قـيـمــة ال ـ ـصـ ــادرات الـتــركـيــة
إلى غالبية دول الطوق بنسبة  34.4باملئة
على أســاس سنوي ،خــال األشهر التسعة
املاضية من العام الجاري ،إلى  14.5مليار
دوالر ،لتبلغ ص ــادرات تركيا إلــى بلغاريا
وإي ـ ـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وجـ ــورج ـ ـيـ ــا وسـ ــوريـ ــة
والـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،ب ـح ـس ــب ج ـم ـع ـي ــة املـ ـص ــدري ــن
األتراك 14.5 ،مليار دوالر خالل  9أشهر ،في
حني لم يــزد إجمالي الـصــادرات عن 10.79
مليارات دوالر في الفترة املقابلة من العام
املاضي .2020
وب ـح ـســب أرق ـ ــام وزارة ال ـت ـج ــارة وجمعية
املصدرين األتراك وهيئة اإلحصاء التركية،
بلغت ال ـص ــادرات التركية إلــى دول العالم
خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـعــة األولـ ـ ــى م ــن 2021
نحو  161مليار دوالر ،وهــو قريب من رقم
كامل صادرات العام املاضي البالغة 169.6
مـلـيــار دوالر .ويـعــد شـهــر سبتمبر/أيلول
الفائت مــن أكثر األشـهــر تصديرًا ،إذ زادت
الصادرات التركية خالله بنسبة  30باملئة
على أســاس سنوي إلــى  20.8مليار دوالر،
مقارنة مع  18.9مليار دوالر في أغسطس/
آب السابق له.

باريس ـ العربي الجديد

حذرت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي،
وم ـقــرهــا ف ــي ب ــاري ــس ،م ــن ص ـعــوبــات نقدية
ت ـتــراكــم ع ـلــى م ــدى ع ـق ــود ورب ـم ــا سـتـضــرب
ّ
األسواق في املستقبل .وترى املنظمة أن األزمة
النقدية ربـمــا ستكون أس ــوأ مــن التداعيات
التي تزامنت مع جائحة «كورونا».
ووفـ ـق ــا ل ـل ـس ـي ـنــاريــو ط ــوي ــل األج ـ ــل ،أشـ ــارت
ّ
املـنـظـمــة إل ــى أن ال ـت ـبــاطــؤ ف ــي االق ـت ـص ــادات
الناشئة الكبرى ،والتغيرات الديموغرافية،
وتباطؤ املكاسب اإلنتاجية ،قد تدفع معدل
ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ب ــن دول املـنـظـمــة الـ ــ38
ودول مـجـمــوعــة ال ـع ـشــريــن إل ــى مـسـتــويــات
ً
منخفضة نسبتها  %1.5فــي  2060بــدال من
مستوى  %3في الوقت ّالحالي.
وش ــددت املنظمة على أن ــه مــن أجــل الحفاظ
ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات وامل ــزاي ــا ال ـعــامــة واس ـت ـقــرار
الــديــون فــي ه ــذه الـبـيـئــة ،س ــوف يتعني على

الـحـكــومــات زي ــادة اإليـ ـ ــرادات بنحو  %8من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي .وأضــافــت« :بعض
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـث ــل شـ ـيـ ـخ ــوخ ــة ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ع ـلــى
سبيل املـثــال ســوف تضغط على ميزانيات
الحكومات ،ومن املتوقع أن يتجاوز الضغط
املالي الناجم عن هذه االتجاهات على املدى
الطويل الضغط املرتبط بخدمة الدين العام
املتوارث عن أزمة كورونا».
وحـ ــذر ال ـعــديــد م ــن خ ـب ــراء االق ـت ـص ــاد خــال
الـعــام املــاضــي مــن تــداعـيــات التحفيز الكمي
ال ــذي يـعـتـمــد عـلــى طـبــاعــة األوراق الـنـقــديــة

الدول الكبرى ترفع
االستدانة واإلنفاق من
دون زيادة اإلنتاج

ارتفاع فواتير الرعاية لكبار السن باالقتصادات الكبرى ()Getty

م ـ ــن دون غ ـ ـطـ ــاء إن ـ ـتـ ــاجـ ــي ل ـت ـل ـب ـي ــة إنـ ـف ــاق
ّ
الحكومات .وتــواصــل الحكومات في كــل من
أوروب ـ ــا وال ـي ــاب ــان وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ضخ
املزيد من األموال عبر االستدانة املباشرة أو
التحفيز املــالــي عبر زي ــادة اإلنـفــاق .وبعدما
ضخت أميركا نحو  5تريليونات دوالر في
االقتصاد تسعى حاليًا إلى رفع سقف الدين
الـعــام ،كما تتجه أملانيا لــزيــادة اإلنـفــاق هي
األخ ــرى .ويستهدف االئـتــاف الجديد الــذي
يسعى للحكم في أملانيا إنفاق حوالي 500
مـلـيــار ي ــورو ( 580مـلـيــار دوالر) عـلــى مــدار
العقد املقبل ملعالجة تداعيات تغير املناخ.
ـرغ» أعـلــن روبـيــرت
وحـســب وكــالــة «بـلــومـبـيـ ُ
هــابــك ،مــن تحالف حــزب الخضر أنــه يسعى
إلى اتفاق حول حجم االستثمار العام الالزم
لجعل أكبر اقتصاد أوروبي محايدًا مناخيًا.
وتستهدف األح ــزاب الـتــوصــل إلــى تفاصيل
بشأن املشروع على مدار فترة تتراوح ما بني
األربعة والستة أسابيع املقبلة.
وقال هايك في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»:
«هناك فهم واضــح بشأن تحقيق االستفادة
من أنشطة االستثمار العام في أملانيا وذلك
عبر إط ــار لكبح الــديــون ووفـقــا لإلمكانيات
التي تسمح بها عملية كبح الديون».
و ُعـ ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،اقـ ـت ــرح م ـم ـثــل ح ــزب
الخضر أن تقوم الحكومة بتدشني صناديق
ت ـس ـت ـث ـم ــر ف ـ ــي مـ ـحـ ـط ــات شـ ـح ــن امل ــركـ ـب ــات
الكهربائية في املناطق الريفية .كما تتجه
اليابان لدعم صناعة الشرائح بضخ بضعة
مليارات في الشركات الخاصة .وبالتالي فإن
تمويل اإلنفاق عبر االستدانة املباشرة ،مع
زيادة معدالت اإلنفاق على كبار السن ،ربما
يشكل أزمة نقدية في املستقبل ما لم يرتفع
م ـع ــدل ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ال ـع ــاملــي ملـقــابـلــة
ّ
م ـعــدالت اإلن ـف ــاق .ويــاحــظ اقـتـصــاديــون أن
التوسع فــي اسـتـخــدامــات العمالت املشفرة
عامليًا يعد واحدًا من مؤشرات عدم الثقة في
العمالت التقليدية.

أظهرت بيانات البنك املركزي املصري ارتفاع الدين الخارجي
ملصر بأكثر من ثالثة مليارات دوالر خــال الربع األخير من
الـسـنــة املــالـيــة  ،2021 – 2020لتسجل بنهاية شـهــر يــونـيــو /
حزيران املاضي  137.85مليار دوالر ،كانت أغلبها في القروض
طويلة األجــل التي وصل إجماليها إلى  124.143مليار دوالر،
بينما لم تسجل الديون الخارجية قصيرة األجل سوى 13.716
مـلـيــار دوالر ،األم ــر ال ــذي عـكــس مـيــل الـبـنــك لـتــركـيــز قــروضــه
فــي األج ــل الـطــويــل ،الـتــي تمثل حاليًا  %90مــن إجمالي الدين
الخارجي.
ال أعرف على وجه الدقة الحد الفاصل في آجال االستحقاق الذي
يفرق بني ما هو قصير األجل وما هو طويل األجل لدى البنك
املركزي املصري ،لكن الشيء املؤكد ،الذي نقلته وسائل إعالم
مصرية عــن قــاعــدة بيانات البنك الــدولــي ،يشير إلــى أن مصر
مطالبة بـســداد أكـثــر مــن  40مليار دوالر ،خــال السنة املالية
الحالية ،التي بــدأت مطلع شهر يوليو  /تموز املاضي وتنتهي
بنهاية يونيو  ،2022وإن كان الجزء األكبر من هذا املبلغ يخص
ودائــع تم اقتراضها من السعودية واإلم ــارات ،سيتم تجديدها
على األرجح.
وبعد وصول الدين الخارجي ألكثر من  %35من الناتج املحلي
اإلجمالي املصري ،بدأت الحكومة في البحث في صور جديدة
لالقتراض ،إذ تم إقرار القانون الخاص بالصكوك السيادية ،وتم
اإلعــان عن طرح سندات خضراء جديدة بعد عام واحــد فقط
من بيع  750مليون دوالر منها ،بينما تستمر الجهود للتوصل
إلى أدوات جديدة يمكن اقتراض مزيد من الدوالرات من خاللها.
وبــاإلضــافــة إل ــى اض ـطــرارهــا لــاق ـتــراض مــن الـعــالــم الـخــارجــي
لسد عجز الحساب الجاري اآلخذ في االرتفاع ،بدأت الحكومة
املصرية خالل السنوات األخيرة في اللجوء لالقتراض الخارجي
لسد عجز املوازنة املقدر بأكثر من تريليون جنيه ،تعادل وفقًا
ألسعار الصرف الحالية أكثر من  64مليار دوالر.
وبررت الحكومة هذه الخطوة بأن معدالت الفائدة ّ
املطبقة على
القروض الدوالرية أقل من نظيرتها املطبقة على قروض الجنيه
املصري ،دون األخذ في االعتبار احتماالت ارتفاع قيمة الدوالر
مقابل الجنيه ،أو الصعوبات التي يمكن أن نواجهها في تجديد
القروض من األسواق الخارجية شديدة التقلب في الوقت الحالي.
ال تستطيع الحكومة املصرية حاليًا ،وفقًا لتصريحات وزير
املالية محمد معيط ،التوقف عن االقتراض بعد تطورات األعوام
األخيرة ،فبخالف عجز املوازنة وعجز الحساب الجاري ،هناك
التزامات كبيرة تم االتفاق عليها ،وال يمكن الوفاء بتكلفتها إال
من خــال االقـتــراض ،مثل تكلفة إنشاء القطار فائق السرعة،
وامل ــون ــوري ــل ،ومـحـطــة الـضـبـعــة ال ـنــوويــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تكلفة
إنشاء العاصمة اإلداري ــة الجديدة ،رغــم االدع ــاءات بعدم تحمل
الحكومة املصرية جنيهًا واحـدًا منها ،دون اإلعــان عن الجهة
التي ستتحملها .وكــل ذلــك بالطبع ال يشمل صفقات السالح
التي ال يتم اإلعالن عن أغلبها من الجانب املصري.
ال تبدو مصر عازمة على الحد من  -أو حتى تقليص  -عجز
امليزان التجاري ،خاصة مع اإلبقاء على سعر الدوالر املنخفض
مقابل الجنيه خــال العامني األخـيــريــن ،وال ــذي ال يعكس بأي
حال الفجوة بني املعروض واملطلوب من العملة األجنبية كنتيجة
لعجز سنوي يقدر بما ال يقل عن خمسة عشر مليار دوالر في
الحساب الجاري.
ويـمـثــل سـعــر الـ ــدوالر املـنـخـفــض دعـمــا كـبـيـرًا لـلـمـسـتــورديــن،
وتـخـفـيـضــا واض ـح ــا ف ــي تـكـلـفــة االس ـت ـي ــراد ،يـسـتـفـيــد بهما
ُ ِّ
املستورد فقط ،بينما يتعرض امل َصنع املصري ملنافسة غير
شــري ـفــة ،تـفــرضـهــا عـلـيــه اع ـت ـبــارات قـصـيــرة األج ــل م ـحــدودة
الرؤية.
وبخالف امليزان التجاري املؤجل النظر في مشكلته في الوقت
ال ـحــالــي ،ال يـبــدو أن قـنــاة ال ـســويــس ،بتفريعتها ال ـجــديــدة ،أو
االستثمار األجنبي املباشر املتعثر منذ سنوات ،قــادرة على
إحــداث التغيير املطلوب في الحساب الجاري املصري .ورغم
ارتـفــاع تحويالت املصريني العاملني بــالـخــارج ألكـثــر مــن 30
مليار دوالر في العام األخير ،ظهر مؤخرًا اتجاه معاكس لهذا
املصدر من العملة األجنبية ،حيث قدر الرئيس املصري عدد
املهاجرين املوجودين في مصر حاليًا بنحو  6ماليني مهاجر،
ُ
لو افترضنا أن كل أسرة مكونة من أربعة أفــراد منهم ت َحول
ألهلها ألف دوالر كل شهر ،القتطعت الحصيلة اإلجمالية ما
يـقــرب مــن  18مـلـيــار دوالر مــن تـحــويــات املـصــريــن لبلدهم،
األمــر الــذي يزيد مــن معاناة الحساب الـجــاري املـصــري ،رغم
تقديرنا ملساهمة أشقائنا املهاجرين في زيادة الناتج القومي
في البالد ،بل وإحــداث طفرات في جودة املنتجات والخدمات
التي تخصصوا في تقديمها.
لم يتبق إذًا سوى السياحة! وهي ليست فكرة عبقرية ال ترد
على بال أحد ،حيث يفترض أن تكون بما لدينا من موارد طبيعية
على رأس أولــويــات العاملني على تصحيح الخلل في الحساب
الجاري وحماية احتياطيات النقد األجنبي والحفاظ على قيمة
الجنيه .فهل يعقل أن يكون عدد السائحني ،في بلد يطل جانبه
الشرقي على البحر األحـمــر والشمالي على البحر املتوسط،
بإجمالي يقترب من  3500كيلومتر من الشواطئ الرائعة ،وأكثر
من عشر بحيرات طبيعية ،وأكثر من ألف كيلومتر يجري فيها
النيل العظيم في مشاهد رائعة الجمال في صعيدها ،بما فيه من
آثار تتجاوز ثلث آثار العالم في واحدة من أقدم ثالث حضارات
عرفها البشر ،ومسار هــروب العائلة املقدسة ،ومسار خروج
ُ
الـيـهــود ،وم ـئــات املـتــاحــف ،أق ــل مــن خـمــس ع ــدد الـســائـحــن في
تايالند ،أو نصف عدد الزائرين لدول اإلمارات العربية املتحدة؟
األمر ال يتعلق بالتأكيد بالحمالت السياحية املوجهة وحدها،
وإنما يتطلب إعــداد بنية تحتية بدقة وعناية ،من أول ما يراه
ال ـســائــح ف ــي امل ـط ــار ،م ــن مـكــاتــب ج ـ ــوازات الـسـفــر الـخــالـيــة من
ضـبــاطـهــا وطــواب ـيــر االن ـت ـظــار الـطــويـلــة ،إل ــى كــل مــا يـقــابـلــه في
رحلته من خدمات ومواطنني في الشوارع والفنادق واملقاصد
السياحية ،وم ــرورًا بالبيئة القانونية والتشريعية التي تحمي
حياة وحقوق الزائرين ،كما أصحاب البلد .فهل يعيد القائمون
ّ
عـلــى األم ــر فــي ال ـبــاد الـنـظــر فــي كيفية تحسني األحـ ــوال ،كــل
األحــوال ،حتى نتمكن من تنمية مواردنا من السياحة ،لحماية
اقتصاد البالد من االنهيار؟
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ستجد
الم
ّ
الفصل ُ
في تقييم رابين

أنطوان شلحت

تنشغل إسرائيل ،في مثل هذه األيام منذ  26عامًا ،بإحياء الذكرى السنوية الغتيال
رئيس حكومتها السابق ،يتسحاق رابني ( 4نوفمبر /تشرين الثاني  .)1995وفيما
كان الصوت األعلى في خضم هذا االنشغال ،على مدارمعظم تلك األعوام ،للزاعمني
ّ
ً
ّأن هذا االغتيال ّ
تسبب أيضا بقتل «السالم» مع الفلسطينيني ،كون الرجل تطلع إليه
ً
ّ
ّ
أول وقبل أي شــيء ،فمنذ أعــوام قليلة بــدأت الكفة ترجح لصالح أصــوات تؤكد ،من
ّ
ّ
ضمن أمور أخرى ،أنه لم يكن رجل سالم ،وأن «اتفاق أوسلو» مع منظمة التحرير
الفلسطينية استهدف أكثر شــيء الدفع بمصالح إسرائيل األمنية اإلقليمية .وفي
هذا الشأن تحديدًا ،يعتبر ورثته من رؤساء الحكومة في دولة االحتالل ،وال سيما
بنيامني نتنياهو ،بمثابة ّ
مكملي طريقه.
منحصر في خصومه السياسيني ،بل يشمل أقرب من
هذا التقييم لرابني غير
كانوا محيطني به ،وفي مقدمهم ٍ مستشاره االستراتيجي ،حاييم آسا ،الذي ّ
كرر
ُ
َ
هــذا العام تأكيده ّأن الهدف األهـ ّـم الــذي كــان موضوعًا نصب عين ْي رابــن ،لدى
ّ
توقيعه اتـفــاقــات أوسـلــو ،هــو اإلفـضــاء إلــى تحسني ُحـظــوظ إسرائيل فــي البقاء
ّ
نابعة من الفلسفة
اعتبارات
املاد ّي على املدى البعيد ،ولم تكن في هذا الهدف ّأي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
املرتبطة بمقاربة املهاتما غاندي .كما شدد على أن أي تقييم مغاير بهذا الصدد
ّ ّ
ّ
استراتيجية فذة هو بمثابة
شخصية
مثل القول ّإن رابني هو «فيلسوف سالم» ال
تشويه إلرث هذا الرجل .وال تزال تتصادى أقوال أبراهام بورغ ،الذي تولى منصب
رئيس الكنيست اإلسرائيلي (البرملان) في أثناء املصادقة على اتفاقات أوسلو،
في سياق مقابلة مع صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية قبل أعــوام ،وورد فيها أن
رابني الذي أنشد «أغنية السالم» في املهرجان الذي انتهى بمقتله لم ُينجز اتفاق
ّ
سالم ،وإنما حاول أن يسلك سكة مغايرة لطريق قمع الفلسطينيني وإقصائهم،
ً
ً
غير أن الحمض النووي لديه ولــدى أوسلو لم يكن سلميا بتاتا ،وهو دأب على
ّ
أن يعيد التذكير بــأن موقفه إزاء القضية الفلسطينية غير ُمستل ّمن قــرارات
ّ
بتسيلم لحقوق اإلنسان ،ما يدل على ّأن
مقاربات منظمة
املحكمة العليا ،ومن
ٍ
ٍ
«عامله الداخلي غير ّ
مؤسس على العدالة والشراكة وبناء الثقة والحساسية تجاه
صدمات اآلخر» على حد تعبير بورغ.
عند متابعة ما كتب هذا العام ،ال ّبد من االلتفات إلى نقطتني :تأكيد ّأن رابني عندما
ذهــب إلــى مسار أوسـلــو كــان يمتلك خطة استراتيجية ،ترتبط بالحفاظ على أمن
إســرائـيــل «دول ــة يهودية ذات حــدود يمكن الــدفــاع عنها» مــن دون ّأي إستراتيجيا
تتعلق بـ«السالم» .ورأى في الرئيس ياسر عرفات باألساس شريكًا في قمع املقاومة
وبمفهوم ما اعتبره سيقبل التنازل في املستقبل عن
الفلسطينية وحركة حماس،
ٍ
القدس وحق العودة للالجئني وخطوط  1967وعن املستعمرات في «الكتل الكبرى»
ّ
وإل سيظل ً
حاكما لرام الله فقط!
ّ
والنقطة الثانية أن رابني كان أول من استشرف ما بات ُيعرف باسم «الخطر اإليراني»
املتمثل في السعي إلى امتالك قدرة نووية وللهيمنة اإلقليمية .وفي ضوء ذلك ،رأى
ضرورة عقد اتفاقيات تطبيع مع مزيد من دول املواجهة في أعقاب اتفاقية السالم مع
مصر املبرمة في نهاية سبعينيات القرن الفائت ،ومع ما ّ
تسمى «دول الطوق الثاني»،
ً
وفقا لعقيدة بن غوريون ،في ظل تطورات عاملية غير مسبوقة ،أبرزها انهيار االتحاد
ً
السوفييتي السابقّ .
وينوه القائلون بهذه الخصيصة بأن رابني كان مدركا ،في قرارة
نفسه ،بأن مثل هذه االتفاقيات ال يمكن بلوغها إال إثر سلوك طريق التسوية مع
الفلسطينيني ،وهو ما حدث ،حيث ّ
تأدى عن اتفاقيات أوسلو إبرام اتفاقية السالم مع
األردن ،وانطالق املفاوضات اإلسرائيلية  -السورية .وفي سياق متصلّ ،
ينوه هؤالء
ٍ
حيا لكان من ّ
أنه لو كان رابني ما زال ًّ
أشد مؤيدي «اتفاقيات أبراهام» ،على الرغم من
ً
ُ
ُ
أنها لم ت َبرم بموجب املسار نفسه الذي عرف باسم «فلسطني أول» ،في إشارة بليغة
ّ
إلى ما حدث من تغيرات دراماتيكية على املوقف العربي الرسمي نفسه.

عندما يصبح الصدر
«صانع ملوك»
عبد اللطيف السعدون

ي ــري ــد زع ـي ــم تـ ـي ــاره ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،مـقـتــدى
ال ـص ــدر ،أن يـقـنـعـنــا ب ــأن مـهـمــة حكومته
«األبوية» ،كما أسماها ،هي تنفيذ البنود
الـتــي أطلقها فــي «خـطــاب النصر» عشية
ظـ ـه ــور ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـبــرملــان ـيـ ًـة،
ومعنى ذلك ،لو ّ
صح ،أنه سيشعل شمعة
في آخر النفق الطويل الذي عشنا في ظله
عشرين عامًا .ولو فعل هذا حقًا يكون قد
انتزع نفسه من غطاء إيران ،ونأى بها عن
«املليشيات» واألحزاب التي تدين بالوالء
لوالية الفقيه ،وتلتزم توجيهات طهران.
لـكــن هــل يفعلها ال ـصــدر ،وه ــو «امل ـجـ َّـرب»
ّ
مرات ،واملعروف بكثرة تناقضاته وسرعة
تـقـلـبــاتــه الــزئـبـقـيــة ،وامل ـش ـهــور بــإعــانــاتــه
ّ
يتحدث عنها
اإلصالحية «الوطنية» التي
ّ
ويتنصل منها في النهار؟
في الليل،
ثــم ،هــل يستطيع أن يـطــوي شـعــاره عن
«ت ـقــويــة الــديــن وامل ــذه ــب» ،وه ــو الـشـعــار
«امللغوم» الذي سعى إلى تكريسه عمليًا
منذ صنع ،غــداة الغزو األميركي للبالد،
مليشيا «جـيــش املـهــدي» الطائفية التي
مئات من علماء وأكاديميني
ولغت بدماء
ٍ
ومهنيني وض ـبــاط الـجـيــش الـســابــق؟ أال
يـحـيـلـنــا هـ ــذا ال ـش ـع ــار إلـ ــى رؤي ـ ــة ديـ ّنـيــة
ُ
 مــذهـبـيــة ضـيـقــة ،تـنـكــر اآلخـ ــر وتـكــفــرهوت ــرف ــض ح ـقــه ف ــي االخ ـت ـي ــار .و«اآلخ ـ ــر»
فــي ال ـعــراق مـتـنـ ّـوع بحكم طبيعة البالد
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة والـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة ،وقـ ـ ــد جـمــع
الـهــويــات الـثــانــويــة املختلفة وطــن واحــد
وهوية مـ ِّ
ـوحــدة (بكسر الـحــاء) ،واختزال
هذا التنوع التاريخي في دين أو مذهب
يـ ـعـ ـن ــي «اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزال» ال ـ ــوط ـ ــن وت ـق ـس ـي ـمــه
وت ـش ـظ ـي ـت ــه وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء املـ ــواط ـ ـنـ ــة ال ـ ـحـ ـ ّـرة
امل ـت ـســاويــة ،وي ـضــع ف ــي خــانــة الـخـصــوم
املفترضني كل من يعتقد بدين أو مذهب
آخر غير ما يعتقد به الصدر؟
ولكي نوصل الصدر إلــى بــاب الــدار ،كما
كان يقول أجدادنا ،دعونا نقرأ بعض ما
ورد في «خطاب النصر» ...يبلغنا الصدر
ّ
أن أحـ ــد أهـ ـ ــداف ح ـكــوم ـتــه ال ـق ــادم ــة حل
املليشيات وحـصــر ال ـســاح بـيــد الــدولــة،
وه ــو أول م ــن حـ ــاول أن ي ـشــرعــن سلطة
املـلـيـشـيــات ب ــداي ــات ال ـغــزو األم ـيــركــي ،إذ
أن ـش ــأ «ج ـي ــش املـ ـه ــدي» ث ــم «لـ ـ ــواء ال ـيــوم
املـ ــوعـ ــود» وب ـعــده ـمــا «س ــراي ــا الـ ـس ــام»،
ً
وصوال إلى «القبعات الزرق» التي فتكت

بثوار تشرين ،وقتلت وأصابت العشرات
منهم ،وفي كل مـ ّـرة ،يظهر الصدر لينكر
ما فعلته تلك املليشيات بالناس ،ويلقي
ـض م ـ ــن م ـق ـ ّـرب ـي ــه
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ـل ــى ب ـ ـعـ ـ ٍ
ويبعدهم عن حظيرته ،لكنه سرعان ما
يعفو عنهم بعد حــن ،ويعيدهم إليها،
كيف يمكننا أن ن ـصـ ّـدق ،إذًا ،وع ــده لنا،
ـي ذاك ــرتـ ـن ــا ت ـل ــك املـ ـش ــاه ــد ال ـ ـسـ ــوداء
وف ـ ـ ّ
ً
املخضبة بالدم ،أما كان بإمكانه أوال أن
يبرهن على ذلــك عمليًاُ ،
فيقدم على حل
مليشياته ،ويضع أسلحته بيد الدولة؟
ّ
أي ـض ــا ،ي ــذك ــرن ــا ال ـص ــدر بـحـكــايــة «هـيـبــة
الدولة»ّ ،
معبرًا عن حرصه على إعادتها،
وهــو واحــد ممن سقطت «هيبة الــدولــة»
عـ ـل ــى أيـ ــدي ـ ـهـ ــم ،وبـ ــاتـ ــت فـ ــي خـ ـب ــر كـ ــان،
ُ
والشواهد أكثر من أن تحصى.
ّ
وبـ ـع ــد ه ـ ــذا ي ـع ــدن ــا بـ ـتـ ـص ــدي ح ـكــوم ـتــه
للفساد وللفاسدين ،وتأكيده على «أننا
س ـنــزيــح ال ـف ـس ــاد ب ــدم ــائ ـن ــا» ،ومـ ـ ــاذا عن
ف ـس ــاد وزراء ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري ،الـصـ ّـحــة
وال ـك ـهــربــاء عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،وقــد
ان ـت ـشــرت رائ ـح ــة ال ـف ـســاد ف ــي ال ــوزارت ــن،
ولـ ـ ـ ــدى ه ـي ـ ّئ ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة ب ـخ ـصــوص ـه ـمــا
عـشــرات امللفات «النائمة» التي ال يمكن
ألح ـ ـ ٍـد إي ـق ــاظ ـه ــا س ـ ـ ــواه ،وقـ ــد دع ـ ــاه م ـ ّـرة
ب ــرمل ــانـ ـي ــون ألن ي ـت ـح ـ ّـم ــل م ـس ــؤول ـي ـت ــه،
ف ـي ـحــاســب وزراءه ال ــذي ــن تـ ـ ّ
ـورطـ ــوا فــي
ّ
كعقود الكهرباء
ٍ
عقود أضرت بمواطنيهّ ،
واألدويــة وسواها ،لكنه فضل عدم الرد،
وهـ ــو ي ـع ــرف أن «ال ـه ـي ـئــة االق ـت ـص ــادي ــة»
التابعة لتياره هي التي تتعاقد وتساوم
وتشتري وتبيع .وبالطبع ،لتياره حصة
ولآلخرين حصصهم بالضرورة!
األسد،
ٌ
هــذا كله غـيــض مــن فـيــض ،وال يستطيع
مقتدى الصدر أن ُينكره أو يتجاهله ،لكنه
ّ
يـغــض الـطــرف عـنــه ،منطلقًا مــن «فائض
القوة» الذي كسبه نتيجة اختالل موازين
ـادالت زائ ـفــةٍ فرضتها
ال ـقــوى وب ــروز م ـع ـ
ٍ
«ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ال ـت ــي اخـتــرعـهــا
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ب ـع ــد الـ ـغ ــزو واس ـت ـث ـمــرهــا
اإليـ ــران ـ ـيـ ــون ،وس ــاه ـم ــت أي ـض ــا ف ــي ذل ــك
ّ
«شعبويته» املصطنعة في أوساط فقراء
الشيعة الذين ما زالوا بعد عشرين عامًا
على والدة «العراق الجديد» يبحثون عن
ّ
بلد
عيش
مقومات
كريم يليق بالبشر في ٍ
ٍ
ٍ
ال يوفر لهم سوى مواكب اللطم ،والوعد
بظهور املهدي الذي يجيء وال يجيء!
(كاتب عراقي)
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ّ
تذكرنا رصاصات الشيّاح؟
بماذا

المنصف المرزوقي ...ضمير الربيع العربي
علي أنوزال

ولد الربيع العربي ّ بدون زعامات حقيقية،
قــاده الشباب ،وغــذتــه طموحات الشعوب
ّ
املتعطشة إلــى الـحــريــة وال ـكــرامــة .لكن لو
بـحـثـنــا ال ـي ــوم ،بـعــد م ــرور أك ـثــر م ــن عشر
س ـن ــوات ع ـلــى ان ـت ـف ــاض ــات ال ـش ـع ــوب ،في
أكـثــر مــن دول ــة عــربـيــة ،عـ ّـمــن يجسد ،أكثر
م ــن غـ ـي ــره ،ض ـم ـيــر هـ ــذا ال ــربـ ـي ــع ،سـيـقـفــز
إلــى األذه ــان اســم املنصف املــرزوقــي ،أول
ّ
رئيس عربي يتولى السلطة بعد انتصار
أول ثـ ــورة شـعـبـيــة عــرب ـيــة حـقـيـقـيــة ،هي
ّ
الـتــي شهدتها تــونــس ع ــام  .2011فــي عــز
عنفوان الثورة التونسية ،أياما قليلة بعد
ـت
هــروب زيــن العابدين بــن علي ،وفــي وقـ ٍ
كانت فيه ٌالبالد في حالة فوضى يهيمن
ٌّ
جماعي مــن انهيار الــدولــة،
عليها خ ــوف
وك ــان ال ـثــوار مــا يــزالــون تــائـهــن يـقــودون
مسيراتهم الغاضبة فــي كــل اتـجــاه وسط
شارع بورقيبة ،صوب ّ
مقر وزارة الداخلية
تـ ــارة وصـ ــوب م ـقــر رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومـ ٌـة في
القصبة تارة أخرى ،في تلك األثناء ،أعلن
عن وصول املنصف املرزوقي إلى تونس.
يــوم ـهــا ك ـنــت ح ــاض ــرا ف ــي م ـط ــار قــرطــاج
الدولي ،ورأيت مئات األشخاص حضروا
الس ـت ـق ـبــال رم ــز ال ـن ـضــال وامل ـع ــارض ــة في
عهد الديكتاتور املخلوع .وكانت من أكثر

كاريكاتير

صور الثورة التونسية لفتا لالنتباه آنذاك
لحظة حملت الـجـمــاهـيــر امل ــرزوق ــي على
األكتاف ،وهتفت بصوت واحــد «املنصف
املرزوقي رئيسنا».
كــان ذلــك تكريما تلقائيا رمــزيــا مستحقا
ل ـل ــرج ــل ال ـ ــذي ت ـ ـحـ ـ ّـول إل ـ ــى رم ـ ــز ل ـل ـن ـضــال
سنوات طويلةٍ من املعارضة
والصمود بعد
ٍ
فــي الــداخــل ،وسـنــوات أطــول مــن املنفى في
فــرن ـســا ،رف ــض فـيـهــا ك ــل ص ـنــوف االب ـت ــزاز
وإغراءات املساومة التي كان نظام بن علي
يتقنها إلخراس صوت معارضيه أو شراء
ذمـمـهــم ،حـتــى تـحــول إل ــى الـخـصــم األب ــدي
للنظام الـقــديــم .وفــي لحظة نـشــوة فرحته
ب ــال ـث ــورة ال ـت ــي جـعـلـتــه ي ـع ــود إل ــى ب ــاده،
محموال على األكـتــافّ ،
يطوق عنقه إكليل
بطل أوملبي ،أعلن املرزوقي
من الزهور مثل ٍ
يومها« :أنا الالجئ السياسي ،الذي لم يكن
لــديــه ال م ــال وال ج ــاه ،ع ـ ُ
ـدت مـنـتـصـ ًـرا إلــى
ّ
بـلــدي ،بينما هــرب منه املستبدون الذين

طردوني منه خائفني مرعوبني».
ّ
بالنسبة ملن كــان على مطلعا على الشأن
الـتــونـســي ،لــم تـكــن تـلــك بــدايــة ب ــروز اســم
امل ــرزوق ــي ال ــذي لــم ينتظر ال ـثــورة لــركــوب
موجتها كما فعل كثيرون ،فالرجل ،بحكم
خبرته طبيبا ،استشعر خـطــورة النظام
ّ
املستبد قبل غيره بوقت طويل ،وكان من
بني أكثر الناس في بلده إيمانا بدنو أجل

ذل ــك ّ الـنـظــام ،ألن ــه ك ــان يـعــرف جـيــدا كيف
يشخص أمراضه .وكما يقال في علم الطب،
فالتشخيص الصحيح هو نصف الــدواء.
ٌ
بارع في التشخيص قرأ مبكرا
واملرزوقي
أع ـ ــراض (وعـ ــامـ ــات) زوال ال ـن ـظ ــام ال ــذي
أسقطته الـثــورة .ومــن يراجع تصريحاته
املاضية
وكتاباته طــوال السنوات العشر
ّ
يحذر
كان
يجد فيها تشخيصا واقعيا ملا
ّ
من وقوعه الـيــوم ،بخبرة الطبيب املحنك
وحـ ّـس السياسي امللتزم ،والرؤية الثاقبة
للمناضل الصلب.
ّ
يتعرض إليه الرجل
ومن يتابع اليوم ما
من حمالت تشويهٍ ملاضيه النضالي ،ومن
ـاوالت ل ـجـ ّـره أم ــام قـضــاء ب ــاده بتهم
م ـح ـ
ٍ
واهية ،لحمله على نفي نفسه مـ ّـرة أخرى
فــي فــرنـســا ،ي ــدرك أن خـصــوم املــرزوقــي ال
طينة الرجل
يعرفون من أي معدن صنعت
ً
ّ
الذي تعلم أن ال يهادن ،عاش تجربة مؤملة،
وهـ ــو ص ـغ ـيــر م ــع عــائ ـل ـتــه ال ـت ــي أج ـبــرهــا
نـ ـظ ــام ال ـح ـب ـيــب ب ــورق ـي ـب ــة ع ـل ــى مـ ـغ ــادرة
ّ
اشتد
تونس لتستقر في املغرب .وعندما
ع ـ ــوده عـ ــاد إلـ ــى ب ـ ــاده ت ــون ــس م ـعــارضــا
لــدي ـك ـتــاتــورهــا ال ـع ـجــوز بــورق ـي ـبــة ،ج ـ ّـرب
املـحــن واملـضــايـقــات والـسـجــون فــي عهده،
وفــي عهد الرئيس املخلوع بن علي .وفي
كل مرة كان يخرج منها صلبا قويا ،وهو
ما صنع شخصيته العنيدة في نضالها

عماد حجاج

أرنست خوري

يعود المرزوقي اليوم
إلى الواجهة من خالل
خندقه المفضل:
المواجهة ،وهو الذي
لم يبرحها يومًا

املتسامحة فــي حــوارهــا ،لــذلــك كــان يقول
دائ ـم ــا مل ــن ك ــان ي ــاح ــظ عـلـيــه مـعــارضـتــه
الــدائـمــة الــوضــع الـقــائــم ،حتى عندما كان
رئيسا لتونس ّ
الحرة ،إن اإلنسان ال يصبح
م ـعــارضــا بــاخ ـت ـيــاره ،وإن ـم ــا بــال ـضــرورة،
ّ
وه ــو م ــا رك ـ ــزه ف ــي إحـ ــدى م ـقــوالتــه الـتــي
تلخص فلسفة حياته ،وتختزل تجربته
«ل ـقــد أصـبـحــت م ـعــارضــا ب ـقــوة ال ـظــروف،
ألن ـ ــه ل ــم ي ـك ــن ل ـ ــدي خـ ـي ــار آخ ـ ــر س ـ ــوى أن
أص ـم ــت» ،وم ــن يـعــد بــالــذاكــرة إل ــى ال ــوراء
قليال يكتشف من كان في زمرة الصامتني

سمير الزبن

طارق الشيخ

أزم ــة سياسية تبلغ مــداهــا فــي ال ـســودان.
ّ
يبدو أن رئيس مجلس الـسـيــادة ،الفريق
عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،يـلـعــب آخ ــر أوراق ــه
ف ــي ج ــدل الـعـسـكــر وامل ــدن ـي ــة ،وه ــي ورق ــة
خطرة ،ليس فقط على األطراف السياسية
وحـ ــدهـ ــا ،وإن ـ ـمـ ــا ع ـل ــى ال ـ ـس ـ ــودان وأم ـن ــه
ب ـكــام ـلــه ،فــالــرجــل ظ ــل يـلـهــث وراء س ــراب
التفويض من الشعب السوداني وتنصيبه
ً
رئ ـي ـســا ل ـل ـب ــاد ،أم ـ ــا ف ــي ن ـســخ الـتـجــربــة
امل ـصــريــة لـسـمـ ّـيــه ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـسـّـي.
ّ
شيئًا ما ال يسير كما يتمناه
والثابت أن
ّ
ّ
ُ
مرة ّ
البرهان ،بل إنه يقابل ،في كل ّ
يجرب
فيها الرهان على حصول معجزة وسحب
ٍّ
بصد صــادم من الشارع
ورقــة التفويض،
ّ
السودانيّ .
تكرر الفشل والصد في الفشقة،
وفي حادثة القبض على الخلية اإلرهابية
ً
فــي الـخــرطــوم .وب ــدال مــن الـهـتــاف باسمه
كما توقع ،فوجئ بهتاف الشباب العنيف
ّ
اضطره ملغادرة املكان.
ضـ ّـد شخصه ،ما
ّ
وأخيرًا في شرق السودان ،حينما تخلى
للجيش
عن مسؤولياته الدستورية قائدًا
ّ
وتتبعه الشرطة واألجهزة األمنية ،لكنه
ل ــم يـجـعـلـهــا ت ـت ـصــرف ب ـش ــأن م ــا أقــدمــت
عـلـيــه مـجـمــوعــة ص ـغ ـيــرة ،م ــؤي ــدة لناظر
البجا ،محمد تــرك ،عندما أوقـفــت حركة
الصادر وال ــوارد عبر ميناء بورتسودان
على البحر األح ـمــر ،األم ــر غير املسبوق
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان .وأخـ ـيـ ـرًا س ـمــاحــه لـلـقــوى
املؤيدة للنظام القديم بمشاركة الحركات
املسلحة من دارفور والشريكة في الحكم،
بـتـنـظـيــم ت ـظ ــاه ــرة ،ت ـحــولــت ســري ـعــا إلــى
اعتصام أمــام ّالقصر الجمهوري ،أقل ما
يــو ّصــف بــه بــأنــه تـحــت رعــايــة كــامـلــة من
الشق العسكري في الحكم.
ال ـس ــؤال امل ـلـ ّـح هـنــا ،هــل يـمـكــن أن يتحقق
التفويض
حلم الـبــرهــان بالحصول على
ّ
السياسي الذي لطاملا حلم به؟ اإلجابة أنه
ّ
من ذلك ،ألن البرهان
لن يحصل على
ٍ
شيء ّ
أظـهــر م ـ ّـرة بعد أخ ــرى أن ــه ال يجيد قــراءة
الواقع السياسي ،وبعيد عن إدراك مطلب
الـشـعــب بالتغيير ال ـج ــذري ،وه ــو ال يــزال
يمارس رقابته املحكمة على طرفي الحكم،
ّ
املــدنــي والـعـسـكــري .وأي ـضــا ألن الـبــرهــان

ّ
سعيد ،الرئيس الذي
خوفا آنــذاك ،وقيس
يــريــد أن يـحــاكــم امل ــرزوق ــي ال ـيــوم ،لــم يكن
ســوى نكرة وســط تلك األغلبية الصامتة
ال ـت ــي ّ
زي ـن ــت ل ـلــدي ـك ـتــاتــور أف ـع ــال ــه وقـ ـ ّـوت
شــوكـتــه .لــذلــك ،ال تـنـتـظــروا مــن املــرزوقــي
أن يصمت اليوم أو غدا ما دام قــادرا على
رفع صوته ،وهو ما فعله ويفعله كل يوم،
ّ
الديكتاتورية إلى تونس في
منددا بعودة
ّ
ّ
ثوب شعبوي رث ،ومحذرا من تسونامي
الـثـ ٍـورات املـضـ ّ
ّ
تتحرك في أعماق
ـادة التي
ً
املـحـيـطــات ،م ـنــذرة بــالـخــراب والـفـنــاء لكل
الديمقراطية الفتية في املنطقة
التجارب
ّ
الـعــربـيــة ،ومـبــشــرا بــاملــوجــات القائمة من
الربيع العربي املغتصب.
هـ ــذا ه ــو املـ ــرزوقـ ــي ال ـ ــذي ي ــري ــدون ال ـيــوم
أن يـحــاكـمــوه عـلــى مــواق ـفــه وآرائـ ـ ــه ،وهــو
املناضل الذي ّ
تحمل مخاطر تأسيس أول
تـجــربــةٍ ملنظمةٍ تـجــاهــر بـحـقــوق اإلنـســان
في تونس عام  ،1989يوم كان الدفاع عن
ً
ح ـقــوق اإلن ـس ــان م ـغــامــرة غ ـيــر محسوبة
الـعــواقــب ،ومـجــازفــة قــد ت ــؤدي بصاحبها
إل ــى ال ـهــاك املـحـتــوم .إن ــه امل ــرزوق ــي نفسه
ال ـ ــذي أعـ ـل ــن ،ث ــاث ــة أي ـ ــام ب ـعــد ه ـ ــروب بن
ع ـلــي م ــن ت ــون ــس ،وف ــي وق ــت ك ــان الـ ّعــالــم
كله ما زال تحت صدمة ما وقــع ،ترشحه
لقيادة التجربة االنتقالية في بالده ،وهي
التجربة التي نجح في إدارتها في لحظةٍ

ت ــاري ـخ ـي ــةٍ ف ــارق ــة وص ـع ـب ــة ،وفـ ــي ظ ــروف
اسـتـثـنــائـيــةٍ مـضـطــربــةٍ عــاشـتـهــا املنطقة
الـعــربـيــة بــرمـتـهــا ،كــانــت تــونــس خــالـهــا،
بـقـيــادة امل ــرزوق ــي ،بمثابة الـنـبــراس الــذي
ينير الـطــريــق أم ــام كــل الـشـعــوب العربية
ّ
التواقة إلى الحرية والكرامة.
ال ـي ــوم ،ي ـعــود امل ــرزوق ــي إل ــى الــواج ـهــة من
خالل خندقه املفضل :املواجهة ،وهو الذي
لم يبرحها يوما ،ألنها األوكسجني الذي
يتنفسه فــي مواجهة كــل وبــاء استبدادي
طارئ يحاربه بال هوادة وبدون تنازالت.
إنه اليوم الصوت املعارض األعلى واألبرز
ب ــدون م ـنــازع ،ليس لقيس سـعـ ّـيــد ،وإنما
ّ
املضادة التي تقف خلف انقالب
للثورات
ّ
انقالبات سابقة في
سعيد ،كما فعلت مع
ٍ
مصر وتجربها اليوم مع الـســودان ،ومع
ـروب أهلية أشعلتها في ليبيا واليمن
حـ ٍ
وســوريــة وال ـعــراق وأخ ـيــرا لـبـنــان ،وليس
أخ ـي ــرا ،ألن الئ ـحــة ال ـتــآمــر عـلــى الـشـعــوب
الـعــربـيــة طــويـلــة .قــد يختلف كـثـيــرون مع
املــرزوقــي فــي مواقفه ،وفــي انــدفــاعــه ،وفي
جــرأتــه ،وفــي صــراحـتــه ،وفــي عـنــاده ،وفي
صــابـتــه ،وف ــي تـســامـحــه ،وف ــي مـهــادنـتــه،
وفــي تنبؤاته وتــوقـعــاتــه ،لكن الجميع ال
يملك إال أن يحترمه ،ألنه يفرض احترامه،
بتواضعه الكبير ،على الجميع.
(كاتب وإعالمي مغربي)

أزمة الهوية ...من أنا؟ من نحن؟

البرهان والرهان الخاسر
يـجـ ّـر الجيش إلــى مــواجـهــة غير مسبوقة
م ــع الـ ـش ــارع ال ـس ــودان ــي .وت ـحــت ق ـيــادتــه،
ت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن م ــؤسـ ـس ــة ضــام ـنــة
لحماية أمــن البالد واستقرارها إلــى جزء
أصيل فــي الـصــراع السياسي ،وذلــك ألول
مــرة فــي ال ـســودان .تاريخيًا ،كــان الجيش
ي ــدخ ــل الـ ـس ــاح ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة إم ـ ــا بـطـلــب
ص ــري ــح م ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ـبــرى،
ممثلة في الطائفتني الختمية واألنصار،
كـمــا ح ــدث فــي ان ـقــاب إبــراهـيــم عـبــود في
 1958أو فــي ان ـقــاب جـعـفــر الـنـمـيــري في
ً
 ،1969والـ ــذي ج ــاء م ـح ـمــوال عـلــى خلفية
صــراع عاصف بني اليسار بقيادة الحزب
الـشـيــوعــي والـطــائـفـيــة وجـمــاعــة اإلخ ــوان
ّ
املسلمني .لـكــن ال ـصــورة تـبــدو ،هــذه امل ـ ّـرة،
ً
أكثر خـطــورة ،فالجيش بثقله في امليدان
مقابل الرفض املتواصل لوجود العسكر
فــي الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة .ولـيــس الجيش
وحده ،بل هناك الحركات املسلحة املوقعة
ّعـلــى ات ـف ــاق ج ــوب ــا ،وه ــي عـلــى ال ــرغ ــم من
أن ـهــا ط ــرف أص ـيــل فــي الـحـكــومــة املــدنـيــة،
ممثلة فــي وزي ــر املــالـيــة جـبــريــل إبــراهـيــم
وقيادات من الجبهة الثورية وحاكم والية
ٍ
دارفــور مني أركو مناوي ،فهي تدعم ضم
ّ
بحجة
عناصر النظام القديم للحكومة،
توسيع قاعدة الحكم .ويخطئ البرهان
حينما يواصل انتقاده الصريح أو املبطن
للحكومة املدنية ،بينما هو شريك أصيل
ّ
معها فــي ك ــل ال ـخ ـطــوات ،مــا جـعــل رئيس
ّ
الوزراء عبد الله حمدوك يسميها النموذج
ال ـســودانــي الـفــريــد فــي الـحـكــم .أض ــف إلــى
ّ
على
ذل ــك أن ال ـبــرهــان ،بــوصـفــه ال ـقــابــض ّ
مفاتيح األمن والجيش والشرطة ،غير أنه
لم ينجز شيئًا ملموسًا على هذا الصعيد،
ف ــا امل ــواط ــن ش ـعــر ب ــأم ـ ٍـن ق ــد ت ـح ـقــق ،وال
هيكلة على ّ
شهدتها القوات
أي مستوى
ّ
املسلحة أو األجهزة األمنية .وكأنما يعلن
ّ
العسكر بذلك الرفض الصريح لكل مطالب
ال ـش ــارع فــي إعـ ــادة بـنــاء ال ـق ــوات املسلحة
واألج ـهــزة األمـنـيــة والـشــرطــة .وف ــوق ذلــك،
ّ
ّ ّ
ك ــل ي ــوم ي ـمـ ّـر ي ـتــأكــد أن ال ـشــق الـعـسـكــري
يتعمد زرع األل ـغ ــام عـلــى طــريــق الـتـحــول
املدني الديمقراطي للدولة ،إذ ال تزال %80
م ــن املـ ـ ــوارد املــال ـيــة ل ـلــدولــة ب ـيــد الـجـيــش،
وه ــذا مــا أعـلـنــه ح ـم ــدوك ،ال ــذي ق ــال ،قبل

المطلوب شعبيًا
االلتزام بالبرامج األولى
للثورة ،والتقيد بترتيب
البيت لحكم مدني
مستدام

ّ
أكثر من عام ،إن ال شيء تغير ،فمؤسسات
الجيش تحتكر أغلب النشاط االقتصادي
فــي الـبــاد ،عبر شــركــات مـتـعـ ّـددة تمارس
نشاطها بعيدًا عن رقابة وزارة املالية أو
ال ـ ــوزارات ذات الـصـلــة بــالـنـشــاط الــزراعــي
أو الـتـجــاري .وف ــوق ذلــك كـلــه ،نـ ّـص اتفاق
جــوبــا ع ـلــى إدم ـ ــاج قـ ــوات ال ــدع ــم الـســريــع
وسائر القوات املنتمية للحركات املسلحة
ب ــال ـق ــوات املـسـلـحــة ال ـس ــودان ـي ــة ،وه ــو ما
ل ــم يـ ـب ــدأ بـ ـع ــد .وب ـك ـل ـمــة واحـ ـ ـ ــدة ،يــرفــض
ال ـ ـشـ ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،عـ ـل ــى عـ ـك ــس تـ ـف ــاؤل
ّ
التحول
حـمــدوك ،القيام بواجباته تجاه
ّ
الديمقراطي .إلى ذلك ،يبدو أن عبد الفتاح
البرهان ّ
ّ
يعول عبر الشريك املقرب محمد
حـمـيــدتـيـعـلــى دع ــم إســرائ ـي ـلــي ملـحــاوالتــه
لالستفراد بالحكم ،وهــذا ما تشهد عليه
الـحــركــة النشطة مــع أبــوظـبــي وإســرائـيــل،
وهذا ما يزيد من غضبة الشارع السوداني
عليهما معا.
ب ـصــورة أك ـثــر وض ــوح ــا ،ره ــان الـبــرهــان
وحـمـيــدتــي واملـجـمــوعــة الـعـسـكــريــة على
ت ــأي ـي ــد ال ـ ـشـ ــارع خ ــاس ــر ومـ ــرفـ ــوض مــن
غ ــال ـب ـي ــة الـ ـشـ ـع ــب ،وت ـ ــؤك ـ ــده املـ ـسـ ـي ــرات
الضخمة والهتافات القوية .وفي الوقت
ن ـف ـســه ،ي ــرف ــض الـ ـش ــارع ح ــال ــة الـضـعــف
والتخبط والعجز التي تبديها الحكومة،
ما يتسبب في زيادة األزمات التي تواجه
املواطن السوداني.
(إعالمي سوداني)
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ه ــل أنـ ــا وال ــداع ـش ــي الـ ـل ــذان خــرج ـنــا من
الـ ـح ــارة ذاتـ ـه ــا ن ـح ـمــل ال ـه ــوي ــة ال ـفــرديــة
والجماعية ذاتها ،ألننا نشأنا في املكان
ٌ
ذات ــه؟ ه ــذا س ــؤال يتعلق بــالـهــويــة ،ومــن
امل ـم ـكــن اش ـت ـقــاق الـكـثـيــر م ــن ه ــذا ال ـنــوع
ّ
مــن األسئلة ،خصوصًا أن الهوية باتت
ّ
ال ـســرديــة الـكـبــرى فــي زم ــن الـتـشــظــي في
مكان
ـذي تختلف أسبابه من
ٍ
العالم ،والـ ّ
إل ــى آخ ــر ،لـكــنــه يـفـعــل الـفـعــل نـفـســه ،في
إعـ ـ ــاء ال ـه ــوي ــة ال ــذاتـ ـي ــة م ـق ــاب ــل اح ـت ـقــار
ليست إشكالية
هوية اآلخرين ،فالهوية ً
فحسب ،بل هي غامضة أيضا .ليس ألن
لها مستويات ّ
عدة ،أو للشخص هويات
ع ــدي ًــدة ،ك ــأن أن ـت ـمــي إل ــى ًب ـلــد ،وأمـ ــارس
ّ
ّ
محد ًدا لكرة
وأشجع فريقا
مهنة معينة،
ّ
القدم ،وأنتمي إلى نقابة محددة ،وأنتمي
إلــى مجموعة مناهضة لحكم اإلعــدام ...
ٌ
هويات جزئية ،قد تكون
إلخ .وهي كلها
غير مؤثر ٍة في ًالصراع االجتماعي ،كأن
ي ـكــون امل ــرء فـنــانــا تـشـكـيـلـ ًـيــا .وق ــد تكون
مــؤج ـجــة ل ـل ـص ــراع ،كـ ــأن يـ ــرى الـطــائـفــي
هويته األســاس الــذي يتعامل من خالله
م ــع اآلخ ـ ــر امل ـخ ـت ـلــف ،م ــا يـجـعــل الـهــويــة
خطرة ،وقابلة لالنفجار الدموي.
مــن أن ــا؟ مــن ج ــاري؟ هــل هــو اآلخ ــر الــذي
ّ
يهددني؟ هل هو عــدوي الداخلي؟ لهذه
ٌ
األس ـئ ـلــة إج ــاب ــات مـخـتـلـفــة .فـهــي تذهب
باتجاه تسامحي ،حــن تعترف باآلخر
املختلف بوصفه مساويا لي في القيمة
والـ ـحـ ـق ــوق ،وأن ه ــوي ـت ــه امل ـخ ـت ـل ـفــة هــي
ت ـن ــوي ـ ٌـع ي ـغ ـنــي ال ـب ـل ــد .وإجـ ــابـ ــة سـلـبـيــة،
تــذهــب بــات ـجــاه تــدم ـيــري ودمـ ـ ــوي ،حني
ترى في اآلخر ّاملختلف العدو الذي يجب
استئصاله ،ألنــه باختالفه يـهـ ّـدد ّوحــدة
جماعتي ،والـتــي وحــدهــا على حــق ،وأن
اآلخ ــري ــن لـيـســوا شــركــاء فــي ال ــوط ــن ،بل
هم أعـ ّـداء كامنون ،في اللحظة املناسبة
يفعلوا ذلك،
سينقضون علينا ،وقبل أن
ّ
علينا ّال ـبــدء فــي اسـتـئـصــالـهــم ،ألن ـهــم ال
يستحقون الـحـيــاة .وبــالـتــالــي ،يمكن أن
يـحـمــل أن ـ ـ ٌ
ـاس يـعـيـشــون ف ــي ال ـحــي ذات ــه
ـات مـخـتـلـفــة
ـات ت ــذه ــب ب ــاتـ ـج ــاه ـ ٍ
ه ـ ــوي ـ ـ ٍ
ومتناقضة ،تجعل هؤالء الذين يعيشون
ـان واحـ ـ ــد ،ف ــي ع ــامل ـ ْـن مـخـتـلـفـ ْـن
ف ــي مـ ـك ـ
وم ـت ـنــاق ـ ٍضــن ف ـع ـل ـ ً
ـي ال ــوق ــت ال ــذي
ـ
ف
ـا.
ـ
ـي
ً
يعيش حالة من التعايش،
يظهر املجتمع ُ
ت ـكــون امل ــراج ــل املـشـعـلــة ل ـل ـكــوارث تعمل
ّ
يتحول
في العمق .وفــي لحظة الـصــدام،
التعايش الظاهر إلى
حرب استئصاليةٍ
ٍ

بــن أطــراف ـهــا .بــالـطـبــع ،ال ت ـكــون الـحــرب
ن ـت ـي ـجــة املـ ـف ـ ّـج ــر املـ ـب ــاش ــر لـ ـلـ ـص ــراع ،بــل
ي ـك ــون أسـ ــاس الـ ـص ــراع ق ــد ت ـك ـ ّـون داخ ــل
هذه الجماعات التي انغلقت على ذاتها،
وتم العمل بشكل منظم على إيجاد هذا
االلـتـفــاف حــول هــويــة إلغائية اخترعها
من تخدمهم هذه الهوية.
بالتأكيد ،أنــا وج ــاري الــداعـشـ ّـي ال نملك
الهوية ذاتـهــا ،على الــرغــم مــن أنـنــا ،نحن
االثـ ـن ــنٌ ،عـشـنــا ف ــي امل ـك ــان ذات ـ ــه ،وطــاملــا
هناك طرف إلغائي يحمل مشروع قتل لي
بوصفي كــافـ ًـرا .لــم أعــد أنتمي أنــا والــذي
يــريــد قـتـلــي إل ــى املـجـمــوعــة االجـتـمــاعـيــة
ذاتـهــا ،وبالتالي ال نحمل الهوية ذاتها.
وم ــن ه ـنــا ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ه ـنــاك تـنـ ّـوع
هويات وهناك صــراع هــويــات ،واإلجابة
عــن أسئلة الـهــويــة هــي الـتــي تـحـ ّـدد وجه
الـ ـ ـص ـ ــراع امل ـس ـت ـق ـب ـلــي بـ ــن امل ـج ـم ــوع ــات
امل ـك ـ ّـون ــة لـلـبـلــد .االعـ ـت ــراف بــال ـت ـنـ ّـوع هو
األس ــاس املـكـ ّـون لحالة تعايش الهويات
فـ ــي م ـج ـت ـم ـ ٍـع واحـ ـ ـ ــد ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـح ـت ــاج،
بالضرورة ،إلى اعتراف الهويات املتبادل
بعضها ببعض ،بوصفها غنى اجتماعيا،
عبر صيغةٍ مــن العقد االجـتـمــاعــي الــذي
يقبل ه ــذا الـتـعـ ّـدد وال ـت ـنـ ّـوع ،ويـسـمــح له
ـط
بــال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ن ـ ّف ـســه ض ـم ــن ال ـض ــواب ـ ً
القانونية ،شرط أل تكون الهوية إلغائية
تــريــد اس ـت ـئ ـصــال اآلخ ـ ــر ،سـ ــواء ألس ـبــاب
دينية أو إيديولوجية.
صـ ـ ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــات ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ف ـ ـ ــي ح ــال ــة
ّ
املتعصبة الـتــي ال ت ــرى في
املـجـمــوعــات
الهوية ســوى األن ــا الجمعي ال ــذي يجب
أن ي ـك ــون مـ ـ ّ
ـوحـ ـ ًـدا ف ــي م ــواج ـه ــة اآلخـ ــر،
مـطـلــق آخ ــر ،ال ـفــرد امل ـع ـمـ ّـي عـلــى عينيه،
الــذي يرفع جماعته الضيقة إلــى مرتبة
امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدس ،وهـ ـ ـ ــذه األنـ ـ ـ ــا ت ـ ـعـ ـ ّـرف نـفـسـهــا
بــالـسـلــب بـعــاقـتـهــا ب ــاآلخ ــر .وأص ـح ــاب
الـ ـه ــوي ــة املـ ـ ـه ـ ـ َّـددة ال ي ـث ـق ــون ب ــأص ـح ــاب
ال ـه ــوي ــات األخ ـ ـ ــرى ،وال قـيـمــة لـلـهــويــات
األخرى أو ألصحابها ،وبذلك ال اعتراف
ً
يحدث صـ ٌ
متبادال ،وعندما ُ
ـراع في هذه
ّ
ّ
امل ـج ـت ـم ـعــات ،ف ـ ــإن ال ـه ــوي ــات املـتـعــصـبــة
ت ـع ـبــر ع ــن نـفـسـهــا ب ـش ـكـ ٍـل دمـ ـ ــوي .ال بد
ّ
مجتمع ديمقراطي،
لتنوع الهويات من
ٍ
يحمي صيغة التعايش بينها .وهــذا ال
ّ
ن ــراه ف ــي املـجـتـمـعــات اال ٌس ـت ـب ــدادي ــة ،ألن
الـسـلـطــة املـسـتـبـ ّـدة حــالــة اسـتـئـثــاريــة ،ال
ّ
بالتنوع في مجتمعها ،فتتالعب
تعترف
بالهويات الجزئية ،وتقلب أصحاب هذه
ال ـهــويــات بعضهم ضــد بـعــض ،وه ــو ما
يصبح بــال ـضــرورة شغلها الـشــاغــل من
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أنا وجاري الداعشي ال
نملك الهوية ذاتها،
على الرغم من أنّنا
عشنا في المكان ذاته

أج ــل الـقـبــض أكـثــر عـلــى الـسـلـطــة .ه ــذا ال
ّ ٌ
محصن
يعني أن املجتمع الديمقراطي
ـاق،
ـ
ط
اإل
ضــد ال ـهــويــات اإللـغــائـيــة ،عـلــى
ً
فـحـتــى امل ـج ـت ـم ـعــات األك ـث ــر دي ـم ـقــراط ـيــة
فــي الـعــالــم تـعــانــي مــن انـفـجــار الـهـ ّـويــات
الـ ـج ــزئـ ـي ــة فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وم ــن
نـمــو ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـهــويــات اإللـغــائـيــة
وال ـع ـن ـصــريــة وال ـش ـع ـبــويــة امل ـت ـصــاعــدة،
خصوصا تلك الهوية الوطنية التي يتم
تـصـعـيــدهــا ف ــي مــواج ـهــة الــاج ـئــن إلــى
هذه البلدان ،بوصفهم الطرف الضعيف
ف ــي ال ـب ـلــد .عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،وبـفـعــل
البنية الـقــويــة لـلــديـمـقــراطـيــات ،مــا زالــت
ً
ق ــادرة على دمــج هــذه الهويات الجديدة
والخطرة في آليات التعبير الديمقراطية،
بوصفها طيفا موجودا في هذا املجتمع.
تـتــأثــر الـهــويــة بــالـخـيــار ال ـف ــردي ،عندما
خيار االنشقاق عن جماعته،
يملك الفرد ّ
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـ ــوف ـ ــره االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف بــال ـت ـن ــوع
الهوياتي للمجتمع ،يمكن أن يكون هذا
ً
أساسا إلعــادة اختراع الهوية
االنشقاق
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن شــوائ ـب ـهــا
ّ
الضارة ،وجعلها مرنة ،فهي بطبيعتها
متغيرة .أما في سياسات «هوية القطيع»
ً
عمليا
فــا يملك ال ـفــرد االن ـش ـقــاق ،وه ــو
عبد الهوية الـتــي تـ ّ
ـوحــده مــع أقــرانــه في
هويات أخرى ،ما
بالسلب ضد
ٍ
الجماعة ً
ّ
يشكل سياقا لصراع اجتماعي نكوصي،
ً
ٍّ
هوياتي قابل للتعايش.
بدل من تنوع
ال ـ ـفـ ــردنـ ــة هـ ــي الـ ـح ــل لـ ـلـ ـه ــوي ــات امل ـغ ـل ـقــة
ّ
فتفوق األنــا على النحن يجعل
والقاتلة،
املشاركة الفردية مع اآلخرين في العيش
ٌ
صحيح أنه خيار بطيء،
املشترك أسهل.
ٌ
لـكـنــه ف ـ ّـع ــال ،فــالـهــويــة نـ ــوع م ــن الـســرديــة
ال ــذات ـي ــة ل ـت ـج ــارب ج ـمــاع ـيــة ،صـ ــور هــذه
ال ـت ـجــارب وتـفــاعـلـهــا تـنـتــج ه ــذه الـهــويــة،
وفي السردية نفسها تظهر أزمات الهوية،
وأشكال ّ
الرد على هذه األزمات ،هل يكون
ذلك بإلغائي اآلخر أم بالتعاون معه.
ّ
ال أريد إعادة كل الصراعات إلى سياسات
ذلك
الـهــويــة ،بالتأكيد املـســألــة أعـقــد مــن ً
بكثير .على الرغم من ذلــك ،بات معروفا
ّ
الـ ـي ــوم أن األن ـ ــا ال ـت ــي اخ ـت ــرع ــت ال ـهــويــة
الـقــومـيــة ف ــي أوروب ـ ــا ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع
ع ـ ـشـ ــر ،وت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت إلـ ـ ــى شـ ـك ــل ه ــوي ــات ــي
م ـس ـي ـط ــرّ ،أدى إل ـ ـ ًـى ح ــرب ــن عــامل ـي ـتــن،
كانتا األكثر دموية في التاريخ .وال تقل
ال ـه ــوي ــات ال ـجــزئ ـيــة امل ـس ـي ـطــرة واملـغـلـفــة
خ ـط ـ ٌـورة ف ــي املـجـتـمـعــات امل ـح ـل ـيــة ،فهي
ّ
قاتلة بامتياز ،فال يمكن أن يشكل الفرد
ً
خطرا على «أمن الدولة» عندما ينتقدها،
ّ
وأن هذا النقد «يوهن عزيمة األمة» ،هي
ـوات
تهم ًجعلت معارضني يقضون سـنـ ٍ
طويلة من عمرهم في السجون السورية،
فما هــذه األم ــة الـتــي تهتز عزيمتها من
ن ـق ــد مـ ـت ــواض ــع؟! وم ـ ــا يـ ـج ــري م ــن حـقــن
ّ
لـلـكــراهـيــة ف ــي ال ـهــويــات ال ـجــزئ ـيــة ،كلما
ّ
يحول سياسات
ارتفعت وتيرة الصراع،
الهوية إلى قاتل رئيسي.
(كاتب فلسطيني)

يصعب ُ
تجاهل الخيط الذي يربط أحداث الحرب املصغرة التي شهدها خط التماس
التاريخي الفاصل بني شرقي بيروت وغربيها يوم الخميس املاضي ،وما آلت إليه
ُ
التجاهل
انتفاضة  17أكتوبر /تشرين األول بعد عامني من اندالعها .ال تنبع صعوبة
ّ
مــن تــزامــن الـحــدث الــدمــوي فــي محلة الشياح ـ ـ عــن الــرمــانــة ،مــع حلول ذكــرى أبهى
ما عرفه لبنان في تاريخه السياسي املعاصر فحسب ،بل أيضًا من العنوان الذي
أنزل من خالله «الثنائي الشيعي» املسلحني والجمهور إلى الشارع ليلقى ستة منهم
ّ
حتفهم هناك برصاص قناصة من مليشيات مقابلة أو من عسكر نظاميني :إطاحة
ّ
املحقق بانفجار مرفأ بـيــروت طــارق البيطار ،ألنــه تـجـ ّـرأ على استدعاء وزراء من
ً
«أصــدقــاء» حزب الله .وتعبير األصدقاء ليس تحليال وال غمزًا وال ثقل دم ،بل هو
مستعار من خطاب لحسن نصر الله ،يوم االثنني  11أكتوبر ،وقد صاغ فيه تفاصيل
«أمر اليوم» الذي ّ
قاض يحقق في انفجار املرفأ ،بعد فادي
ينص على إطاحة ثاني
ٍ
صوان ،للسبب نفسه :لقد ّ
ّ
سولت له نفسه توجيه االتهام ألصدقائنا ،فيا غيرة الدين.
ّ
والحال أن لبنان الذي يحكمه حسن نصر الله ،القضاء فيه ال يتهم مسؤولني بموجب

أدلــة وشهادات ومــواد قانونية .في لبنان ذاك ،صــارت األزمــة بالنسبة لبعضهم في
السلطة ،واملفخرة بالنسبة لآلخرينّ ،أن معظم القضاة في مختلف درجات املحاكم
ممن تعاقبوا على ملف انفجار املرفأ ،هم من املسيحيني ،ذلك ّأن العدد األكبر من
ّ
ضحايا االنفجار هم من أبناء هذه الديانة وبناتها .هذا َالعقل املريض الذي فكر بفرز
«قاض
القتلى والجرحى وإحصائهم بحسب الهوية الطائفية ق ِبل ،ذات يوم ،بمعادلة
ٍ
مسيحي يحقق بمقتل مسيحيني» جريًا على نظرية نصر الله« :نحن نقمع شارعنا
وأنتم تقمعون شارعكم» .ثم عاد العقل املريض اليوم ليكتشف ّأن في األمر محاباة
للمسيحيني ،وتهديدًا لغيرهم ،بعدما شعر بالخطر ّ
الجدي من استدعاء مسؤولني
ّ
إلى التحقيق ،إذ ّإن املحاسبة في قضية االنفجار ،لو حصلت ،فإنها ستحقق أحد

شعارات انتفاضة أكتوبر :بناء دولة قضاؤها يحاسب خارج التوازنات املذهبية .في
ُ
لبنان ذاك ،تحرق أنبل القضايا لتصبح كومة من القاذورات .هناكّ ،إن كارثة بحجم
ّ
وتشرد نصف مليون
انفجار املرفأ ودمــار نصف العاصمة ومقتل  220شخصًا
آخرين ،تصبح «قضية مسيحية» .وهل من أسباب أكثر وجاهة من هذه لكي تمتص
حركة الهجرة من البلد ما بقي من طاقات ونخب وشباب؟ حرب الساعات الـ 12يوم
الخميس املاضي فيها تكثيف لكثير من محطات لبنان في سنوات ما بعد حربه
ّ
بأن اندالع الحرب ّ
تذكرنا ّ
مجددًا ،ال جوالت االقتتال املحدودة ،حتى ولو
األهلية .هي
ً
ً
ً ّ
ّ
كان احتماال ضئيال ،ليس مستحيال .تذكرنا بأنه في الحرب األهلية ،التي تحصل
في العادة بني مبنى وآخر ،وبني الجار وجاره ،وبني األخ وأخيه ،في أضيق الزواريب،
ّ
بكل انتفاخ القوة الذي ال ّ
يتردد في استعراضه بمناسبة
ال يمكن حتى لحزب الله،
ّ
تذكرنا ّ
بأن انتفاضة  17أكتوبر ،لو لم تحصل،
ومن دونها ،أن يخرج «منتصرًا».
ّ
بأن الجيش اللبناني ال يستطيع التدخل ّ
تذكرنا ّ
لفض ّأي نزاع أهلي
لوجب اختراعها.
تحت طائلة انقسامه ،مثلما حصل في الحرب األهلية «الرسمية» (.)1990 - 1975
ّ
تذكرنا ّ
بأن السالح السحري الذي تحكم به سلطة حزب الله البلد هو الحرب األهلية:
ً ّ
تخويفًا بها ،أو تفجيرًا لها ،أو ادعاء بأنها هي القادرة على منع اندالعها .في  7مايو/
أيار  ،2008كان موعد إشعالها .قبلها في  14فبراير /شباط  2005كان زمن التهديد
بها في حال زادت ّردة الفعل على اغتيال رفيق الحريري عن ّ
الحد املسموح به .منذ
 17تشرين  ،2019آن األوان بالنسبة للسلطة لتذكير متظاهرين طامحني بنيل رتبة
ّ
بأن هذا نظام ال يسقطّ ،
مواطنّ ،
وأن هذا بلد يقيم املاضي في حاضره .فكر شعب
قاض فدائي يعمل في مجاله بال
 17تشرين مليًا بما وصل إليه واستكان .خرج له
ٍ ّ
استعراض ،فأعاد الروح للحاملني بالعيش في دول ٍة ال رعية .فكرت السلطة بما وصل
إليها فكان ال ّبد من تذكير من ّ
يهمه األمر بما يجدر وضعه كحلقة في األذن :البديل
ّ
ّ
عنا« ،كلنا يعني كلنا» ،لن يكون سوى حرب أهلية.

فرصة للتغيير في العراق
مروان قبالن

على الرغم من التهديد والوعيد ،لم تنجح محاوالت حلفاء إيران في تخويف املفوضية
العليا لالنتخابات ،ودفعها إلى تغيير نتائج انتخابات العاشر من أكتوبر /تشرين
األول الجاري ،والتي ّ
ترددت أصداؤها في أرجاء معسكر إيران اإلقليمي .وبحسب
النتائج النهائية املعلنة ،خسرت مليشيات «تحالف الفتح» جزءًا كبيرًا من نفوذها
ّ
السياسي ،إذ حلت في املرتبة الخامسة بـ  17مقعدًا ،بعد أن كانت في املرتبة الثانية
ّ
في البرملان السابق بـ  47مقعدًا .أما الكتلة الصدرية فقد عززت وجودها في البرملان،
من  54مقعدًا في انتخابات  2018إلى  72في االنتخابات أخيرًا .وهذا يعني أن مقتدى
الصدر بات يملك قرار تشكيل الحكومة العراقية املقبلة في ضوء رجحان تحالفه مع
كتلة ّ
«تقدم» التي يقودها رئيس البرملان ،محمد الحلبوسي ،ونالت بدورها  38مقعدًا،
والحزب الديموقراطي الكردستاني ،الذي حاز  33مقعدًا ،ما يجعل مجموع املقاعد
للحصول
التي حصدتها الكتل الثالث  ،143وهــي تحتاج ،من ٌ ثـ ّـم 22 ،مقعدًا فقط
ً
على أغلبية في البرملان وتشكيل حكومة ،وهذه مهمة ال ينبغي أن تكون صعبة في
ً
ظل وجــود نحو  20نائبًا مستقال وكتل أخــرى صغيرة ،يرغب بعضها بالتأكيد
االنضمام للحكومة.
هـنــاك فــرصــة إذًا ،ألول مــرة منذ الـغــزو األمـيــركــي عــام  ،2003لالبتعاد عــن بدعة
ّ
تختص بها املنطقة العربية (العراق ولبنان) ،حيث يتم
«الديموقراطية التوافقية» التي
ٌّ
اقتسام «كعكة» السلطة بني القوى السياسية املتنافسة ،كل حسب حجمه وقدراته
ـارخ لثقافة الغنيمة السائدة في املشهد السياسي
(فال يزعل أحد) في
ٍ
تجسيد صـ ٍ
العربي ،في حني تغيب املعارضة ،مفهومًا وممارسة ،أو يجري تغييبها عمدًا ،وهي
التي ّ
تعد جوهر النظام الديموقراطي ،حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة عمل

الديموقراطية التوافقية
الحكومة وكشف مواطن الفشل والفساد والقصور .أما في
ّ
ّ
تتجسد في توافق الكتل السياسية على نهب املال العام ،فيغطي النهابون على
التي
بعضهم في حفلة سرق ٍة جماعية ملوارد البلد .ليس صعبًا ،بناء عليه ،تفسير فشل
ّ
ً
كل الحكومات العراقية منذ عام  2003في حل مشكلة الكهرباء ،مثال ،أو املــاء في
بلد الرافدين ،وفي أحد أغنى بلدان العالم بالنفط والغاز .وفيماّ ،
تقدر األمم املتحدة
حجم النهب والهدر الذي شهده العراق بني عامي  2003و 2018بما يزيد عن 600
مليار دوالر ،ال عجب أن يكفر العراقيون بالديموقراطية (التوافقية) فيقاطع أكثرهم
االنتخابات ،وهم الذين خرجوا قبل عامني يرفعون شعار «نريد وطنًا» .األمر عينه
ّ
ّ
ّ
تكرر في لبنان ،حيث خرج الناس يرفعون شعار «كلن يعني كلن» ،بمعنى إطاحة كل
الطبقة السياسية املستمرة في حكم البلد ونهبه عبر صناديق االقتراع.
وعلى الرغم من املقاومة التي يتوقع أن تبديها إيران وحلفاؤها من حملة الجنسية
العراقية ،إال أن هناك فرصة ،ليست كبيرة ربما ،الستعادة العراق قراره ،واالنكباب
على إعــادة بناء ما ّدمــرتــه حــروب األربـعــن عامًا املاضية ،فقد ّ
وجهت االنتخابات
أخيرًا ً ضربة كبيرة للكتل املحسوبة على إيران ،والتي دأبت ،إلى جانب تحويل العراق
ساحة ملعارك إيــران اإلقليمية ،على تعطيل مشاريع التنمية والبنية التحتية ،حتى
يبقى العراق معتمدًا على إيــران في كل شيء تقريبًا ،من الغاز والكهرباء إلى املاء
والغذاء وال ــدواء .مصدر القلق الرئيس من ضياع هذه الفرصة يتمثل في هشاشة
موقف مقتدى الصدر وافتقاده الثقة بالنفس ،عندما يتعلق األمر بإيران ،ففي كل
املناسبات واملــواقــف السابقة ،كــان الـصــدر يتراجع أمــام ضغوط إي ــران وحلفائها،
وليس هناك ما يضمن عــدم حصول ذلــك هــذه املـ ّـرة أيضًا ،وإمكانية قبوله من ثم
تشكيل حكومة «توافقية» تضم الكتل نفسها التي حكمت البالد على امتداد العقدين
املاضيني .األمر اآلخر ذو الصلة أن الصدر نفسه كان جزءًا من نخبة الحكم خالل
العقدين املاضيني وكتلته ّ
متورطة في الفساد مثل باقي الكتل .وال ُينسى أيضًا أن
الصدر الذي يطالب بحل املليشيات يحتفظ هو نفسه بمليشيا «سرايا السالم» التي
هاجمت ساحات االعتصام في الناصرية وغيرها من مــدن محافظة ذي قــار عام
ّ
 2020ونكلت باملحتجني.
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آراء

أخاف أن يفوز عربي بجائزة نوبل
سوسن جميل حسن

فــي حـمــأة الـضـجـيــج ال ــذي يعلو صـخـ ُـبــه كل
عـ ــام م ــع اقـ ـت ــراب م ــوع ــد اإلعـ ـ ــان ع ــن جــائــزة
ّ
ُ
وامتد
صخبه
نوبل ،الذي ازدادت فورته وعال
ّ
يتحول إلــى إعـصــار مع
مــوجــه ،حتى كــاد أن
تفاقم ظــاهــرة مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
ُ
ٌ
ً
ّ
يصدع الــرأس قليل ،من
يحضر ســؤال ربما
ضمن أسئلة أخرى تطرحها املناسبة ،سؤال
ُ
عن دور األدب في السالم ،طاملا تمنح الجائزة،
ُ
منح ،لألدباء وللناشطني في
من ضمن ما ت ً
ّ
مضمار السالم أيضا .وســؤال ًآخر ال يصدع
الرأس فحسب ،بل يشعل بركانا من املشاعر
املضطربة في النفس ،تدفع إلــى الخوف من
عربي بشكل عــام ،وس ـ ّ
ٍّ
ـوري بشكل
فــوز أديـ ٍـب
خ ــاص ،بـهــذه ال ـجــائــزة ،مــا يـتــرتــب عـلـيــه من
انقسام شاقولي في جهنم املنطقة العربية،
ً
خصوصا.
وفي سورية
ومـثـلـمــا اع ـتــدنــا ،نـحــن جـمـهــور ه ــذا الــوطــن
م ـتــرامــي األطـ ـ ــراف ،ال ـعــربــي ،ف ــإن مـفــاجــأتـنــا
تكون كل ّ
مرة على صعيدين :خيبة أملنا في
منحها ألديب عربي بعد نجيب محفوظ عام
ً
غالبا بأسماء األدب ــاء الذين
 .1988وجهلنا
تــرســو ال ـجــائـّـزة عليهم ب ـنــاء عـلــى منتجهم
األدبي وما حقق ،بحسب لجنة الجائزة ،على
الصعيد اإلنساني بما ّ
حمل منتجه من قيم
إنسانية ،كما اليوم مع الفائز بها عبد الرزاق
ّ
قرنح ،إل على مستوى نخبةٍ قليلةٍ متابعةٍ
ّ
ـات أخ ــرى غير لغتنا
ومـخـتــصــة ،وتـقــرأ بـلـغـ ٍ
ال ـعــرب ـيــة ،خـصــوصــا أن مـعـظــم ال ــذيــن نــالــوا
الجائزة من أدبــاء ،روائيني كانوا أم شعراء،
ُ
لغات
كانت أعمالهم قــد ترجمت قبلها إلــى
ٍ
أخرى ،اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية
أو األملــانـيــة وغـيــرهــا ،أو كتبوا بــإحــدى هذه
اللغات ،ما ينجم عنه ُ جهل غالبية الشعوب
ال ـعــرب ـيــة ال ـش ــائ ــع بــامل ـن ـتــج ال ـث ـقــافــي ملعظم
ـوامــل املـهـمــة،
ال ـفــائــزيـّـن ،ع ــدا واحـ ــدا م ــن ال ـعـ ّ
تردي مستوى القراءة وتدني االهتمام
وهو
بالشؤون الثقافية لدى شعوبنا الغارقة في
ـات مــن املـفـتــرض أن الـعــالــم تـجــاوزهــا
مـشـكـ ٍ
ومشى في طريق الحضارة اإلنسانية.
ّأما موضوع السالم واإلضافة التي أضافها
أو ّيمكن أن يضيفها األدبــاء الذين فــازوا أو
مرشحون للفوز ،من خالل منتجهم الثقافي،

املعلنة من قضايا الشعوب ،التي
ومواقفهم
ّ
ه ــي غ ــال ـ ًـبــا م ـح ــقــة ،ف ـه ــذه قـضـيــة إش ـكــال ـيــة،
ّ
حقل
املتبصر والصابر في
ويلزمها البحث
ٍ
ّ
واسـ ـ ٍـع ي ـضـ ّـم أول ـئــك األدب ـ ــاء ،وتـتـطــلــب ،قبل
كــل ش ــيء ،االت ـف ــاق عـلــى مـعــايـيــر ال ـســام في
عــالـ ٍـم يـمــور بــالـحــروب واالنـتـهــاكــات والظلم
والسيطرة وصناعة القيم واملفاهيم ،والكيل
ّ
واملداورة،
بمكاييل مطاطة أو قابلة للمناورة
ً
ول ـبــس ال ـقــوالــب كـيـفـمــا جـ ــاءت ،وكــائــنــا من
يكون الذي ّ
فصلها.
مــا يـهـ ّـم ه ــذه املـقــالــة س ــؤال االح ـت ـمــاالت فيما
لــو فــاز بـهــا أدي ــب عــربــي ،ألــن تشتعل ث ـ ٌ
ـورات
ً
أخــرى في منطقتنا ،لن تكون األنظمة بريئة
بالشعوب التي أظهرت العقود
منها ،فكيف
ّ ٌ
مغيبة عــن اللحظة ،وغــارقــة
األخـيــرة كــم هــي
في مشكالتها الحارقة؟ املنطقة العربية التي
لــم تـتـفــق أنظمتها عـلــى م ـشــروع مستقبلي،
َّ
يتعد عدد املشتركني فيه الثالثة،
حتى لو لم
ً
ً
ّ
جامعا؟ أمــا بالنسبة
ا
مشروع
كان
فكيف لو
ُّ
ٌ
السورية،
أنا
لي،
يحق
مثال
فهي
سورية
إلى
ً
أن أع ـلــن عــن هــواجـســي ن ـحــوه ،ان ـطــاقــا مما
أمراض
كشفته السنوات العشر املنصرمة من
ٍ
ّ
م ـت ـجــذرة ضــاربــة فــي عـمــق الــوعــي الجمعي،
وعــام ـلــة أســاف ـي ـن ـهــا ف ــي ال ـن ـفــوس واألرواح،
ليفاجئنا هــذا الجنوح القاتل نحو االلتحام
بجسد القبيلة والعشيرة والطائفة والــديــن،
م ــن دون ال ــوع ــي بــاالن ـت ـمــاء إل ــى وطـ ـ ٍـن يضم
ال ـج ـم ـي ــع .ال ي ـم ـكــن إغـ ـف ــال ال ـس ـي ــاس ــة ،فـهــي
ّ
ـيء في
ت ـم ــد أصــاب ـع ـهــا وت ـب ـصــم ع ـلــى ك ــل شـ ـ ٍ
ال ـح ـي ــاة ،ل ـكــن ال ـس ـيــاســة بـمـعـنــاهــا الحقيقي
البعد عن
الناظم لحياة الشعوب بعيدة كــل
ً
أفــق وعينا .نحن شـعـ ٌ
ـوب ال تعرف شيئا عن
الـسـيــاســة ،نــركــن إل ــى االسـتـنـقــاع ال ــذي تبرع
أنظمتنا في تكريسه وتخديرنا بدفئه ،وأول
ّ
يترسخ استقرار
شــيء تتطلبه السياسة كي
األوطان أو الدول أن ٌتكون متاحة للجميع ،وأن
تكون هناك معارضة فاعلة ،فاملعارضة هي
ميزان السياسة ،وليست القوى التي تحظى
بالغالبية .املـعــارضــة هــي الـتــي تكبح جنوح
ّ
التطرف أو السياسات
األنظمة الحاكمة نحو
غـيــر الـصــائـبــة ،أو جـمــوحـهــا ،ه ــذا فــي ال ــدول
الـتــي تتمتع بــأنـظـمــةٍ ديـمـقــراطـيــة ،يـتــم فيها
خيارات شعبيةٍ ّ
تقرها
تداول السلطة بموجب
ٍ
صناديق االقـتــراع ،تـكـ ّـر َس فيها وعــي شعبي

ب ـم ـف ـهــوم ال ـس ـيــاســة وم ـف ـه ــوم الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وثـقــة بالدستور والـقــوانــن .وبـنــاء عليه ،كل
ـاز يـسـ ّـجـلــه أي م ــواط ـ ٍـن ينتمي إل ــى هــذه
إن ـج ـ ٍ
الــدولــة يتلقفه ال ــرأي ال ـعــام وضـمـيــر الشعب
ّ
يخصهم ،فيبتهجون به ،على
على أنه إنجاز
املستويني ،الرسمي والشعبي.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـن ـ ــا ،مـ ـ ـح ـ ــزن ومـ ـ ــؤسـ ـ ــف ّ غ ـي ــاب
الشعور باالنتماء إلى ًالوطن ،أو تدنيه إلى
ـات ال تصنع فــرقــا فــي أي أم ــر ،أمــام
مـسـتــويـ ٍ
االنتماءات الضيقة والهويات املنتمية إلى
أزمـنــة مــا قبل ال ــدول ،خصوصا بمفهومها
أمر بدا ًّ
الحديث ،وهذا ٌ
جليا منذ البدايات في
ما يخص االنتفاضة السورية ،وكــان سبباً
ً
مكينا فــي ان ـحــراف االنـتـفــاضــة الــرامـيــة إلــى
ثــور ٍة حقيقيةٍ تقلب فيها الواقع بكل أركانه
ُّ
وتحولها
املعيقة لتطور الشعوب وال ــدول،
ّ
ّ
ـرب مــزقــت املـجـتـمــع وشــتـتــت الشعب
إل ــى ح ـ ٍ
وقـ ّـسـمــت ال ــوط ــن ،وخ ـ ّـرب ــت اإلن ـس ـ ًـان قـبــل كل
شــيء ،ولــم يـنـ ُـج منها املثقفون أيــضــا ،حتى

إن املعارك الحامية في ما بينهم قد ازدهرت
من على املنابر جميعها ،بني معارك صغيرة
وأخ ــرى كبيرة ،كــادت أن تنسف كــل مــا راكــم
ٍّ
ثقافي قبل الـحــراك على
منتج
فريق من
كل
ٍ
ٍ
ق ــاع ــدة االنـ ـتـ ـم ــاءات ال ـض ـيـقــة واالس ـت ـق ـطــاب
السياسي الذي انزلقوا إليه ،غافلني عن أهم
ّ
يتمسك بــه ،خصوصا
شـ ٍ
ـرط على املثقف أن ّ
في مجال األدب ،هو التمنع ضد االستقطاب
السياسي ،واالنحياز ٌإلــى قضايا الشعوب،
ٌّ
أخالقي ُينتظر من
وهذا في األساس موقف
األديب أن يمارسه.
ماذا لو فاز أديب سوري بجائزة نوبل ،وقد
ُ
اسم الشاعر السوري
جرت
العادة أن يطرح ّ
ّ
عاملياً
ّ
حقق حـضــوراً
أدونـيــس كــل عــام ،وقــد
ف ــي امل ـش ـهــد ال ـث ـقــافــي م ـنــذ س ـن ــوات طــويـًلــة،
بـمــا ق ـ ّـدم ــه م ــن مـنـتــج ثـ ــري ،ب ــل ج ــرى أيــضــا
ّ
تأكيد أنه الفائز بها في كل موسم ،أقله في
العقدين األخيرين؟ ألــن يكون هــذا ،فيما لو
حـصــلً ،
سببا إضــافـ ًّـيــا فــي اسـتـمــرار الــزلــزال
ً
الـ ـس ــوري ال ـ ــذي ل ــم يـ ــزل ن ـشــطــا إلـ ــى ال ـي ــوم؟
أس ـ ً
ـاس ــا امل ـع ــرك ــة ت ـب ــدأ ق ـبــل إع ـ ــان الـنـتــائــج
ّ
ُ
بأسابيع ،ويشتد صخبها وتتكاثف نيرانها
أو
كلما اقترب املوعد،
وتصبح قضية ًفوزهً ،
ً
نكران الجائزة عليه ،قضية خالفية شرسة
ً
أبوابا عريضة على كل أسباب الصراع
تفتح

محزن ومؤسف غياب
الشعور باالنتماء إلى
الوطن ،أو تدنّيه إلى
مستويات ال تصنع
ٍ
فرقًا في أي أمر
أخاف من فوز واحد
من بيننا بجائزة نوبل،
وقود
صب
ّ
كي ال يُ
ٌ
جديد على نيراننا التي
لم تنطفئ

السابقة .واملشكلة أن شريحة واسعة لم تقرأ
ّ
املتقدمة هي التي
ألدونيس أو غيره ،فالدول
تعتني بــال ـقــراءة عـنـصــرا أســاسـيــا فــي بناء
الفرد ،فيبدأ التأهيل لها أسلوب حياة منذ
الطفولة الباكرة ،منذ دور الحضانة ،لينمو
ُ ّ
ويعزز هذا الهدف في الصفوف
هذا النشاط
املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة ،ب ـي ـن ـمــا ف ــي م ــدارسـ ـن ــا تــراج ـعــت
ً
املكتبات املدرسية حتى انعدمت ،وصول إلى
الجامعات التي تتميز بضحالة مكتباتها.
أما الخالف بالنسبة ألدونيس فقد بدأ ً
باكرا
ف ــي عـمــر األزم ـ ــة ،بـسـبــب تـصــريـحــاتــه بـشــأن
الحراك وموقفه منه ،والرسالة التي وجهها
إلى الرئيس السوري في العام .2011
يلزم مجتمعاتنا كثير من االشتغال واألخــذ
ب ـي ــده ــا ح ـت ــى ت ـص ــل إل ـ ــى ال ـع ـت ـب ــات األول ـ ــى
لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي الـ ـعـ ـص ــر ،ف ــاألن ـظ ـم ــة امل ــاس ـك ــة
ّ
بـمـصـيــر ش ـعــوب ـهــا ت ـش ــل ال ـح ـي ــاة ك ــي تـبـقــى
الشعوب بحاجةٍ دائـمــةٍ إليها ،تمسك بيدها

وتــودي ـهــا إل ــى حـيــث ه ــي ت ــري ــد ،ال الـشـعــوب.
ونحن لدينا أنظمة وحيدة شمولية ،تستأثر
ّ
بالتعددية وال بـضــرورة
بالحكم ،ال تعترف
امل ـع ــارض ــة ،ب ــل ال تـسـمــح ب ـه ــا .لــذلــك تـعـثــرت
وسـقـطــت امل ـع ــارض ــات ال ـطــارئــة ال ـتــي ظـهــرت
على هامش الثوراتً ،
نظرا إلى انعدام خبرتها
السياسية الفعلية في املجال والزمن اللذين
ُ
ك ــان م ــن الـ ـض ــروري ح ـيــازت ـه ـمــا ،وال تـفـســح
ً
م ـج ــال ملــؤس ـســات مـجـتـمــع مــدنــي ب ــأن تـقــوم
ويكون لها دور فاعل في النهوض باملجتمع
من استنقاعه ودفعه في طريق صنع حياته.
لذلك كل قضية من املفترض أن تعني الجميع
ُ
ت ـن ـق ـلــب إل ـ ــى ق ـض ـيــة خ ــاف ـي ــة ،تـ ـ ــدار حــول ـهــا
وبسببها املـعــارك ،فلو فــاز أدونيس أو غيره
بجائزة ،نوبل أو غيرها ،لن يكون هذا الفوز
في خانة الثيمات التي يمكن أن يفتخر الوطن
بها ،بعد أن صار مفهومه ً
غائبا ،وصار الوطن
م ـثــل ط ـفــل دائ ـ ــرة الـطـبــاشـيــر ال ـق ــوق ــازي ــة ،كل
ّ
وأحقيتها به ،بينما
جهة ّتدعي أمومتها له
ّ
الــوطــن يضيع ،والثقافة ت ـتــردى ،واملثقفون،
في غالبيتهم ،يعجزون عن صنع منظومتهم
الثقافية املترفعة عن االستقطابات ،الرامية
إل ــى تـكــويــن جـســد ثـقــافــي إب ــداع ــي ،يـمـكــن أن
يـضــاهــي املـنـظــومــات الـعــاملـيــة ،وي ـعــرف كيف
ً
يجمع الشعوب حولهُ ،
وينتج رم ــوزا تفتخر
ً
بها ،وجوائز تستحقها ،بدل من هذه املعارك
الـتــي تـحــرق أكـبــر منتج ثقافي لــدى الشعب.
وس ـت ـكــون ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة ع ـلــى هــامــش هــذا
الفوز ربما ً
ًّ
أساسيا من أسباب انكفاء
سببا
ّ
الـعــالــم عــنــا ،وع ــن االه ـت ـمــام بـقـضــايــانــا التي
لــم تعد تحتل مـقـ ّـدمــات نـشــرات األخ ـبــار منذ
مــدة ،عــدا ضحالة االهتمام بترجمة منجزنا
ً
اإلبداعي ،وعدم اكتراثنا نحن أصل بتنشيط
هذا النشاط ،أو مواكبة ما ُينجز في العالم.
لهذا أستطيع القول :إنني كفرد ينتمي إلى
هذه البالد التي كانت تسمى سورية ،وإلى
ًّ
عربيا ،أخاف من فوز
هذا الوطن الذي يسمى
واحــد من بيننا بجائزة نوبل ،كي ال ُيصبّ
وق ـ ٌ
ـود جــديـ ّـد عـلــى نـيــرانـنــا الـتــي لــم تنطفئ،
وليست مرشحة لالنطفاء ،ما دام أن حياتنا
ما زالــت تمعن في يباسها في درب ّ
تحولنا
حطب لهذه النيران التي كلما
الجماعي إلى
ٍ
اتقدت قالت« :هل من مزيد»؟
(كاتبة سورية في برلني)

نوستالجيا الديكتاتورية في تونس
أنور الجمعاوي

الـحـنــن إل ــى الــديـكـتــاتــوريــة حــالــة شـعــوريــة،
وظ ــاه ــرة سـلــوكـيــة غ ـيــر س ـ ّ
ـوي ــة ،تـنـتـشــر في
املجتمعات التي لم ّ
يترسخ فيها الوعي بقيمة
الــديـمـقــراطـيــة وأهـ ّـمـيـتـهــا فــي إدارة دوال ـيــب
ّ
ّ
ّ
والخاصة،
العامة
الحريات
الــدولــة ،وتأمني
ّ
والتعددية ،والـتــداول السلمي على السلطة.
ّ
وتعاني الجموع امليالة إلى الحكم األحادي
ف ــي ال ـ ــدول ال ـنــام ـيــة غــال ـبــا م ــن ن ـق ــص ح ـ ّ
ـاد
ٍ
فــي الـثـقــافــة الـسـيــاسـيــة ،والتنمية الشاملة،
ـوف من املستقبل .ويدفعها الشعور
ومــن خـ ٍ
بالعجز واإلحباط أحيانا إلى درجة التفريط
ّ
ف ــي ح ـقــوق ـهــا امل ــدنـ ـي ــة ،وال ـت ـع ــل ــق بـشـخــص
الـ ـق ــائ ــد /ال ــدي ـك ـت ــات ــور ووع ـ ـ ـ ــوده الــوه ـم ـيــة
ـاه قد ال
ـاء قد ال ُي ــدرك ،وعــن رفـ
بحثا عن رخـ ٍ
ُ
ٍ ّ
يتحقق ،وع ــن طمأنينةٍ قــد ال تـبـلــغ فــي ظــل
حكم استبدادي ،مغلق .والديكتاتورية نظام
ّ
يستمد شرعيته الواقعية مــن معاناة
حكم
املـحـكــومــن ،وم ــن أزمـ ــات ال ــدول ــة السياسية
واالجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة .ويمسك الفرد
وحــاشـيـتــه فــي الـنـظــام الــديـكـتــاتــوري بــزمــام
ال ـس ـل ـط ــة ع ــن ط ــري ــق سـ ـط ــوة ال ـع ـص ـب ـيــة أو
ّ
ّ
القوات املسلحة ،وعبر تقويض الديمقراطية
مــن الــداخــل ،وتهميش الــدسـتــور ،والهيئات
ال ـح ـقــوق ـيــة وال ـن ـقــاب ـيــة وامل ــدنـ ـي ــة ،وتـجـمـيــع
ّ ّ
املستبد كل السلطات التشريعية والتنفيذية
والـقـضــائـيــة بـيــده عـلــى نـحـ ٍـو يجعله يحكم
البلد بال حسيب وال رقيب.
وراك ـ ـ ــم امل ــواطـ ـن ــون ف ــي ت ــون ــس ع ـل ــى م ــدى
عشر سنوات من الثورة ()2011على الدولة
القامعة املـنـجــزات الديمقراطية ،فمارسوا
ّ
حق االنتخاب وثقافة االختالف ،وتداولوا
ّ
عـلــى الـسـلـطــة ،ووض ـعــوا دس ـتــورا تقدميا،
ّ
الحريات ،وقطع مع الحكم الفردي/
ضمن
ال ـش ـمــولــي ،وج ـعــل ال ـعــاقــة ب ــن الـسـلـطــات
ال ـثــاث تنبني عـلــى أس ـ َ
ـاس ــي االستقاللية
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي آن .وتـ ـ ـ ـ ّـم إرس ـ ـ ـ ــاء ه ـيــاكــل
رقــاب ـيــة مــؤق ـتــة وأخ ـ ــرى م ـس ـتــدامــة ملــراقـبــة
دستورية القوانني ،وتقويم أداء املؤسسات
السيادية في الــدولــة ،وتنظيم العالقة بني
الـحــاكــم وامل ُـحـكــوم .وعـلــى الــرغــم مــن أهمية
ال ـل ـب ـن ــات املـ ـنـ ـج ــزة ع ـل ــى درب ال ـتــأس ـيــس
ّ
ل ــدول ــة م ــدنـ ـي ــةٍ  ،ت ـ ـعـ ـ ّـدديـ ــةٍ  ،ت ـ ّق ـ ّـدم ـي ــة ،ظــلــت
الــديـمـقــراطـيــة الـتــونـسـيــة ه ــش ــة ،تـتـهـ ّـددهــا
مـ ـ ــوجـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه ،وح ـ ـ ـمـ ـ ــات ال ـح ـن ــن
إل ـ ــى ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة .ول ــذل ــك ف ــي ال ـس ـيــاق
ّ
ال ـتــون ـســي ت ـجـ ّـل ـيـ ٌ
ـات عـ ـ ّـدة وأسـ ـب ـ ٌ
ـاب شــتــى.
ّ
ظــلــت نــوسـتــالـجـيــا الــديـكـتــاتــوريــة شـعــورا

ُيـخــالــج ْ
طيفا معتبرا مــن التونسيني منذ
السنوات األولــى التي تلت الثورة (،)2011
فقد رأى كثيرون مــن أتـبــاع النظام القديم
ّ
يتهدد مصالحهم،
في الديمقراطية خطرا
وخ ـ ـشـ ــوا مـ ــن أن تـ ـك ــون م ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال
الديمقراطي مرحلة محاسبةٍ شاملةّ ،
جادة
ّ
وفـ ـت ــرة ك ـشــف ش ــف ــاف الن ـت ـه ــاك ــات ال ــدول ــة
القامعة .لــذلــك عـمــدوا إلــى تنظيم أنفسهم
ف ــي ن ـق ــاب ــات ،وأح ـ ـ ــزاب ،وج ـم ـع ـيــات مــدنـيــة
ّ
شكلت قـ ّـوة ضغط على املنظومة الحاكمة
الـ ـت ــي أن ـت ـج ـت ـه ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
ّ
والتشريعية والبلدية بعد الثورة .واستغل
أش ـيــاع ال ـعــودة إل ــى الحقبة الديكتاتورية
الحالة الديمقراطية وما رافقها من ّ
حريات،
ّ
ليؤسسوا منابر إعالمية وأفضية تعبيرية
عديدة ،أدمنت تبخيس الـثــورة ،والتهوين
مــن قيمة االنـتـقــال الديمقراطي .واحترفت
ّ
نحو
تلك املنابر التشكيك في كل شيء ،على ّ ٍ
زعزع الثقة بني الحاكم واملحكوم .وروجت
خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة ،وتـ ـش ــوي ــه الـ ـشـ ـه ــداء،
واملـنــاضـلــن ،والـسـيــاسـيــن ،والـحـقــوقـيــن،
وسـجـنــاء ال ــرأي الــذيــن كــافـحــوا طــويــا من
أجـ ــل فـ ـ ّـك أسـ ـ ــار الـ ــدولـ ــة ال ـك ـل ـيــان ـيــة وب ـن ــاء
الجمهورية الثانية .وكــان القصد مــن تلك
الحمالت الدعائية املحمومة تزييف الوعي
الجمعي ،وتيئيس الناس من االستحقاق
الديمقراطي ومنجزاته الحقوقية املكتسبة،
وت ـع ـم ـيــم اإلح ـ ـسـ ــاس بــال ـح ـنــن إلـ ــى صـنــم
ال ــرئ ـي ــس /امل ـ ـقـ ـ ّـدس ،وزم ـ ــن الـ ـ ــرأي ال ــواح ــد
والحكم السلطوي /املطلق.
ّ
وت ـجــلــى ال ـن ــزوع نـحــو ال ــزم ــن الـشـمــولــي مع
ص ـع ــود الـ ـح ــزب ال ــدسـ ـت ــوري ال ـ ـحـ ـ ّـر ،سـلـيــل
ال ـ ـحـ ــزب األحـ ـ ـ ـ ـ ــادي /الـ ـح ــاك ــم قـ ـب ــل ال ـ ـثـ ــورة
(ال ـت ـج ـ ّـم ــع ال ــدسـ ـت ــوري ال ـ ّـدي ـم ـق ــراط ــي) إل ــى
الـ ـب ــرمل ــان ( ،)2019ف ـق ــد م ــث ــل وص ـ ـ ــول ذل ــك
ال ـح ــزب م ــن جــد ّيــد إل ــى املـجـلــس التشريعي
ّ
ّ
دليال على أن شقا من التونسيني ما انفكوا
ّ
وحولت رئيسة
ْأســرى لدولة الرجل الواحد.
ّ
الشعب
الحزب ،عبير موسي ،مجلس نــواب
ّ
إلى حلبة للصراع اليومي العنيف واملتشنج
مــع رئــاســة املجلس وال ـنـ ّـواب املخالفني لها،
ّ
وعطلت العمل البرملاني مرارا ،بغاية النكاية
ّ
بـخـصــومـهــا ،وف ــرض وجـهــة نـظــرهــا .وظــلــت
طـ ــوال ف ـتــرة عـمـلـهــا ال ـن ـيــابــي ت ـ ـ ّ
ـروج خـطــابــا
ّ
ّ
بتوعد الغير ،ويدعي
دوغمائيا ،إقصائيا،
ام ـت ــاك الـحـقـيـقــة امل ـط ـل ـقــة .وس ــاه ــم ذل ــك في
ترذيل املشهد السياسي عموما والبرملاني
ّ
خ ـصــوصــا ،غ ـيــر أن ذل ــك ال ـن ـهــج الـتـعـبــوي/
ّ
الـتـضـلـيـلــي ،امل ـ ّ
ـدج ــج ب ــامل ــال ،وب ـق ــوة وســائــل

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

اإلع ـ ــام ،واإلغ ـ ــراء بالتغيير ال ـشــامــلّ ،
جمع
مــن حــولـهــا طـ ْـيـفــا مــن الـشـعـبــويــن وأن ـصــار
ّ
املضادة الذين هتفوا خالل ملتقياتها
الثورة
ٌ
«الشعب معاك يا عبير» ،وهو شعار يمارس
الــوصــايــة عـلــى ال ـش ـعــب ،ويـنـطــق ب ــدال عـنــه،
وذل ــك عـلــى سبيل التضليل والتعتيم على
م ـيــول ال ـن ــاس الـسـيــاسـيــة املـخـتـلـفــة ال ـتــي ال
ُ
ّ
ت ْعرف يقينا إال بمراجعة صناديق االقتراع.
وت ـن ــادوا «ب ــال ــروح ،بــالــدم نـفــديــك يــا عبير»،
إمـعــانــا فــي تقديس الـشـخــص ،وتعبيرا ّ عن
ذوبــان الجموع في الــذات القائدة /املتنفذة،
وتصايحوا «عبير رئيسة  ..عبير أو ال أحد»،
تعبيرا عن االرتهان لسطوة الفكر األحادي/
ال ــرجـ ـع ــي ،واسـ ـتـ ـع ــادة ل ـف ــان ـت ــازي ــا الــرئ ـيــس
ّ
املـتـعــالــي ،ال ــواح ــد /األحـ ــد .ومـعـلــوم أن ذ ّلــك
السلوك الشعبوي ،املترع باملديح ،واملؤثث
بالتهليل والتصفيقّ ،
معلن
يعبر عن حنني
ً
ممارسات دعائية
للدكتاتورية ،ويستحضر
ٍ
ً
مـقـيـتــة سـئـمـهــا ال ـتــون ـس ـيــون زم ــن الـحـبـيــب
بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي.
وش ـ ـه ـ ــدت سـ ـن ــة  2019أي ـ ـضـ ــا ص ـ ـعـ ــود مــا
ُي ـعــرف بـتـ ّـيــار قـيــس سـعـ ّـيــد ،وه ــو تـ ّـيــار غير
م ـت ـج ــان ــس مـ ــن حـ ـي ــث ت ــرك ـي ـب ـت ــه ال ـف ـئ ــوي ــة،
وي ـبــدو فــي الـظــاهــر تـلـقــائـيــا ،وغـيــر ْ
مهيكل.
ُ
ل ـكــن ت ــدي ــره ف ــي ال ــواق ــع تـنـسـيـقـيــات (ل ـجــان
ّ
ّ
شعبية) منظمة وغير معلنة غالبا .ويــروج
«الـ ـقـ ـيـ ـسـ ـي ــون» ف ـ ـكـ ــرة افـ ـتـ ـك ــاك ال ـ ــدول ـ ــة مــن
اإلســام السياسي خصوصا ،ومــن األحــزاب
عموما ،واستئناف ثــورة  17ديسمبر.2010
ّ
غاضبون من األداء
وانـخــرط في هــذا التيار ّ
االقتصادي والتنموي املتعثر خالل العشرية
الديمقراطية املنقضية ،وقوميون مهووسون
بعداء اإلسالميني ،وأحــزاب يسارية ذريرية
(صغيرة) خسرتٌ االستحقاقات االنتخابية
بعد الثورة ،وطيف من أتباع النظام القديم
ال ــذي ــن ت ـ ّ
ـرب ــوا ع ـلــى الـتـصـفـيــق لــاس ـت ـبــداد،
وف ـق ــدوا كـثـيــرا م ــن سـطــوتـهــم وامـتـيــازاتـهــم
فــي الــزمــن الــديـمـقــراطــي .يـضــاف إل ــى هــؤالء
ّ
ـش
ف ـئــة م ــن ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ّ ظ ــل ــوا ع ـلــى هــامـ ً
الـقــرار بعد ال ـثــورة ،ويعلقون آم ــاال عريضة
ّ
ـدون أن
على الرئيس قيس سعيد ،فهم يــريـ ّ
ّ
يمكنهم فــي مـفــاصــل ال ــدول ــة ،وأن ًيشغلهم
ً
فــورا ،وأن يضمن لهم هجرة نظامية سهلة
إلى الخارج .ويلتقي هــؤالء ،على اختالفهم،
ع ـنــد تـمـجـيــد ال ــرئ ـي ــس ،واع ـت ـب ــاره ال ـصــواب
ّ ّ
املطلق ،ومطالبته بحل كل كبيرة وصغيرة
مــن مـشـكــات تــونــس ال ـعــديــدة .وعـلــى الــرغــم
ّ
تضمنته التدابير االستثنائية واألمــر
مما
الرئاسي عدد  117من انزياح عن الدستور،
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ظلّت نوستالجيا
الديكتاتورية شعورًا
يُخالج ط ْيفًا معتبرًا
من التونسيين منذ
السنوات األولى التي
تلت الثورة
تيّار قيس سعيّد غير
متجانس من حيث
تركيبته الفئوية،
ويبدو في الظاهر
تلقائيًا ،وغير مه ْيكل

ومركزة للسلطة بيد الحاكم الفرد ،من دون
رقيب وال حسيب ،ومن دون تسقيف زمني،
ّ
فإن املحسوبني على الرئيس ال يرون حرجا
شعارات من
ٍ
في تخوين معارضيه ،وترديد ّ
قبيل «التدابير االستثنائية تمثلني»« ،الله
ّ
سعيد ما كيفو (ليس
أحــد ،الله أحــد ،قيس
مـثـلــه) أح ــد» ،وذل ــك إمـعــانــا فــي الـحـنــن إلــى
الـحـكــم ال ـس ـل ـطــوي /الـ ـف ــردي ،وب ـغــايــة إغ ــراء
للرئيس وتحفيزه ألن يلبس ّ
جبة الديكتاتور
ّ
املطلق /الحاكم بأمره في كل شيء ،وتحميله
تاليا عواقب الفشل أو النجاح ال محالة.
ويمكن من منظور أنتروبولوجي ،تحليلي،
تفسير الـقــابـلـيــة لــاسـتـبــداد ل ــدى ف ـئــةٍ من
ّ
الـتــونـسـيــن ب ـع ـ ّـدة م ـع ـط ـيــات ،ل ـع ــل أهـ ّـمـهــا
ّ
أن الـنــاس ت ـعـ ّـودوا على ام ـتــداد عـقــود بعد
االسـ ـتـ ـق ــال ع ـل ــى ح ـك ــم ال ــرئ ـي ــس ال ــواح ــد،
ّ
األب /الراعي ،املهيمن على كل الصالحيات
والسلطات ،ومنحوه في ثقافتهم املتكلسة،
ال ــدوغـ ـم ــائـ ـي ــة ،وسـ ـل ــوكـ ـه ــم االنـ ـطـ ـب ــاع ـ ّـي/
عليةّ ،
االنفعالي مكانة ّ
وقوة خارقة ،وظنوا
ّ
ّأنه كائن متعالّ ،
مؤبد ،بيده الحل والعقد،

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

وعليه ّ
استمرار الدولة ووحدتها،
املعول في
ً
ّ
وظ ــن ــوا ال ـب ـلــدّ م ــزرع ــة ل ـلــرئ ـيــس وعــائ ـل ـتــه،
لهم
وبطانته فصفقوا لهم طــويــا ودان ــوا ً
بالوالء ،من دون أن يغنموا من ذلك تنمية
ش ــام ـل ــة ،وال ت ــوزي ـع ــا عـ ـ ــادال لـ ـلـ ـث ــروة ،وال
رفاها ّ
عاما وال ّ
حرية مستدامة .وبسقوط
الــرئ ـيــس ،ش ـعــرت تـلــك ال ـج ـمــوع بــالـعـطــالــة
والـ ـي ــأس ،وال ـن ـقــص ،والـ ـف ــراغ ،فـسـعــت إلــى
ْ
ف
إحـيــاء ص ــورة الــرئـيــس /الزعيم على كي ٍ
ما ،تحقيقا لوجودها املعطوب وملصالحها
ّ
الضيقة .يضاف إلى ذلك صعوبة
الفئوية
ّ ّ
ّ
رد ال ــن ــاس ع ــم ــا ألـ ـف ــوا ،وح ــداث ــة الـتـجــربــة
تعمر ُ
الديمقراطية في البالد ،التي لم ّ
بعد
طــويــا ،ولــم تـ ّ
ـرســخ جــذورهــا فــي االجتماع
ّ
التونسي لقصر املدة من ناحية ،ولتقصير
ّ
مكونات املجتمع املدني (جمعيات ،أحزاب،
ن ـق ــاب ــات) ف ــي ن ـشــر ال ـث ـقــافــة الــديـمـقــراطـيــة،
وإقناع الـعـ ّ
ـوام والشباب الصاعد بقيمتها
التحريرية والــوجــوديــة العالية من ناحية
أخـ ـ ــرى .هـ ــذا إلـ ــى ج ــان ــب انـ ـخ ــراط ال ـفــرقــاء
ال ـس ـيــاس ـيــن ،حــاك ـمــن ومـ ـع ــارض ــن ،بعد
ال ـث ــورة ف ــي م ـع ــارك أيــديــولــوج ـيــة طــاحـنــة،
محتدم على مراكز الحكم ،وهو ما
وصراع
ٍ
ٍ
استهلك كثيرا من الــوقــت ،وامل ــال ،والجهد،
وع ـ ــدم ال ـت ـفــات ـهــم ،بـ ــدل ذل ـ ــك ،إلـ ــى ضـ ــرورة
ت ـح ـصــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة بـ ــإرسـ ــاء مـحـكـمــة
دستورية ،وتجريم تبييض الديكتاتورية،
ووض ــع حـ ّـد للفساد واإلف ــات مــن العقاب،
وهو ما فتح املجال لصعود أنصار الثورة
ْ
ّ
املضادة وقوى ّ
ّ
الشد إلى الخلف .كما أن فشل
النخب الحاكمة في رفد املنجز الحقوقي/
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ب ـن ـق ـلــةٍ ً اق ـت ـص ــادي ــةٍ نــوع ـيــة،
ً
تضمن لـلـنــاس درج ــة مـعـتـبــرة مــن الــرفــاه،
ســاهــم ف ـ ّـي جـعــل الــديـمـقــراطـيــة الـتــونـسـيــة
ّ
فقيرة ،هشة وبال عائد تنموي ،وعــزز ذلك
عـمـلـ ّـيــا م ــن اح ـت ـمــاالت ص ـعــود الـشـعـبــويــة،
وانتشار نوستالجيا الديكتاتورية.
خ ـت ــا ًم ــا ،ل ــم ت ـكــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي تــونــس
ْ
ـال
حــالــة مــع ـطــاة .بــل كــانــت ث ـمــرة ك ـفــاح أج ـيـ ٍ
مــن الـحـقــوقـيــن ،والـسـيــاسـيــن ،والنقابيني،
ُ ّ
وجــل املواطنني.
والـشـهــداء ،وسجناء ال ــرأي،
وأحــرى بالتونسيني بــذل الجهد للمحافظة
ع ـل ــى هـ ــذا امل ـك ـس ــب ت ـكــري ـســا ملـ ـش ــروع دول ــة
املــواط ـنــنّ .أم ــا الــديـكـتــاتــوريــة فــا يـمـكــن أن
ت ـكــون ح ـم ـيــدة ،وال ع ــادل ــة ،وال ت ـقـ ّـدم ـيــة .بل
ـامــة ،وش ـ ّـر مـحــض ،ي ـ ّ
هــي مفسدة عـ ّ
ـؤدي إلى
ْ
ْ
هدر الطاقة ،وقمع املختلف ،وتحنيط الفكر،
ومصادرة ّ
الحرية ،وخراب العمران ال محالة.
(كاتب وأستاذ جامعي تونسي)
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إنقاذ مهاجرين حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

ّ
أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت يومي األحد واإلثنني في بحر املانش (القناة اإلنكليزية)
الشمالية في محاولة للوصول
 213مهاجرًا أبحروا على منت قوارب متهالكة من سواحل البالد
ّ
إلــى إنكلترا .وقالت مديرية األمــن في املانش وبحر الشمال في بيان إنــه تـ ّـم ليل األحــد  -اإلثنني
ّ
اإلبــاغ عن قــوارب عدة تواجه صعوبات قبالة السواحل الشمالية وبا دو كاليه ،مشيرة إلى أن
ّ
ّ
عمليات اإلنقاذ التي أطلقت إثــر ذلــك تواصلت خــال نهار اإلثنني .وأكــد البيان أن جميع هؤالء
(فرانس برس)
املهاجرين «ساملون ومعافون».
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مصر :توثيق إخفاء أب وأوالده منذ  5سنوات

تلقت «الشبكة املصرية لحقوق اإلنسان» استغاثة من أسرة املواطن السيناوي سيد أحمد سالم
سيد أحمد من أبناء قبيلة البياضية ،حــول اختفائه وأربعة من أوالده ،وذلــك بعدما اعتقلتهم
قــوة عسكرية كبيرة من الجيش املـصــري ،صباح  7نوفمبر /تشرين الثاني  ،2016إثــر اقتحام
منزلهم بمركز نخل وسط سيناء .وسبق أن أعربت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم
املتحدة ،عن مخاوفها بشأن املمارسات املقلقة من التهجير واإلخفاء القسري والتعذيب وغيرها
(العربي الجديد)
من ضروب املعاملة السيئة للمحتجزين ،في شبه جزيرة سيناء.

المناخ
يهدد
ّ
118
مليون
أفريقي

ّ
حذرت املنظمة العاملية لألرصاد الجوية،
بالشراكة مع وكاالت االتحاد األفريقي،
م ــن ّأن األنـ ـه ــار ال ـج ـل ـيــديــة ف ــي شــرقــي
أفريقيا ستختفي خالل عقدين ،بينما
سيواجه  118مليون فقير اآلثار الناتجة
عــن ذل ــك مـثــل الـقـحــط والـفـيـضــانــات أو
االرت ـف ــاع الـكـبـيــر فــي درجـ ــات ال ـح ــرارة،
ورب ـم ــا ي ـ ــؤدي تـغـيــر امل ـن ــاخ أي ـض ــا إلــى
ان ـخ ـفــاض ث ــاث ــة ف ــي امل ــائ ــة م ــن الـنــاتــج
املـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ل ـ ـل ـ ـقـ ــارة ب ـح ـل ــول
منتصف القرن .وكان عام  2020ثالث
أش ــد األعـ ــوام حـ ــرارة فــي أفــريـقـيــا على
اإلط ـ ــاق ،إذ ارت ـف ـعــت الـ ـح ــرارة بـمـقــدار
 0.86درجــة مئوية عــن متوسط درجــة
الحرارة في العقود الثالثة التي سبقت
عــام  .2010وقــال األمــن العام للمنظمة
العاملية لألرصاد الجوية بيتيري تاالس،
فــي مقدمة التقرير« :يشير االنكما ش
السريع آلخــر األنهار الجليدية امل تبقية
في شرق أفريقيا ،والتي من املتوقع أن
تذوب بالكامل في املستقبل القريب ،إلى
خـطــر ح ــدوث تغيير ال رج ـعــة فـيــه في
النظام البيئي لكوكب األرض» .وتوقع
ّ
أن ــه ،وفقًا للمعدالت الحالية ،ستختفي
ج ـم ـي ــع مـ ـن ــاط ــق ال ـج ـل ـي ــد االسـ ـت ــوائـ ـي ــة
الـثــاث فــي أفــريـقـيــا ،وهــي كليمنجارو
ف ــي ت ـنــزان ـيــا وج ـب ــل كـيـنـيــا ف ــي كينيا
وروينزوريس األوغندية ،بحلول العقد
الــذي يبدأ في  .2040من جهتها ،قالت
مفوضة الــزراعــة في االتحاد األفريقي،
جــوزي ـفــا ســاكــو« :ب ـح ـلــول ع ــام ،2030
تشير الـتـقــديــرات إلــى ّأن مــا يصل إلى
 118مليون شخص يعيشون في فقر
مدقع سيواجهون الجفاف والفيضانات
والـ ـح ــرارة ال ـش ــدي ــدة ،إذا ل ــم يـتــم اتـخــاذ
تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك».
(رويترز)

(بونيفاس موثوني)Getty /

الكويت :الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الكويت ـ خالد الخالدي

تسعى وزارة الصحة الكويتية إلى توعية
النساء الكويتيات واملقيمات حول أهمية
الفحص املبكر لـســرطــان ال ـثــدي ،فــي ظل
االرت ـف ــاع الـكـبـيــر فــي أع ــداد اإلص ــاب ــات فــي الـبــاد
خالل الفترة األخيرة .وتنشط حمالت التوعية في
شهر أكتوبر/تشرين األول ،وهــو شهر التوعية
بسرطان الثدي ،وتحاول وزارة الصحة حث أكبر
عــدد مــن النساء لالستفادة مــن الفحص املجاني
في املراكز الصحية.
وتـقــول وزارة الصحة إن  13.6مــن كــل ألــف امــرأة
ف ــي ال ـك ــوي ــت م ـص ــاب ــة ب ـس ــرط ــان ال ـ ـثـ ــدي ،م ـقــارنــة
بــأربــع نـســاء مــن أصــل ألــف ام ــرأة فــي دول أوروب ــا
والواليات املتحدة األميركية .كما أن عدد النساء
املصابات بسرطان الثدي سنويًا هو أكثر من 600
ام ــرأة ،ويشكلن  40في املائة من نسبة املصابات
بــأمــراض السرطان فــي الـبــاد ،بعدما كــن يشكلن
قـبــل س ـنــوات نسبة ال تــزيــد عــن  15فــي املــائــة من
املصابات بالسرطان.
وي ــؤك ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـح ـم ـلــة الــوطـنـيــة
للتوعية بالسرطان «كان» ،خالد الصالح ،أن هناك
زيادة كبيرة في عدد اإلصابات بسرطان الثدي في

الكويت ،إذ تضاعف عــدد النساء املصابات أربع
مرات خالل عقدين ،كما أن نسبة الوفيات بسبب
ســرطــان الـثــدي تبلغ  8وفـيــات مــن أصــل  100ألف
نسمة ،عازيًا السبب إلى عدم وجود ثقافة الفحص
املـبـكــر ل ــدى ال ـن ـســاء ،األمـ ــر الـ ــذي أدى إل ــى زي ــادة
نسبة اإلصابات وارتفاع نسبة الوفيات من جراء
اإلصابة بسرطان الثدي.
ويـقــول الـصــالــح ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد»« :أه ــم شيء
بالنسبة لـلـنـســاء ،خـصــوصــا مـمــن ت ـجــاوزن عمر
األرب ـعــن عــامــا ،ض ــرورة الفحص املبكر لسرطان
الـثــدي ،وعــدم الشعور بالخجل من هــذا الفحص.
ع ـل ــى ال ـعـ ـك ــس ،ف ـ ــإن ال ـف ـح ــص امل ـب ـك ــر يـ ـ ــؤدي إل ــى
تـخـفـيــض ن ـس ـبــة اإلص ــاب ــة ب ــواق ــع  90ف ــي امل ــائ ــة،
ويقلل معدل الوفيات في حال اإلصابة» .ويؤكد أن
«املعركة هي معركة وعي بالنسبة للنساء ،والحل
األمثل هو الفحص املبكر وال شيء سواه».
وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـس ـت ـمــر ال ـ ــزي ـ ــادة ف ــي م ـع ــدالت
اإلص ــاب ــة بـســرطــان ال ـثــدي فــي الـكــويــت لتبلغ 75
حالة لكل مائة ألف نسمة في عام .2029
من جهتها ،تقول الطبيبة املتخصصة في سرطان
الثدي فــرح صــادق ،لـ «العربي الجديد»« :دشنت
وزارة الصحة الـبــرنــامــج الــوطـنــي للكشف املبكر
عــن أم ــراض الـثــدي فــي دول ــة الـكــويــت ،ويستهدف

حث النساء على الكشف املبكر عن سرطان الثدي،
كــونــه الــوسـيـلــة الـنــاجـعــة لتقليل ف ــرص اإلصــابــة
ب ـن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة جـ ـ ـ ـدًا» .ت ـض ـي ــف« :فـ ـح ــص ال ـث ــدي
باألشعة السينية (أشعة إكس) هو الفحص األمثل
والوحيد للكشف املبكر عن سرطان الثدي .وعلى
الــرغــم مــن زيـ ــادة حـمــات الـتــوعـيــة ،إال أن الــوعــي
بالفحص بني النساء ما زال ضعيفًا».
وخـصـصــت وزارة الـصـحــة خمسة مــراكــز مــوزعــة
على محافظات الكويت إلجــراء الفحوصات ،على
أن يـتــم الـحـجــز ملــوعــد الـفـحــص مــن خ ــال تطبيق
على الهواتف املحمولة ،ويحدد املوعد في غضون
أيام فقط ،وال يقتصر الفحص على شهر أكتوبر/
تشرين األول «الخاص بالتوعية بسرطان الثدي»،
بــل إن ــه مـتــوفــر ط ــوال ال ـعــام لـكــل ام ــرأة مقيمة في
الـكــويــت ،عـلــى أن يـتـجــاوز عـمــرهــا  40عــامــا ،كــون
نسب اإلصابة بسرطان الثدي هي األعلى في هذا
العمر تحديدًا.
وتقول صادق إن تصوير الثدي الشعاعي (فحص
امل ــام ــوغ ــرام) ي ـجــب أن ي ـج ــرى ل ـكــل س ـي ــدة بلغت
األرب ـع ــن عــامــا ول ــم تـجــر فـحـصــا مـنــذ ع ــام كــامــل،
وي ــزداد أهميته بالنسبة للنساء الـلــواتــي أصنب
بسرطان الثدي سابقًا.
من جهتها ،تقول رئيسة البرنامج الوطني للكشف

فحص ذاتي
تؤكد رئيسة البرنامج الوطني للكشف المبكر
عن أمراض الثدي ،الطبيبة هناء الخواري ،على
ضــرورة التصوير الشعاعي للثدي بدءًا من سن
األربعين .وفي حال ظهور أية أعــراض بالثدي،
يجب الذهاب إلى المستشفى إلجراء الفحوصات
الالزمة ،مشددة على أهمية الفحص الذاتي
بشكل شهري والفحص اإلكلينيكي دوريًا.

املبكر عن أمراض الثدي ،الطبيبة هناء الخواري،
إن س ـبــب ت ـضــاعــف اإلصـ ــابـ ــات ب ـس ــرط ــان ال ـثــدي
أرب ــع م ــرات فــي الـكــويــت يـعــود إلــى «ت ــردد النساء
ف ــي الـفـحــص امل ـب ـكــر ،خــوفــا م ــن اك ـت ـشــاف امل ــرض،
باإلضافة إلى أنماط الحياة املتغيرة وزيادة نسبة
السمنة وتـنــاول هــرمــون األسـتــروجــن ،وهــذا أمر
خطير جدًا» .تختم« :كما أننا ال نستطيع تجاهل
األسباب الجينية والوراثية».
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ليبيا :مراكز التقوية
جزء من التعليم

تشهد مدينة كريتر الواقعة في العاصمة اليمنية
المؤقتة عدن تهجيرًا قسريًا ألهلها ،ممن يتهمون
بدعم إمام النوبي .هؤالء يجبرون من قبل قوات
المجلس االنتقالي الجنوبي على مغادرة بيوتهم ،ليتم
هدمها وإحراقها

تهجير
في عدن
عدن ـ أسعد سليمان

ّ
هجرت قــوات املجلس االنتقالي
الجنوبي عـشــرات الـعــائــات من
م ـنــازل ـهــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة املــؤقـتــة
ع ـ ــدن ،ج ـنــوبــي ال ـي ـم ــن ،وأح ــرق ــت وهــدمــت
منازل بالقوة ،على خلفية األحداث األخيرة
التي شهدتها مدينة كريتر بني قوات تابعة
للمجلس االنـتـقــالــي ،وأخ ــرى تـمــردت عليه
بـسـبــب خ ــاف ــات أجـنـحــة عـسـكــريــة وأمـنـيــة
داخله ،انتهت بهزيمة القيادي إمام النوبي.
أحداث التهجير هذه تحدث على مقربة من
قصر املعاشيق ،حيث الحكومة الشرعية
الـيـمـنـيــة ،ال ـتــي ل ــم تـبــد أي ردة فـعــل حـيــال
التهجير القسري للمواطنني .فــي املقابل،
تطالب منظمات حقوقية بوقف االنتهاكات.
وي ـ ـقـ ــول حـ ـق ــوقـ ـي ــون ونـ ــاش ـ ـطـ ــون وب ـع ــض
أهــالــي مــديـنــة كــريـتــر فــي ع ــدن ،لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن أك ـث ــر م ــن مــائ ـتــن وخـمـســن
شـخـصــا ه ـجــروا مــن مـنــازلـهــم ق ـس ـرًا خــال
األيــام القليلة املاضية في جبل الفرس في
ً
املــدي ـنــة ،ف ـضــا ع ــن ح ــرق وتــدم ـيــر وإخ ــاء
ً
نحو خمسني منزال في جبل الفرس بشكل
خــاص وكريتر بشكل عــام ،بواسطة قــوات
تــابـعــة لـلـمـجـلــس االن ـت ـقــالــي ،تـحــت ذريـعــة
ال ـب ـنــاء ال ـع ـشــوائــي .لـكــن األه ــال ــي يـشـيــرون
إلى أن السبب الحقيقي للتهجير هو تأييد
شباب من املدينة للنوبي.
يقول أحــد املهجرين ويدعى لــؤي محمود،
لـ«العربي الجديد»« :أخرجونا من منزلنا
ف ــي ج ـبــل الـ ـف ــرس ب ـح ـجــة أنـ ــه غ ـيــر شــرعــي
وبـنــاء عـشــوائــي .ثــم اتهموا سـكــان املنطقة
بدعم إمام النوبي ،وإخفاء مطلوبني لألمن
ملساعدتهم الـنــوبــي فــي األحـ ــداث األخ ـيــرة.
ك ـمــا اع ـت ـب ــروا أن ـن ــا خ ــاي ــا نــائ ـمــة م ـعــاديــة
للجنوب» .يضيف« :عندما رفضنا مغادرة
منزلنا وطلبنا منهم عــدم طــردنــا ،هددنا
أفـ ـ ـ ــراد ت ـل ــك ال ـ ـقـ ــوات بـ ــإحـ ــراق امل ـ ـنـ ــزل بـمــن
فـيــه ،وأج ـبــرونــا عـلــى امل ـغ ــادرة ،وأصبحنا
مشردين نبحث عن مكان نسكن فيه .تفرق
أفراد العائلة بني بيوت األقارب واألصدقاء
بانتظار استئجار منزل جديد».
مــن جهتها ،تقول أمــانــي سعيد لـ«العربي
الجديد» إن قوات تابعة للمجلس االنتقالي
جــاءت إلــى منزلهم وطلبت منهم املـغــادرة
وه ــدم ــت ج ـ ــزءًا م ــن ال ـب ـيــت وأح ــرق ــت ج ــزءًا
آخر منه .وتؤكد «تهجير الكثير من الناس
فــي جبل الـفــرس واملنطقة املحيطة ،وقطع
الطريق املؤدية إلى منازلنا التي كنا نعيش
فيها منذ ما قبل انقالب جماعة أنصار الله
الحوثيني واندالع الحرب» .من جهته ،يقول

يبدو أن النقلة النوعية
في مناهج التعليم
بعيدة المنال في
ليبيا .من هنا ،ال بد من
الحصول على التعليم
األفضل بأية وسيلة
متاحة ،ومنها اللجوء
إلى مركز تقوية
طرابلس ـ العربي الجديد

«المجلس
االنتقالي
الجنوبي» يش ّرد
أهالي كريتر

عبد الله علي لـ«العربي الجديد» إنه غادر
منزله مع عائلته بالقوة حاله حال جيرانه
من أبناء عدن ،علمًا أن
عائالت في املنطقة نفسها لم تهجر كونها
تنتمي إلى مناطق قوات املجلس االنتقالي.
َ
ويـ ـ ــؤكـ ـ ــد أن هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـ ـحـ ـي ـ ـزًا واس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــا
ألشـخــاص دون غيرهم ،ال سيما أن بعض
الـعــائــات أمـهـلــت يــومــن مل ـغــادرة منازلها،
عــدا عــن رفــض دفــع تعويضات للمهجرين
من منازلهم.
ويشير علي إلى أن تلك القوات تسعى إلى
«إنشاء معسكر خاص فيها في املكان نفسه
الذي يتم تهجير املواطنني فيه من منازلهم،
وذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب املـ ــدن ـ ـيـ ــن» .وت ـ ـبـ ــرر
ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي
الجنوبي في عدن ما يحدث قائلة إن هناك
تــوج ـي ـهــات م ــن قـ ـي ــادة االن ـت ـق ــال ــي وق ـي ــادة
محافظة عــدن بــإزالــة كــل البناء املستحدث
والبناء العشوائي في كريتر ،ال سيما في
جـبــل ش ـم ـســان ،امل ـطــل عـلــى املــدي ـنــة وال ــذي
شهد انتشارًا واسعًا للبناء العشوائي.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـق ــول م ـص ــدر خ ــاص ف ــي ق ــوات
املـجـلــس االن ـت ـقــالــي الـجـنــوبــي إن «املـنــاطــق

العشوائية تؤوي الكثير من املطلوبني الذين
ســاعــدوا الـقـيــادي إمــام النوبي على التمرد
في مدينة كريتر ،وإن نازحني من محافظات
ش ـمــال ـيــة واقـ ـع ــة ت ـحــت س ـي ـطــرة الـحــوثـيــن
يـسـكـنــون فــي ه ــذه املـنــاطــق املــزدح ـمــة ،وقــد
تكون بينهم خاليا نائمة» .وترفض قيادة
االنـتـقــالــي دع ــوات حـقــوقـيــة لــوقــف عمليات
التهجير والحرق وتدمير منازل املواطنني
ً
فـ ــي ك ــريـ ـت ــر ،فـ ـض ــا عـ ــن وقـ ـ ــف امل ــداهـ ـم ــات
واالعتقاالت املستمرة منذ انتهاء املواجهات
بني قوات االنتقالي ومسلحي القيادي إمام
ال ـنــوبــي ،فــي الــوقــت ال ــذي تــرفــض تعويض
هذه العائالت املهجرة من مناطقها.
وك ـ ـ ـ ــان ل ـ ـهـ ــذه االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات صـ ـ ــداهـ ـ ــا بــن
امل ــواطـ ـن ــن فـ ــي ع ـ ـ ــدن ،ال س ـي ـم ــا أن قـ ــوات
االنتقالي في عدن تسعى إلنشاء املزيد من
املعسكرات في أجــزاء عــدة من املدينة التي
تعتبرها قــوات االنتقالي مـعــارضــة .لذلك،
تسعى إلى عسكرة املدينة وفرض املزيد من
االنتشار ومالحقة املعارضني ،على الرغم
من كل املطالبات بوقف عمليات التهجير
القسري وإحراق وهدم املنازل في ضواحي
ً
املدينة ،فضال عن منازل داخل املدينة يعود
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عمرها إلى عقود خلت ،باإلضافة إلى اتهام
سكان هؤالء املنازل باالنتماء للقيادي إمام
النوبي.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،يـ ـق ــول رئـ ـي ــس م ـن ـظ ـمــة ال ــراص ــد
لـحـقــوق اإلن ـســان أنـيــس الـشــريــك فــي بـيــان:
«قـلـنــا قـبــل أي ــام أن تـعــدد األطـ ــراف األمنية
التي تنفذ االعتقاالت واملداهمات في كريتر
أدى إلــى سـقــوط ضـحــايــا ،عــدا عــن اإلخـفــاء
والـتـعــذيــب بطريقه انتقامية ال يمكن ألي
طرف أمني أن يمارسه» ،مشيرًا إلى «رصد
وت ــوث ـي ــق أكـ ـث ــر م ــن واقـ ـع ــه إح ـ ـ ــراق م ـن ــازل
ألش ـخــاص مــن كــريـتــر بتهمة االنـتـمــاء إلــى
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هجروا من
عدد األشخاص الذين
ّ
منازلهم خالل األيام الماضية في
مدينة كريتر بعدن

ُ
خرحت األسر واألطفال من
إمام النوبي .وأ ُ
داخل املنازل ،كما أحرقت بيوت بأكملها».
يضيف« :ال أتحدث عن جبل الفرس وملف
ال ـن ــازح ــن وم ــا ح ـصــل م ــن إحـ ـ ــراق لـبـيــوت
الـ ـن ــازح ــن ومـ ـن ــازلـ ـه ــم فـ ــي ج ـب ــل الـ ـف ــرس.
أتـ ـح ــدث ع ــن كــري ـتــر ف ـقــط وإح ـ ـ ــراق م ـنــازل
ألشخاص من أبناء كريتر بتهمة االنتماء
إلمام النوبي».
ويؤكد الشريك أن هناك «إحــراقــا للمنازل.
هـ ـ ــذه الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ــدخـ ـيـ ـل ــة عـ ـل ــى عـ ـ ــدن تـعــد
بـ ـ ــادرة خ ـط ـي ــرة .وإن ل ــم ي ـتــم وقـ ــف الـعـبــث
واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي ت ـح ـصــل فـ ــي كــري ـتــر،
فسنصحو قريبًا على انـتـهــاكــات وجــرائــم
حرب ،وليس حملة أمنية» ،داعيًا «املحافظ
ورئــاســة املجلس االنـتـقــالــي الجنوبي إلى
ً
االهتمام بهذا امللف ووضع كريتر ،محمال
إياهم املسؤولية كاملة».
في املقابل ،يبرر أنصار االنتقالي ما يحدث
باعتباره ضرورة لضبط األمن ووقف البناء
العشوائي ،متهمني األهالي في تلك املناطق
م ــن جـبــل شـمـســان بــاإلن ـت ـمــاء إل ــى مناطق
خاضعة لسيطرة الحوثيني .وتعليقًا على
عمليات االنتقالي فــي جبل الـفــرس ،يقول
رئيس تحرير صحيفة «يافع نيوز» ّ
املقرب
من االنتقالي ياسر اليافعي على صفحته
ع ـلــى «ف ـي ـس ـب ــوك»« :الـ ـن ــازح ــون ف ــي الـعــالــم
كله ،حتى مــأرب ،تقام لهم مخيمات نزوح
خـ ــارج املــدي ـنــة وع ـنــد أط ــراف ـه ــا ،بـيـنـمــا في

عدن أسكنوهم قمم الجبال املطلة على كل
األماكن الحيوية ،بما فيها املطار وامليناء
واملعسكرات .تخيل أن مدنًا سكنية تظهر
لــك فـجــأة عـلــى قـمــم ال ـج ـبــال! كـيــف سيكون
وضع املدينة املستقبلي؟ السؤال ملن يتغنى
بـحــب ع ــدن لـيـحـقــق مـصـلـحــة سـيــاسـيــة أو
مادية» .يضيف« :قبل شهر تقريبًا ،اطلعت
على ملف فيه أكثر مــن  700اســم لنازحني
بنوا بيوتًا وسكنوا في جبال كريتر واملعال
وال ـتــواهــي ،وجميعهم مــن صـنـعــاء وذم ــار
وتعز والـحــديــدة .وأمــام كل اســم عــدد أفــراد
األسـ ــرة ورق ــم ال ـهــاتــف .وق ــد أع ــدت منظمة
ح ـقــوق ـيــة ال ـك ـش ــف ويـ ـج ــرى الـ ـت ــواص ــل مــع
منظمات دولية إلخالء مواقعهم» ،مضيفًا:
«امل ـهــم أال يبني ن ــازح بيتًا عـلــى قـمــة جبل
م ـطــل ع ـلــى ق ـلــب مــدي ـنــة ت ـع ـيــش ص ــراع ــات
ومؤامرات وحروبًا» .يتابع« :أتحدى الذين
يدعون أنهم حقوقيون بهدف كسب املال أن
ينظموا رحلة إلى جبل نقم أو النهدين أو
الجبال املطلة على مذبح .على الحقوقيني
واملنظمات رفع التقارير للحكومة ومنظمة
ال ـه ـجــرة ال ــدول ـي ــة واألم ـ ــم امل ـت ـحــدة لتوفير
مخيمات نزوح تضمن حياة كريمة لهؤالء
الـ ـن ــازح ــن ،وت ـح ـفــظ كــرام ـت ـهــم ومـسـتـقـبــل
ً
أط ـف ــال ـه ــم ،ب ـ ــدال م ــن ال ـت ـش ــرد ف ــي ال ـج ـب ــال.
الجميع سيكون معهم وداعمًا لهم».
ولـ ـ ــم ت ـب ــد ال ـح ـك ــوم ــة أي ردة ف ـع ــل ح ـيــال
عمليات التهجير الـقـســري الـتــي ترتكبها

أخرجونا من منزلنا في
جبل الفرس بحجة أنه غير
شرعي وبناء عشوائي
تبد الحكومة أي ردة
لم ِ
فعل حيال التهجير الذي
ترتكبه قوات االنتقالي

قــوات تابعة للمجلس االنتقالي في أحياء
قــريـبــة مــن قـصــر املـعــاشـيــق ،مـقــر الحكومة
ورئ ـي ـس ـه ــا .ومـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ش ـه ــر أك ـت ــوب ــر/
تشرين األول الجاري ،شنت قوات املجلس
االنـ ـتـ ـق ــال ــي الـ ـجـ ـن ــوب ــي ح ـم ـل ــة اعـ ـتـ ـق ــاالت
واس ـعــة فــي مــديـنــة كــريـتــر .وقــالــت مـصــادر
حقوقية إن املداهمات طاولت العشرات من
ً
املـنــازل ،وتـجــاوزت حتى اللحظة  40منزال
فــي املــديـنــة ،وشــوهــد ع ـشــرات ال ـنــاس ممن
اعـتـقـلـتـهــم قـ ــوات امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي وهــم
يـنـقـلــون إل ــى ج ـهــات غـيــر م ـعــروفــة ،بتهمة
مساعدة القيادي إمام النوبي الذي خاض
املواجهات ضد االنتقالي.

إيطاليا :إلزامية لقاحات كورونا تفيد «الفاشيين»
في مرحلة ما قبل
االنتخابات المقرّرة بعد
أسابيع ،تجلب حملة
الحكومة اإليطالية
لفرض التحصين اإللزامي
ضد كوفيد 19-مكاسب
ّ
أقل للحكومة اإليطالية
الحالية ،في مقابل
رفع مستوى التأييد
لـ«الفاشيين»

الفتة تربط جواز
التحصين بالنازيين
(سامنتا زوتشي)Getty /

ناصر السهلي

تـطـ ّـبــق الـسـلـطــات اإلي ـطــال ـيــة ،مـنــذ إبــريــل/
ن ـي ـس ــان املـ ــاضـ ــي ،ق ــان ــون ــا ي ـل ــزم املــوظ ـفــن
بـتـلـقــي ل ـق ــاح م ـض ــاد ل ـك ــوف ـي ــد 19-م ــن أجــل
يخضع
االح ـت ـف ــاظ بـعـمـلـهــم .وب ــال ـت ــأك ـي ــد،
ّ
عاملو القطاع الصحي لهذا الشرط ،إذ إنه
في ّ
مقدمة القطاعات الحيوية في مواجهة
وبـ ــاء ك ــورون ــا .لـكــن م ــا يـلـفــت االن ـت ـبــاه هو
رف ــض آالف األش ـخ ــاص ،مــن بينهم أطـبــاء
وم ـم ــرض ــون ،االعـ ـت ــراف بّـف ـيــروس كــورونــا
الجديد في األســاس وتلقي اللقاحات ذات
ال ـص ـلــة ،م ــا يـجـعـلـهــم ي ـخ ــاط ــرون بـخـســارة
ّ
ّ
يتوعد
أعمالهم ،علمًا أن القانون اإللزامي
بإرسال املمتنعني عن عملية التحصني إلى
بـيــوتـهــم فــي إجـ ــازة بــا أج ــر مل ـ ّـدة شـهـ َـريــن،
ً
وص ــوال إلــى التلويح بفصلهم نهائيًا من
وظائفهم.
ُ
وت َع ّد إيطاليا ّمن بني أكثر الدول األوروبية
تضررًا من تفشي فيروس كورونا الجديد

ّ
في ربيع عام  ،2020لكن وفاة آالف وإصابة
مئات اآلالف بالوباء ،لم تمنعا إنكار الوباء
ورفض اللقاحات الحقًا .وقد ّ
تطور السجال
أحـيــانــا إل ــى صــدامــات مـتـكـ ّـررة فــي الـشــارع
بني املنكرين والشرطة ،فيما نظرت املحاكم
فــي ش ـكــاوى ت ـقـ ّـدم بـهــا مهنيون فــي مجال
حــة طــال ـبــوا ب ــإص ــدار أح ـك ــام تعفيهم
ال ـص ـ ّ
ّ
من تلقي اللقاحات ،األمــر الــذي أزم العالقة
بني الحكومة ورافضي التحصني .وهو ما
يجعل الوضع في إيطاليًا مخالفًا للوضع
فــي مجتمعات أوروب ـي ــة أخ ــرىّ ،أدت فيها
ّ
حمالت التحصني إلى تشكل مناعة القطيع
املـطـلــوبــة ملــواجـهــة ال ــوب ــاء ،كـمــا هــي الـحــال
فــي الــدن ـمــارك الـتــي أن ـجــزت تحصني نحو
 80في املائة من سكانها ،األمــر الــذي سمح
ب ـعــودة ال ـح ـيــاة إل ــى طبيعتها عـلــى الــرغــم
من استمرار الحذر ّ
مما قد تخلقه موجات
اإلن ـف ـل ــون ــزا امل ــوس ـم ـيــة ب ـ ــدءًا م ــن أك ـت ــوبــر/
تشرين األول الجاري.
وم ـســألــة اإلنـ ـك ــار ت ـلــك ف ــي إي ـطــال ـيــا ليست

تطور السجال إلى
ّ
صدامات متك ّررة في
الشارع بين المنكرين
والشرطة
لم تتراجع الحكومة
ولوحت
عن مواقفها
ّ
بمزيد من التشدد
ع ــادي ــة ،إذ تـشـمــل آالف ــا ي ـخــوضــون مـعــارك
قــانــون ـيــة م ــع ال ـس ـل ـطــات ،بـلـغــت ك ــذل ــك حـ ّـد
توجيه تهديدات بقتل سياسيني بــارزيــن،
م ــن بـيـنـهــم رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء م ــاري ــو دراغ ــي،
فـيـمــا كـشـفــت ال ـشــرطــة مـخـطـطــات الفـتـ ّعــال
جماعات ،تصف إج ــراءات الحكومة بأنها

تشهد مراكز تقوية الـقــدرات الدراسية
ً
ل ـل ـطــاب إقـ ـب ــاال ك ـب ـي ـرًا ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،في
ظ ــل ح ــال اإلربـ ـ ــاك ف ــي عـمـلـيــة التعليم
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي كـ ـ ــررت ،خـ ــال أعـ ــوام
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة واألش ـ ـه ـ ــر األخ ـ ـيـ ــرة
امل ــرت ـب ـط ــة ب ـت ـف ـشــي ج ــائ ـج ــة كـ ــورونـ ــا،
ظاهرة إنهاء العام الدراسي من دون أن
يستكمل الطالب املناهج املقررة.
ويـ ـلـ ـج ــأ هـ ـ ـ ــؤالء إلـ ـ ــى مـ ــراكـ ــز ال ـت ـق ــوي ــة
لـ ـتـ ـع ــوي ــض مـ ـ ــا فـ ــات ـ ـهـ ــم مـ ـ ــن ح ـصــص
واالس ـت ـع ــداد لـلـعــام ال ــدراس ــي الـتــالــي،
وهـ ـ ــو مـ ــا ت ـف ـع ـل ــه مـ ـن ــذ ثـ ـ ــاث سـ ـن ــوات
الـ ـط ــالـ ـب ــة م ـ ــن ط ــرابـ ـل ــس ف ـ ــي امل ــرح ـل ــة
اإلعدادية صالحة فليليح ،التي تعتبر
مراكز التقوية جزءًا من عملية التعليم
في البالد.
وف ــي إب ــري ــل /نـيـســان امل ــاض ــي ،أعلنت
وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
ال ــوط ـن ـي ــة خ ـط ــة حـ ـ ــددت ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
الدراسي للمرحلة األساسية في مطلع
أغسطس /آب املاضي ،ونهاية املرحلة
اإلعـ ـ ــداديـ ـ ــة فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــان ــي مــن
أغسطس /آب أيضًا ،واملرحلة الثانوية
مطلع سبتمبر /أيلول املاضي .لكنها
عـ ــدلـ ــت هـ ـ ــذه املـ ــواع ـ ـيـ ــد ف ـ ــي مـنـتـصــف
يــونـيــو /حــزيــران عـبــر تقديمها شهرًا
واح ـدًا بالنسبة للمرحلتني االبتدائية
واإلعــداديــة إلى يوليو /تموز املاضي،
وكذلك للمرحلة الثانوية إلى أغسطس/
آب ،ما أربك املعلمني واملدارس.
تقول مديرة مدرسة عني زاره للتعليم
األس ــاس ــي الـحـكــومـيــة س ــارة الشفتري
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد»« :اضـ ـط ــرتـ ـن ــا
القرارات املفاجئة إلى مضاعفة الجهود
وتـ ـس ــري ــع مـ ـن ــح الـ ـحـ ـص ــص فـ ــي شـكــل
غ ـي ــر الئ ـ ــق ت ـع ـل ـي ـم ـيــا مـ ــن أج ـ ــل إك ـم ــال
املناهج ،وذلــك بسبب فوضى القرارات
الحكومية غير املدروسة».
وتــاب ـعــت« :أرادت الـ ـ ــوزارة عـبــر تقديم
مواعيد إنهاء العام الدراسي بالنسبة
لـكــل الـصـفــوف التمهيد إلط ــاق الـعــام
الــدراســي الجديد في موعد متقدم في
سبيل تجنب تــأخـيــر إط ــاق الــدراســة،
كما حصل في السنوات املاضية .لكن
الـقــرار كــان سيئًا ،ولــم يخضع لدراسة
جـيــدة لــوضــع املـنــاهــج ،تمهيدًا إلعــادة
مــواع ـيــد ب ــدء وإنـ ـه ــاء ال ـع ــام ال ــدراس ــي
تدريجًا الى وضعها الطبيعي».
وفيما ّ
تقر الشفتري بحاجة الطالب الى
دورات تقوية كي يستدركوا ما فاتهم،
أكـ ــدت فـلـيـلـيــح ف ــي حــديـثـهــا لــ«الـعــربــي
الجديد» أنها مضطرة إلى اللجوء إلى
املدارس الخاصة لتعويض ما فاتها «ما
يجعلني أنـفــق أكـثــر مــن طــاب امل ــدارس
ال ـخــاصــة ،وأض ـطــر أحـيــانــا إل ــى التنقل
بني أكثر من مركز للبحث عن األفضل».
وتحاول فليليح مع ثالثة من زميالتها
ي ــدرس ــن ف ــي املـ ــدرسـ ــة ذاتـ ـه ــا ال ـل ـحــاق
بحصص أكثر من ثلث املنهج الدراسي
للسنة الـثــانـيــة مــن املــرحـلــة اإلع ــدادي ــة.
وت ـق ــول« :نـحــن اآلن عـلــى أع ـتــاب الـعــام
الدراسي الجديد ،وسنبدأ بعد شهرين
ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال عـ ــامـ ــا دراس ـ ـيـ ــا

«مـ ـ ــؤامـ ـ ــرة» و«مـ ـنـ ـح ــى ل ـح ـك ــم دكـ ـت ــات ــوري
للمجتمع» ،أعمال عنف وفوضى .وأشارت
صحف محلية إلى تعليق عمل  728طبيبًا
ُ
مــن دون أج ــور ،وإل ــى رغـبــة مـمــرضــن كثر
ف ــي ال ـت ـخ ـلــي ع ــن م ـه ـن ـهــم اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى
اإلجراءات الصارمة.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن اتـ ـ ـس ـ ــاع ن ـ ـطـ ــاق ال ــرف ــض
واالحتجاجات في الشارع ،لم تتراجع روما
ع ــن م ــواق ـف ـه ــا ،ول ــوح ــت بـ ــإصـ ــدار م ــزي ــد مــن
القوانني املشددة لرفع معدالت التحصني التي
ّ
تشهد تراجعًا ،علمًا أن مخططها للتحصني
ّ
يلحظ رفــع عــدد املوظفني املحصنني إلــى 23
َ
القطاعني ّالعام والخاص ،من أجل
مليونًا في
الخروج من مــأزق تأخرها عن حمالت باقي
الـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة .م ــن ه ـنــا ،يـتـعـ ّـن حـصــول
مـ ــايـ ــن عـ ـل ــى «ج ـ ـ ـ ــواز ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد »19-سـ ــاري
املـفـعــول بـحـلــول منتصف أك ـتــوبــر /تشرين
األول الجاري ،تحت طائلة دفع غرامة مالية
والتوقيف عن العمل من دون أجر.
وت ــواك ــب نـقــابـتــا األط ـب ــاء وامل ـحــامــن خطة

جديدًا ،لــذا قــررت وزارة التعليم إجــراء
االمـ ـتـ ـح ــان ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـك ــل امل ـن ـه ــج،
رغــم أن جميع مسؤوليها يعلمون أن
املدارس لم تكمله».
وتـ ــدأب املـ ــدارس الـخــاصــة عـلــى إطــاق
دورات الـتـقــويــة خ ــال ف ـتــرات اإلج ــازة
الصيفية .ويؤكد مدير مركز «املتوفق
للدورات التخصصية» الخاص محمد
عــامــر أن عــدد املــراكــز يـتـجــاوز  300في
العاصمة طرابلس وحدها ،ويستقبل
ك ــل م ـن ـهــا أس ـبــوع ـيــا  180طــال ـبــا على
األق ـ ـ ــل ،خ ـص ــوص ــا أولـ ـئ ــك ف ــي امل ــراح ــل
اإلعــداديــة والثانوية الــذيــن يستعدون
لتقديم االمـتـحــانــات النهائية .ويقول
عــامــر لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :ل ــم يــدرس
بعض التالميذ نصف املنهج الدراسي،
خ ـصــوصــا ال ـع ــام امل ــاض ــي ال ـ ــذي شهد
تعليق وزارة التعليم الدروس ألسباب
ع ــدة بـسـبــب ارت ـف ــاع اإلص ــاب ــات بــوبــاء
ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـ ـ ــذي أف ـ ـضـ ــى إلـ ـ ــى سـلـسـلــة
إغـ ــاقـ ــات ،وارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ـ ــات الـ ـح ــرارة
نهاية العام الدراسي ،ثم ترك السلطات
صالحية اتـخــاذ ال ـقــرار فــي شــأن وقف
الــدراســة أو عدمها ملكاتب التعليم في
ال ـب ـلــديــات ،م ــا أربـ ــك عـمـلـيــة الـتـعـلـيــم».

وت ـن ـت ـقــد ال ـش ـف ـت ــري وضـ ــع مــؤس ـســات
التعليم فــي ليبيا التي تصفها بأنها
«منهارة» ،وتسأل« :هل لدى كل األسر
الليبية قدرة مادية على إلحاق أوالدها
ب ـم ــراك ــز خ ــاص ــة ل ـل ـت ـقــويــة ،وت ـعــويــض
ما فاتهم من املقرر الــدراســي؟ هــذا أمر
مستحيل ،ويعني أن نسبة كبيرة من
ال ـطــاب سيلتحقون بــالـعــام الــدراســي
التالي من دون أي أســاس لفهم املنهج
الدراسي الجديد املخصص لهم».
وت ــابـ ـع ــت« :ت ــأس ــس ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ل ـت ـح ـق ـي ــق أرب ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـ ــاديـ ـ ــة ،وال ت ـضــم
غالبية مــراكــزه مقومات توفير تعليم
راق ،وبينها أماكن الــدراســة ،إذ يوجد
ٍ
الـقـســم األك ـبــر منها فــي بـيــوت سكنية
م ـس ـت ــأج ــرة ،ك ـم ــا ت ـف ـت ـقــر كـ ـ ـ ــوادره إل ــى
معلمني ذوي ك ـفــاءات عــالـيــة وخـبــرات
كبيرة في مجال تعويض النواقص في
الحصص ،ما يجعلهم غير قادرين على
تأدية أدوراهم في شكل مثالي ،في وقت
يحاولون لفت األنظار إلى قيمتهم في
مجال التعليم عبر تنظيم احتجاجات
ضــد مــا يـعـتـبــرونــه ق ـ ــرارات عـشــوائـيــة،
ي ـط ــال ـب ــون بــوق ـف ـهــا ت ـم ـه ـي ـدًا مل ـمــارســة
عملية تعليم سلسلة وصحيحة».

بعض التالميذ لم يكملوا نصف المناهج في العام األخير (محمود تركية /فرانس برس)

مراكز التقوية باتت جزءًا من التعليم الليبي (حازم بدر /فرانس برس)

ّ
ال ـح ـكــومــة ع ـبــر إص ـ ــدار ب ـيــانــات ت ـح ــذر من
ّ
فـقــدان الـنــاس أعمالهم .لكن املحامي لوكا
ك ــام ـب ــان ــوت ــو ،ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــود ح ـم ـل ــة راف ـض ــة
ّ
ل ـل ـقــاحــات املـ ـض ــادة ل ـك ــوف ـي ــد ،19-ي ـق ــول إن
«إجـ ـ ـ ــراءات ال ـس ـل ـطــات ال تـتـعـلــق بــالـصـحــة
ب ــل بــال ـح ـقــوق الــدي ـم ـقــراط ـيــة ّواألس ــاس ـي ــة
للمواطنني .فالتهديد الــذي يمثله فيروس
كــورونــا الجديد ليس كبيرًا بــدرجــة كافية
ل ـت ـب ــري ــر ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ح ــري ــات ال ـن ــاس
ووسائل كسب قوتهم».
وتـ ـخـ ـل ــق إلـ ــزام ـ ـيـ ــة الـ ـلـ ـق ــاح أزم ـ ـ ــة ثـ ـق ــة بــن
ال ـس ـل ـط ــات ومـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـج ـت ـم ـع ـيــة ،فــي
إيـطــالـيــا وفــرنـســا وأملــانـيــا وهــولـنــدا ودول
ّ
أخرى ،ترى أن «هذا التصرف ينسف مبادئ
الديمقراطية وحرية املواطنني في االختيار
وتحديد مصيرهم» .وقد شهدت دول ّ
عدة
صدامات في الشارع اندلعت بني مجموعات
مشككة باللقاحات وجــدواهــا وبــن أجهزة
ّ
األم ـ ـ ــن ،ع ـل ـمــا أن ال ـح ـك ــوم ــات وال ـس ـل ـطــات
ّ
الصحية ّ
تشدد على أن اإلجراءات اإللزامية

«تهدف إلى حماية كل املجتمع ،وال تخضع
ملزاج مجموعات تؤمن بنظرية املؤامرة».
والالفت أن حكومة دراغي الليبرالية تفرض
حصول كل مواطن على «جــواز كوفيد»19-
س ــاري امل ـف ـعــول ،مــع رب ـطــه ب ــإج ــراء اخـتـبــار
خــاص بــالـفـيــروس نتيجته ســالـبــة ،حــددت
ثمنه بـ 15يورو ( 17.3دوالرًا أميركيًا) ،صالح
ّ
مل ــدة  72ســاعــة فـقــط ،علمًا أن ه ــذا الفحص
مجاني فــي معظم دول االتـحــاد األوروب ــي.
وه ــذا أمــر يغضب اإليـطــالـيــن املــرهـقــن من
ّ
ج ـ ّـراء تــزايــد مصاريفهم الشهرية ،علمًا أن
مــايــن مـنـهــم ال يـتـجــاوز مـتـ ّ
ـوســط دخلهم
الشهري ألف يورو (نحو  1160دوالرًا) ،من
بينهم عـ ّـمــال فــي مـطــاعــم وم ـقــاه وقـطــاعــات
خ ـ ّـدم ــات وص ـنــاعــة وص ـف ــوا ق ــرار الـحـكــومــة
بأنه «عقوبة لرافضي اللقاحات».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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المكونين
بعد محاولة لواء في ســاح المدرعات الســودانية القيام بانقالب عســكري كما وصفته السلطات ،خرج الخالف بين
ّ
المدني والعسكري في السودان إلى العلن وسط مخاوف من سعي العسكر إلى اإلمساك بزمام الحكم بعد إسقاط الحكومة
السودانية .هنا تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في المسألة

مستقبل العالقة بين المدنيين والعسكريين

تحديات المرحلة االنتقالية
ّ
في السودان

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

ـؤكــد موقفه الــداعــي إلى
الشعب وال ـث ــورة ،ويـ ّ
إسقاط الحكومة.

ت ـ ـفـ ــاق ـ ـمـ ــت ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف ب ــن
امل ـ ـكـ ــونـ ــن ،امل ـ ــدن ـ ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
فــي مـجـلــس ال ـس ـيــادة ال ــذي يحكم
الـســودان منذ إطاحة نظام الرئيس السابق،
عمر حسن البشير ،في نيسان /أبريل .2019
وق ـ ــد س ــاه ــم ت ـ ـمـ ـ ّـرد ق ـ ــام بـ ــه ل ـ ــواء فـ ــي س ــاح
امل ـ ّ
ـدرع ــات ،وصـفـتــه الـسـلـطــات بــأنــه مـحــاولــة
انـقــابـيــة ي ــوم  21أي ـل ــول /سبتمبر املــاضــي،
فــي إخ ــراج ال ـخــاف بــن الـطــرفــن إل ــى العلن،
وسط مخاوف من محاولة العسكريني إطاحة
ح ـكــومــة رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،ع ـبــد ال ـلــه ح ـمــدوك،
واالستئثار بالحكم ،مع اقتراب موعد تسليم
رئــاســة املجلس الـسـيــادي للمدنيني بموجب
اتـفــاق  2019الــذي حـ ّـدد شــروط إدارة املرحلة
انتخابات عامة،
االنتقالية ريثما يتم إجــراء
ٍ
وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

مواقف األطراف الخارجية
زار املبعوث األميركي للقرن األفريقي ،جيفري
فيلتمان ،الخرطوم بعد أيــام من اإلعــان عن
املحاولة االنقالبية؛ للتعبير عن دعم اإلدارة
األميركية للحكومة املدنية في السودان .وقد
اجـتـمــع فـيـلـتـمــان بــرئـيــس الـ ـ ــوزراء ،عـبــد الله
حمدوك ،وأعرب له عن إدانة اإلدارة األميركية
املحاولة االنقالبية ،ودعا شركاء
والكونغرس
َ
ال ـف ـت ــرة االن ـت ـقــال ـيــة إلـ ــى ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـجــاح
االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي .وك ــان املـتـحـ ّـدث باسم
الخارجية األميركية ،نيد برايس ،قد ّملح إلى
استخدام العقوبات في حــال انتكاس عملية
االنتقال في الـســودان؛ إذ قــال« :االنـحــراف عن
هذا املسار والفشل في تلبية املعايير الرئيسة
ّ
سيعرض عالقة السودان مع الواليات املتحدة
ل ـل ـخ ـطــر ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك امل ـس ــاع ــدة األم ـيــرك ـيــة
الـكـبـيــرة ال ـتــي يتلقاها الـ ـس ــودان ،ف ـضـ ًـا عن
آفاق التعاون األمني لتحديث القوات املسلحة
الـســودانـيــة والــدعــم األمـيــركــي فــي املؤسسات
املــالـيــة الــدولـيــة وتخفيف ال ــدي ــون» .وأه ــم ما
أشار إليه فيلتمان في زيارته هو الحاجة إلى
تطوير رؤية جديدة لألمن القومي السوداني
مرتكزة على إصالح قطاع األمن تحت سلطة
ً
مدنية .وكان وفد أميركي آخر في زيارة للبالد،
ف ــي ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا ،ب ــرئ ــاس ــة م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية األميركي باإلنابة ،براين هانت ،قد
َ
عضوي مجلس السيادة ،محمد الفكي
قابل
وأكـ ــد
س ـل ـي ـمــان وم ـح ـمــد ح ـســن ال ـت ـعــاي ـشــيّ ،
امل ـســؤول األمـيــركــي اسـتـمــرار الـشــراكــة ودعــم
ّ
التحول الديمقراطي.
الواليات املتحدة عملية

اتفاق  2019والعالقة
المعقدة
ب ـعــد مـ ــرور أرب ـع ــة أش ـهــر ع ـلــى س ـقــوط نـظــام
الرئيس البشير ،توصلت قوى إعالن الحرية
والـتـغـيـيــر ،ال ـتــي ق ــادت ال ـح ــراك ال ـث ــوري ،إلــى
ـاق مـ ــع امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي
اتـ ـ ـف ـ ـ ٍ
ـول ــى م ـســؤول ـيــة ال ـح ـكــم ب ـعــد إطــاحــة
ـ
ت
ال ـ ــذي ّ
ال ـب ـش ـي ــر ،حـ ــول «وث ـي ـق ــة دسـ ـت ــوري ــة» إلدارة
ـاء ع ـل ـي ــه ،ت ـشـ ّـكــل
امل ــرحـ ـل ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة .وب ـ ـنـ ـ ً
«مجلس الـسـيــادة» ،فــي آب /أغسطس 2019
وأسـنــدت إليه مسؤولية إدارة البالد ملــدة 39
شـهـ ًـرا بــالـتـشــارك بــن املــدنـيــن والعسكريني؛
بــواقــع خمسة أعـضـ ٍـاء لكل فــريــق ،إضــافـ ًـة إلى
شـخـصـيـ ٍـة وط ـن ـيـ ٍـة ،يـتــم ال ـتــوافــق عـلـيـهــا .كما
جرى االتفاق على أن ترأس شخصية عسكرية
ً
شهرا،
املجلس في الفترة األولــى ،ومدتها 21
في حني يتولى املدنيون رئاسة ال  18شهراً
ّ
بناء على نص الوثيقة الدستورية
املتبقية؛ ً
للفترة االنـتـقــالـيــة (امل ـعـ ّـدلــة) ،امل ـصـ ّـدق عليها
مجلسي السيادة والــوزراء في  12تشرين
من
َ
األول /أكتوبر  .2020وبعد توقيع الحكومة
ـاقــا لـلـســام ينهي الـصــراعــات
الـســودانـيــة اتـفـ ً
املـسـ ّـلـحــة فــي إقـلـيــم دارفـ ــور وج ـنــوب كــردفــان
وجنوب النيل األزرقُ ،مددت الفترة االنتقالية
لـتـنـتـهــي ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر ،2024
ع ـلــى أن يـسـتـلــم امل ـك ــون امل ــدن ــي ال ـس ـل ـطــة في
نـيـســان /أبــريــل  .2022كــذلــك ،نـ ّـصــت الوثيقة
ال ــدس ـت ــوري ــة ع ـلــى تـشـكـيــل مـجـلــس لـ ـل ــوزراء،
(وسـ ِّـمــي
تقترح «الـحــريــة والتغيير» رئيسه ّ ُ
عبد الله حمدوك للمنصب) على أن يعي هو
حكومة ال تتجاوز عضويتها العشرين ً
وزيرا،
ً
يعتمدهم مجلس الـسـيــادة .وتشمل مهمات
مجلس الـ ــوزراء كــل الـصــاحـيــات التنفيذية،
مشتركة مــع مجلس
ـات
ٍ
إضــافـ ًـة إلــى صــاحـيـ ٍ
ونصت
التشريع.
صالحية
السيادة ،بما فيها
َّ
أيضا على تشكيل مجلس تشريعي
الوثيقة ً
تحظى قوى «إعالن الحرية والتغيير» بنسبة
 67%م ــن أع ـض ــائ ــه ،ف ــي ح ــن ت ـح ــوز ال ـقــوى
النسبة املتبقية .وعلى الرغم من أنه
األخــرى
َ
كــان ينبغي أن يقود االتـفــاق الــذي تـنــاول كل
لس،
تفاصيل املرحلة االنتقالية إلى انتقال َس ٍ
ف ــإن ال ـش ـكــوك طـبـعــت ال ـعــاقــة ب ــن امل ـكــونــن،
املدني والعسكري ،منذ البداية ،في ضوء َميل
خصوصا
التمسك بالسلطة،
العسكريني إلى
ّ
ً
أن ات ـفــاق آب /أغـسـطــس  2019ح ــول املرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة لـ ــم ي ـك ــن ل ـي ـح ـص ــل ،ل ـ ــوال ضـغــط
ال ـشــارع وبـعــد فــض اعـتـصــام الـقـيــادة العامة
فــي  3حــزيــران /يونيو  ،2019وقــد أسـفــر عن
س ـقــوط أك ـثــر م ــن مـئــة قـتـيــل م ــن املـتـظــاهــريــن
خمسمئة آخــريــن بــرصــاص
وج ــرح أكـثــر مــن
ٍ
ق ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن .واعـ ـتـ ـق ــد امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
االنـتـقــالــي حينها أن فــض االع ـت ـصــام ســوف
يـ ــؤدي إل ــى ت ـجــريــد ق ــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر
من أداة الضغط الرئيسة التي تملكها؛ ومن
ثــم يسهل إم ــاء شــروطــه عليها بـشــأن إدارة
املرحلة االنتقالية .لكن االتحاد األفريقي الذي
يوما لتسليم
أمهل املجلس العسكري ستني ً
ال ـح ـكــم ل ـل ـمــدن ـيــن ،ولـ ـ ـ ّـوح بـتـعـلـيــق عـضــويــة
ّ
رد على عملية فض
السودان ْإن لم يتم ذلــكَّ ،
ّ
االع ـت ـصــام بــإعــان الـتـعـلـيــق؛ مــا مـ َّـثــل ضــربـ ًـة
قوية للمجلس العسكري .وقــد تـبـ ّـدت الريبة
في العالقة بني الطرفني ،املدني والعسكري،
منذ األسابيع األولــى لتشكيل الحكومة ،في
تمثل األول في إرســال رئيس
حدثني مهمنيَّ .
ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـب ــد ال ـل ــه حـ ـم ــدوك ،ف ــي  27ك ــانــون
الثاني /يناير  ،2020خطاب إلى األمني العام
لألمم املـتـحــدة ،مــن دون التنسيق مــع املكون
العسكري ،يطلب فيه إرسال بعثة أممية تحت
البند الـســادس من امليثاق ،ملساعدة السلطة
االنتقالية في السودان في دفع عملية السالم،
وإعـ ــادة بـنــاء قـ ــدرات ق ــوات ال ـشــرطــة ،وإع ــادة
توطني النازحني ،ونــزع الـســاح ،بعد توقيع
اتفاق السالم مع الجماعات املسلحة ،على أن
تشمل واليـتـهــا كــامــل أراض ــي ال ـس ــودان .وقــد
ـاف
فـ ّـســرت ه ــذه الـخـطــوة حينها بــأنـهــا الـتـفـ ٌ
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استقواء
على مجلس السيادة الذي عد الطلب
ً
بــاألمــم امل ـت ـحــدة .وف ــي إث ــر ذل ــك ،عـقــد مجلس
ـارئــا لبحث رسالة
األمــن والــدفــاع
ً
اجتماعا طـ ً
تمخض عنه تكليف رئيس الــوزراء
حمدوكّ ،
بكتابة خطاب جديد إلــى األمــن العام لألمم
املتحدةُ ،أرســل في  27شباط /فبراير ،2020
املعدل على أن تشمل مهمة البعثة
ّ
وركز الطلب ّ
األممية تحقيق السالم ودعم االقتصاد وعودة
النازحني واإلعــداد لالنتخابات القادمة .وقد
أقـ ّـر مجلس األمــن الدولي ،في نيسان /أبريل
 2020الــرســالــة الـثــانـيــة املـقـ ّـدمــة مــن حـمــدوك،
مؤكدا ضــرورة حماية املكاسب الديمقراطية
ً
وتجنب العودة إلى الحرب .أما الحدث الثاني
الـ ــذي أظ ـهــر ال ـش ـكــوك امل ـت ـبــادلــة ف ـكــان إج ــازة
ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي/
ي ـنــايــر « 2021ق ــان ــون ال ـت ـح ـ ّـول الــديـمـقــراطــي
فــي الـســودان واملحاسبة والشفافية املالية».
وقد جاء القانون ،الذي وقف خلفه ناشطون
ســودانـيــون ،داعـ ًـمــا للمدنيني ُمـلـ ّـو ًحــا بفرض
ع ـقــوبــات إذا ل ــم ي ـسـ ّـلــم ال ـع ـس ـكــريــون رئــاســة
مـجـلــس ال ـس ـيــادة إل ــى املــدنـيــن بـعــد انـقـضــاء
وفقا للوثيقة الدستورية.
دورتهم ً
ـاد الــذي
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـاف
ـ
خ
ـ
ل
ا
ل
يشك
ـم
ـ
ل
عليه،
ـاء
ّ
ّ
بـنـ ً
ظهر بني الحكومة املدنية واملكون العسكري
فــي مجلس ال ـس ـيــادة عـقــب إح ـبــاط الـتـمـ ّـرد
محاولة انقالبية فاشلة مفاجأة
الــذي ُعـ َّـد
ً
ك ـب ـيــرة؛ إذ طــالــب عـضــو مـجـلــس ال ـس ـيــادة،
تغريدة له ،فور
الفكي سليمان ،في
ٍ
محمد ّ
اإلعالن عن «املحاولة االنقالبية» ،الجماهير
ورد العسكريون،
بالخروج لحماية الثورةّ .
على لسان الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
عادين
بالتساؤل عن «حماية الثورة» ِم َّمن؟ ّ
محاولة للنيل من قيادة القوات املسلحة
ذلك
ً
ودورها في حفظ األمن في البالد .وقد دفع
بيان
هذا التوتر مجلس الوزراء إلى إصدار ٍ
ـؤكـ ًـدا أهمية
َدان فيه املحاولة االنقالبية ،مـ ّ
تحصني الفترة االنتقالية من خالل تقييم
الـفـتــرة املــاضـيــة بـشـفــافـيــة ووضـ ــوح وبــذل
م ــزي ـ ٍـد م ــن ال ـج ـهــد ل ـتــوح ـيــد قـ ــوى الـ ـث ــورة،
وتمتني الشراكة بني العسكريني واملدنيني.
وف ــي  22أي ـل ــول /سـبـتـمـبــر  ،2021أي بعد
يـ ــوم م ــن إحـ ـب ــاط «املـ ـح ــاول ــة االن ـق ــاب ـي ــة»،
ـاب لــه في
انتقد الـبــرهــان املــدنـيــن ،فــي خـطـ ٍ
أثناء تخريج دفعة من الضباط ،قــائـ ًـا :إن
«القوى السياسية انشغلت بالصراع على
الـسـلـطــة وامل ـن ــاص ــب»؛ مــا أس ـهــم فــي وقــوع
املـحــاولــة االنـقــابـيــة .وأض ــاف أن املؤسسة

طبعت الشكوك
العالقة بين المكونين،
المدني والعسكري،
منذ البداية ،في ضوء
َميل العسكريين إلى
التمسك بالسلطة
ّ
الشراكة التي بدأت
قبل أكثر من عامين
المكونين المدني
بين
ّ
والعسكري تواجه
ً
مأزقا خطي ًرا مع
توجه العسكريين إلى
ّ
االستئثار بالحكم

تتحكم في
واحدة
جهة
العسكرية لن تترك
ّ
ً
ً
مصير البالد .وسار الفريق محمد حمدان
دق ـل ــو (ح ـم ـي ــدت ــي) ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
السيادة ،وقائد قــوات الدعم السريع ،على
نهج البرهان في مهاجمة املدنيني ،وتأكيد
رده على
م ـســؤول ـي ـت ـهــم ف ــي ال ـف ـش ــل .وفـ ــي ّ
تـصــريـحــات الـبــرهــان ودق ـلــو ،ص ـ ّـرح عضو
مـجـلــس ال ـس ـيــادة ،مـحـمــد الـفـ ّـكــي سليمان،
فــي مقابلة مــع التلفزيون الــرسـمــي فــي 24
أي ـل ــول /سبتمبر  ،2021ب ــأن مــا ي ــدور ْفي
ّ
سجاالت بني املكوني،
الساحة السياسة من
ٍ
الـعـسـكــري وال ـس ـيــاســي ،يــرمــي إل ــى تغيير
ال ـع ـس ـكــريــن امل ـع ــادل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،مـشـيـ ًـرا
إلــى أن مــا أطلقه رئـيــس املجلس السيادي
ون ــائ ـب ــه ،ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص ،أخ ـط ــر من
محاوالت االنقالب الفاشلة نفسها.

تسوية جديدة!
تهيّب العسكريين من تحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة أزمات البالد؛
بما فيها أزمة شرق السودان ،واألزمة االقتصادية ،فضال عن المقاومة
التي تبديها القوى المدنية ،والضغوط الخارجية ،األميركية خصوصا،
قد تدفع كلها في اتجاه تسوية يعاد من خاللها تشكيل الحكومة
المدنية على أساس توسيع قاعدة المشاركة ،وهذا مطلب تؤيده
قوى داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير ،مع بقاء رئيس الوزراء،
عبد اهلل حمدوك ،على األرجح؛ ألن تغييره سيجلب ضغوطا خارجية
وسيدفع نحو مزيد من االستقطاب وعدم االستقرار داخليا.

مواقف القوى السياسية
متباينة بــن قــوى إعــان
ج ــاءت ردود الفعل
ً
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر امل ـش ــارك ــة ف ــي الـحـكــومــة
ع ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـس ـي ــادة
ون ــائـ ـب ــه ،وك ـ ـ ــان أكـ ـث ــره ــا حـ ـ ـ ـ ّـد ًة ت ـصــري ـحــات
وزي ــر ش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وع ـضــو حــزب
املــؤت ـمــر الـ ـس ــودان ــي؛ خ ــال ــد ع ـمــر ي ــوس ــف ،إذ
ق ــال إن ال ـبــرهــان ودق ـل ــو تـنــاسـيــا أن الــوضــع
ّ
األمـ ـن ــي ه ــو م ـس ــؤول ـي ــة امل ـ ـكـ ـ ّـون ال ـع ـس ـك ــري،
ّ
وإن تـصــريـحــاتـهـمــا ُت ـع ــد ت ـه ــدي ـ ًـدا لـلـتـحــول
ّ
الديمقراطي ،ونحن جــاهــزون للمواجهة إذا
كان العسكريون ال يرغبون في الشراكة.
موقفا أقــل حـ ّـد ًة،
واتخذ حزب األمــة القومي
ً
ّ
حـيــث أصـ ــدرت األم ــان ــة الـعــامــة لـلـحــزب ،في
بيانا دانت
 4أكتوبر /تشرين األول ً ،2021
وأكـ ــدت
فـيــه امل ـحــاولــة االن ـقــاب ـيــة ال ـفــاش ـلــةّ ،
دع ــم الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة وال ـت ـعــاون وال ـحــوار
بــن شــركــاء العملية الـسـيــاسـيــة .كـمــا دعــت
األمــانــة الـعــامــة للحزب جميع األط ــراف إلى
«التحلي باملسؤولية الوطنية والعمل على
ّ
تجاوز الخالفات واالبتعاد عن التكتيكات
ّ
وشكل
املضرة التي تتنافى وروح الشراكة».
ّ
الحزب لجنة للتواصل مع األطراف املختلفة.
لكن ّ
الحقا؛ إذ
تطو ًرا طرأ على موقف الحزب
ً
ّّ
صرح نائب رئيس الحزب املكلف ،فضل الله
برمة ناصر ،إنه ال مانع لدى الحزب من َحل
ّ
ً
رئيسا
مطلبا
الحكومة ،وأن هذا األمر صار
ً
ّ
للعسكريني ،وال مــانــع مــن إع ــادة تشكيلها
وتــوسـيــع قــاعــدة امل ـشــاركــة ،ول ـكــن قـبــل ذلــك
ْ
يجب الجلوس للنقاش حول األسباب التي
حلها .أمــا املجلس املــركــزي لقوى
تدفع إلــى ّ
موقفا
ـذ
ـ
خ
ـ
ت
ا
ـد
ـ
ق
ـ
ف
ـر،
ـ
ي
ـ
ي
ـ
غ
ـ
ت
ـ
ل
وا
ـة
ـ
ي
إع ــان الـحــر
ً
راف ـ ًـض ــا ت ـصــري ـحــات امل ـك ــون ال ـع ـس ـكــري في
مجلس السيادة .وجاء في البيان الصحفي،
ال ـص ــادر عـقــب االج ـت ـمــاع ال ـثــالــث للمجلس
ح ـ ــول األزم ـ ـ ـ ــة ،أهـ ـمـ ـي ـ ُـة االلـ ـ ـت ـ ــزام بــالــوث ـي ـقــة
الدستورية ،واتفاقية جوبا للسالم ،وتسليم
رئاسة مجلس السيادة الدورية إلى املدنيني،
وتولي الحكومة املدنية مسؤولية اإلشراف
ّ
على الشرطة وجهاز املخابرات العامة ،ودعم
لجنة إزالــة التمكني ،وتسليم املطلوبني إلى
امل ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة ال ــدول ـي ــة .ل ـكــن الــوضــع
ت ـعـ ّـقــد بـسـبــب اج ـت ـم ــاع ُع ـق ــد ف ــي  2تـشــريــن
ٍ
األول /أك ـتــوبــر  ،2021وق ــد ض ـ ّـم مجموعة
من األحــزاب والقوى السياسية املنشقة عن
قوى إعالن الحرية والتغيير ،بما فيها قوى
وتنظيمات موقعة على اتفاق جوبا للسالم؛
مـثــل حــركــة تـحــريــر ال ـس ــودان بـقـيــادة حاكم
إق ـل ـيــم دارفـ ـ ــور م ـنــي أركـ ــو مـ ـن ــاوي ،وحــركــة
العدل واملساواة بقيادة وزير املالية جبريل
إبراهيم ،إلى جانب أحزاب أخرى مثل حزب
الـبـعــث ال ـســودانــي والـتـحــالــف الــديـمـقــراطــي
للعدالة االجتماعية .وقــد طالبت املجموعة
في خطاب م َّ
وجه إلى رئيس مجلس السيادة
ُ
الفريق البرهان ،في  4تشرين األول /أكتوبر
 ،2021بــوقــف التعامل مــع املجلس املــركــزي
ل ـق ــوى إع ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر إلـ ــى حني
أسست
توحيد كــل الـقــوى السياسية الـتــي ّ
قوى إعالن الحرية والتغيير وقادت التغيير.
وس ـلــك ال ـحــزب الـشـيــوعــي طــريــقــا ثــالــثــا ّ
عبر
ً
ً
عنه في بيان صــدر عن املكتب السياسي في
 9تشرين األول /أكتوبر  ،2021ورأى فيه أن
طبيعة ال ـص ــراع ال ــذي ي ــدور بــن املـكــونــن ال
عالقة له بمطالب جماهير الشعب السوداني،
ـؤكــد ع ــدم انـحـيــازه إل ــى أي
ل ــذا ،ف ــإن ال ـحــزب يـ ّ
ـرف ف ــي ه ــذا ال ـص ــراع الـبـعـيــد ع ــن مصالح
طـ ٍ

فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،أعـ ــربـ ــت م ـص ــر ودولـ ـ ـ ــة ج ـنــوب
الـســودان عن دعمها البرهان ،وظهر ذلــك في
املــؤتـمــر الصحفي ال ــذي عـقــده كــل مــن رئيس
ّ
مـصــر ورئ ـي ــس ج ـنــوب الـ ـس ــودان بـعــد زي ــارة
رئيس جنوب السودان ،سيلفا كير ،مصر في
 11تشرين األول /أكتوبر 2021؛ إذ أشار هذا
ـات،
األخـيــر إلــى أن ال ـســودان يــواجــه اضـطــرابـ ٍ
وأن عـلــى مـصــر وج ـنــوب ال ـس ــودان مـســاعــدة
ّ
ود ْع ـ ـ ـ ــم الـ ـب ــره ــان ،ح ـت ــى ال ي ـعــود
الـ ـ ـس ـ ــودان َ
السودان إلى الحرب.

مستقبل العالقة
بين المدنيين والعسكريين
خالل األسبوع األخير ،ارتفعت نبرة التصعيد
لدى العسكريني حيال األزمة؛ إذ ّأكد البرهان
فــي لـقــاءاتــه مــع ال ــوح ــدات العسكرية موقفه
ال ـق ــاط ــع بـ ـض ــرورة ح ــل ال ـح ـكــومــة وتــوس ـيــع
واتـ ـ ـخ ـ ــذ خـ ـط ــوات
قـ ــاعـ ــدة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـيـ ـه ــاّ .
ت ـص ـع ـيــديــة؛ إذ أص ـ ــدر عـ ــدة ق ـ ـ ــرارات ف ــي 12
تشرين األول /أكتوبر  ،2021كـ ّـرســت سلطة
امل ـك ــون ال ـع ـس ـكــري ،وكـشـفــت ع ــن أن ــه الـحــاكــم
الفعلي للبالد .وشملت اإلجراءات حظر سفر
مـســؤولــي لجنة إزال ــة الـتـمـكــن ،وم ــن بينهم
نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة
محمد الفكي سليمان .وأشارت تقارير أخرى
إل ــى م ـنــع خ ــال ــد ع ـمــر ي ــوس ــف ،وزيـ ــر ش ــؤون
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء م ــن دخـ ــول ال ـق ـيــادة الـعــامــة
للقوات املسلحة عندما كــان بصحبة رئيس
الوزراء عبد الله حمدوك .كما وضعت قنوات
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـس ــودان ـي ــة وال ـق ـن ــوات الـتــابـعــة
للواليات يوم  13تشرين األول /أكتوبر 2021
تحت حراسة القوات املسلحة.
واضحا أن العالقة بني املكونني ،املدني
يبدو
ً
والعسكريُّ ،
تمر بمنعطف كبير ،وأن الشراكة
التي بدأت بينهما قبل أكثر من عامني تواجه
م ــأزق ــا خ ـط ـي ـ ًـرا م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه ال ـع ـس ـكــريــن إلــى
ً
االسـتـئـثــار بحكم ال ـبــاد ومـحــاولــة تهميش
املكون املدني في مجلس السيادة االنتقالي.
لكن ّ
تهيب العسكريني من تحمل املسؤولية
ّ
الكاملة عن إدارة أزمات البالد؛ بما فيها أزمة
فضل
شــرق ال ـســودان ،واألزم ــة االقـتـصــاديــة،
ً
ع ــن امل ـق ــاوم ــة ال ـت ــي ُت ـبــدي ـهــا ال ـق ــوى املــدن ـيــة،
خصوصا،
والضغوط الخارجية ،األميركية
ً
ق ــد تــدفــع كـ ّـلـهــا ف ــي ات ـجــاه تـســويــة ُي ـعــاد من
خاللها تشكيل الحكومة املدنية على أساس
ٌ
مطلب تؤيده
توسيع قاعدة املشاركة ،وهــذا
قوى داخل املجلس املركزي للحرية والتغيير،
مع بقاء رئيس الوزراء ،عبد الله حمدوك ،على
ـوطــا
األرجـ ــح؛ ذل ــك أن تـغـيـيــره سيجلب ضـغـ ً
مزيد من االستقطاب
خارجية وسيدفع نحو
ٍ
ًّ
داخليا .لكن حتى لو حصل
وعدم االستقرار
ـزء ا
هـ ــذا ،ل ــن ي ـك ــون ل ــه مـعـنــى إذا ل ــم ي ـكــن ج ـ ً
ـؤدي ،فــي نهاية
مــن عملية االن ـت ـقــال ال ـتــي تـ ـ ّ
املطاف ،إلــى عــودة العسكريني إلــى ثكناتهم،
وت ـس ـل ـيــم ال ـح ـكــم ل ـح ـكــومــة مـنـتـخـبــة تـتــولــى
تحمل املسؤولية،
الحكم فـعـلـ ًّـيــا ،فــي مقابل
ّ
بدل من تحميلها مسؤولية الفشل ،من دون
ً
أن تحظى بصالحيات الحكم ،كما هو الحال
اآلن؛ وبحيث تتغير باالنتخابات ،أو تقاوم
بــال ـتــوافــق ب ــن ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،ع ـلــى أن
ْ
يجري كال األمرين ،التوافق أو تداول السلطة،
ًّ
سلميا ،وليس باالنقالبات العسكرية.

MEDIA
محاكمة
أسانج

واشنطن ــ العربي الجديد

دع ـ ــا ت ـح ــال ــف مـ ــن  25م ــؤس ـس ــة ص ـحــاف ـيــة
وحقوقية دولـيــة وزارة الـعــدل األمـيــركـيــة إلى
صــرف النظر عــن قضيتها «الـخـطـيــرة» ضد
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج،
امل ـس ـجــون حــال ـيــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـبــريـطــانـيــة
لندن .املنظمات التي ضمت «اتـحــاد الحريات

املــدن ـيــة» األم ـيــركــي و»مـنـظـمــة الـعـفــو الــدولـيــة»
(أمنستي) و»هيومن رايتس ووتــش» و»لجنة
حماية الصحافيني» و»مراسلون بال حــدود»
وجهت رسالة مشتركة إلــى وزارة العدل في
إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن ،اإلثـنــن،
تدعوها فيها إلــى إسقاط قضية االستئناف
ورد الئحة االتهام بحق أسانج .وأشــارت إلى
ّأن لــديـهــا وج ـهــات نـظــر مختلفة إزاء أســانــج

ومنظمة «ويكيليكس» ،لكنها «تتفق على ّأن
القضية الجنائية املرفوعة ضده تشكل تهديدًا
خطيرًا لحرية الصحافة في الواليات املتحدة
وخارجها».
وعـ ّـبــرت عن تقديرها لسعي اإلدارة األميركية
لـ»حماية األمن القومي» ،لكنها رأت ّأن اإلجراءات
القانونية ضد أسانج «تهدد الصحافة الضرورية
لحماية الديمقراطية» .وأبــدت مخاوفها وقلقها
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الذي تشاركه مع املؤسسات اإلخبارية الكبرى
في استغالل ما يحصل مع أسانج في «تقويض
عمل الصحافيني والناشرين وحرياتهم».
سبق أن رفضت القاضية البريطانية فانيسا
بــاري ـت ـســر ،ف ــي ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي ،تسليم
أســانــج إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ملـحــاكـمـتــه بتهم
ّ
ّ
التجسس ،معتبرة أنه معرض لخطر االنتحار.
واستأنفت واشنطن القرار.

ّ
شن اإلعالميون
بينما هنّأ المتحدث باسم الكرملين ،الصحافي الروسي دميتري موراتوف بجائزة نوبل للسالم،
المؤيدون له هجومًا ضده وضد الجائزة ،إذ تبقى «نوفايا غازيتا» صحيفة معارضة تدفع ضريبة عملها بالدم

نوبل موراتوف :صفعة تربك الكرملين
سامر إلياس

أربـ ـ ــك فـ ــوز ال ـص ـح ــاف ــي الـ ــروسـ ــي دم ـي ـتــري
موراتوف بجائزة نوبل للسالم للعام 2021
مناصفة مع الصحافية الفيليبينية ماريا
ري ـســا ،الـكــرمـلــن .وف ــي حــن س ــارع الناطق
بــاســم ال ـكــرم ـلــن ،دم ـي ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،إلــى
تـهـنـئـ ُـة م ــورات ــوف ال ــذي «يـعـمــل بــاسـتـمــرار
وفقا ملثله العليا ويلتزم بها» ،ووصفه بأنه
ّ
«موهوب وشجاع» ،إال أن الرئيس الروسي
ّ
فالديمير بــوتــن قــال ،األرب ـعــاء املــاضــي ،إن
ج ــائ ــزة ن ــوب ــل ل ــن «ت ـح ـم ــي» م ــورات ــوف من
تـصـنـيـفــه ب ــأن ــه «ع ـم ـيــل أج ـن ـب ــي» ف ــي حــال
َّ
مخالفته القانون .إذ شكل حصول موراتوف
على هذه الجائزة بقيمتها الرمزية العالية،
ص ـف ـعــة م ــؤمل ــة وإدان ـ ـ ــة ل ـن ـظــام ح ـكــم بــوتــن
الــذي لعب مــوراتــوف وزم ــاؤه فــي صحيفة
«نوفايا غازيتا» دورًا كبيرًا ومؤثرًا في نقد
وتعرية توجهاته الداخلية والخارجية.
في مقابل عبارات بيسكوف الدبلوماسية
وت ـ ـحـ ــذيـ ــرات ب ــوت ــن مـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ص ـ ّـب
صانعو بــروبــاغـنــدا الكرملني الرئيسيون
غ ـض ـب ـه ــم عـ ـل ــى االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ،وسـ ـ ـع ـ ــوا إل ــى
التقليل من أهميته .مارغاريتا سومنيان،
رئـيـســة مـحـطــة «آر ت ــي» (روس ـي ــا ال ـي ــوم)،
سخرت من منح الجائزة ملوراتوف لعمله
املـهـنــي ،وقــالــت «أعـلــم تماما أن مــوراتــوف
يعمل بكل ما في وسعه من أجــل مساعدة
األطفال املرضى ،وكان من دواعي سروري
أن يحصل على هذه الجائزة لهذا النشاط،
ول ـي ــس ك ـم ــا درج ـ ــت ال ـ ـع ـ ــادة ...ت ـهــان ـي ـنــا».
أمــا اإلعــامــي ديـمـتــري كيسليوف ،رئيس
تحرير «سبوتنيك» ،فأشار إلى أن «جائزة
ن ــوب ــل ل ـل ـســام واحـ ـ ــدة م ــن أك ـث ــر ال ـجــوائــز
ج ــدال ف ــي لـجـنــة ن ــوب ــل ،وه ـك ــذا اخ ـت ـيــارات
ت ـق ـلــل م ــن أه ـم ـي ــة الـ ـج ــائ ــزة ،وت ـج ـع ــل مــن
الصعوبة االلتفات لها» .وذهــب فالديمير
ســالـفـيــوف ،أب ــرز مـقــدم للبرامج الـحــواريــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
وصــاحــب مــوقــع «ســاالف ـيــوف اليـ ــف» ،إلــى
م ـح ــاول ــة اإلي ـ ـقـ ــاع ب ــن م ـم ـث ـلــي امل ـع ــارض ــة
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ف ــي روس ـ ـيـ ــا ،وقـ ـ ــال «م ـس ـكــن
م ـ ــورات ـ ــوف ،ج ـم ــاع ــة ن ــاف ــال ـن ــي (املـ ـع ــارض
ّ
املـسـجــون ألـيـكـســي) س ــوف يـقــطـعــونــه إلــى
أجزاء ،وأنصار تيخانوفسكايا (سفيتالنا
املعارضة واملرشحة السابقة للرئاسة في
بيالروسيا) سوف يفرمونه إلى قطع كفتة،
وفقط عشاق غريتا (غريتا ثونبرغ الفتاة
ال ـســويــديــة ال ـنــاش ـطــة ف ــي ق ـضــايــا امل ـن ــاخ)
سوف يدهنونه ببراز نظيف بيئيا».

تغريد خارج السرب
منذ تأسيس «نوفايا غازيتا» في عام ،1993
ينظر إليها الكرملني كوسيلة إعالم معادية
له ،يغرد صحافيوها خارج السرب ،ودفعوا
ث ـم ــن ذل ـ ــك غ ــال ـي ــا ،ل ـي ــس ف ـق ــط بــالـتـضـيـيــق
ع ـل ـي ـهــم وإرهـ ــاب ـ ـهـ ــم ،بـ ــل ب ــدم ــائ ـه ــم أي ـض ــا،
دفــاعــا عــن ُمـثـلـهــم الـعـلـيـ ُـا ،وال ـتــي للمفارقة
امـتــدحـهــا بـيـسـكــوف .فــاملـثــل الـعـلـيــا لفريق
عـمــل صـحـيـفــة «نــوفــايــا غ ــازي ـت ــا» ،بــرئــاســة
ديـمـتــري مــوراتــوف ،هــي الـتــي دفعتهم إلى
اتـخــاذ مــوقــف مـعــارض بالكلمة لسياسات
الكرملني في عهد بوتني ،ومن قبله الرئيس
الراحل بوريس يلتسني ،والدفاع عن حرية
التعبير فــي روسـيــا ،بتقارير استقصائية
ومقاالت نقدية ،اتسمت باملهنية والجرأة،
ط ـ ــاول ـ ــت ف ـ ـس ـ ــاد املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات امل ـح ـي ـط ــة
بــالــرئ ـيــس وم ـن ـظــومــة ال ـش ــرك ــات الــوهـمـيــة
التي يديرها مقربون منه ،وسلطت الضوء
على االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان
ف ــي ال ـحــربــن الــدمــوي ـتــن ال ـت ــي شـنـتــا ضد
ال ـش ـي ـش ــان ،أول ـه ـم ــا م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل
بـ ــوريـ ــس ي ـل ـت ـس ــن والـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن ب ــوت ــن،
ودور مجموعة مرتزقة «فاغنر» وعالقتها
م ــع ال ـكــرم ـلــن ،كـ ــأداة ظ ــل لـتـنـفـيــذ أجـنــداتــه
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي دونـ ـب ــاس شـ ــرق أوك ــران ـي ــا
وسورية وليبيا وعدد من الــدول األفريقية.
وت ــدخ ــل روسـ ـي ــا ع ـس ـكــريــا ل ـح ـمــايــة ن ـظــام
ب ـش ــار األس ـ ــد ،وتـسـبـبـهــا ب ـمــأســاة املــايــن

مــن املهجرين والــاجـئــن الـســوريــن ،وعــدم
إيــائ ـهــا أي أه ـم ـيــة ألرواح ال ـس ــوري ــن في
عملياتها العسكرية.
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ،ف ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــاريـ ــر
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ،عـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـل ـ ــوع ي ـف ـغ ـي ـن ــي
بريغوجني ،املسمى بـ»طباخ بوتني» ،وهو
نفسه من أسس مجموعة «فاغنر» ويديرها،
بمحاوالت اغتيال املعارضني لنظام بوتني
بــال ـســم ،وت ـجــريــب ال ـس ـمــوم ع ـلــى معتقلني
ف ــي س ـج ــون ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري .ومـ ــن أب ــرز

صحافيون عملوا
في «نوفايا غازيتا»
دفعوا دمهم ثمنًا

ضحايا تلك املحاوالت املعارض السياسي
املعروف أليكسي نافالني ،والرسام الروسي
فيرزيلوف ،والصحافي فولوديا كارا مورزا.
وك ـش ـفــت تـحـقـيـقــات ّ «ن ــوف ــاي ــا غ ــازي ـت ــا» عن
تهديدات بالقتل تلقاها املـعــارض بوريس
نيمتسوف ،قبل اغتياله بالقرب من الساحة
ال ـح ـم ــراء ف ــي مــوس ـكــو ،ف ــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط
 ،2015وطـ ــوت ال ـس ـل ـطــات حـيـنـهــا الـقـضـيــة
بزعم أن الجريمة ارتكبت لدوافع جنائية.
وأسهمت الصحيفة عام  ،2016باالشتراك

اإلعالميون المقرّبون من الكرملين شنوا حملة ضد موراتوف (سيرغي بوبيليف)TASS/

اتهامات التسييس ونافالني

ب ــدا واض ـ ًـحــا مــن ردود بــروبــاغـنــدا الـكــرمـلــن أن حصول
الصحافي دمـيـتــري مــوراتــوف ك ــأول روس ــي بعد انهيار
االتحاد السوفييتي على جائزة نوبل للسالم كان أسوأ ما
ّ
باملسيس،
يتمناه ،ألنه ال يمكن بسهولة اتهام قرار اللجنة
ألنه كان يمكن لها ببساطة اختيار عدو الكرملني األشرس
ألـيـكـســي نــافــالـنــي فـهــو سـيــاســي ،وق ــدم مــع فــريـقــه مئات
التحقيقات ح ــول فـســاد الـسـلـطــة ،وي ـقــدم رؤي ــة سياسية
واضحة في مواجهة النظام السياسي الحالي .وفي املقابل،
فإن فوز موراتوف يسلط الضوء على قمع حريات املواطنني
ومــن ضمنهم الـصـحــافـيــون وزي ــادة التنكيل بحقهم في
يهدي الجائزة للصحيفة
روسـيــا ،خاصة بعد إعالنه أنــه
ُ
ولفريق العمل الحالي ،وأولـئــك الذين قتلوا بسبب عملهم
وتحقيقاتهم .وقــال «ال أستحق هــذا بمفردي .إنــه امتياز
لنوفايا غازيتا وملن ماتوا دفاعا عن حق الناس في حرية

التعبير» .وربما يعود السبب الرئيسي الرتباك الكرملني
إلى صعوبة الهجوم على موراتوف الذي يعد سياسيًا بارزًا
انحاز منذ نحو ثالثة عقود لقضايا اإلنسان وسعى مع
فريقه إلى كشف كل االنتهاكات ،ولكنه في الوقت ذاته يحب
مهنته وال يريد أن ينتقل إلى ممارسة السياسة في شكلها
التقليدي ،وال ينظر إلى نتائج عمله من زاوية تغيير النظام
أو توجيه حركة الشارع وحشده ،بل من قاعدة مواصلة
العمل على فضح االنتهاكات والفساد ،واالنحياز للحقيقة
وإظهارها .في تعليق منه على حصوله على جائزة نوبل
للسالم ،اعتبر مــوراتــوف أنـهــا ُمنحت لفريق الصحيفة
ً
كــامــا ،بمن فيه ستة زمــاء مغتالون ،مــؤكـ ًـدا أنــه يعتزم
تخصيص القيمة املالية للجائزة لدعم صناديق خيرية
ووسائل إعالم مستقلة ،كما رأى موراتوف أن املعارض
الروسي املعتقل أليكسي نافالني جدير بالجائزة.

مـ ـ ـ ــع االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن
االسـتـقـصــائـيــن ،ف ــي الـكـشــف عـمــا يخص
روس ـ ـيـ ــا فـ ــي «وث ـ ــائ ـ ــق بـ ـنـ ـم ــا» ،و»وثـ ــائـ ــق
باندورا» ،التي نشرت بداية الشهر الجاري.

ضريبة بالدم
لــم تـتـســامــح الـسـلـطــات الــروس ـيــة يــومــا مع
فريق عمل صحيفة «نوفايا غازيتا» ،حيث
استخدمت شتى أنواع الضغط والتضييق
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم .وت ـ ـت ـ ـهـ ــم م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ح ـق ــوق ـي ــة
مسؤولني بــارزيــن باملسؤولية عــن سلسلة
م ــن االغـ ـتـ ـي ــاالت ب ـحــق م ــراس ـل ــي وم ـح ــرري
الـصـحـيـفــة ،ل ــم يـكـشــف ال ـن ـقــاب رسـمـيــا عن
منفذيها ،فقد اغتيل ستة صحافيني منهم.
وهــم :أيـغــور دومـنـكــوف عــام  ،2000ويــوري
شـيـكــوتـشــن ع ــام  ،2003وال ـص ـحــاف ـيــة آنــا
بــولـيـتـكــوفـسـكــايــا ع ــام  2006ف ــي مــوسـكــو،
وقــال مــوراتــوف إن الصحيفة كانت تنتظر
ً
م ـقــاال مـنـهــا ح ــول الـتـعــذيــب فــي الـشـيـشــان.
وفــي عــام  ،2009عثر على جثة الصحافية
والحقوقية واملساهمة في الصحيفة ناتاليا
إستيميروفا في أنغوشيا ،بعد اختطافها
في غروزني شمال القوقاز .وفي العام ذاته،
اغتيلت الصحافية أناستاسيا بــابــوروفــا
مع املحامي املتخصص في حقوق اإلنسان
ستانسالف ماركيلوف .ناهيك عن عمليات
طعن وضرب مبرح واعتقال وتهديد بالقتل
ت ـعـ ّـرض لـهــا أع ـضــاء فــي فــريــق الـعـمــل .وفــي
أكتوبر/تشرين األول  ،2017أعلن موراتوف
عن نيته تسليح فريق التحرير ،بعد اعتداء
ب ــال ـط ـع ــن ع ـل ــى م ـق ــدم ــة بـ ــرامـ ــج فـ ــي إذاع ـ ــة
«صدى موسكو» املعروفة بانتقادها لنظام
ب ــوت ــن .وأضـ ــاف م ــورات ــوف« :ل ــم يـعــد لــدي
وسـيـلــة أخ ــرى .تعرضنا مل ـحــاوالت اغتيال
ك ـث ـي ــرة» .وأع ـل ـنــت الـصـحـيـفــة ،ف ــي م ــارس/
آذار املــاضــي ،عــن تـعـ ّـرض مقرها الرئيسي
فــي مــوسـكــو لـهـجــوم اسـتـخــدمــت فـيــه مــادة
كيماوية مجهولة .ويعتقد أن هذا الهجوم
جــاء على خلفية نشر الصحيفة تحقيقات
ع ــن ان ـت ـه ــاك ــات جـسـيـمــة قـ ــام ب ـهــا ال ـج ـنــود
الشيشانيون بحق معتقلني بتهم اإلرهاب.
ورغـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــود ال ـك ـث ـي ــرة ع ـل ــى ال ـن ـش ــر فــي
املــوضــوع الـســوري ،عرضت الصحيفة في
عام  2019شريطًا مصورًا يظهر  6أعضاء
مــن مــرتــزقــة «فــاغ ـنــر» أث ـنــاء تـعــذيــب شــاب
سوري وقطع أعضائه ،ثم قتله وحرقه في
ريف حمص الشرقي.
دفاعًا عن حرية التعبير
تـعــد «نــوفــايــا غــازي ـتــا» واحـ ــدة مــن وســائــل
اإلعـ ــام الــروس ـيــة الـقـلـيـلــة ال ـتــي لــم تصنف
ضمن سجل «العمالء األجانب» .وفور إعالن
ف ــوز م ــورات ــوف ظ ـهــرت ت ـس ــاؤالت فـيـمــا إذا
ستعمل السلطات على إدراجها في السجل،
بعد حـصــول رئـيــس تحريرها على املنحة
املالية للجائزة .ومنذ تأسيسها ،استطاعت
صـحـيـفــة «ن ــوف ــاي ــا غ ــازي ـت ــا» أن تستقطب
بـتـقــاريــرهــا االسـتـقـصــائـيــة اهـتـمــامــا دولـيــا
ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ـ ــع ،خ ــاص ــة لـ ــدى ال ـج ـهــات
املهتمة بحقوق اإلنسان ،ألنها قدمت رؤية
م ـغ ــاي ــرة ل ـل ـص ــورة ال ـن ـم ـط ـيــة ال ـت ــي ي ـحــاول
ال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي واإلعـ ــامـ ــي الــرس ـمــي
الروسي تعميمها .واملصطلح الــذي يحمل
معاني سوفييتية يجبر األفراد أو املنظمات
على الكشف عن مصادر تمويلها األجنبي
ووس ــم جـمـيــع مـنـشــوراتـهــا ،بـمــا فـيـهــا تلك
ال ـتــي عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ب ـع ــام ــة ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة دفـ ــع غـ ــرامـ ــات .بـعــد
ّ
تـســلـمــه ال ـج ــائ ــزة ،ق ــال م ــورات ــوف إن ــه غير
مـتــأكــد م ــن كـيـفـيــة تــأثـيــرهــا ف ــي «ال ــرق ــاب ــة».
وفـ ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه أض ــاف ــت وزارة ال ـع ــدل
تسعة أشخاص آخرين إلى قائمة «الوكالء
األج ــان ــب» .لـكــن بـعــد أق ــل م ــن أس ـب ــوع ،قــال
بوتني في منتدى بموسكو« :إذا لم ينتهك
القانون الروسي ،وإذا لم يقدم سببًا إلعالنه
ً
وكيال أجنبيًا ،عندها لن يكون كذلك» .كما
ّ
حــذر الصحافي من محاولة االختباء وراء
جائزة نوبل و»استخدامها كدرع» النتهاك
القانون الروسي و»لفت االنتباه إليه».
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منوعات فنون وكوكتيل
معرض

في مركز بوزار الثقافي في بروكسل ،افتُتح أخيرًا معرض للفنان البريطاني ،ديفيد هوكني.
أعمال أنجزها الرسام ،ذو الـ  84عامًا ،على جهاز آيباد

وقفة

المؤلف وشخصياته

ديفيد هوكني

ممدوح حمادة

ألن عيوننا ال ترى كل شيء دفعة واحدة
عماد فؤاد

في الرابعة والثمانني من عمره،
ّ
وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل أزم ـ ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا ال ـت ــي
زادت مــن عــزلـتــه ،ال ي ــزال الفنان
البريطاني ديفيد هوكني ( )1937يناوش
ال ـعــالــم ب ـلــوحــات ج ــدي ــدة ،تــوقـفـنــا أمــامـهــا
عاجزين عن النطق ،وهــذه املـ ّـرة عبر جهاز
اآليـ ـب ــاد؛ فــال ـف ـنــان الـ ــذي ب ــدأ ح ـيــاتــه كــأحــد
أبرز فناني البوب األشهر في العالم بداية
ستينيات الـقــرن املــاضــي ،لــم يـتــردد لحظة
أم ـ ــام ت ـحــويــل هـ ــذا ال ـج ـه ــاز ال ـص ـغ ـيــر ،إلــى
أداة ي ــرس ــم م ــن خــال ـهــا ع ــامل ــا اف ـتــراض ـيــا،
ســرعــان مــا تحقق فــي  116لــوحــة ضخمة،
ي ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا م ــرك ــز ب ـ ـ ـ ــوزار ال ـثـ ـق ــاف ــي فــي
بروكسل ،في معرض ضخم بدأ منذ الثامن
من أكتوبر/تشرين األول الحالي ،ويستمر
حتى منتصف العام املقبل.
ال يقتصر امل ـعــرض الـضـخــم لهوكني على
لوحاته األحدث فقط ،بل يضم كذلك قسمًا

آخـ ــر ،يــزخــر بــأشـهــر أع ـمــالــه ال ـتــي صنعت
شهرته ،ومنها سلسلة لوحاته عن والديه
وأفراد عائلته وأصدقائه ،وسلسلة املسبح
الـتــي بيعت إح ــدى لــوحــاتـهــا بـ ـ  90مليون
دوالر ق ـب ــل ع ـ ــدة س ـ ـنـ ــوات ،وص ـن ـع ــت مـنــه
األسطورة التي نتحدث عنها اليوم.
يحتفي املـعــرض كذلك بـصــدور ثالثة كتب
م ـه ـمــة عـ ــن  -وب ــاملـ ـش ــارك ــة مـ ــع  -هــوك ـنــي،
على رأسها كتاب مارتن جيفورد املعنون
«رسالة أكبر :محادثات مع ديفيد هوكني»،
متضمنًا مـحــادثــات أجــراهــا الـنــاقــد الفني
امل ـ ـعـ ــروف م ــع ه ــوك ـن ــي خـ ــال ف ـت ــرة إغ ــاق
كورونا ،وهي في أغلبها محادثات عميقة
وذك ـ ـيـ ــة ،نـ ـج ــده خ ــال ـه ــا يـ ـع ــرب ع ــن ول ـعــه
ب ــال ـح ـي ــاة مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـم ـت ــاع ــه بــأب ـســط
األشياء التي يراها في عزلته يوميًا :منظر
ً
ش ــروق الـشـمــس بـعــد أي ــام مــن امل ـطــر مـثــا،
م ـ ــرور غ ـي ـمــة ع ــاب ــرة ع ـلــى أشـ ـج ــار حــديـقــة
منزله الــذي اشـتــراه مــؤخـرًا فــي نورماندي
الفرنسية ،سقوط املطر فــي بركة حديقته

الـ ـ ــراكـ ـ ــدة ..ك ـل ـهــا أشـ ـي ــاء ي ـثـ ّـم ـن ـهــا هــوك ـنــي
ويحتفي بها في لوحاته األحدث ،كأنه أراد
أن يـجـعــل مــن ج ـهــاز اآلي ـب ــاد -الـ ــذي تسرق
شاشته الجميع إلــى عوالم افتراضية غير
ملموسة  -إلــى وسـيــط يعيد الـنــاس عبره
إلى الطبيعة من جديد.
من الكهف إلى شاشة الكمبيوتر

ف ــي خ ـضــم أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،ش ـ ــارك هــوكـنــي
سـلـسـلــة م ــن ال ـل ــوح ــات ال ـت ــي رس ـم ـهــا على
جهاز اآليـبــاد الـخــاص بــه عبر موقع BBC
عـلــى اإلن ـتــرنــت .تـظـهــر ال ـلــوحــات جميعها
م ـشــاهــد ألش ـج ــار وس ـه ــول وودي ـ ـ ــان .ليس
هناك وجود بشري في أي من هذه اللوحات،
كـمــا لــو ك ــان هــوكـنــي يــريـنــا دورة الفصول
عـلــى حديقته كـمـجــاز للحياة واملـ ــوت ،وال
يبدو على الرجل العجوز أي يأس ،بل على
العكس ،قــدم لوحاته األخـيــرة رافـعــا شعار
ّ
«أحبوا الحياة».
اك ـت ـس ــب م ــارت ــن جـ ـيـ ـف ــورد ،ال ـن ــاق ــد ال ـف ـنــي

واألدب ـ ــي ال ـب ــارز فــي مـجـلــة The Spectator
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،ش ـه ــرت ــه ال ـك ـب ـيــرة
مــن كـتــابــه عــن فــرويــد وامل ـع ـنــون «لــوسـيــان
فرويد ..اللوحات النحاسية» Lucian Freud,
 ،The Copper Paintingsوالـ ــذي ظـهــر عــام
 ،2012كاشفًا فيه عن لوحات النحاس التي
أولع فرويد برسمها بداية القرن العشرين،
وكشف فيه جيفورد عن أول صور تعرض
لعشرة أعمال نحاسية كلها صغيرة الحجم
رسمها فرويد.
بــن جـيـفــورد وهــوكـنــي ال ـيــوم عــاقــة تمتد
إلى ما يزيد عن  25عامًا ،وإن كانت صداقة

يحتفي المعرض
بصدور ثالثة كتب عن،
وبالمشاركة مع ،هوكني

لوحة «حديقة ضيوف المنزل» ()Getty

تـفـصـلـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـس ــاف ــات ،لـكـنـهـمــا
عــادة ما يتواصالن عبر الهاتف أو البريد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي .سـ ـن ــوات ت ـث ـمــر ب ــن أيــدي ـنــا
اليوم ثالثة كتب ،كان أولها« :رسالة أكبر..
م ـح ــادث ــات م ــع دي ـف ـيــد هــوك ـنــي» A bigger
message, Conversations with David
 ،Hockneyوالذي صدر عام  ،2011ثم أصدر
ج ـي ـف ــورد ك ـتــاب ـه ـمــا الـ ـث ــان ــي« :تـ ــاريـ ــخ مــن
الصور ..من الكهف إلى شاشة الكمبيوتر»
A history of pictures. From the cave to the
 computer screenعام  ،2016ليتبعه بكتابه
األخـ ـي ــر« :ال يـمـكــن إلـ ـغ ــاء ال ــربـ ـي ــع ..ديـفـيــد
هوكني في نورماندي Spring cannot be -
»cancelled, David Hockney in Normandy
والـصــادر أوائــل عامنا الحالي  .2021وفيه
يقدم هوكني العديد من األفكار والشطحات
الفنية والفلسفية الالمعة ،ليقوم جيفورد
بسردها علينا في قصة ال تضاهى.
أكثر مما نراه

ام ـت ـلــك هــوك ـنــي ،طـ ــوال تــاري ـخــه م ــع الــرســم
(مــا يــزيــد عــن  60عــامــا) ،نـظــرة سحرية إلى
الطبيعة ،فالرجل مشغول على الدوام ّ
بتتبع
ت ـب ـ ّـدل ال ـف ـص ــول ،ول ــه مـ ـح ــاوالت ك ـب ـيــرة في
التأكيد على عجز الفوتوغرافيا أو كاميرا
السينما عن رصد ونقل ّ
تغير ألــوان شجرة
ما أمــام الطبيعة كما يفعل الرسم .من هنا،
ّ
ب ــدأ ول ــع هــوكـنــي امل ـبــكــر بــأع ـمــال ف ــان غــوخ
وك ـلــود مــونـيــه ،مـعـتـبـرًا األول أع ـظــم فناني
الطبيعة على اإلطالق ،والثاني راهبها ،الذي
أمضى  43عامًا وهو يرسم ّ
تبدل ألوان زنابق
ّ
املــاء في حديقة بيته الخلفية .يهز هوكني
رأس ــه فــي أح ــد مـشــاهــد األع ـم ــال الــوثــائـقـيــة
التي يعرضها مركز بوزار لجمهور معرضه
وه ــو ي ـقــول« :ي ــا لـهــا مــن ح ـيــاة ،نتيجة تلك
النظرة الفاحصة ،أظهر لنا مونيه أكثر مما
نــراه عــادة بأنفسنا» .يقف هوكني مبهورًا
أمـ ـ ــام أعـ ـم ــال فـ ــان غـ ــوخ ح ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ــذا.
يقول مشيرًا إلــى فترة انـعــزال فــان غــوخ في
مدينة آرل الفرنسية« :انـظــر إلــى مــا رسمه
هـنــاك ،الـســاحــة القبيحة أم ــام مـنــزلــه ،جسر
السكة الحديد ،كرسيان عاديان ،عاش هناك
ً
منعزال ،فبدأ في النظر إلى األشياء عن كثب،
ليجعلنا نرى العالم بشكل مختلف ومغاير
عما كنا نراه من قبل».
ولـ ـ ـ ـ ــد ديـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــد ه ـ ــوكـ ـ ـن ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــام  1937ف ــي
ب ـ ــرادف ـ ــورد ،ع ـلــى ب ـعــد ســاع ـتــن بــال ـس ـيــارة
مــن بريدلينغتون اإلنكليزية .قــرر فــي سن
الحادية عشرة أن يكون فنانًا ،مــن دون أن
يعرف بالضبط ما يعنيه ذلك ،حتى جاءت
انطالقته عام  ،1961عندما لفت األنظار على
الفور إلى موهبته الفريدة في رسم لوحات
منعشة بشكل خاص وتعكس روح العصر.

مسار

أشرف الحساني

ُ
بــرح ـيــل املـ ـط ــرب الـ ـج ــزائ ــري راب ـ ــح دري ــاس ــة
ُ
( ،)2021-1934قـبــل أي ــام ،ي ـســدل مـعــه ستار
ف ـص ـ ٍـل ك ـب ـيـ ٍـر م ــن ت ــاري ــخ األغ ـن ـي ــة الـشـعـبـيــة
بــال ـجــزائــر .لـيــس ف ــي مــوتــه م ــا ُيـثـيــر الـحــزن
وال ـش ـجــن فـحـســب ،ب ــل م ــا تـتــركــه آالم والدة
ُ ّ
األغنية التي تخلف ال محالة نــدوب مرحلة
هسيسها وإشراقاتها
مــا زلنا نعيش على
َ
ّ
إلــى الـيــوم .وك ــأن األغنية املـغــاربـ ّـيــة البدوية
ُ ُولدت معه ،ورحلت برحيل صاحب الصوت
ّ
املتقطع والهادئ والنبيل .ال شيء ُيغري في
االسـتـمــاع إلــى راب ــح ســوى صــوتــه التلقائيّ
ُ
ّ
نوستالجي جميل يئن تحت
كزمن
املنساب
ٍ
وطأة ثقل الحاضر وخرابه.
ّ
خ ــام ــات ال ـص ــوت ُم ـت ــواض ـع ــة ،لـكــنـهــا كــانــت

ق ـ ـ ـ ــادرة ،م ـن ــذ بـ ــدايـ ــات خ ـم ـس ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ،عـلــى تـحــريــك أحــاس ـيــس ومـشــاعــر
ـاب م ــن ج ـس ــد االج ـت ـم ــاع
داخ ـ ــل م ـن ــاط ــق يـ ـب ـ ّ ٍ
العربي ،وال سيما أن رابح درياسة مزج في
سـيــرتــه بــن الـغـنــاء والـتــألـيــف وال ـع ــزفّ ،في
ـدان ال تتوفر
وق ـ ٍ
ـت كــان ذلــك صعبًا داخ ــل بـلـ ٍ
على أدنى شروط العيش الكريم ،فباألحرى
ْ
أن تعرف تشييد معاهد ومدارس للصولفيج
والعزف واألداء.
ُ
وعـ ّلــى الــرغــم مــن كــون راب ــح دريــاســة لــم يكن
ّ
الفنان الجزائري ّ
األول الذي أجاد فن الغناء
وال ـع ــزف ،لـكـ ّـنــه مــن الـجــانــب الـتــاريـخـ ّـي ُيـعــدّ
األخ ـي ــر م ـمــن ق ـ ّـع ــدوا لــأغ ـن ـيــة ال ـب ـ ّ
ـدوي ــة في
ال ـجــزائــر ،وراك ـم ــوا عـلــى مـنــوالـهــا ريـبــرتــوارًا
غنيًا ،ال يـقــوى ّ
أي أحــد الـيــوم على ُمجابهة
زخـ ـم ــه ،ب ـح ـكــم ّاخـ ـت ــاف وت ـب ــاي ــن الـسـيــاقــن
ّ
السياسي والفني .امتلك رابح موهبة الغناء

استقرت بعض أغانيه
عند جملة من القضايا
السياسية واالجتماعية

كتب عشرات األغاني المنبثقة من المجتمع الجزائري (فيسبوك)

الفاكهة الغنية باأللياف ُتشعر بالشبع ()Getty

صحة

لسد الشهية
أطعمة
ّ
يارا حسين

يــرغــب كـثـيــرون بـخـســارة ال ــوزن عــن طــريــق تقليل
السعرات الحرارية املتناولة .لكن ،يبقى التحدي
األكـ ـب ــر سـ ـ ّـد ال ـش ـه ـي ــة ،وت ـق ـل ـيــل ال ـ ـجـ ــوع ،لـلـتـحـكــم
بكميات الطعام املستهلكة .ما هي الطرق الطبيعية
والصحية ّ
لسد الشهية؟
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى أن األط ـ ـع ـ ـمـ ــة الـ ـغـ ـنـ ـي ــة بـ ــاألل ـ ـيـ ــاف،
كالخضراوات والـفــواكــه والحبوب الكاملة ،غنية
بالفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة املفيدة
للجسم ،فإن تناولها يؤدي إلى ملء املعدة ،ويبطئ
مــن مـعــدل إفــراغ ـهــا ،ويــؤثــر عـلــى إف ــراز هــرمــونــات
االمتالء ،ما يقلل اإلحساس بالجوع .كما ينتج عن
تخمر األلياف في األمعاء أحماض دهنية قصيرة
السلسلة ،قد تساعد بشكل أكبر في تعزيز الشعور
باالمتالء .فإضافة الفاصوليا والبازالء والحمص
والـ ـع ــدس إل ــى ال ــوج ـب ــة ،يـمـكــن أن ي ــزي ــد الـشـعــور
باالمتالء بنسبة  %31مقارنة بالوجبات املماثلة
الخالية منها .وفــي دراس ــة نـشــرت فــي Nutrition
 ،reviewsأظـهــرت أن تـنــاول  14غــرامــا إضافية من
ً
يوميا ،يــؤدي إلــى تقليل كمية السعرات
األلـيــاف
الحرارية املتناولة بنسبة تصل إلى  ،%10والذي
قــد ي ــؤدي إل ــى خ ـســارة فــي ال ــوزن بـمـقــدار  1.9كغ
تقريبًا على مدار أربعة أشهر.
كـمــا يـمـكــن أن تـ ــؤدي إض ــاف ــة امل ــزي ــد م ــن الـبــروتــن
إلــى النظام الغذائي ،إلــى زيــادة الشعور باالمتالء

وتقليل الشهية ،مــا يساعد على تـنــاول كمية أقل
مــن الـطـعــام فــي الــوجـبــة الـتــالـيــة وف ـق ــدان الــدهــون.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،قــد يـســاعــد تـنــاول كـمـيــات كبيرة
مــن البروتني فــي منع فـقــدان العضالت عندما يتم
تقليل الـسـعــرات الـحــراريــة اليومية لـفـقــدان ال ــوزن.
وفي دراســة لفقدان الــوزن نشرت في International
 ،Journal of obesityتناول املشاركون ،ملدة ثمانية
أسابيع ،وجبتي إفـطــار متساويتني فــي السعرات
الحرارية؛ إحداهما تتكون من البيض ،واألخرى من
الخبز .وكانت النتيجة أن املشاركني الذين تناولوا
وج ـبــة اإلف ـط ــار امل ـكــونــة مــن ال ـب ـيــض ،ف ـقــدوا ال ــوزن
بمعدل أعلى بمقدار  %65مقارنة بمجموعة الخبز.
إل ــى جــانــب ذل ــك ،ف ــإن ت ـن ــاول ال ـس ـعــرات ال ـحــراريــة
ال ـص ـل ـبــة والـ ـس ــوائ ــل ،ت ــؤث ــر ع ـلــى ال ـش ـه ـيــة بشكل
مـخـتـلــف ،ف ـقــد وجـ ــدت الـ ــدراسـ ــات أن األش ـخ ــاص
الذين تناولوا وجبة خفيفة صلبة شعروا بجوع
أقل وإحساس أكبر باالمتالء ،ورغبة أقل في تناول
الطعام فــي الوجبة التالية بنسبة  ،%38مقارنة

اعتماد نظام غذائي
مليء بالبروتين يزيد من
الشعور باالمتالء

بأولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة سائلة .في هذا
ً
مزيدا من املضغ ما
السياق ،تتطلب املواد الصلبة
ً
مزيدا من الوقت إلشــارة ً االمتالء للوصول
يمنح
إلى الدماغ .ويعتقد العلماء أيضا أن وقت املضغ
اإلض ــاف ــي ،يـسـمــح ل ـل ـمــواد الـصـلـبــة بــالـبـقــاء على
اتصال مع براعم التذوق لفترة أطول ،ما قد يعزز
ً
أيضا الشعور باالمتالء.
ً
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـق ـه ــوة ،ف ـف ـضــا ع ــن ال ـفــوائــد
الصحية لها ،وجــدت الــدراســات أن تناولها ،بما
ّ
الشهية
فيها منزوعة الكافيني ،تساعد في تقليل
والـشـعــور بالشبع مل ــدة تـصــل إل ــى ث ــاث ســاعــات،
ألنـهــا وبـحـســب دراس ــة نـشــرت فــي مجلة Journal
 ،of the American College of Nutritionتزيد من
إفراز هرمون الببتيد ،الذي يتم إنتاجه في األمعاء
عند تناول الطعام ،والذي يعزز الشعور باالمتالء،
ويـلـعــب ً
دورا مـهـ ًـمــا فــي تـحــديــد الـكـمـيــة ال ـتــي من
املحتمل تناولها.
ع ـمــومــا ،يـحـتــاج ال ــدم ــاغ ال ـب ـشــري م ــدة  20دقيقة
لكي يستقبل اإلشارات التي توحي بامتالء املعدة
والتي تستدعي التوقف عن األكــل ،وت ــزداد فرص
الدماغ بالسيطرة على املعدة عند تناول الطعام
ببطء .كما يساعد تناول الطعام باستخدام أطباق
صـغـيــرة عـلــى تقليل الـحـصــص املـتـنــاولــة فــي كل
وج ـبــة مــن دون وع ــي ودون الـشـعــور بــالـحــرمــان،
فالعقل يتأثر بما يــرى ويــرســل بالتالي إشــارات
الشبع عند اتباع هذا األسلوب.

مثلما يتبرأ الجميع من مسؤوليتهم إزاء فشل العمل الدرامي ،ينشب
صراع ينسب فيه كل طرف أسباب النجاح إليه .وأكثر ما يجعل لعاب
هذه األطراف يسيل هو الشخصية ،فبعد النجاح؛ ينسب أكثر من طرف
صناعتها إليه .في هذا السياق ،نتساءل :من هو صانع الشخصية من
بني أطــراف العمل؟ لنعرف ذلك ،ال بد من معرفة مقومات الشخصية،
وعندها فقط نعرف من هو صانعها.
تتألف الشخصية ،فــي العمل الــدرامــي ،مــن مـقــومــات أســاسـيــة يمكن
اختصارها من خالل النقاط اآلتية:
 -1كتلة انـفـعــاالت :لكل شخصية طبيعة انفعالية تميزها عــن باقي
الشخصيات ،مثل مزاجها وشكل سلوكها؛ كالتهور والخوف والخجل
وغير ذلك .وهذه االنفعاالت يجب أن تكون منسجمة مع الكتل االنفعالية
لباقي الشخصيات .واملؤلف حصرًا هو املسؤول عنها ،ألنه هو الذي
يــرى جميع الشخصيات ،ولــو تــركــت للممثل فقد لــرأيـنــا الشخصية
نفسها مكررة في العمل أكثر من مــرة ،ألنــه يعمل ضمن شخصيته
بشكل منفصل ،وقــد تتخلخل أركــان هــذا االنسجام ألنــه ليس هناك
«مايسترو» ينظم ذلك ،وهذا املايسترو هو املؤلف.
 -2جملة أف ـعــال :لكل شخصية فـعــل ،وال يــوجــد شخصية مــن دون
فعل .هناك في العمل جملة أفعال مرتبطة بالشخصيات األساسية،
ومجموعة أفـعــال مدعمة لـهــا .أي شخصية مــن دون فعل ستتحول
إلــى مـجــرد إكـسـســوار .وهــذا الفعل يبنيه املــؤلــف ،ألن أفـعــال مختلف
الشخصيات تشكل مــا يشبه قطع األحجية ( ،)Puzzleومــن يرسم
هــذه األحجية هــو املــؤلــف ،ولــو تــرك األمــر لــأطــراف األخ ــرى ،لكان من
املستحيل تركيب الصورة التي يتألف منها.
 -3شبكة عالقات :كل شخصية في العمل مرتبطة بباقي الشخصيات
بـعــاقــات مختلفة ،وال يمكن لشخصية أن تـكــون بـمـعــزل عــن باقي
الشخصيات .وإذا كانت الشخصية من دون عالقات؛ فإنها ستكون
عبئًا على العمل ،ويفضل حذفها ،إذ لــم يكن لــوجــودهــا أي ضــرورة
درامـيــة ،أو أي إضــافــة ،منذ الـبــدايــة .وهــذه العالقات بــن الشخصيات،
يبنيها املؤلف حصرًا.
 -4الحوار :الحوار هو وسيلة إيصال الفكرة التي لدى الشخصية إلى
املتفرج أو القارئ ،وهي إشــارات صوتية ،أو إشــارات حركية/جسدية
ً
يفهمها املتلقي .هذه اإلشــارات يمكن أن تكون ُجمال منطوقة ،أو لغة
جسد ،كما في الدراما الصامتة ،وهذا أمر منوط باملؤلف أيضًا.
مــن ه ــذا املـنـطـلــق ،يمكن إن نـقــول إن مـخـتــرع الشخصية هــو املــؤلــف
حصرًا ،وليس أي أحد آخر؛ أما ما يفعله باقي األطراف ،فهو ما يمكن أن
نطلق عليه تسمية املقومات اإلضافية ،وهي قائمة تعتمد بشكل كبير
على املقومات األساسية التي وضعها املؤلف ،وهــذه املقومات أغلبها
يتعلق بالشكل الخارجي للشخصية ،ويمكن اختصارها بالتالي:
 -1املكياج ومــا في حكمه :ليست مهمة الكاتب اإلشــارة إلــى تفاصيل
املكياج فــي الـنــص ،إال اذا كــان هــذا املكياج لــه عالقة بفعل درام ــي ما،
ووجــوده يعتبر من ضمن الفعل .مثال ،ندبة في رأس الشخص ،أو أي
اثر على جسده يؤدي للتعرف عليه في مرحلة من مراحل العمل ،أو ما
شابه ذلك .والكاتب ،في هذه الحالة ،يشير إلى مثل هذه التفاصيل في
مواصفات الشخصية.
 -2مصمم الـلـبــاس :ال ـكــام نفسه ينطبق ،أي ـضــا ،عـلــى أزي ــاء املمثل/
الشخصية؛ ف ــاذا لــم يكن هـنــاك حــدث مرتبط بــه ،يـتــرك أم ــره ملصمم
املالبس ،الذي يخطط ما سيرتديه املمثل ً
بناء على رؤية املخرج ،وقراءته
للشخصية وفقًا لبناء الكاتب لها.
 -3األداء :املمثل مسؤول بشكل كامل عن أداء الدور؛ إذ عليه أن يجعل
الحياة تــدب فـيــه ،علمًا أن هـنــاك تفاصيل يحددها املــؤلــف ،متعلقة
بــاألداء املرتبط بالحدث بشكل مباشر .وبكافة األحــوال ،فإن األداء،
أو ما يسمى عمل املمثل على الــدور ،مرتبط بشكل مباشر بالنص،
وش ــذوذ األداء عــن جــوهــر الـنــص سـلــوك ي ــؤذي الـعـمــل .وهـنــا أيضًا
يلعب املخرج دورًا ّ
مهمًا في إدارة املمثلني ومراقبة أدائهم حتى يكون
متوافقًا مع ما وضعه املؤلف.
باختصار ،يمكن الـقــول إن لكل طــرف فــي العمل الــدرامــي مساهمته،
سواء في النجاح أو في الفشل.

متابعة

«ريش» يطير بقرار من المخابرات المصرية

رابح درياسة ...خمسـون عامًا شـيّدتها األغاني
ّ
صغيرًا ،وتملك عبرها ميكانيزمات األغنية
ّ
ال ـجــزائــريــة بـمـسـقــط رأسـ ــه ال ـب ـل ـيــدة ،وط ـ ّـوع
صــوتــه وعــزفــه ،ليصير بـعــد  30سـنــة ُيلقب
بـ«ملك األغنية البدوية» ،بعدما اخترق متون
ّ
العربية في ذلــك اإلبــان ،وأنزلها من
األغنية
رومانسيتها الكاذبة داخل الحفالت الرسمية
ّ
الثقافية والـصــالــونــات الغنائية،
واملـقــاهــي
ّ
ّ
ُمـس ـت ـع ـي ـدًا ه ــذه امل ـ ــرة عــافـيـتـهــا وفـطــريـتـهــا
وتلقائيتها داخل البادية الجزائرية.
ّ
إن س ــر ن ـجــاح أغ ــان ــي رابـ ــح دري ــاس ــة يكمن
بالضبط بــالـعــودة إلــى ال ـجــذور .كــل هــذا في
ّ
وقت ظلت فيه أغاني الطرب العربي تهجس
ٍ
عـلــى املـسـتــوى الـتـقـنــي واملــوضــوعــي بـتــراث
ّ
ّ
الجماليّ .أما رابح ،فلم يعمل إل ليكون
اآلخر
سـ ّـيــد ذات ــه ومرحلته وتــاريـخــه ولـســان قلقه
الجزائرية.
وذاكرته
ّ
ُ
لم يكن حال الفنان الجزائري رابح درياسة
ّ
مثل الذين توسلوا آالت إلكترونية صاخبة
ّ
ووهنه،
للتستر على عجز الصوت وضعفه ّ
ب ـ ــل يـ ـت ــرك ــه يـ ـنـ ـس ــاب ه ـ ــادئ ـ ــا عـ ـل ــى ال ــن ـم ــط
الكالسيكي ل ــأداء ،وأحيانًا ُمندفعًا حسب
ّ
ُ
ـات
مـ ــا ي ـم ـل ـي ــه مـ ـس ــار األغـ ـنـ ـي ــة مـ ــن ج ـم ــال ــي ـ ٍ
ـات .ف ـفــي رح ـل ــة الـ ـص ــوت ،تـنـبـثــق
وتـ ـق ــاطـ ـع ـ ّ ٍ
ّ
يتسرب معها
موهبة الفنان ّالداخلية ،إذ ال
ال شـ ـع ــوره ال ـف ــن ــي ف ـح ـســب ،ب ـق ــدر م ــا تـبــرز
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تـ ّ
ـرسـبــات الــذاكــرة وحـ ّـسـهــا الـتــاريـخـ ّـي .على
األساس ،أدهشنا رابح درياسة بأغانيه
هذا
ُ
الشعبية املمتدة على مدى نصف قرنّ .فهي
ّ
ُمـتـنـ ّـوعــة الـثـيـمــات الـغـنــائـيــة ،وخــاصــة أنـهــا
ـان ك ـث ـيــرة م ـشــاغــل ال ــذات
ت ـت ـجــاوز ف ــي أحـ ـي ـ ٍ
وهـ ـم ــومـ ـه ــا ،ل ـت ـس ـت ـقــر ع ـن ــد ج ـم ـل ــة ق ـضــايــا
سـيــاسـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة ،كـمــا ه ــو ال ـح ــال في
ً
الحدث
أغنية «هـيــا يــا جــزائــر» ،تـفــاعــا مــع
ّ
ّ
الجزائري .كما أن رابح لم يتوقف
الرياضي
ّ
عند هــذا الحد ،وإنما كتب عشرات األغاني
امل ـن ـب ـث ـق ــة مـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،لـكــن
وف ــق ال ــوج ــدان ال ـب ــدوي الـتـلـقــائـ ّـي الـجـمـيــل.
فأغانيه ليست َعاملة تستكنه ُجرح السياسة
واالجتماع وأهوال التاريخ ،بل فقط يجعلها
تخرج مهمومة وفــي تلقائية ساحرة ُت ّ
عبر
ع ــن دواخـ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع الـ ـج ــزائ ــري ،م ــن دون
ّ
أيديولوجي آخر.
إقحامها في جسد
ّ
ه ــذا مــع الـعـلــم أن مــوسـيـقــى راب ــح دريــاســة،
ّ
ُ
رغم شعبيتها الساحرة ،فقد ظلت متشبثة
بسحر النوتة ُالسريعة واآللة العصرية .لكن
الخطاب الذي ش ّيدت عليه األغنية ألكثر من
ّ
رحيل رابح
 50سنة ال يتغير .فهل نشهد مع َ
ّ
دري ــاس ــة م ــوت األغ ـن ـيــة الـشـعـبـيــة امل ـغــاربــيــة
ْ
ّ
األص ـي ـل ــة؟ أم أن رح ـي ـلــه ال ي ـع ــدو أن يـكــون
صورة عن حياة ثانية ستنحتها أغانيه في
ُ ّ
ّ
ؤلفًا ُ
ومطربًا؟
وجدان كل من أحبوه م
ّ
مــا ُيثير الـحــزن فــي رحـيــل راب ــح أن الجهات
الرسمية داخــل الجزائر واملغرب وتونس لم
تنتبه له ،في وقت كانت فيه أغانيه ُم ّ
سجلة
ٍ
ّ
داخ ــل كــل الـبـيــوت امل ـغــاربـ ّـيــة ،مل ــا ك ــان الــزمــن
يحتفظ بـطــراوتــه وحـســاسـ ّـيـتــه وبــذرتــه في
ّ
ّ
ّ
عربي قائم على الفن
غنائي
مشروع
تأسيس
ٍّ
ّ
والتعدد واالعتراف.
والهوية
والجمال

لم يتطلب األمر أكثر من
تمثيلية ساذجة أقدم
عليها بعض الممثلين
المصريين عبر انسحابهم
من عرض فيلم «ريش»،
حتى ُتحذف األخبار عنه
القاهرة ـ العربي الجديد

ح ــذف ــت ج ـم ـيــع املـ ــواقـ ــع امل ـص ــري ــة ال ـتــاب ـعــة
للمخابرات الـعــامــة كــل األخ ـبــار عــن الفيلم
املـصــري «ري ــش» ومـخــرجــه عمر الــزهـيــري،
ال ـ ـ ــذي فـ ـ ــاز بـ ـج ــائ ــزت ــي «أسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـنـ ـق ــاد»
و«الفبريسي» في مهرجان كان السينمائي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،بـ ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب املـ ـمـ ـث ــل ش ــري ــف
منير مــن عــرض الفيلم بمهرجان الجونة
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،وم ـع ــه امل ـم ـث ــان أح ـم ــد رزق
وأشرف عبد الباقي ،بزعم أن الفيلم «يسيء
إلى سمعة وصورة مصر».
وك ــان فـيـلــم «ريـ ــش» أول تـتــويــج للسينما
املصرية في تاريخها بجائزة من مهرجان
«كان» السينمائي الدولي .وعرض مهرجان
الـجــونــة «ريـ ــش» لـلـمــرة األولـ ــى فــي الـشــرق
األوس ـ ــط ي ــوم األحـ ــد امل ــاض ــي .وب ـع ــد نحو
ساعة من العرض ،بدأ البعض في املغادرة،
وهم شريف منير ويسرا وإيناس الدغيدي
وأش ـ ــرف ع ـبــد ال ـبــاقــي وأح ـم ــد رزق وتــامــر
حـبـيــب ،بحجة أن الفيلم يـحـتــوي مشاهد
تسيء لسمعة مصر .وحــاول منتج الفيلم

مـحـمــد حـفـظــي (رئ ـي ــس م ـهــرجــان ال ـقــاهــرة
الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي) ،إث ـن ــاء الـفـنــانــن عن
م ـغ ــادرة ال ـع ــرض ،نــافـ ًـيــا أن ت ـكــون مشاهد
الفقر في الفيلم مسيئة ملصر.
وكـ ـتـ ـب ــت ال ـ ـنـ ــاقـ ــدة امل ـ ـصـ ــريـ ــة م ـ ــاج ـ ــدة خ ـيــر
الـ ـل ــه ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ال ــواقـ ـع ــة ف ــي صـفـحـتـهــا
ع ـلــى فـيـسـبــوك ت ـق ــول« :ف ـي ـلــم (ري ـ ــش) لعمر
الــزه ـيــري قطعة فنية مــن اإلبـ ــداع الخالص
من حيث أسلوب السرد ،وتكوينات الصورة،
والتعامل مع مجموعة من املمثلني لم يسبق
ألي مـنـهــم ال ــوق ــوف أمـ ــام ال ـك ــام ـي ــرا .الـفـنــان
ال ـح ـق ـي ـقــي ف ــي ك ــل امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـت ـح ـضــرة
دائ ـم ــا م ــا يـسـبــق حــركــة ال ـعــامــة ب ـخ ـطــوه أو
اثنتني ،لينير الطريق ويضع خطوطا تحت
ما يريد التأكيد عليه .ولكن لألسف ،حفنة
من نجومنا اعتادوا على البقاء في الخلف،
ومحاولة إقناع الجميع بأنه املكان املناسب،
متناسني أن حركة تيار النهر دائما لألمام،
وهـ ـ ــؤالء سـتـعـتـبــرهــم األجـ ـي ــال امل ـق ـب ـلــة مثل
الديناصورات املنقرضة» .وحصل «ريــش»،
للمخرج عمر الزهيري ،على الجائزة الكبرى
م ــن م ـســاب ـقــة أسـ ـب ــوع ال ـن ـق ــاد ف ــي م ـهــرجــان
ك ــان .وع ــرض الفيلم عامليا ألول مــرة ضمن
فعاليات مهرجان كــان السينمائي الــدولــي،
ولـقــي ح ـفــاوة كـبـيــرة مــن الـجـمـهــور .وش ــارك
في املسابقة الرسمية ألسبوع النقاد الدولي
امل ـق ــام ــة ض ـمــن ف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان كـ ــان في
نـسـخـتــه ال ـ ـ ــ .74وأن ـت ــج الـفـيـلــم ت ـعــاون ـيــا بني
فرنسا ومصر وهولندا واليونان ،ونال دعمًا
من جهات دولية عديدة خالل مراحل إنتاجه.
«ريـ ــش» هــو أول األفـ ــام الــروائ ـيــة الطويلة
للمخرج عمر الزهيري ،وقد اشترك في تأليفه
مع السيناريست أحمد عامر ،وهو من إنتاج

يتناول الفيلم واقع العيش المرير في مصر ()Imdb

الفرنسيني جولييت لوبوتر وبيير مناحيم
مــن خ ــال شــركــة  ،Still Movingبــاملـشــاركــة
مــع  Lagoonie Film Productionللمنتجة
ش ــاه ـي ـن ــاز ال ـع ـق ــاد وف ـي ـل ــم ك ـل ـي ـنــك وامل ـن ـتــج
محمد حفظي ،ودرك جــان وريـنــك وكوجي

نـيـلـيـســن ( ،)Kepler Filmوج ـي ــورج ــوس
كــرن ـفــاس وكــون ـس ـتــان ـت ـي ـنــوس كـنـتـفــركـيــس
( )Hereticوفـيــرونــا مــايــر ،وتـتــولــى توزيعه
في العالم العربي شركة Film Clinic Indie
 .Distributionوت ــم تـطــويــر م ـشــروع الفيلم

بدعم من جائزة  baumiلتطوير السيناريو،
وتورينو فيلم الب ومؤسسة ،Cinefondation
ونـ ــال ج ــائ ــزة األط ـل ــس مل ــا ب ـعــد اإلنـ ـت ــاج في
ورشـ ـ ــة األطـ ـل ــس ض ـم ــن املـ ـه ــرج ــان ال ــدول ــي
للفيلم بمراكش .2020
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رحلة
ّ
تمشينا في شوارع
أنتويرب وتبادلنا أطراف
ُ
وسمعت كالمًا
الحديث،
كثيرًا عن الضيوف الذين
سبقوني إلى هنا....
ٌ
حيوات تنداح أمامي
في الطريق لكتّاب
وفنّانين من دول العالم
المترامي ،تضايقهم
الحكومات فيهاجرون
بحثًا عن الراحة في تلك
اإلقامة الصغيرة
عبد العزيز الراشدي

ذه ـ ـ ـبـ ـ ـ ُـت إلـ ـ ـ ــى مـ ــدي ـ ـنـ ــة أن ـ ـتـ ــويـ ــرب
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة ل ـك ـت ــاب ــة ع ـم ــل أدب ـ ــي،
بــدعــوة مــن اإلقــامــة األدب ـيــة ،الفرع
ال ـف ــام ــان ــي ،ل ـ ـ «ن ـ ــادي ال ـق ـلــم الـ ــدولـ ــي» .قــالــت
ّ
ال ـك ــات ـب ــة إلـ ـيـ ـن ــة ،امل ـك ــل ـف ــة ب ــال ـت ــواص ــل م ـعــي،
إن ال ـش ـقــة ال ـتــي ســأق ـيــم ب ـهــا تــوجــد ف ــي قلب
امل ــدي ـن ــة ،وك ـ ــان ك ــام ـه ــا ص ـح ـي ـحــا .ق ــال ــت إن
ّ
منظر محيط الشقة خالب ومليء بالكنائس
الـعـتـيـقــة وال ـ ـبـ ــارات وامل ـت ــاح ــف وال ـس ــاح ــات،
وك ــان ذل ــك رائ ـعــا وج ــذاب ــا .إنـنــي أه ـتــم ،ع ــادة،
لإلقامات املوجودة وسط املدن أكثر من التي
ّ
ف ــي ال ـض ــواح ــي .عـلــى خ ــاف مـعـظــم ال ـكــتــاب،
ال أحــب الـخـضــرة والطبيعة وامل ــاء وال أكتب
ّ
وسط الطبيعة إل نادرًا .أكره أن أكون وحيدًا
ً
ّ
مــع األش ـج ــار واملـ ــاء وال ـب ــط .ع ـ ــادة ،أك ـتــب في
ّ
الساحات العامرة واألماكن املكتظة واملقاهي
ّ
وأحس بالسعادة واالطمئنان وسط
والبارات
الفوضى وحــديــث الـنــاس ونقاشاتهم .هناك
شــيء ّ
مميز فــي الحركة التي تحيط بــك دون
أن تكون معنيًا بها وال شريكًا في فوضاها.
يحدث غالبًا أن ّ
أحس الهدوء وسط فوضى
ـس فـ ــي ال ـن ــص.
الـ ـ ــوجـ ـ ــود ،ف ــأك ـت ــب وأنـ ـغـ ـم ـ ّ
هــل لــذلــك مــن س ـبــب؟ رب ـمــا ألن ـنــي أمـضـيـ ُـت

بطاقة

دع الحذر خلفك أيها المسافر

طفولتي في الحقول والخضرة واملــاء قرب
األش ـج ــار والـطـبـيـعــة ،وك ــان ــت حـيــاتــي ّبني
الصحراء والواحة .اكتملت الدورة وتحقق
فــائــض ال ـهــدوء .م ــاذا تفعل الـعــن اململوءة
بــال ـخ ـضــرة ب ـمــزيــد م ــن ال ـخ ـض ــرة؟ أشـتـهــي
الصناعة والــزحــام وتـحـ ُّـوالت الحياة التي
تـمـنــع ص ــوت قـلـقــي الــداخ ـلــي مــن الـصـعــود
إل ــى الـسـطــح وتـمـنــع أسـئـلــة ال ــوج ــود التي
غ ـم ــرت ـن ــي وق ـ ـ ـ َـت الـ ـطـ ـف ــول ــة وف ـ ــاض ـ ــت .لـقــد
أحـسـسـ ُـت بالغبطة كثيرًا وأن ــا أت ـجـ ّـول في
ض ـج ـيــج ن ـي ــوي ــورك وش ـي ـكــاغــو وال ـق ــاه ــرة
ُ
وبيروت وباريس أكثر ّ
مما أحسستها وأنا
أنعم بهدوء لوزان أو فرجينيا.
ّ
ن ـ ــزل ـ ـ ُـت ق ـ ــرب مـ ـح ــط ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــار ،بـ ـ ّع ــد رح ـل ــة
ْ
بــالـسـيــارة مــن مـطــار بــروكـســل .تـمــشــت معي
م ـس ــؤول ــة اإلقـ ــامـ ــة ،وهـ ــي كــات ـبــة ومـنــاضـلــة
حقوقية ،على األق ــدام لخمس عشرة دقيقة.
ّ
ت ـحـ ّـدثــت ك ـث ـي ـرًا ع ــن نـضــالـهــا ألج ــل ال ـكـ ّـتــاب
ْ
املضطهدين فــي الـعــالــم .ثــم أخـبـ َـرتـنــي أنني
ّ
ربما الوحيد ،من بني الكتاب ،الذي سيسكن
ّ
ش ــق ــة أن ـت ــوي ــرب دون أن ي ـك ــون مــاح ـقــا من
طـ ــرف ح ـكــوم ـتــه .ق ـلــت ل ـه ــا :ح ـكـ َـوم ـتــي هــذه
األي ـ ــام ال تــاحــق امل ـبــدعــنَ .
الحــق ـت ـهــم خــال
س ـنــوات ال ــرص ــاص الـقــديـمــة وسـجـنـتـهــم ثم
دفعتهم إلــى االهتمام باألشكال واألساليب
بدل األفكار .لقد رسموا حدود حركتهم ولم
ّ
تعد السياسة تستهويهم ألن املواطن ّال يقرأ
األف ـك ــار ب ــل ي ـقــرأ ع ــن الـفـضــائــح وامل ــؤخ ــرات
ويهتم بالصور والفيديوهات...
ّ
ً
تمشينا طــويــا وك ـنـ ُـت سـعـيـدًا بــاملـشــي .من
َ
ُ
قنع كاتبًا عربيًا دعوته إلى لقاء
الصعب أن ت ّ
ّ
أدبي بأن يتمشى .أحيانًا أدعو كتابًا مغاربة
وع ــرب ــا إل ــى لـ ـق ــاءات أدب ـي ــة ع ــدي ــدة بــاملـغــرب
ّ
فيتذمرون من املشي ولو لبرهة .املشي داللة
ّ
احـتـقــار وال ـس ـيــارة الـتــي تنتظرهم عـنــد كــل
حركة داللة اهتمام من املضيف .يريدون ّأبهة
مغشوشة ولو للحظة ُ
فيكثرون على املضيف
ّ
م ــن آيـ ــات ال ـت ــذلــل م ـثــل حـبـيـبــة ت ـهــوى املـ ـتــع

ليلى األطرش أربعون عامًا في الصحافة

الجادة وراء الشاشة
المثقفة
ّ
وعت الروائية ،التي
رحلت األحد ،منذ بداية
عملها في اإلعالم
منتصف السبعينيات،
بما تمنحه الصحافة
الثقافية من فرصة
لتقديم أفكارها

عمان ـ العربي الجديد
ّ

من مدينة أنتويرب البلجيكية ()Getty

ّ
وتتمنعّ .
أنتويرب .أغلب
الدراجات كثيرة في
ّ
الـنــاس يركبون الــدراجــات ُويتمشون وعلى
ابتسامة املساء املشبعة بالرضى
وجوههم ّ
واألمان .صف الدراجات ُ في كل مكان يحتاج
بطاقتك البنكية فـقــط .نـسـ ّـمــي ال ـ ّ
ـدراج ــة في
َ َ
ْ َ ْ َ
وبــشــكـ ِـلـيــطــة تـحــويـرًا لالسم
املـغــرب ِّبـيــكــالــة،
ْ َ َ ُ
ْ
ـاك ــل ن ـع ـمــة في
ال ـفــرن ـســي ب ـ ِـس ـي ــك ـ ِـل ـي ــت .ال ــب ــي ـ ِ
أنتويربِ ،لكن املغاربة ينظرون إلى ّ
الدراجة
ن ـظ ــرة احـ ـتـ ـق ــار .راك ـ ــب ال ـ ّـب ـي ـك ــال ــة ،بــالـنـسـبــة

لهم ،بسيط ،مـعـ ّـدم ،ال قيمة لكالمه .يركبها
الحرفيون والـصــنــاع واملـيــاومــون واألطـفــال،
ّ
وهــم في أدنــى مراتب السلم االجتماعي في
البلد .السيارة عنوان الوجاهة االجتماعية.
حني يشتري املغربي السيارة يستعملها في
كل لحظة ليتباهى ويخنق الطريق ُ
ويكثر من
استعمال ّ
املنبه الصوتي لينتبه الجالسون
فــي املقهى امل ـجــاور إلــى نــوع املــركــوب .حتى
وهــو يشتري خـبـزًا مــن املـحــل القريب يركب
الـ ـسـ ـي ــارة ل ـ ُـيـ ـص ــاب ،فـ ــي م ـن ـت ـصــف ال ـع ـم ــر،
والضغط واالنطواء وينتهي
ّ
بأمراض القلب ّ
َ
ركبت
جــثــة متباهية تتنفس بصعوبة .إذا
سيارة صغيرة سيحتقرك جميع الناس بدءًا

ماذا تفعل العين
المملوءة بالخضرة بمزيد
من الخضرة؟
أحضروا هوياتهم
معهم ليرتاحوا
وينسجموا مع الحياة

من حارس ّ
السيارات الذي ال يملك قوت يومه
لكنه يراقبك ويحكم عليك ،مــرورًا بأقربائك
وأنسبائك وزمالئك في العمل...
ّ
ُ
وسمعت
تمشينا وتبادلنا أطــراف الحديث
كــامــا كـثـيـرًا عــن الـضـيــوف الــذيــن سبقوني
إلى اإلقامة ّ ،حيوات تنداح أمامي في الطريق
ّ
ل ـكــتــاب وفــنــانــن م ــن دول ال ـعــالــم امل ـتــرامــي،

تضايقهم الحكومات فيهاجرون بحثًا عن
الراحة في تلك اإلقامة الصغيرة...
علي أن آلفهاّ .
أمشي واألقدام خلفيّ .
علي أن
أستوعب الطمأنينة في مدينة لن يباغتك
أح ــد فـيـهــا م ــن الـخـلــف بـسـكــن أو يصدمك
شخص بكتفه دون أن يعتذر .الحذر كائن
أس ـ ـطـ ــوري ي ـل ـعــب م ـع ـنــا ف ــي الـ ـ ـ ــدار .ال ـح ــذر
ي ـت ـسـ ّـلــل الـ ــى األط ـ ـ ــراف ك ــاف ــة وي ـت ـ ّ
ـرب ــع على
ّ
العرش .قالت إلينة إن األمان موجود حتى
ً
بالنسبة لألطفال والـنـســاء ليال ون ـهــارًا .ال
ّ
ـذك ـ ُ
ـرت زاك ــورة
خ ــوف عـلـيــك مــن أي ش ــيء .ت ـ
املــديـنــة الجنوبية ال ـهــادئــة ،حـيــث أمضيت
طفولتي .هــي مـكــان ال يـخــاف امل ــرء فيه وال
يلزمه الحذر .لكن الحذر ضــروري في املدن
امل ـحــاطــة بــال ـســوء مـثــل كــازابــان ـكــا .ف ـ ّـك ـ ُ
ـرت:
أيها املسافر،
عليك أن تضع الـحــذر خلفكَ ،
ح ـتــى حـ ــن .اح ــزم ــه ف ــي ك ـيــس وضـ ـ ْـعـ ـ ُـه في
امل ـ ـطـ ــار واحـ ـمـ ـل ــه م ـع ــك فـ ــي رحـ ـل ــة الـ ـع ــودة
ُ ّ
لتعيش به في مدن تقطعها سكاكني الوجل
ّ
والـبــارانــويــا .قطعنا املسافة ونحن نتفرج
ّ
على املحلت التي تعرض اللباس واملــاس.
مدينة أنتويرب معروفة تاريخيًا باملاس.

ّ
ّ
الشوارع فسيحة واألزقة مبلطة بالحجارة.
ّ
محلت األكــل واللباس في كل مكان .حياة
ّ
م ـم ـت ــدة م ــن األن ــا ّق ــة وامل ـت ـع ــة .وص ـل ـنــا إلــى
ُ
دخلت.
الزقاق ثم إلى الشقة.
ال ـف ــراش صـغـيــر .رغ ـبـ ُـت فــي غ ـطــاء َ كـبـيــر في
ال ـغ ــرف ــة ك ـمــا ت ـ ـعـ ـ ّـو ُ
دت .ال ُب ـ ـ ّـد م ــن نـ ـ ْـو َمـ ــة في
ّ
صــرفـهــا غ ـ ّـي ـ ٌـر .أحـ ـ ّـب أن أغ ــط ــي رأسـ ــي أثـنــاء
الـنــوم .ال أطيق أن أتــركــه فــي الـخــارج عرضة
ل ـل ـظ ــام .سـ ــوف يــده ـم ـنــي شـ ــيء غ ــام ــض ال
أعــرفــه .الـغـطــاء أم ــان .مـنــذ الـطـفــولــة ألـفـ ُـت أن
أغ ـطــي رأسـ ــي .رب ـمــا لــأمــر عــاقــة بــالــزوابــع
والزواحف والحشرات التي كانت تجول في
ً
قريتي الصحراوية ليال .فكرة دخول الذباب
تسكننا وتتبعنا في الخيال
إلى الفم واألنف َ
فنهرب منها بالتخ ّبي وسط اللحاف .حتى
في املدن البعيدة املحاطة بالنظافة واألناقة
ّ
واألم ـ ـ ــان ن ـت ـغــطــى .ال ـف ـك ــرة امل ـق ــرف ــة املـخـيـفــة
لحشرة داخل الفم تجعل الجسد يرتعد.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

سيّد قطب «معالم في الطريق» إلى المكتبة التركية

ياسين أقطاي

ٌ
ـاشــرة ب ــن اسـتـكـمــال
كــانــت ه ـنــاك ع ــاق ــة م ـبـ ِ
استعمار الـعــالــم اإلســامــي وإل ـغــاء الخالفة
العثمانية؛ فمع إلغاء الخالفة ،لم يبق هناك
تــركـيــز عـلــى تمثيل املـسـلـمــن فــي السياسة
العاملية ،والدفاع عن حقوقهم .وقد ّأدى هذا
الوضع إلى سيطرة ُّ
الدول العظمى بسهولة
ّ
على كل األراضي املسلمة.
كــانــت ه ـنــاك ردود فـعــل مختلفة مــن الـعــالــم
اإلســامــي ضـ ّـد الـخــافــة واالسـتـعـمــار؛ فعلى
سبيل املـثــال ،كــان ِمــن بــن ردود الفعل هــذه،
تعبئة املجتمع املــدنــي فــي داخ ـلــه ،وت ـجـ ُ
ـاوز
ّ
ُ
التكامل املباشر مع الشعوب
حكامه ،وإظهار
ُ
األخرى وإظهار اإلرادة .بدأ هذا املسعى وهذه
اإلرادة في مصر في فترة زمنية قصيرة ،منذ
أواخ ـ ــر ال ـع ـشــري ـن ـيــات ،وال ـح ــرك ــة اإلســام ـيــة
كذلك ،بقيادة املودودي ،التي بدأت من الهند،

ّ
ورافقتها حركة في باكستان أيضًا ،وقبل كل
شيء ،كانت الخطابات والطريقة التي َّ
تحركتا
ب ـهــا والـ ـش ــرائ ــح ً االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي اع ـت ـمــدا
عليها ،متشابهة إلــى حـ ّـد كبير منذ البداية،
َ
فتفاعلت مــع بعضها الـبـعــض ،وســرعـ ًـان ما
ّ
املدنيتان شبكة من
أنشأت هاتان الحركتان
ُ
ُ
والتفاعل ،والتغذية الثقافية ،على
التواصل
م ـس ـتــوى املـجـتـمـعــات ف ــي ال ـعــالــم اإلس ــام ــي
ب ــأس ــره ،مـ ّـمــا خ ـلــق عــاملــا إســام ـيــا سياسيًا
ً
منفصالّ ،
قسمه إلـغــاء الـخــافــة وإقــامــة دول
قومية ،حافظوا على الشعور بالوحدة على
قيد الحياة كشوق وفعل مثالي.
وق ــد تـ ّـمــت تــرجـمــة كـتــب لــأس ـمــاء الرئيسية
ل ـك ـل ـتــا ال ـح ــرك ـت ــن إل ـ ــى ال ـل ـغ ــة ال ـت ــرك ـي ــة مـنــذ
ّ
ســتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .ك ــان ل ـهــذه الكتب
ُ
تأثيرات عميقة على األشخاص الذين حرموا
من التعليم ،والفكر اإلسالمي لسنوات عديدة
في تركيا .وحتى هذا الوقت ،أصبح التفاهم
اإلسـ ــامـ ــي ،ال ـ ــذي عـ ــاش ف ــي ص ـ ــورة نـمـطـيــة
تقليدية جـ ّـدًا ،بل ووطنية جـ ّـدًا ،حركة تطمح
إلــى إع ــادة تأسيس مركزية الـقــرآن ،واإلرادة،
واالجتهاد ،والتوازن الذهني تحت تأثير هذه

ُوضعت أعماله على
طاولة القارئ التركي،
وكان من الصعب إيقافها

كتبت ليلى األط ــرش ،التي رحلت األحد
وهي ال تزال
املاضي ،نصوصًا قصصية ُ
فــي املــرح ـلــة اإلع ــدادي ــة ،وق ــد ن ـشــرت في
كما وضـعــت روايــة
الصحافة الثقافيةّ ،
بـعــد ذل ــك بـسـنــوات لكنها لــم تـصــدر في
ك ـتــاب .تـلــك االن ـش ـغــاالت األولـ ــى ب ــاألدب
ّ
والثقافة شكلت عتبة أساسية المتهان
اإلعالم قرابة أربعة عقود.
امتلكت الــروائ ـيــة الفلسطينية األردن ـيــة
( )2021 - 1948امل ــول ــودة ف ــي ب ـلــدة بيت
س ـ ــاح ـ ــور ،مـ ـخ ــزون ــا م ـع ــرف ـي ــا والـ ـت ــزام ــا
ّ ّ
مستمرًا مكنتها من أن
مهنيًا واجتهادًا
تـجـمــع بــن الـكـتــابــة الـصـحــافـيــة والـعـمــل
مذيعة أخـبّــار ومـقـ ّـدمــة بــرامــج ومـحــاورة
ّ
لـكــتــاب وفــنــانــن ،وم ـعـ ّـدة بــرامــج ثقافية،
باإلضافة إلــى إعــدادهــا أفالمًا تسجيلية
نــالــت االهـتـمــام وال ـجــوائــز أي ـضــا .بعدما
ح ــازت درج ـتــي الـبـكــالــوريــوس فــي اللغة
العربية وفي القانون والدبلوم في اللغة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ب ـ ـ ــدأت األط ـ ـ ــرش م ـش ــواره ــا
فـ ـ ــي اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـت ـصــف
الـسـبـعـيـنـيــات ق ـبــل انـتـقــالـهــا لـلـعـمــل في
«تلفزيون قطر» ،وسعت منذ ذلك الوقت
إلى رسم صورة ّ
محددة في ذهن املشاهد
ّ
ّ
العربي ال ــذي أطــلــت عليه إعالمية جــادة
ّ
تعرف متى تبتسم ومتى تتحدث ومتى
ّ
ّ
تصمت ،ومتمكنة من اللغة العربية قلما
ّ
تخطئ أو تتلعثم ،يـمــدهــا اط ــاع واســع
وثقافة عميقة ،ولديها أيضًا ثقة واعتداد
بنفسها يالزمهما دفء وترحيب بجميع
ضيوفها.
تلك صورة صاحبة رواية «وتشرق غربًا»
( )1988لدى جمهورها ،والتي تشير في
مقابلة تلفزيونية سابقة إلــى أنها وعت
م ـب ـك ـرًا ب ـمــا تـمـنـحــه ال ـص ـحــافــة الـثـقــافـيــة
من فرصة لتقديم أفكارها ورؤاهــا سواء
ف ــي م ـقــاالت ـهــا ال ـت ــي كـتـبـتـهــا ف ــي صحف
أردنية وعربية ،أو برامجها التي حملت
م ـق ــارب ــات ـه ــا وح ـص ـي ـلــة م ـع ــارف ـه ــا ت ـجــاه
الـعــديــد مــن الـقـضــايــا وال ـظــواهــر ،وكــانــت
ح ــري ـص ــة ك ــذل ــك ع ـل ــى خ ـل ــق ت ـل ــك الـصـلــة
الوثيقة بني الثقافة وبني الواقع ،مؤمنة أن
ال إبداع ً
وفكرا ّمن دون اشتباك مع الحياة.
وت ـع ـت ــرف ب ــأن ــه ال يـمـكـنـهــا ف ـصــل ليلى
الروائية عن ليلى اإلعالمية ،وال تجد أن
ّ
تتفوق على األخ ــرى ،وال
واح ــدة منهما
تنكر حجم االنتشار والحضور اللذين

ّ
حققهما لها التلفزيون ،وقــدرتـهــا على
ّ
تـطــويــر مــا قــدم ـتــه مــن بــرامــج مــن خــال
بحث واستقصاء دائمني ،خالفًا للموقف
ّ
الـ ـ ـ ــذي يـ ـك ـ ّـرس ــه م ـع ـظ ــم ال ـ ـكـ ــتـ ــاب ال ــذي ــن
يـعـمـلــون فــي الـصـحــافــة ح ــول اسـتـنــزاف
األخيرة لوقتهم وجهدهم وإبداعهمّ .
ُ
إيـمــان األط ــرش بــدورهــا اإلعــامــي يمثل
جـ ــزءًا م ــن رؤي ـت ـهــا األش ـم ــل ّل ـل ـح ـيــاة؛ إذ
بـ ّـي ـنــت ف ــي امل ـقــاب ـلــة ذات ـه ــا أن ـه ــا درس ــت
ال ـقــانــون كـتـخـ ّـصــص جــامـعــي ،تـحــذوهــا
رغبة في فتح النقاش حول ملف األحوال
الـشـخـصـيــة ل ـل ـمــرأة ال ـعــرب ـيــة ،ونـجـحــت
ف ــي ذلـ ــك م ــن خـ ــال بــرنــام ـج ـهــا «مـ ــع أو
ضـ ـ ّـد» الـ ــذي أثـ ــار ال ـع ــديــد م ــن الـقـضــايــا
االجتماعية اإلشكالية ،واعتمدته أقسام
إعـ ــام ف ــي جــام ـعــات م ـصــريــة ولـبـنــانـيــة
ضمن ّ
مقرراتها الدراسية.
وأش ــارت إلــى ّمسألة جــديــرة باالهتمام
ّ
تتعلق بعدم ترفع املشتغلني في اإلعالم
الثقافي عن الناس ،واعتقادهم بأن مادة
ّ
تخص النخبة ،بينما الثقافة
حديثهم

ّ
من وجهة نظرها هي كل شيء في الحياة،
ّ
وعـلــى اإلعــامــي أن يـقــر بــوجــود شــروط
جـ ــديـ ــدة مل ـه ـن ـتــه ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ال ـع ـصــر
الــراهــن الــذي يعتمد الـصــورة واالتصال
ب ـش ـكــل أسـ ــاسـ ــي ،ول ـي ــس ال ـ ـقـ ــراءة ال ـتــي
تنحسر يــومــا بـعــد ي ــوم خ ــارج الجمود
الــذي هيمن على البرامج الثقافية لزمن
ّ
طويل ،وأن رسالته تستوجب عليه بذل
أقصى جهوده والتفكير باالبتكار دائمًا.
على مــدار أربـعــن عــامــا ،أجــرت األطــرش
لـ ـق ــاءات ب ـ ــارزة م ــع شـخـصـيــات ع ــدي ــدة؛
م ـن ـه ــا :ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ونـ ـ ـ ــزار ق ـبــانــي
ونــاصــر الــديــن األس ــد وب ـشــارة الـخــوري

امتلكت مخزونًا
معرفيًا والتزامًا مهنيًا
واجتهادًا مستمرًا

(األخـ ـط ــل ال ـص ـغ ـيــر) وم ـح ـمــود دروي ــش
وسـمـيــح ال ـقــاســم وع ـبــد ال ـلــه ال ـبــردونــي
وعـبــد الـعــزيــز املـقــالــح وأحـمــد ف ــؤاد نجم
ومـصـطـفــى أم ــن ومـحـمــد عـبــد الــوهــاب
وبليغ حـمــدي وكـمــال الـطــويــل وعاصي
الرحباني وأسامة أنور عكاشة وصالح
أبـ ـ ــو سـ ـي ــف وم ـح ـس ـن ــة ت ــوفـ ـي ــق وف ــات ــن
حمامة ونور الشريف وأحمد زكي.
إل ــى جــانــب ذلـ ــك ،أع ـ ـ ّـدت صــاح ـبــة رواي ــة
«ال تشبه ذاتـهــا» ( )2019وقـ ّـدمــت فيلمًا
تـسـجـيـلـيــا ب ـع ـنــوان «ال ـي ـه ــود امل ـغــاربــة»
ّ
الحس الوطني والعروبة
الذي ّأبرزت فيه
املتجذرة في ثقافة ووج ــدان العديد من
الشخصيات اليهودية في املغرب ،ونالت
ع ـنــه ال ـج ــائ ــزة الــذه ـب ـيــة ف ــي «م ـهــرجــان
القاهرة السينمائي» ،كما حازت الجائزة
ال ـف ـض ـيــة ف ــي «مـ ـه ــرج ــان دول الـخـلـيــج
ال ـع ــرب ـي ــة» بــامل ـنــامــة ع ــن فـيـلـمـهــا «عـ ــرار
شــاعــر ث ــائ ــر» الـ ــذي ت ـنــاولــت ف ـيــه سـيــرة
ال ـشــاعــر األردن ـ ــي مـصـطـفــى وه ـبــي الـتــل
(.)1949 - 1899

ليلى األطرش

فعاليات

من تبنّي أعماله إلى حظرها
ّ
المفكر المصري
عرف
ُ
في تركيا بواسطة
شجعت
مخابراتها التي ّ
على ترجمة أعماله أمًال
صد
في أن ُتسهم في
ّ
الخطر الشيوعي ،قبل أن
تنقلب عليها

سيّد قطب في بورتريه لـ أنس عوض (العربي الجديد)

رحيل

أيام في أنتويرب

كاتب مغربي ِمن مواليد مدينة زاكورة
عبد العزيز الراشدي (الصورة)،
ٌ
جنوب المغرب عام  ،1978حاصل على ماجستير في علم النص وتحليل
الخطاب من جامعة أكادير .صدر
ّ
الحافة»
له في الرواية« :بدو على
( ،)2008و«مطبخ الحب» (،)2012
وفــي القصة الــقــصــيــرة :زقــاق
الــمــوتــى» ( ،)2004و«طــفــولــة
ضفدع» ( ،)2006و«وجع الرمال»
ً
نصوص
إضافة إلى كتاب
(،)2007
ٍ
بعنوان «غــربــاء على طاولتي»
( ،)2009وكــتــاب رحــات بعنوان
«سندباد الصحراء» (.)2013

مقتطف
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الترجمات .وعلى وجه الخصوص ،كان تأثير
ُّ
اإلخــوان على ُّ
وتطور
تطور الفكر اإلســامــي،
وقياسًا بتأثير
السياسة في تركيا كبيرًا جدًاُ .
اإلخوان على البلدان اإلسالمية األخرى ،ربما
تكون تركيا هي املكان الوحيد الذي يكون فيه
لــإخــوان تــأثـيــر عـلــى التفكير فـقــط ،أكـثــر من
التأثير من خالل وجود تنظيم مباشر.
وقــد ُعــرفــت أعـمــال سـ ّـيــد قطب ّ
ألول م ـ ّـرة في
تــرك ـيــا ب ـعــد عـ ــام  ،1960وأص ـب ـح ــت مـثـيــرة
ل ــاه ـت ـم ــام ،ومـ ـ ّـهـ ــدت الـ ـط ــر ّي ــق ل ـل ـع ــدي ــد مــن
النقاشات .واملـفــارقــة ،هنا ،أنـهــا ُعــرفــت ّ
ألول
ّ
مرة بواسطة املخابرات التركية ،ليس بسبب
جودتها وفعاليتها بالتأكيد ،لكن على أمل
ْأن تلعب دورًا ّ
مهمًا أمام الخطر الشيوعي في
تركيا ،وتمت ترجمتها بالفعل .وفي الحقيقة
لـيــس مــن املـسـتـغــرب أن يـجــذب قـطــب انتباه
ض ـ ّـب ــاط املـ ـخ ــاب ــرات ،وأنـ ـه ــم وج ـ ــدوا بـعــض
لها.
ّاألفكار املفيدة فحاولوا تمهيد الطريق ّ
إنـ ـ ــه أمـ ـ ـ ٌـر ُم ـث ـي ــر ل ـل ـس ـخــريــة ل ـل ـغ ــاي ــة ،لـكــنــه
ٌ
مفهوم بالنسبة إلى األلعاب األيديولوجية
تقوم بتقييم كل شيء كأداة
للسلطة ،التي ّ
لها؛ القرآن والسنة والصوفية والجماعات،
واإلسالم بأسره.
ٌ
ُ
(كاتب وأكاديمي وسياسي تركي .واملقتطف فصل
من كتابه ّ
«سيد قطب بني ّ
غلو ّ
محبيه وظلم ناقديه -
الالهوت السياسي» .ترجمة :أحمد زكريا)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

المصور
يُختتم ،مساء اليوم األربعاء ،في «دار النمر» ببيروت معرض الشريط
ّ
العربي اليوم :الجيل الجديد .يُضيء المعرض ،الذي افتتح في السابع من الشهر
المصورة؛ من خالل أعمال
الجاري ،على تجارُب عربية جديدة في مجال القصص
ّ
قرابة خمسين فن ّ ً
انة وفنّانًا ومجموعات من جميع البلدان العربية.

في «متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر» بالرباط ،يُقام حاليًا معرض
مصوريها :من مالك سيديبي إلى
فوتوغرافي جماعي بعنوان أفريقيا بعيون
ّ
يضم أعمال ثالثة وعشرين
يومنا هذا .افتُتح المعرض األربعاء الماضي ،وهو
ُّ
فنّانًا فوتوغرافيًا من أحد عشر بلدًا أفريقيًا ،إلى جانب أعمال الفنّان المالي ماليك
سيديبي ( )2016 - 1936الذي يحتفي به المعرض.
على خشبة «مسرح الكلمة» في «ساقية الصاوي» بالقاهرةُ ،تع َرض ،عند الخامسة
غد الجمعة ،مسرحية بعنوان فركش .العمل من كتابة
والنصف من مساء بعد ٍ
وإخراج سندباد سليمان وإنتاج «فرقة سندباد المسرحية» ،ويتناول الصعوبات
التي يُواجهها األشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا ممثّلين مسرحيّين ،ضمن
أجواء كوميدية استعراضية.
بتنظيم من متحف الفن المعاصر في شيكاغو ،يستضيف غاليري مطافئ:
مقر الفنانين في الدوحة ،بين  5تشرين الثاني /نوفمبر و 31آذار /مارس المقب َلين،
معرضًا للفنّان األميركي فيرجيل أبلوه ،بعنوان إبداع بال حدود .تجمع أعمال
متعددة تمتد من الفن البصري إلى الموسيقى والموضة
أبلوه بين وسائط
ّ
والعمارة والتصميم.
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سينما

رياضة
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«طيور الجنّة» ألدينا سميث

حكاية
شفهية
عريقة

في «طيور الجنّة» تكشف
سارة أدينا سميث بعض
كواليس فرق الرقص،
من خالل قصة راقصتين
بحدة للفوز
تتنافسان
ّ
بالمرتبة األولى وبالنجومية
محمد بنعزيز

ت ـت ـن ــاف ــس ش ــابـ ـت ــان أم ـي ــرك ـي ـت ــان
(ديـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـل ـ ـفـ ــرز وك ــريـ ـسـ ـت ــن
ف ــروس ــت) ف ــي ب ــاري ــس ع ـلــى حـ ّـب
راق ـ ــص ب ــرازي ـل ــي .ال ـع ــومل ــة ال ـف ـن ـيــة ف ــي أبـهــى
ُصـ ـ َـورهـ ــا .ش ـ ّـاب ــة ت ـن ـ ًعــم ب ـف ـســاتــن حــريــريــة،
وأخ ــرى تسرق لصقة لترقيع حــذاء رقصها.
ال ـ ـفـ ــوارق ال ـط ـب ـق ـيــة ف ــي أب ـش ــع ُصـ ـ َـورهـ ــا .في
«طيور الجنة» (استديوهات أمازون) ،لسارة
ّ
أدينا سميثُ ،يمكن للهواية والفن ،رغم نقص
ْ
الـنـقــود ،أن يــرفـعــا مــوقــع الـشـخــص املــوهــوب
ّ
إلى رتق الهوة مع األغنياء .ال تعترف املوهبة
الـفـنـيــة ب ــال ـف ــوارق الـطـبـقـيــة .ال ـت ـحـ ّـدي كـبـيــر:
أنت هنا؟ لكي أفوز» .يوجد مكان واحد
«ملاذا ِ
ْ
للفائز .لذلك ،على الفائز أن يسحق اآلخرين،
ّ
ليمر فوق رقابهم .لهوس النجاح في العصر
الـحــديــث كلفة رهـيـبــة .شــرط الـنـجــاح إلـحــاق
ْ
أكبر أذى باملنافسني .عليك أن تفترس ولي
ّ
نـعـمـتــك ف ــي أول ف ــرص ــة ،وت ـم ــر ع ـلــى جـثـتــه.
ّ
هــذا لـ ّـب املجتمع ال ـبــورجــوازي ،كما يتجلى
ّ
فــي مشاهد تــذكــر بتشبيه أن ــوري دو بالزاك

ل ـل ـم ـت ـنــاف ـســن ،ف ــي رواي ـ ـتـ ــه «األب غ ــوري ــو»
( ،)1835بالعناكب في إنــاء فخاري ،يفترس
بعضها بعضًاّ .
يقدم «طيور الجنة» الطبعة
الـبــاريـسـيــة ل ــ«ط ـيــور ال ـج ـنــة» ،الـتــي تقطنها
وقاتالت
شابات البسات
كالفراشاتِ ،
مات ِ
ناع َ
َ َ
ُ
ُ
ـرائــب .هذه
الل غـ ِ
حييات وم ِ
بديات ِمــن ال ــد ِ
وم ِ
سلطة الجسد الجميل على مشاهده.
الباليه أصـعــب امـتـحــان للجسد .فــي صمته،
يـ ـتـ ـف ـ ّـوق ع ـل ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـص ــامـ ـت ــة .تـحـكــي
بشغف ،سيرة الجسد الــذي يخطو
السينما،
ٍ
خـطــواتــه األول ــى فــي عــالــم الـفــن وال ـلــذة .خلف
ح ــرك ــات الـ ـجـ ـس ــد ،هـ ـن ــاك م ـن ـطــق الـ ـغ ــاب فــي
ّ
عــالــم الـفــن .فــاتـنــات بــأجـســاد رشـيـقــة ،تتلوى
ْ
ّ
ّ
كثعابني .في رفقة مثلهن ،يبدأ الفن بعد أن
ّ
ُ
تبرد الرغبة .ما الدافع إلى تحمل هذا؟ يرفض
ْ
الفرد أن يكون نكرة ،فكيف سيصبح نجمًا؟
ي ـح ـتــاج إل ــى ج ــائ ــزة .م ــن سـيـحـصــل عـلـيـهــا؟
ّ
التحدي ،واحد فقط
الوغد املوهوب .في لعبة
ّ
ّ
التحدي الفني اختبار للجسد .يتمرن
يربح.
ال ـف ـن ــان ب ـش ـكــل م ــره ــق .م ــع ال ـن ـج ــاح ،يـصـيــر
اإلره ــاق متعة ،بفضل شغف الـفــن .مــع ّ
تقدم
ّ
األح ـ ــداث ،تكتشف الـشــابــة عــالـ ّـم ال ـف ــن ،حيث
ّ
يحتل املال والجنس موقعًا مؤثرًا .في قانون
ّ
ـاك مـشـكـلــة ل ــدى ال ـف ـن ــان :كــل
ال ـغ ــاب هـ ــذا ،ه ـنـ ّ
معركة جانبية تؤخر اإلنجاز الفني .العبة كرة
ّ
السلة رجولية ،تعشق الباليه .حــن ترقص،
ّ
تفيض أنوثة .هذا ّ
التفوق في عالم الفن.
سر
ّ
ّ
ٌ
متمرد ،وإرادة حديدية .التمرن بشراسة،
قلب ّ
مــع تـجــنــب مـقــالــب ال ــزم ــاء األع ـ ــداء .تتسابق
الشابات للظفر باملرتبة األولــى .هناك جائزة
واحـ ــدة .ه ــذا فيلم مـ ّ
ـوجــه إل ــى جـمـهــور شــاب،
ي ــرزح تحت عــبء إثـبــات ذات ــه .فيلم عــن لعبة
ت ـحـ ّـدي ،وتـنــافــس ش ــرس .ال ثقة فــي الشريك.

سارة أدينا سميث :حاجة البشر إلى النجوم إلضاءة حياتهم (فيلم ماجيك)

باليه الحرب األهلية
وأمها وبين
بين راقصة
ّ
الراقصات
ُ
تلعب تخسر تنسحب ،تطرد أو تموت .هذه
خطاطة األفالم واملسلسالت الناجحة حاليًا،
كما فــي سلسلة «لعبة الـحـبــار» الـتــي أطفأت
شعلة سلسلة «ال كاسا دي بابيل» .في مراحل
السباقّ ،كل ّ
مرة يغادر الخاسر تحت نظرات
ح ـكــم عـ ــدوانـ ــيّ ،وم ـش ــارك ــن ي ـت ـنــاف ـســون في
طابور النكرات .إنها لعبة قانون األقوى .ليس
ْ
صــدفــة أن تـتـمـ ّـرن الــراقـصــة فــي مـكــان يوحي
بــال ـغــابــة .ه ــذه أل ـع ــاب ت ـح ـ ٍّـد ،ت ــرف ــع مـنـســوب
ّ
املتفرج.
العدوانية في دم
ه ـكــذا تـسـتـلـهــم ال ـس ــردي ــات الـفـيـلـمـيــة أل ـعــاب
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ال ـت ـف ــاع ـل ـي ــة .هـ ـ ــذا ي ـج ـع ــل األفـ ـ ــام
واملسلسالت تتشابه بألعاب الفيديو .صار
استخدام الحيل واألساليب نفسها مهيمنًا.

«طهارة» رومانية :جماليات تحتاج إلى مونتاج
محمد هاشم عبد السالم

ّ
يـبــدو أن املــوجــة ال ـجــديــدة الــرومــان ـيــة ،التي
ّ
ب ــدأت مطلع األلـفـيــة الـجــديــدة ،وتــألـقــت على
ام ـ ـتـ ــداد ال ـ ّع ـق ــد املـ ــاضـ ــي ،ل ــم ت ـض ـعــف ب ـعــد.
ّ
مدها ال يكف عن االستمرار واالنـتـشــار .في
ّ
األعـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،ق ــدم ــت السينما
الرومانية أسماء جديدة ّ
شابة في مختلف
املهرجانات الدولية ،حظيت أفالمها بتقدير
ُ
وت ــرح ــاب كـبـيــريــن ،وتـ ـ ِّـوج بعضها بـجــوائــز
رفـ ـيـ ـع ــة ،آخ ــره ــا ج ــائ ــزة «أسـ ـ ــد امل ـس ـت ـق ـبــل ـ
لويجي دي لــورنـتــس» ألفـضــل مـخــرج واعــد
عن أول فيلم طويل ،في الــدورة ال ــ 1( 78ـ 11
سبتمبر /أيلول  )2021لـ«مهرجان فينيسيا
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ــدول ــي (ال م ــوسـ ـت ــرا)» ،الـتــي
حصل عليها الثنائي مونيكا ستان ()1982
وجورج شيبر ليلمارك ( )1979عن «طهارة».

كما أنهما نــاال جــائــزة أفـضــل إخ ــراج أيضًا،
بـيـنـمــا ح ـص ـلــت س ـت ــان ع ـلــى ج ــائ ــزة أفـضــل
ّ
سيناريو لكاتبة ّ تحت ســن الـ ــ 40عــامـ ُـا ،من
قسم «أسبوع النقاد» في دورته الـ ،18املقامة
موسترا» أيضًا.
في الفترة نفسها لـ«ال
ُ
ي ـت ـن ــاول «ط ـ ـهـ ــارة» م ــوض ــوع امل ـت ـع ــاف ــن من
إدمـ ـ ــان امل ـ ـخـ ــدرات ،أو م ــن ه ــم ف ــي سبيلهم
إلـ ــى ال ـت ـع ــاف ــي ،ف ــي م ـص ـ ّـح خـ ــاص لـلـتــأهـيــل
الـطـبــي :داريـ ــا (آن ــا دوم ـي ـتــراش ـكــو)ُ ،مــراهـقــة

سينما رومانية
جديدة تزداد تألّقًا في
المحافل الدولية

مونيكا ستان وجورج شيبر ليلمارك :جائزة أول فيلم (فيتّوريو ْتزونينو تشيلوتّو)Getty /

( 18ع ــام ــا) أدخ ـل ـت ـهــا وال ــدت ـه ــا حــدي ـثــا إلــى
م ـصـ ّـح لـلـعــاج م ــن اإلدمـ ـ ــان .ت ـق ـ َّـوض عاملها
إثر دخول حبيبها إلى السجن لـ 4أعــوام ،ما
ّ
دمر حياتها العاطفية والنفسية والدراسية،
أكثر من تدمير اإلدمان لها ،الذي ُأقبلت عليه
ّ
إلرضــائــه ،فهو مــن دفعها إلـيــه .املــاحــظ ّ أن
داريا لم تغرق تمامًا في عالم اإلدمان ،وأنها
ّ
ترغب بصدق في التخلص منه نهائيًا ،رغم
ّ
ّ
أن الطريق طويلة ،ومليئة بصعوبات شتى.
ّ
قصة إدمــان داريــا على الهيرويني مختصرة،
ُ
ويـ ـع ــرف ُمـجـمـلـهــا ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ع ـبــر أسـئـلــة
وأجــوبــة استقصائية شبه تسجيلية .لــذا ،ال
العالم املــأســوي لإلدمان
يغرق «ط ـهــارة» فــي ُ
واملــدمـنــن ،وال ُيعاين املـعـتــاد فــي هــذا النوع
الـصـعــب م ــن درامـ ــا اإلدم ـ ــان وامل ــدم ـن ــن ،رغــم
كثرتها ،وال يبحث فــي الحافز البطولي إلى
ّ
ّ
يتطرق،
التغلب على اإلدمــان ومصاعبه ،وال
ت ــأيـ ـيـ ـدًا أو إدانـ ـ ـ ـ ــة ،إل ـ ــى م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ال ـع ــاج
والقائمني عليها ،وطرقهم وأساليبهم .األمر
ّ
ُم ـغ ــاي ــر ك ــل ـي ــا .أيـ ـض ــا ،ال اس ـت ـع ــراض ألع ـمــال
ُ
شاجرات .ال وجود ألطباء،
العصابات ،وال للم
ّ
ـات ح ـق ــن ،وت ـش ــن ـج ــات ،وص ـ ــراخ ،وال
وع ـم ـل ـيـ ُ
ّ
املصحات االستشفائية.
لألجواء املعتادة في
ف ــي «طـ ـه ــارة» ،ه ـنــاك ال ـعــالــم ال ـخ ــاص لــداريــا
فــي امل ـصـ ّـح ،والبيئة الـجــديــدة الـ ُتــي يمنحها
ّ
ّ
املشوش واملضطرب مع
املصح لها ،والتعامل
ُ ّ
ُ ّ
شخصيات غامضة ،متزنة أو متقلبة .أحيانًا،
ّ
متفهمة أو مرحة ،وأحيانًا
تكون الشخصيات
أخــرى استفزازية أو استحواذية ،أو ساعية
إلـ ــى إشـ ـب ــاع رغـ ـب ــات م ـت ـبــاي ـنــة .ه ـن ــاك أيـضــا
خصوصية ملحوظة ُمن البياض والنصاعة
ِّ
وال ـط ـهــارة ال ـظــاهــرة ،املـغــلـفــة لــأشـيــاء .هناك
ه ـ ــدوء ق ــات ــل ،وان ـس ـح ــاب وان ـ ـعـ ــزال مـمـيـتــان،
ّ
بعيدًا عن البشر والعالم والزمن .كأن املرضى
ي ـس ـب ـح ــون فـ ــي عـ ــالـ ــم غـ ــريـ ــب شـ ـب ــه م ـث ــال ــي،
يتعاملون فيه كأفراد أسرة واحدة.

◆ أثار كالم املمثل املصري أحمد السقا،
لحظة تكريمه في افتتاح الدورة الـ 14( 5ـ 22
أكتوبر /تشرين األول  )2021لـ «مهرجان
الجونة السينمائي» انتقادات متواضعة من
مصريني عديدين ،منشورة في صفحاتهم
الفيسبوكية .جملة واحدة كافية إلثارة
ْ
االنتقادات ،إذ قال ّإن السينما املصرية كان
ّ
ُ
«خ ُلقها ّ
ضيقًا» منذ نكسة  1967حتى
«إسماعيلية رايح جاي» ( )1997لكريم ضياء
الدين .في مؤتمر صحافي عقده في اليوم

أقوالهم
«إي تــي» لستيفن سبيلبرغ أول فيلم شاهدته فــي الـصــالــة .ال
ّ
أعلم إذا كان لهذا الفيلم تأثير ّ
في .ال أتذكره جيدًا ،عندما بدأت
أهتم بالسينما ،وهذه لحظة كبيرة في حياتي .هناك لحظات أهمّ،
ّ
ّ
جــاءت الحـقــا :برغمان وكــوروســاوا شكال وعيي السينمائي.
اع ـت ـ ُ
ـدت م ـشــاهــدة أفــامـهـمــا مــع وال ـ ــدي .شـ ّـدت ـنــي إل ــى بــرغـمــان
الفلسفة العميقة التي تنطوي عليها أفالمه.
جيسيكا هاوزنر

بعد برغمانُ ،
بدأت أنظر إلى السينما نظرة جديدة لسبب أجهله.
ُ
كنت ّ
املهتم الوحيد بالسينما في بيئتي .لم تكن تعني لوالدي شيئًا.
ّ
ما كان يربطني بها شغف املشاهدة .لم أكن أفكر أنــي سأصبح
سينمائيًا .فــي إسـطـنـبــول ،ك ــان هـنــاك ش ـ ّـح فــي األفـ ــام .لــم تكن
مشاهدتها متاحة كما اليوم .لم تكن كاسيتات الفيديو ظهرت.
نوري بيلغي جيالن

أفعالهم
 Once Upon A Time In Calcuttaألديتيا فيكرام سانغوبتا،
ّ
تمثيل ْسريليكا ميترا (الصورة) :بفقدانها ابنتها ،تفقد إيال
هويتها كأم ،وسبب بقائها مع زوجها .تريد قرضًا مصرفيًا،
ّ
لكنها تفشل .يعرض عليها مديرها في ّ
املؤسسة التي تعمل
فيها عرضًا ،يصعب عليها قبوله .عندها ،تجد نفسها في مأزق
ّ
يتعلق بحياتها ،فتجهد في البحث عن منافذ للنجاة.
ّ ّ
يظن سكان
 Clara Solaلناتالي ألفاريز ميسني (الصورة):
قــريــة نائية فــي كوستاريكا ّأن ك ــارا ( 40عــامــا) تمتلك صلة
خـ ّ
ـاصــة ب ــال ـ ّ
ـرب .تـنـجــذب إل ــى الـصــديــق الـجــديــد البـنــة شقيقها،
ّ
ّ
للتحرر من معتقدات
فتتحرك مشاعرها ،وتبدأ رحلة قاسية
ُ
ّ
اجتماعية ودينية وتربوية ،فتصبح سيدة نفسها بفضل قوة
جديدة تكتشفها في ذاتها.

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أخبار
التاليُ ،سئل عن هذا ،فقال ّإن البعض «فهم
كالمه خطأ»ّ .
لكن تفسيره ملضمون كالمه
نافع لتوضيح موقفه ،باستثناء إعالنه
غير ٍ
عن احترامه للسينما املصرية وإنتاجاتها،
خصوصًا في الفترة التي ذكرها هو.
كالم السقا ،الذي ُيعتبر أحد أفضل ممثلي
أفالم األكشن والتشويق في السينما
ً
املصرية ،في األعوام الفائتة ،يعكس جهال
في تاريخ واشتغاالت ،أو ُي ِّ
تشاوف
عبر عن
ٍ
يتناقض (التعبير) مع ما قاله هو نفسه في

ٌ
ح ـي ــل تـخـلــق ف ــرج ــة آن ـي ــة ،مـبـنـيــة ع ـلــى خــدع
ب ـصــريــة ،وع ـل ــى االن ــزي ــاح ع ــن س ـنــن ســرديــة
تقليدية .ملنح السرد عمقًا ،يستخدم التناص
مع ســرود سابقة ،وحكايات شفوية خاصة.
يــروي «طـيــور الجنة» فترة طويلة ،فــي سرد
ّ
خـطــي ،يغطي الحفر الزمنية بالكتابة على
ال ـشــاشــة« :وب ـعــد  3أعـ ـ ــوام» .ه ــذا عــن ال ـســرد،
أم ــا بـصــدد ال ـص ــورة ،وال ـك ــادر ال ــذي وضعته
امل ـ ـخـ ــرجـ ــة ل ـ ـعـ ــرض ح ـك ــاي ـت ـه ــا ب ـ ـصـ ــريـ ــا ،ت ـ ّـم
ـان بــاريـسـيــة تــاريـخـيــة ،مع
الـتـصــويــر فــي م ـبـ ٍ
َّ
إضـ ــاءة مــن زم ــن م ــاضُ .يـســلــط ال ـضــوء على
ّ
الــراق ـصــة ،ويـغـمــر ال ـظــل محيطها« .كـ ــادراج»
يصنع مــن اللقطات بورتريهات .يظهر على
ٌ
هذا املستوى عمل كبير ،على صعيد اإلضاءة،
التي جعلت اللقطات أقرب إلى لوحات زيتية.
ّ
يفسر الديكور ّ
ويبرر نوع اإلضاءة املختارة.
يتناص «طيور الجنة» ،في أجــواء التنافس،
مـ ــع «الـ ـبـ ـجـ ـع ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء» ( )2010ل ــداري ــن
أرونــوفـسـكــي ،ال ــذي يـبــدأ بالبحث عـ ّـن نجمة
جديدة ُت َّ
قدم إلى العالم .من تكون؟ إنها نينا
(ن ـتــالــي ب ــورت ـم ــان) ،بـطـلــة ال ـع ــرض ال ـجــديــد،
ع ـ ــن مـ ـع ــزوف ــة «بـ ـحـ ـي ــرة الـ ـبـ ـج ــع» ل ـل ــروس ــي

تـشــايـكــوفـسـكــي .يـحـيــل ال ـع ـن ــوان إل ــى طـيــور
األرض .فــي «طـيــور الـجـنــة» ،حـ ٌ
ـرب أهلية بني
راق ـصــة ّ
وأم ـه ــا ،كـمــا فــي «الـبـجـعــة ال ـس ــوداء».
ّ
في الفيلمني ،يشحذ كــل مخرج ـ حكم العداء
بني الراقصات ،ليحصل منهن على األفضل.
يــريــدهـ ّـن ْأن يفترسن بـعـضـهـ ّـن .بــذلــك ،يـ ّ
ـدمــر
ّ
العالقة بينهن .إنــه شـ ّـر متبادل بــن النخبة.
عالقات عدوانية ،وقانون الغاب .نزعة كلبية
ّ
ّ
تدمر الحلم ،وتـعـ ّـري البشر بـمــرارة .يبدو أن
ّ
العدو ضروري في الفن ،لشحذ العزيمة وبذل
ْ
الجهد .لكن ،ليس لتصفية الحسابات .الفنان
العدواني ،الذي يجعل من أهدافه إلحاق األذى
بمنافسيهّ ،
يبدد روحه وطاقته .من املستبعد
ْ
أن ينجح ويصير نجمًا ،وإذا نجح ،يصعب
ّ
ْ
ّ
عـلـيــه أن يـسـتـمــر .رغ ــم ك ــل ه ــذه الـصـعــوبــات،
يحتاج البشر إلــى النجوم إلضــاءة حياتهم.
لــذلــك ،تستعير س ــارة أدي ـنــا سـمـيــث ،حكاية
ُ ّ
شفهية عريقة .عصفورة صغيرة حاملة تحلق
عاليًا ،لتفتح كوة في األفق الداكن ،ليدخل منه
نور الشمس.
هـ ـ ــذه وظـ ـيـ ـف ــة الـ ـنـ ـج ــم ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ Starفـ ــي ح ـي ــاة
اإلنسان العادي.

الحفلة نفسها ،حني نصحه والده ،وهو على
فراش املوتّ ،
بأن يكون «ذاك النجم الذي ُيمكن
ِّ
للجميع ْأن ُيسلم عليه باليد».
ورغم توضيحه غير الكافي ،يعكس كالمه
واقعًا مفاده ّأن ّ
الهوة عميقة بني أكثر من
ّ
جيل سينمائي مصري ،وأن الحضور
ّ
االستعراضي لنجوم ونجمات يكشف خواء
وحرفية ،رغم ّأن في املهنة واألداء
مهنة وأداء ِ
بشكل
ِحرفية يصقلها املمثل أو املمثلة
ٍ
أفالم
في
فطري ،بفضل املشاركة الدائمة
ٍ

ٌ
وأعمال درامية .مع ّأن هذا مقبول ومفيد،
ْ ٍ ّ
الحرفية الفطرية إلى
وإن إلى حد ما ،تحتاج ِ
حصانةّ ،
يؤمنها وعي ثقافي بأحوال وتاريخ
ٍ
ُ
وذاكرة ،باإلضافة إلى املشاهدة الغزيرة
ّ
لألفالم ّ ،على األقل ،خصوصًا تلك التي ُيجمع
ّ
ومؤرخون وباحثون ،أو تلك التي
عليها نقاد ً
تبقى ناصعة وحاضرة وفاعلة في الوجدان
والتفكير واملتابعة عند مشاهدين من أجيال
مختلفة.
الحرفية،
أحمد السقا يمتلك شيئًا من تلك ِ

ً
ٌ
رغم ّأن أدواره ّ
املهمة قليلةـ نسبة إلى الالئحة
ُ
الكبيرة لألفالم املشارك فيها ،ومنها «إبراهيم
األبيض» ( )2009ملروان حامد ،مع محمود
عبد العزيز وعمرو واكد وهند صبري ،التي
ّ
ّقدمته في تكريمه ،قبل ْأن يستسهل تلفظه
ُ
بتلك الكلمات املسيئة إلى صناعة السينما
املصرية وتاريخها.
أو إلى بعض تلك الصناعة والتاريخ على
ُ
ّ
األقل ،خصوصًا تلك املنتجة في الفترة
املذكورة على لسانه.

ّ
حذر مسؤول
محلي من أنه
من غير المرجح
أن يحصل نجوم
كرة المضرب
غير الملقحين
على تأشيرات
للعب في
بطولة أستراليا
المفتوحة،
أولى بطوالت
«غراند سالم»
للموسم المقبل،
مما ألقى بظالل
من الشك على
مشاركة حامل
اللقب والمصنف
أول عالميًا
ّ
الصربي نوفاك
ديوكوفيتش
الذي امتنع عن
تلقي اللقاح.
وأشار دان أندروز
رئيس وزراء والية
فيكتوريا إلى
أنّه ال يتوقع
استثناءات
للقوانين
األسترالية
الخاصة بلقاح
فيروس كورونا.

نوفاك في خطر
ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا بين محترفي التنس (ديفيد غراي/فرانس برس)

بطولة العراق :السماح
بحضور الجماهير إلى
المالعب بنسبة %30

القضاء اإلسباني يمهل
هرنانديز حتى  28الحالي
لدخول السجن

دي بروين يعتبر
ليفاندوفسكي أفضل
العب في العالم

وافقت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
بعودة الجماهير إلى املالعب بنسبة  %30من
طاقتها االستيعابية ،وفي مقدمتها الحصول
على اللقاح ،وذلك بعد غياب دام أكثر من عام
ونصف .وطالب بيان االتحاد العراقي الجماهير
بـ«إبراز بطاقات التطعيم وتطبيق إجراءات
التباعد» ،كما ستحضر فرق طبية قبل ثالث
ساعات من انطالق املباريات ويمكن للجمهور
االستفادة منها للحصول على اللقاح.

أمهل القضاء اإلسباني املدافع الفرنسي لبايرن
ميونخ األملاني ،لوكاس هرنانديز ،حتى 28
أكتوبر لبدء التطبيق الطوعي لعقوبة سجنه 6
أشهر بسبب عدم احترامه إجراء اإلبعاد املفروض
عليه بعد مشاجرة مع صديقته عام  ،2017إال
في حال قوبل طلب االستئناف املقدم من قبله
باملوافقة .واستدعي لوكاس للمثول أمام محكمة
مدريد إلخطاره بأمر سجنه ،وقد حضر طواعية
بحسب محكمة العدل العليا في مدريد.

صرح البلجيكي كيفن دي بروين ،العب
مانشستر سيتي بأنه يعتبر البولندي روبرت
ليفاندوفسكي أفضل العب في العالم .وقال
الالعب بمؤتمر صحافي« :إذا كان علي أن أقول
من األفضل ً
بناء على العامني املاضيني ،فسأختار
ّ
روبرت ليفاندوفسكي .لكل ما فعله وحققه مع
عن حلم لقب األبطال
بايرن ميونخ» .كما تحدث ّ
ً
قائال« :لم نفز بهذا اللقب ،لكننا نحاول .أتمنى أن
نفعل ذلك وأنا هنا .إنني سعيد جدًا بما حققناه».
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مباريـات
األسبـوع

مهمة المدير الفني صعبة للغاية في
أصبحت ُ
المتطلبات الكبيرة إلدارات
الفترة الحالية ،نتيجة ُ
األندية األوروبية .لذلك بات الكثير من األسماء
الشهيرة في عالم التدريب عاطال من العمل

مدربو الدكة

بيتيس يستعيد توازنه في الليغا بانتصار على أالفيس
عــاد ريــال بيتيس لسكة االنـتـصــارات في الليغا سريعًا بفوزه القاتل خارج
قواعده على ديبورتيفو أالفيس بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب
«مـنــديــزوروزا» ضمن الجولة التاسعة بــدوري الدرجة األولــى اإلسباني لكرة
ال ـقــدم .يــديــن الـفــريــق األنــدلـســي بالفضل فــي ه ــذا االنـتـصــار الـثـمــن والـقــاتــل
ملهاجمه بورخا إغليسياس صاحب هدف النقاط الثالث في الدقيقة األخيرة
من عمر املباراة .واستعاد بيتيس بهذه النتيجة توازنه سريعًا بعد خسارة
الجولة املاضية قبل التوقف الدولي بثنائية نظيفة على يد فياريال ،ليضيف
االنتصار الرابع له هذا املوسم .ورفع الفريق رصيده إلى  15نقطة يحتل بها
املركز الثامن .على الجانب اآلخر ،لم تقدم هذه املباراة أي جديد على مستوى
النتائج بالنسبة للفريق الباسكي ،الذي ّ
تكبد خسارة جديدة هي الثانية على
التوالي ،السابعة هذا املوسم ،ليتجمد رصيده عند  3نقاط يقبع بها في املركز
الـ 19وقبل األخير.

[]2

أسماء كبيرة بال عمل

قتيبة خطيب

ن ـت ــاب ــع فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــان ــي مــن
«مـ ــدربـ ـ ُـي ال ـ ــدك ـ ــة» ،م ـع ــرف ــة أه ــم
أسماء امل ــدراء الفنيني ،في عالم
الساحرة املستديرة ،الذين وجدوا أنفسهم
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ب ــا ع ـمــل ،ويـنـتـظــرون
ً
اتصاال من وكــاء أعمالهمُ ،يبلغون ُفيها،
ُ
ُبأن هناك عرضًا يستحق التفكير ،واملضي
قدمًا في مسيرتهم بعالم التدريب.
ص ـح ـي ــح أن بـ ـع ــض امل ـ ــدرب ـ ــن ،أص ـب ـح ــت
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ــاضـ ـي ــة ت ـت ــاب ـع ـه ــم ،ع ـبــر
ش ـ ــاش ـ ــات ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزة ،بـ ـسـ ـب ــب ع ـم ـل ـه ــم فــي
الشباكات التلفزيونية العمالقة ،كمحللني
ل ـل ـمــواج ـهــات ،لُـكــن امل ـش ـجــع يـحـلــم ب ـعــودة
مــديــره الفني املـفـضــل ،للجلوس على دكة
البدالء ،مع أحد األندية العريقة.

يطمح دونغا إلى
العودة لمجال التدريب
لكن في أوروبا
إرنستو فالفيردي ُ
الـطــريـقــة ال ـتــي أق ـيــل بـهــا امل ـ ــدرب اإلسـبــانــي،
من نادي برشلونة ،والظروف املحيطة بها،
قــد شــوهــت سمعة فــالـفـيــردي ،ال ــذي ُيمضي
ً
حياته في الفترة الحالية ،متنقال بني منزله
وبعض وسائل اإلعــام املحلية ،التي تطلب
رأيه التحليلي.
ويـ ـع ــد إرن ـس ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي أح ـ ــد امل ــدرب ــن،
الــذيــن ملـعــت أسـمــاؤهــم فــي إسـبــانـيــا ،بعدما

الطريقة التي أقيل فيها إرنستو فالفيردي شوهت سمعته ()Getty

كلينسمان تراجعت أسهمه بعد تركه الواليات المتحدة ()Getty

أرسنال يفلت من «براثن» كريستال باالس بتعادل قاتل
أفلت أرسنال من خسارة «وشيكة» في عقر داره أمام كريستال باالس بعد أن
كان متأخرًا حتى الدقيقة األخيرة ( ،)2-1ليتعادل في النهاية بهدفني ملثلهما،
وذلــك في اللقاء الــذي جمعهما في نهاية الجولة الثامنة بــالــدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم .وعلى ملعب «اإلمارات» ورغم تقدم أصحاب األرض بهدف
مبكر منذ الدقيقة الثامنة بقدم النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ ،إال أن
الفريق لم يتمكن من الحفاظ على هذا التقدم في الشوط الثاني .وبعد خمس

ساهم فــي واليـتــه الثانية ،مــع نــادي أثلتيك
بـلـبــاو ،فــي قـيــادتــه لتحقيق املــركــز الـســابــع،
بجدول ترتيب الليغا ،باإلضافة إلى قيادته
إسـبــانـيــول لنهائي ال ــدوري األوروبـ ــي لكرة
القدم عام .2007
حتى فــي برشلونة ،حقق امل ــدرب اإلسباني
لقبني فــي ال ــدوري ،بما فــي ذلــك لقب موسم
 ،2017،2018عـنــدمــا كــاد الـفــريــق الكتالوني
ي ـن ـهــي امل ــوس ــم ع ـل ــى أنـ ــه ال ي ـق ـهــر (خ ـس ــروا
مـبــاراتـهــم قبل األخ ـيــرة أم ــام ليفانتي ،)4-5
ك ـمــا ح ـصــل فــال ـف ـيــردي ع ـلــى ج ــائ ــزة أفـضــل
مـ ـ ــدرب ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ف ــي مــوســم
 ،2016/2015بسبب ما فعله مع بلباو.
وش ـه ــدت ف ـت ــرة ال ـس ـن ـتــن ال ـت ــي ق ـضــاهــا في
بــرشـلــونــة تسجيل نسبة ف ــوز رائ ـعــة بلغت
 ،66.90وإحـ ـص ــاء  2.23ن ـق ـطــة ف ــي املـ ـب ــاراة
الواحدة ،فيما حقق فالفيردي نجاحًا كبيرًا
م ــع نـ ـ ــادي أوملـ ـبـ ـي ــاك ــوس ال ـي ــون ــان ــي خ ــارج
امل ــاع ــب اإلس ـب ــان ـي ــة ،ح ـيــث فـ ــاز بــالـثـنــائـيــة
مــرتــن .على الــرغــم مــن إقالته فــي برشلونة،
ك ــان فــال ـف ـيــردي يـتـمـتــع ب ـعــاقــات ج ـيــدة مع
ج ـم ـيــع الع ـب ـيــه وط ــاق ــم ال ـع ـم ــل ،ل ـكــن هــزائــم
دوري أبطال أوروبا أمام روما وليفربول في
سنوات متتالية قلبت الجماهير ضده .ومع
ذلك ،لن يمر وقت طويل قبل أن يعود املدرب
ناد من الدرجة األولى.
اإلسباني لقيادة ٍ

يورغن كلينسمان
رب ـ ـمـ ــا دف ـ ــع ال ـ ــاع ـ ــب األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوري ،ي ــورغ ــن
كـلـيـنـسـمــان ،ثـمــن ال ـن ـجــاح ف ــي ال ـج ــزء األول
م ــن مـسـيــرتــه ال ـك ــروي ــة ،ب ـعــدمــا ح ـصــل على
وظيفة رفيعة ألول مرة كمدير فني ملنتخب
أملانيا .إن إعطاء املدربني عديمي الخبرة مثل
هــذه املسؤولية هــو خـطــوة نموذجية لــدول
الــدرجــة الخامسة األوروب ـيــة ،وليس العديد
مــن الـفــائــزيــن بـكــأس الـعــالــم .وقـضــى يورغن
كلينسمان عـلــى مـسـيــرتــه ،بـعــدمــا فـشــل مع
ن ــادي بــايــرن ميونخ ،بتحقيق لقب ال ــدوري
األملاني ،األمر الذي جعله يسافر خارج القارة
األوروبية ،صوب الواليات املتحدة ،التي قاد
منتخبها الوطني ملــدة خمس سـنــوات .لكن
يورغن كلينسمان لم يحقق النجاح املنتظر
منه ،مع منتخب الواليات املتحدة األميركية،
ليعود مرة أخرى إلى بالده ،مع نادي هيرتا
برلني ،الذي قررت إدارته إقالته من منصبه،
بعدما أشرف على  10مواجهات فقط ،بسبب
س ــوء الـنـتــائــج ف ــي ع ــام  ،2016لـيـبـقــى حتى
اليوم دون عمل كمدرب.
كيكي سيتين
ُ
ينظر لإلسباني ،كيكي سيتني على أنه ُمدرب
متخصص باإلشراف على األندية الصغيرة

دقائق من بداية النصف الثاني ،عــاد الضيوف بهدف التعادل بقدم املهاجم
البلجيكي املخضرم كريستيان بينتيكي .ثم أكد املهاجم الفرنسي أوسدون
إدوارد صحوة كريستال باالس بالهدف الثاني في الدقيقة  .73وعندما كانت
امل ـبــاراة تلفظ أنفاسها األخ ـيــرة ،سجل املـهــاجــم الفرنسي الـبــديــل ألكسندر
الكازيت هدف إنقاذ أرسنال من الخسارة .وبعد سلسلة انتصارات استمرت
على مدار  3جوالت ،عادت كتيبة اإلسباني ميكيل أرتيتا لفقدان النقاط ،بعد
تعادلها في الجولة املاضية سلبيًا أمام برايتون آند هوف ألبيون قبل التوقف
الــدولــي .ورفــع فريق «الغانرز» رصيده إلــى  11نقطة في املركز ال ــ ،12بفارق
األهداف خلف ليستر سيتي.

لندن ــ العربي الجديد

تبدو صفقة بيل والكازيت بين الريال وأرسنال واردة جدًا (دين موالن/فرانس برس)

يثير امليركاتو اهتمام الجماهير قبل فتح
بابه فــي يناير /كــانــون الثاني املقبل خالل
ّ
النافذة الشتوية ،لكن البعض يفكر من اآلن
ويحضر للمستقبل تحديدًا لفترة االنتقاالت
الصيفية .نـبــدأ مــع إدارة ن ــادي ري ــال مدريد
اإلسباني ،التي بقيادة الرئيس فلورنتينو
ب ـي ــري ــز ،ت ـص ــر ع ـل ــى إيـ ـج ــاد مـ ـخ ــرج لـلـنـجــم
الويلزي غاريث بيل ،حتى يغادر في سوق
االنتقاالت الشتوي املقبل ،قبل نهاية عقده
في الصيف املقبل ،من أجل تفادي الخسائر
املالية ،في حال رحيله بشكل مجاني.
وكشف موقع «سبورت تريبل» البريطانية،
ّ
ً
أن ري ــال مــدريــد تلقى اتـصــاال مــن قبل إدارة
نادي أرسنال ،تطلب منه التخلي عن خدمات
الــويـلــزي غــاريــث بـيــل ،فــي س ــوق االنـتـقــاالت
الشتوي ،لكن ضمن صفقة تبادلية ،أقنعت
ّ
ال ــرئ ـي ــس ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـي ــري ــز .وأض ـ ـ ــاف أن
أرسـ ـن ــال ع ــرض نـجـمــه ال ـفــرن ـســي ألـكـسـنــدر
الكازيت ،على ريال مدريد ،ألنه ال يريد رحيل

كاييري يقود ساو باولو للفوز على كورينثيانز
في الدوري البرازيلي
قــاد األرجنتيني جوناثان كاييري فريقه ســاو بــاولــو للفوز بهدف دون رد
على كورينثيانز في ختام الجولة الـ 27من الدوري البرازيلي لكرة القدم .وفي
املباراة التي أقيمت أمام  24ألف متفرج على ملعب «مورومبي» سجل الالعب
األرجنتيني هدف اللقاء الوحيد مبكرًا (د )7.ليقود فريقه للفوز على ضيفه
في كالسيكو مدينة ساو باولو .وبهذا الفوز ،رفع صاحب األرض رصيده إلى
 34نقطة في املركز الثاني عشر ،في حني تجمد رصيد الضيوف عند  40نقطة
في املرتبة السادسة ،مبتعدا بـ 16نقطة عن أتلتيكو مينيرو املتصدر.

دونغا لم يعد للتدريب منذ تركه البرازيل عام )Getty( 2016

أو املـتــوسـطــة ،لـكـنــه وج ــد نـفـســه فـجــأة على
دك ــة ن ــادي بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،ال ــذي خــرج
منه بفضيحة مدوية ،عقب الخسارة الثقيلة
للفريق الـكـتــالــونــي ،عـلــى يــد بــايــرن ميونخ
بـثـمــانـيــة أهـ ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف ــن ف ــي دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصبح كيكي سيتني بال عمل ،بعدما أقالته
إدارة برشلونة بعد  7أشهر فقط من تعيينه،
بـسـبــب س ــوء ال ـن ـتــائــج وال ـف ـض ـي ـحــة ب ــدوري
أبـطــال أوروب ــا ،ليبقى امل ــدرب اإلسـبــانــي في
الفترة الحالية ،من دون الحصول على عمل
جديد ،منذ شهر مايو/أيار عام .2019

مارسيلينو
رجــل ال ينبغي أن يكون مــدرجــا فــي قائمة
م ــدرب ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـعــاط ـلــن م ــن ال ـع ـمــل،
ب ـع ــدم ــا وج ـ ــد ن ـف ـســه خـ ـ ــارج أس ـ ـ ــوار ن ــادي
فالنسيا ،بسبب قــرار إدارة «الخفافيش»،
ال ـ ـتـ ــي أغـ ـضـ ـب ــت الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر الـ ـع ــريـ ـض ــة،
وجعلتها تتظاهر من أجل عودته.
كــانــت نـسـبــة ال ـفــوز بنسبة  50بــاملـئــة ،هي
عال ،بعد
األعلى في مسيرته على مستوى ٍ
ما مجموعه  748مباراة.
ومع ذلك  ،فإن املالك ،بيتر ليم ،يجر نادي
فالنسيا إلــى ال ـقــاع .إذا كــان هـنــاك أي شك

الميركاتو :بيل للعودة إلى لندن والكازيت إلى مدريد
تطورات جديدة
يشهدها سوق االنتقاالت
في فترته الشتوية فيما
يخطط آخرون للمستقبل

29

مهاجمه بشكل مجاني فــي الصيف املقبل،
ّ
نتيجة انتهاء عقده ،لكن فريق «املدفعجية»،
يريد الحصول على الويلزي غاريث بيل.
وتــابــع أن ري ــال مــدريــد يــريــد الـتـخـلــص ،من
الــراتــب الـكـبـيــر ،ال ــذي يـنــالــه الـنـجــم الــويـلــزي
غاريث بيل ،باإلضافة إلى عدم نية الرئيس
ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـي ــري ــز ،رؤي ـ ــة ال ـج ـن ــاح ي ـغ ــادر
صـفــوف ال ـفــريــق ،بشكل مـجــانــي .لــذلــك فمن
املـمـكــن أن تـتــم الـصـفـقــة .وخ ـتــم أن الــويـلــزي
غاريث بيل ،يــدرك جيدًا أن أرسنال لن يدفع
الــراتــب ،ال ــذي يتلقاه مــع ري ــال مــدريــد ،لكنه
يعلم أن عقده سينتهي فــي الصيف املقبل،
وربـمــا لــن يجد فريقًا ًيلبي مطالبه ،وعليه
ّ
فإن الصفقة تبدو قريبة للغاية.
جانب آخر وضعت إدارة خوان البورتا،
من
ٍ
رئـيــس نــادي برشلونة اإلسـبــانــي ،أهدافها،
مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى سـ ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
ال ـش ـتــوي امل ـق ـبــل ب ـق ــوة ،ب ـعــدمــا ح ـ ـ ّـددت عــدة
أسماء ،على رأسها نجم تشلسي اإلنكليزي
الذي ينتهي عقده في عام .2022
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة «س ـ ـ ـكـ ـ ــاي سـ ـ ـب ـ ــورت ـ ــس»

مورينيو يريد
رؤية ريكي بويج في
روما في يناير

الـبــريـطــانـيــة أن إدارة بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي
تــريــد الـحـصــول على خــدمــات النجم سيزار
أزبيليكويتا ،قائد تشلسي اإلنكليزي ،الذي
ينتهي عقده في الصيف املقبل مع «البلوز»،
وجـمـيــع امل ــؤش ــرات تــوحــي برغبته بخوض
ت ـج ــرب ــة م ــع ال ـف ــري ــق ال ـك ـت ــال ــون ــي .وتــاب ـعــت
أن خ ــوان الب ــورت ــا عـ ّـبــر ملـجـلــس إدارة نــادي
برشلونة عن رغبته الحصول على خدمات
الـنـجــم الــدن ـمــاركــي أن ــدري ــاس كــريـسـتـنـســن،
ّ
مــدافــع ن ــادي تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،ألن عقده
ينتهي أيضًا في الصيف املقبل ،ولــن يكلف
خزائن الفريق الكتالوني املالي شيئًا ،كونها
ّ
ستكون صفقة انتقال حر .وختمت بأن خوان
البــورتــا وجــه طلبًا إلــى مسؤولي برشلونة،
من أجل أن يقوموا بتتبع مستقبل الصربي
نـيـمــانـيــا مــات ـي ـتــش ،قــائــد خ ــط وس ــط ن ــادي
مــانـشـسـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،ألنـ ــه م ـه ـتــم بــالــاعــب
ويريد رؤيته مع الفريق الكتالوني.
ونـخـتــم مــع جــوزيــه مــوريـنـيــو ،املــديــر الفني
لـنــادي رومــا اإليـطــالــي ،الــذي طلب مــن إدارة
الـ ـف ــري ــق ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مــوه ـبــة
بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،ري ـكــي بــويــج ،بحسب
مــا كـشــف مــوقــع «فــوتـبــول إيـطــالـيــا» .وتــابــع
ّ
املـصــدر أن طلب جــوزيــه مورينيو مــن إدارة
روما الحصول على ريكي بويج على سبيل
اإلعـ ـ ـ ــارة ،ي ـع ــود ألنـ ــه ي ــري ــد مـ ـه ــارة املــوه ـبــة
اإلس ـبــان ـيــة ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،ودراس ـت ـه ــا
بشكل جيد ،حتى يقرر في الصيف املقبل ،في
حال أراد الحصول على عقده بشكل نهائي.

حــول عــدم كفاءته التي تفوح منها رائحة
النوايا السيئة في سبتمبر/أيلول من عام
 ،2019فــا يــوجــد ش ــيء بـعــد ه ــذا الصيف،
نتيجة طــرد معظم الــاعـبــن الــذيــن قدموا
دعمًا عامًا ملارسيلينو في وقت إقالته من
النادي.
ال ـ ـنـ ــادي الـ ـ ــذي فـ ــاز بـ ـ ــأول ل ـق ــب ل ــه م ـن ــذ 11
عــامــا مــع مارسيلينو ،بعدما انتصر على
بــرشـلــونــة ف ــي نـهــائــي ك ــأس مـلــك إسـبــانـيــا
ف ــي عـ ــام  ،2019لـيـصـبــح املـ ـ ــدرب مـحـبــوب
الجماهير األول ،لكن اإلدارة قررت إخراجه
بطريقة غير الئقة نهائيا.

دونغا
لم ُيمنح دونغا فرصة في كرة القدم األوروبية
أو قبوله على األقــل ،في حني أن تجربته في
اللعب جاءت في الغالب في وطنه البرازيل،
مــع ستة مــواســم فــي إيطاليا وموسمني في
ال ـ ــدوري األمل ــان ــي .ويـتـمـتــع دون ـغ ــا بالنسب
والقدرة على االتصال ليحاول تجربة نفسه
في أفضل خمسة أقسام بالقارة العجوز.
جـ ـ ــاءت م ـه ـم ـتــه األولـ ـ ــى ف ــي الـ ـب ــرازي ــل بـعــد
نهائيات كأس العالم  ،2006حيث كانت أول
وظيفة له كمدرب .أسفر عن فوز كوبا أميركا
على األرجنتني املفضلة واملـكــروهــة .لــم تكن

املـيــدالـيــة ال ـبــرونــزيــة األومل ـب ـيــة مــع الـبــرازيــل
كافية في العام التالي ،في حني أن فوز كأس
الـقــارات فــي عــام  2009لــم يكن على مستوى
البرازيليني أيضًا .عندما شهد كأس العالم
 2010خــروجـهــم مــن رب ــع الـنـهــائــي ،اسـتـقــال
دونغا.
بعد فترة قصيرة قضاها في إنترناسيونال
وكأس العالم  ،2014حيث تعرضت البرازيل
لإلهانة على أرضها على يد أملانيا بسبعة
أهداف مقابل ،عاد دونغا إلى منتخب بالده،
لكنه فشل معهم في بطولتني بكوبا أميركا،
وأدى ذلك إقالته مرة أخرى.

فينيزيا ينتصر على فيورنتينا بهدف نظيف
في الدوري اإليطالي
حقق فــريــق فينيزيا مـفــاجــأة بتغلبه على ضيفه فيورنتينا بـهــدف نظيف
في لقاء الجولة الثامنة من الــدوري اإليطالي لكرة القدم الذي احتضنه ملعب
«بيير لويجي بينزو» .وجاء هدف أصحاب األرض واملباراة الوحيد عن طريق
ماتيا أرامو في الدقيقة  .36وشهدت املباراة خشونة مفرطة من جانب العبي
الفريقني ،فقد أشهر حكم الساحة  7بطاقات صفراء ( 3لالعبي فينيزيا و4
لالعبي فيورنتينا) إلى جانب حصول ريكاردو سوتيل ،العب الفيوال ،على
بطاقة حمراء .وبانتصاره ،رفع فريق فينيزيا رصيده إلى  8نقاط في املركز
ال ــ ،15بينما ّ
تجمد رصيد فيورنتينا عند  12نقطة في املركز الــ .9ويتصدر
نابولي الدوري اإليطالي بالعالمة الكاملة ،حيث حقق  24نقطة من  8مباريات،
يليه ميالن برصيد  22نقطة وحامل اللقب ،إنتر ميالنو ،بـ 17نقطة.

قطر تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم المونديال
اتفقت وزارة الصحة
القطرية ومنظمة الصحة
العالمية على تعاون
جديد لدعم جوانب
الصحة بمونديال 2022
الدوحة ـ العربي الجديد

أط ـل ـقــت وزارة ال ـص ـحــة ا ًل ـق ـطــريــة ومـنـظـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة تـ ـع ــاون ــا جـ ــديـ ـ ًـدا مـتـعــدد
ال ـس ـنــوات ،لــدعــم جــوانــب الـصـحــة والـســامــة
خــال كــأس العالم  2022املقررة إقامتها في
ً
قطر ،ولتمثل البطولة منارة لتعزيز الصحة
البدنية والنفسية ونموذجًا لضمان إقامة
أح ـ ــداث ري ــاض ـي ــة ك ـب ــرى صـحـيــة وآم ـن ــة في
املستقبل .جاء اإلعــان عن املشروع املشترك
املـمـتــد ل ـثــاث س ـن ــوات ،ال ــذي يـحـمــل عـنــوان
«بـطــولــة كــأس عــالــم صحية فــي عــام - 2022
خـلــق إرث لـلــريــاضــة وال ـص ـحــة» ،خ ــال حفل
م ـش ـتــرك بــامل ـقــر الــرئ ـي ـســي ملـنـظـمــة الـصـحــة
ال ـع ــامل ـي ــة ف ــي م ــدي ـن ــة ج ـن ـيــف ال ـســوي ـســريــة،
بمشاركة ت ـيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس،
املدير العام للمنظمة ،وحنان محمد الكواري،
وزيـ ــرة الـصـحــة الـقـطــريــة ،وح ـســن الـ ــذوادي،
األمني العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث،

وجياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) ،وأحمد بن سالم املنظري،
مــديــر منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق
املتوسط .وستضطلع دولــة قطر واملنظمة،
بــالـتـعــاون مــع االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة الـقــدم،
بــأن ـش ـطــة م ـش ـتــركــة ل ـت ـعــزيــز أن ـم ــاط الـعـيــش
الصحية واألمــن الصحي والسالمة البدنية
والنفسية خالل الحدث ،الذي يتربع على قمة
ُ
كرة القدم العاملية ،وستقام منافساته من 21
نوفمبر /تشرين الـثــانــي إلــى  18ديسمبر/
كانون ًاألول من العام املقبل.
وإضافة إلى ذلك ،يهدف املشروع إلى تحقيق
هـ ـ ــدف أسـ ــاسـ ــي آخ ـ ـ ــر ،ي ـت ـم ـث ــل فـ ــي ت ـحــديــد
وترجمة أفضل املمارسات في مجال تعزيز
الصحة واألمــن والسالمة ،على النحو الذي
ُي ـمــارس فــي بطولة كــأس الـعــالــم لـكــرة القدم
 ،2022الستخدامها فــي األح ــداث الرياضية
الكبرى في جميع أنحاء العالم.
وق ــال ت ـي ــدروس غـيـبــريـســوس ،امل ــدي ــر الـعــام
مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي« :أشـ ـك ــر م ـع ــال ــي ال ـ ــوزي ـ ــرة ح ـنــان
الكواري ودولة قطر على التعاون مع منظمة
الصحة العاملية ،لجعل بطولة كــأس العالم
ً
نموذجا ُيحتذى
لكرة الـقــدم فــي عــام ،2022
به في األحداث الرياضية الصحية .واملنظمة
ملتزمة بالعمل مــع قـطــر واالت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم لالستفادة من القوة العاملية لكرة
الـقــدم فــي مـســاعــدة الـنــاس ًعلى أن يعيشوا
حياة أوفر صحة وأكثر أمانا» .من جانبها،

قالت حنان الـكــواري ،وزيــرة الصحة العامة
فــي قـطــر« :تفخر دول ــة قطر بأنها أول دولــة
في الشرق األوســط تستضيف بطولة كأس
الـعــالــم لـكــرة ال ـق ــدم ،لـكــن هــدفـنــا لـيــس إقــامــة
بـطــولــة ريــاضـ ّـيــة نــاجـحــة فـحـســب ،بــل أيضا
ّ
رياضي من بني األكثر مراعاة
تنظيم حــدث

َّ
لـلـجــوانــب الـصـحـيــة ،ول ـهــذا الـسـبــب تـعــاونــا
مـ ــع م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة» .وم ـ ــن بــن
املــوضــوعــات الرئيسية الـتــي سيركز عليها
امل ـش ــروع ال ـتــرويــج مل ـمــارســة أن ـم ــاط الـحـيــاة
الـصـحـيــة ،وذل ــك مــن خ ــال ع ــدة أم ــور ،منها
النشاط البدني ،والنظم الغذائية الصحية،

فيفا يتوقع إقامة مونديال إستثنائي في قطر عام ( 2022أمين محمد)Getty/

واإلق ـ ـ ـ ــاع عـ ــن ت ـع ــاط ــي ال ـت ـب ــغ وم ـكــاف ـح ـتــه،
وت ـعــزيــز األمـ ــن ال ـص ـحــي ،م ــع ال ـتــرك ـيــز على
ضمان سالمة التجمعات واألحداث الكبرى،
إلى جانب األنشطة التوعوية الصحية.
وأشـ ــاد جـيــانــي إنـفــانـتـيـنــو ،رئ ـيــس االت ـحــاد
الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم ،بــالـشــراكــة الـجــديــدة بني
قـطــر ومـنـظـمــة الـصـحــة ال ـعــامل ـيــة ،وقـ ــال إنـهــا
مـبـنـيــة ع ـلــى ال ـ َّش ــراك ــة ال ـنــاج ـحــة ب ــن الـفـيـفــا
واملـنـظـمــة واملــوق ـعــة فــي ع ــام  .2019وأض ــاف:
«ضــاعـفــت الفيفا واملنظمة جهودهما خالل
الـ ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن مـ ــن أجـ ـ ــل لـ ـف ــت ان ـت ـب ــاه
م ــاي ــن ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي كـ ــل مـ ـك ــان إلـ ـ ــى أه ـم ـيــة
الصحة البدنية والنفسية ،خاصة في ضوء
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـع ــامل ـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن جــائـحــة
كــوفـيــدً .19-مشروع املنظمة الجديد مع قطر
يتوافق تــوافــقــا تـ ًّـامــا مــع تـعــاون فيفا مــع كال
الجانبني .وسنعمل ً
معا على االستفادة من
ً
الرياضة بوصفها محفزا للوصول إلى
قــوة
ً
عالم أكثر أمنا وصحة» .من جهته ،قال حسن
الذوادي ،األمني العام للجنة العليا للمشاريع
واإلرث« :منذ حصولنا على حقوق استضافة
بطولة كــأس العالم املقررة في  ،2022درسنا
بعناية أهمية أن تترك البطولة إرثًا مجتمعيًا
مـسـتــدامــا يلبي تطلعات واحـتـيــاجــات أف ــراد
املـجـتـمــع ف ــي قـطــر وإقـلـيـمـنــا وجـمـيــع أنـحــاء
ال ـعــالــم وي ـســاهــم ف ــي تـحـســن حـيــاتـهــم نحو
األف ـضــل .ومــع تجربة الـجــائـحــة ،زادت بشدة
أه ـم ـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذه ال ـب ـطــولــة لـبـنــاء
الوعي وتحسني الصحة العامة».
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على هامش الحدث

تقرير
انتهت مباريات الثالثاء في دوري أبطال أوروبا ،لتفتح القارة العجوز أبوابها
لفرق جديدة تخوض المنافسات أيضًا اليوم األربعاء ،وسط ترقب كبير لما
سيقدمه برشلونة في مباراته المهمة جدًا أمام نظيره دينامو كييف،
إضافة إلى ما سيفعله مانشستر يونايتد بمجموعته

مباريات المنتخبات تخلف  6حاالت موجبة في البريميرليغ
تسببت فترة التوقف الدولي املاضية في تسجيل  6حاالت إصابة جديدة بفيروس
كورونا في الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم «البريميرليغ» .وبحسب ما أفادت
به رابطة الدوري اإلنكليزي ،فقد تم اكتشاف  6حاالت موجبة جديدة من بني 3044
العبًا وموظفًا في أندية البريميرليغ أجــروا فحوصات بني  11و 17أكتوبر /تشرين
األول الـجــاري .وستخضع تلك الحاالت املوجبة لفترة حجر صحي مدتها  10أيــام،
كما سيجري الالعبون اختبارات مولدات املضادات بشكل أسبوعي ،وإذا كانت نتيجة
االختبارات موجبة فسيجرون فحص .PCR

ليلة
دوري األبطال
الثانية
حسين غازي

ل ـي ـلــة م ـث ـيــرة م ــن م ـســاب ـقــة دوري
أب ـ ـ ـطـ ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ان ـ ـت ـ ـهـ ــت أمـ ــس
الـثــاثــاء ،لتفتح أبوابها مــن أجل
استقبال مباريات جديدة كبيرة ومنتظرة،
ستكون مصيرية لبعض األندية الكبيرة.
فرصة برشلونة األخيرة

يــدخــل ن ــادي بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي مـبــاراتــه
في الجولة الثالثة أمــام خيار وحيد فقط،
ال ـفــوز وال ش ــيء غـيــر ذل ــك ،وإال قــد تنتهي
بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ح ـظــوظــه ف ــي ب ـل ــوغ الـ ــدور
املقبل ،وحينها سيتوجب عليه حفظ ماء
وجهه والقتال على املركز الثالث الذي يقود
للدوري األوروبي بدل احتالل املركز الرابع
والخروج خالي الوفاض في موسم يعتبر
األص ـعــب عـلــى ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي ،بسبب
ال ـظــروف اإلداري ـ ــة الـتــي عــاشـهــا ،بــدايــة من
هفوات جوسيب ماريا بارتوميو ،التي ّأدت
إلى تعقيد أمور برشلونة ماليًا ،وعدم قدرة
ّ
الرئيس الحالي خــوان البــورتــا على حلها
بشكل سريع ،ومن ثم مغادرة األرجنتيني
ليونيل ميسي الفريق متجهًا إلــى باريس
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان .وي ـس ـت ـق ـبــل ب ــرش ـل ــون ــة (0
نقاط) في هذه الجولة نادي دينامو كييف
األوكراني (نقطة واحدة) ،وال يمكن للبارسا
التفريط فــي الـفــوز بــأي شكل مــن األشـكــال،
خاصة أنه تلقى في الجولة األولــى هزيمة
ثقيلة أمــام بــايــرن ميونخ األملــانــي بثالثية
نظيفة ثم ضد بنفيكا البرتغالي بالنتيجة
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يونايتد يعول على
رونالدو للعودة لسكة
االنتصارات
عينها .برشلونة صاحب  5ألقاب في مسابقة
دوري أبـطــال أوروبـ ــا ،آخــرهــا فــي عــام 2015
تحت قيادة اإلسباني لويس إنريكي ،يعلم أن
مهمة رونالد كومان لن تكون سهلة ،واألخير
يــدرك خـطــورة املــوقــف ،فالخسارة هناك في
كامب نو تعني «املقصلة» ،أي بنسبة كبيرة
نهاية رحلته مع الفريق الــذي كــان نجمًا له
كالعب .وكان برشلونة قد انتصر محليًا قبل
أي ــام على حـســاب فالنسيا بنتيجة  1-3في
الدوري اإلسباني ،وهو يعول على الهولندي
ممفيس دي ـبــاي بـشـكـ ٍـل كبير لتخطي عقبة
ّ
يصب
الـفــريــق األوك ــران ــي .الـتــاريــخ الـحــديــث
ف ــي صــالــح بــرش ـلــونــة ،الـ ــذي واجـ ــه ديـنــامــو
كييف أربع مرات منذ بداية األلفية الحالية،
وك ــان الـنـصــر حليفه فــي جميع املــواجـهــات
على أرضه وخارج الديار ،فيما يأمل الفريق
األوكــرانــي استعادة أمجاد  ،1997حني هزم
الفريق الكتالوني مرتني متتاليتني.
وفي مباراة أخرى ضمن ذات املجموعة ،يعلم
بنفيكا الـبــرتـغــالــي أن خـطــف نـقـطــة واح ــدة
أمام بايرن ميونخ األملاني املتصدر بالعالمة
الكاملة بست نـقــاط ،سيكون أم ـرًا غــايــة في
األهمية ملتابعة رحلته في دوري األبطال.

رونالدو إلنهاء شالل النتائج السلبية

في آخر  5مباريات لعبها مانشستر يونايتد
اإلنـكـلـيــزي بكافة املـســابـقــات ،خسر  3مــرات
وتعادل في مناسبة وفاز في أخرى ،بالتالي
يتوجب على املدرب النرويجي أوليه غونار
س ــول ـش ــاي ــر م ـص ــال ـح ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــر ســري ـعــا
ّ
وإقناع اإلدارة بإبقائه مدربًا للفريق ،في ظل
الحديث املـتــزايــد عــن ترشيح أسـمــاء مميزة
لتدريب الشياطني الحمر.
وي ـعــول ســولـشــايــر عـلــى نجمه البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو إلح ـ ـ ــداث الـتـغـيـيــر
اإلي ـج ــاب ــي ف ــي ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق ،وتـحـقـيــق
ال ـف ــوز ع ـلــى نـ ــادي أت ــاالن ـت ــا اإلي ـط ــال ــي ،في
مهمة ليست سهلة بطبيعة الحال ،خاصة
أن األخ ـ ـيـ ــر ي ـس ـع ــى ل ـل ـب ـق ــاء فـ ــي ال ـ ـصـ ــدارة

آرام محمود
العب للريشة الطائرة ،كان واحدا من  29رياضيا الجئا شاركوا في دورة
األلعاب األولمبية  2020بطوكيو تحت العلم األولمبي

العب رياضة الريشة الطائرة آرام محمود ،ولد بسورية في 17
يوليو/تموز  ،1997ويعيش حاليا في هولندا ،وكــان واحــدا من
 29ريــاضـيــا الجـئــا شــاركــوا فــي دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة 2020
تحت العلم األوملبي .وهربا من شبح الحرب وغياب الفرص في
سورية ،حاول الالعب املوهوب تحقيق أحالمه في مجال لعبته،
وجعل األلعاب األوملبية محطة مهمة رغم كل الصعاب .وبسبب
وضعه القانوني ،لم يتمكن محمود من املنافسة على املستوى
الدولي من  2015إلى  ،2018لكن صعوده عبر التصنيف منذ
ذلك الحني ،يظهر رغبته في ترك بصمته في عالم الرياضة .وفي
سبتمبر /أيلول  ،2018حصل على املرتبة  937في العالم ،ومنذ
ذلك الحني واصل التقدم ليصل إلى املركز  ،185وكان يملك آماال
كبيرة فــي تــرك بصمة رفقة الفريق األوملـبــي لالجئني املشارك
في «طوكيو  .»2020وشعر محمود ،الــذي يجمع بني التدريب
والــدراســة في أكاديمية يوهان كــرويــف ،بسعادة غامرة عندما
تلقى نبأ حصوله على منحة اللجنة األوملبية الدولية كجزء من
برنامج دعم الرياضيني لالجئني في يونيو /حزيران  .2019ولم
ً
يكن طريق آرام سهال للوصول إلى ما هو عليه اآلن ،وهو الذي
كان نجما صاعدا على الساحة الشبابية في العاصمة السورية

«يويفا» يعاقب إنكلترا بخوض مباراتين في ملعب مغلق
ملعبه املغلق في أوروبا بسبب
ينبغي على منتخب إنكلترا أن يلعب مباراتيه املقبلتني على ُ
األح ــداث التي وقعت خــال نهائي دوري األمــم األوروب ـيــة الــذي أقـيــم فــي  11يوليو /تموز
املاضي ،حني توج املنتخب اإليطالي باللقب على حساب نظيره اإلنكليزي .وأكــد االتحاد
األوروبي لكرة القدم «يويفا» ،قرار هيئة الرقابة واألخالق واالنضباط التابعة له التي تبنته
بسبب انـعــدام النظام واالنضباط داخــل وخــارج ملعب ويمبلي خــال نهائي الـيــورو ،بعد
إجراء تحقيق في األحداث التي وقعت .وفرضت هيئة الرقابة كذلك غرامة مالية على االتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم قدرها  100ألف يورو ،بسبب انعدام النظام واالنضباط داخل وخارج
امللعب وإلقاء أشياء داخل امللعب وصافرات االستهجان خالل ترديد النشيد الوطني .وأكدت
وزارة الداخلية البريطانية في الرابع عشر من ُ شهر سبتمبر /أيلول املاضي إلقاء القبض
على  92شخصًا خالل مباريات اليورو التي أقيمت في العاصمة لندن .وكشفت البيانات
الصادرة عن وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على  39شخصًا خالل مباراة النهائي أمام
إيطاليا و 28شخصًا خالل مباراة اسكتلندا في دور املجموعات و 18شخصًا في نصف
النهائي أمام الدنمارك ،إلى جانب إلقاء القبض على  6أشخاص آخرين خالل لقاء نصف
النهائي بني إيطاليا وإسبانيا .ويالقي املنتخب اإلنكليزي نظيره األلباني في  12نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل على ملعبه في التصفيات املؤهلة ملونديال قطر  ،2022وبعدها بثالثة
أيام سيواجه سان مارينو .وتتصدر إنكلترا مجموعتها برصيد  20نقطة (من  6انتصارات
وتعادلني) ،تليها بولونيا برصيد  17نقطة وألبانيا بـ 15نقطة واملجر بـ 11نقطة.

ُ
يـحـتــل ال ـفــريــق الـبــرتـغــالــي بــالــوقــت الـحــالــي
املــركــز الثاني برصيد  4نـقــاط ،لكن خصمه
اس ـت ـط ــاع اك ـت ـس ــاح خـصـمـيــه ال ـســاب ـقــن في
ً
املجموعة مسجال  8أه ــداف دون أن تتلقى
شباكه أي هدف ،كما أنه يدخل ليلة األربعاء
بعد ف ــوزه على بــايــر لـيـفــركــوزن على أرضــه
بنتيجة  1-5في املرحلة الثامنة من الــدوري
األملـ ــانـ ــي .إذا أردنـ ـ ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـت ــاري ــخ،
فاألمر صادم بالنسبة لبنفيكا املتوج بلقب
األب ـط ــال مــرتــن فــي الـسـتـيـنـيــات ،فـقــد خسر
أمام بايرن ميونخ في  7مباريات ،منها  5في
األبطال واثنتان في الدوري األوروبي ،بينما
كــان التعادل حــاضـرًا  3مــرات فقط ،مــن دون
تحقيق أي نتيجة فوز على الفريق البافاري،
بالتالي فإن التعادل سيكون أكثر من جيد.

وجه رياضي

أيوب الحديثي

غوارديوال عن اللقاح :أثق في األطباء والعلماء
أعرب اإلسباني بيب غوارديوال ،مدرب مانشستر سيتي ،عن تأييده الستخدام اللقاح
ملكافحة فيروس كــورونــا ،وأكــد أنــه يثق باألطباء والعلماء .وفــي مؤتمر صحافي على
هامش دوري األبطال ،قال غوارديوال لدى سؤاله عن قرار بعض الالعبني بعدم التطعيم:
«إنها مسألة خاصة .لدي رأيــي الخاص .أثق في األطباء والعلماء .يقولون إنها أفضل
طريقة لحماية الناس .أنا وعائلتي تلقينا اللقاح» .وأضاف« :سيتحدث األطباء مع الالعبني
بشكل فردي ويقررون .لقد رأينا في إنكلترا عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم وعدد
الذين ما زالوا يعانون .عليك املضي قدمًا وارتداء األقنعة والتطعيم من أجل صالح الناس».

دمشق ،وحول هذا قال في تصريح ملوقع أوملبياد طوكيو« :كانت
الـفـتــرة  2018-2014محبطة فــي بعض األح ـيــان ،فبعد فــوزي
بالبطولة الـســوريــة للرجال للمرة الثانية على الـتــوالــي ()2014
والبطولة العربية للشباب ،كنت أنتظر الدعم الكامل من االتحاد
السوري لكرة الريشة» .وأضاف« :بينما كنت أنتظر نهاية األزمة
في بلدي ،حصل العكس تماما ،اشتدت األزمة .وانتقلت الفوضى
لكل مكان بالبالد».
وفي عام  ،2015قرر مغادرة سورية ووصل إلى هولندا ،لكن ذلك
لم يكن باألمر السهل أيضا ،نظرا ألنه تنافس مع بالده سورية،
كان عليه االنتظار ثالث سنوات قبل العودة إلى الحلبة الدولية.
وخالل تلك الفترة ،لم يتمكن من اللعب إال على املستوى املحلي
واإلقـلـيـمــي والــوطـنــي ،واالنـتـقــال مــن مدينة إلــى أخ ــرى ملحاولة
إيـجــاد مكان للعب ،وفــريــق تــدريــب يمكنه تقديم يــد املساعدة،
معتمدا على الصداقات الجديدة التي أقامها من خالل الريشة
الطائرة ،واستقر في النهاية بمدينة أملير ،بفضل املساعدة التي
تلقاها في النادي املحلي هناك .وفي عام  ،2019ساعدته جوالت
التصفيات في بطوالت إستونيا والسويد والنمسا على صقل
مهاراته ،ثم وصل إلى ربع نهائي بطولة البرتغال الدولية ،وجاءته
دفعة كبيرة ،عندما فاز بلقاء التفيا الدولي ،وبعد فترة وجيزة
وصل إلى نصف النهائي في ليتوانيا.

واالنـ ـتـ ـص ــار ل ــرف ــع رصـ ـي ــده إل ـ ــى  7ن ـق ــاط.
يدخل يونايتد اللقاء بعد خسارة السبت
أمـ ــام لـيـسـتــر سـيـتــي ف ــي الـ ـ ــدوري بنتيجة
 ،4-2في حني جاء انتصار األبطال الوحيد
فــي ه ــذه املـجـمــوعــة بـشـكــل درامــاتـيـكــي من
ق ـبــل كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو أمـ ــام ف ـيــاريــال
اإلسباني في املباراة التي انتهت  ،1-2فيما
ش ـهــدنــا ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى خ ـس ــارة أم ــام
ي ــون ــغ ب ــوي ــز ال ـس ــوي ـس ــري .رون ــال ــدو واج ــه
فــي الـســابــق أتــاالنـتــا فــي ال ــدوري اإليطالي
ي ـ ــوم ك ـ ــان العـ ـب ــا مـ ــع ي ــو ّف ـن ـت ــوس ،وس ـجــل
فــي شـبــاكــه  3م ــرات ،لـكــنــه مـنــي بهزيمتني

وح ـ ـقـ ــق انـ ـتـ ـص ــاري ــن مـ ـق ــاب ــل  4ت ـ ـعـ ــادالت.
فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ذات ـ ـهـ ــا (ال ـ ـسـ ــادسـ ــة) يــريــد
فـ ـي ــاري ــال ب ـط ــل ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال ـع ــام
املــاضــي بـقـيــادة مــدربــه أون ــاي إي ـمــري تــرك
قــاع الترتيب ،حني يلتقي يونغ بويز على
أرض األخـ ـي ــر .ويـمـتـلــك فــريــق ال ـغــواصــات
ّ
ال ـص ـف ــراء نـقـطــة واح ـ ــدة ف ــي رصـ ـي ــده ،لـكــن
انـتـصــاره سيشعل املنافسة على بطاقتي
املجموعة لبلوغ األدوار اإلقصائية.
يوفنتوس وتشلسي متأهبان

يتطلع ناديا يوفنتوس اإليطالي وتشلسي

مناقشات «كأس العالم
ّ
كل عامين» مستم ّرة

أكد جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» من األرجنتني «أنه سيكون
م ــن الـ ــرائـ ــع ت ـن ـظ ـيــم امل ــون ــدي ــال ف ــي أم ـيــركــا
الجنوبية» ،في إطــار جولة قام بها في ّ
عدة
دول ف ــي امل ـن ـط ـقــة ب ـح ـثــا ع ــن دعـ ــم ملـقـتــرحــه
ّ
ب ـش ــأن تـنـظـيــم م ـنــاف ـســات كـ ــأس ال ـع ــال ــم كــل
عامني .وقال إنفانتينو ،في مؤتمر صحافي
عقده بجانب رئيس اتحاد األرجنتني لكرة
ال ـقــدم ك ــادوي ــو تــابـيــا« :بــالـتــأكـيــد ،سيكون
ملف ترشيح أميركا الجنوبية قويًا للغاية.
أميركا الجنوبية تعيش كــرة القدم بطريقة
مختلفة ،فقلب كــرة الـقــدم هـنــا .سيكون من
ال ــرائ ــع ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي تـنـظـيــم امل ــون ــدي ــال في
أميركا الجنوبية».
وأش ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس الـ ـفـ ـيـ ـف ــا ،الـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل إل ــى
العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس األحد
امل ــاض ــي ،إل ــى أن «ه ـنــاك اهـتـمــامــا كـبـيــرا في
الوقت الراهن بتنظيم الكثير من منافسات
كأس العالم» ،رغم فقدان «الثقة» في االتحاد
خالل السنوات األخيرة بسبب فضائح فساد
مختلفة .ودافع إنفانتينو عن مقترحه بشأن
ّ
إقامة املونديال كل عامني ،حيث قال إن هذا

إنفانتينو وفينغر يحاوالن إقناع الجميع بفكرة
مونديال ّ
كل عامين (إيتوسو هارا)Getty/

«سيجلب مزيدا من املنافسة رفيعة املستوى
ومزيدا من األمــل واإلثــارة ومزيدا من فرص
تـنـظـيــم امل ــون ــدي ــال أيـ ـض ــا» .وأردف« :إذا لم
ّ
ننظم املونديال كل عامني ،فسنحتاج إلى 24
عــامــا لكي يـعــود إلــى ق ــارة مــا ،هــذا إذا أردنــا
إجــراء تناوب حقيقي بني الـقــارات املختلفة،
و 24ع ــام ــا أك ـث ــر م ــن ج ـيــل م ــن ال ـج ـم ـهــور»،
وأشـ ـ ـ ــار أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن الـ ـسـ ـن ــوات املــاض ـيــة
شهدت «الحديث كثيرًا عن األندية دون طرح
املنتخبات الوطنية على مائدة املفاوضات».
وبدأ «فيفا» محادثات مع مدربي املنتخبات
الــوطـنـيــة بـشــأن ال ـف ـكــرة ،وه ــو املـقـتــرح الــذي
يلقى مـعــارضــة شــديــدة مــن قـبــل االتـحــاديــن
األوروب ـ ـ ـ ــي (ي ــوي ـف ــا) واألمـ ـي ــرك ــي ال ـجـنــوبــي
(كــون ـم ـب ـيــول) وال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة الــدول ـيــة،
باإلضافة إلى مدربني والعبني.
ويـ ـ ـق ـ ــود امل ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات مـ ــديـ ــر تـ ـط ــوي ــر ك ــرة
ال ـق ــدم الـعــاملـيــة ف ــي «ف ـي ـفــا» أرس ــن فينغر،
وسـتـتـضـمــن مـجـمــوعــة م ــن ن ـقــاط ال ـح ــوار،
بـيـنـهــا ص ـحــة ال ــاع ــب والـ ـن ــواف ــذ الــدول ـيــة
وتــواتــر نهائيات كــأس العالم وغيرها من
القضايا املهمة في اللعبة».
َُ
وعقدت االجتماعات الثالثاء من خالل خدمة
االت ـص ــال بــالـفـيــديــو عـبــر اإلن ـتــرنــت ،عـلــى أن
تـس ـت ـك ـمــل غ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس .وقـ ـ ــال ال ـفــرن ـســي،
بحسب ما نقله عنه بيان «فيفا»« :كمدربني
للمنتخبات الوطنية للرجال ،فإن مساهمتهم
ض ـ ــروري ـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا «ال ـ ـفـ ــرص امل ـت ــاح ــة لـنــا
ل ــال ـت ـق ــاء ق ـل ـي ـلــة وم ـت ـب ــاع ــدة ،ل ـك ــن ي ـج ــب أن
نستفيد هذه املناسبات ألن مثل هذا الحوار
يساعدنا جميعًا على حماية املكانة الفريدة
التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها
جانب آخر ،تطرق إنفانتينو
عاملية حقًا» .من
ٍ
إل ـ ــى م ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل مـ ــع األرجـ ـنـ ـت ــن فــي
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال
قطر  ،2022مؤكدًا أنها يجب أن تحسم داخل
امللعب بعد إلغائها في وقــت سابق ،معتبرا
أن «إي ـق ــاف امل ـب ــاراة ب ـهــذه الـطــريـقــة أم ــر غير
مقبول ،هذا يدمر كرة القدم».
وكـ ـ ــان ق ــد ت ــم إلـ ـغ ــاء املـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي جـمـعــت
الـفــريـقــن فــي الـخــامــس مــن سبتمبر/أيلول
املــاضــي بعد سبع دقــائــق مــن بدايتها ،بعد
مشاركة العبني محترفني بالدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز مــع املنتخب األرجـنـتـيـنــي ،مــا يمثل
انتهاكًا لقيود مكافحة جائحة كــورونــا في
البرازيل ،التي تلزم املسافرين القادمني من
بريطانيا بضرورة الخضوع للعزل الطبي.
(فرانس برس/إفي)

اإلنـكـلـيــزي للتقدم فــي املـجـمــوعــة الثامنة،
تحديدًا املتصدر ،فريق املدرب ماسمليانو
ألـيـغــري ،ال ــذي يمتلك فــي رصـيــده  6نقاط،
ّ
يتحسن
وي ــواج ــه ن ــادي زيـنـيــت ال ــروس ــي.
مـ ـسـ ـت ــوى ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،يـحـقــق
االنـتـصــار تلو اآلخ ــر 6 ،مـبــاريــات مــن دون
خـ ـس ــارة ف ــي مـخـتـلــف امل ـس ــاب ـق ــات ،بـعــدمــا
ت ـعــادل مــع مـيــان  1-1فــي ال ـبــدايــة ثــم هــزم
خـصــومــه الخمسة الح ـقــا ،بينهم تشلسي
ب ـ ـطـ ــل دوري األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال بـ ـ ـه ـ ــدف مـ ـ ــن دون
م ـقــابــل وآخ ــره ــم ف ــري ــق رومـ ــا الـ ــذي يــدربــه
البرتغالي جــوزيــه مورينيو بنتيجة .0-1

عـلــى املـقـلــب اآلخ ـ ــر ،يـسـعــى تـشـلـســي لــرفــع
رصيده إلى  6نقاط ،وانتظار خسارة زينيت
في روسيا أمام يوفنتوس ،لينفرد باملركز
ال ـث ــان ــي ،ل ـكــن ي ـتــوجــب ع ـلــى أبـ ـن ــاء املـ ــدرب
تــومــاس توخيل إنـهــاء املهمة بنجاح أمــام
مــاملــو الـســويــدي الـقــابــع فــي املــركــز األخـيــر،
ويتمنى خاللها البلجيكي روميلو لوكاكو
إنهاء صيام تهديفي دام لـ 6مباريات ،وهو
أمــر يقلق الجماهير واإلدارة الـتــي جلبته
كونه آلة تهديفية ،فهو أظهر قدرات هائلة
مع منتخب بالده وكذلك إنتر ميالنو الذي
قاده للقب الدوري اإليطالي.

خسارة برشلونة
أمام دينامو
كييف تعني
بنسبة كبيرة
خروجه من سباق
دوري األبطال
(ديفيد راموس/
)Getty

قرابة  %96من الالعبين تلقوا اللقاح في الـ«»NBA
قال آدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفني «أن بي أيه» إن حوالي
 %96من العبي الدوري تلقوا ،حتى اآلن ،اللقاح املضاد لفيروس كورونا .وأكد سيلفر خالل
مؤتمر صحافي أنه «تم تطعيم حوالي  96في املائة من العبينا ومن املتوقع أن يزداد هذا
العدد مع بدء املوسم (الجديد)» .ونشب صراع بني رابطة الدوري وبعض الالعبني على خلفية
تلقي اللقاح أو عدمه على هامش استئناف املنافسات ،وكان أبرز ضحاياه نجم نتس ،كايري
إرفينغ ،بسبب رفضه تلقي اللقاح ما حال دون مشاركته في املباريات .وأضاف سيلفر:
ً
«آمل أن يقرر كايري ،على الرغم من آرائه حول اللقاح ،الحصول عليه ألنني أود حقا أن أراه
ّ
يلعب كرة السلة في هذا املوسم ،وأود أن يكون كل العبي بروكلني نتس في امللعب» .وقوبل
قرار رابطة الدوري التي تقف بقوة إلى جانب حصول جميع الالعبني على اللقاح ،بالرفض
القاطع من قبل نقابة الالعبني حيث يشغل إرفينغ منصب أحد نواب الرئيس .ومقابل هذا
ّ
صحية للموسم القادم ،مقيدة للغاية لالعبني
الرفض ،عمدت الرابطة إلى وضع بروتوكوالت
غير امللقحني ،والتي تتراوح من االختبارات اليومية إلى تناول الوجبات بمفردهم ،مرورًا
بتقييد حرية التحرك والخروج والتفاعالت مع العالم الخارجي.
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هوامش

تحت عنوان «بين الظل والنور» ،أقام النحات اللبناني ،أناشار بصبوص ،معرضًا في شمال بالده ،يضم مجموعة من أعماله التي
تستلهم اإلنسان وعالقته بالضوء ،وجمالية الظالل

ظل المنحوتة يتحوّ ل إلى رسمة (من مجموعة أناشار بصبوص)

أناشار بصبوص

باختصار

منحوتات في التوقيت المناسب
كارين إليان ضاهر

في ظل الظروف الصعبة التي يمر
بـهــا ل ـب ـنــان ،ي ـبــدو ال ـفــن والـثـقــافــة
مصدر الـفــرح الــذي قــد يعيد حب
الـحـيــاة إلــى املــواطـنــن .مــن هـنــا ،أتــت فكرة
النحات والفنان أناشار بصبوص ،بإقامة
ّ
م ـع ــرض «بـ ــن الـ ـظ ــل وال ـ ـنـ ــور» ،ال ـ ــذي ضم
مجموعة من منحوتاته التي حملت رسالة
عـنــوانـهــا األم ــل .وك ــأن طــائــر الفينيق أخــذ
شكل منحوتات فنية ،هدفها زرع األمل في
نفوس اللبنانيني ،ورفع الظالم عن البالد،
وت ــذك ـي ــر ال ـع ــال ــم بـ ــأن هـ ــذا ال ـب ـلــد الـصـغـيــر
ً
عقوال ومواهب ّ
مهمة.
الجميل يحضن
«منحوتاتي ،الـيــوم ،تذكير بــأن الصخور،
ّ
مهما كانت صلبة ،ستولد منحوتة جميلة
في نهاية املطاف» .بهذه العبارة ،يتحدث
الـ ـنـ ـح ــات عـ ــن الـ ـغ ــاي ــة مـ ــن م ـع ــرض ــه الـ ــذي
أقـيــم فــي شـمــال لـبـنــان ،فــي بقعة يعتبرها
ب ـص ـبــوص ق ــد ف ــرض ــت نـفـسـهــا واخـ ـت ــارت
امل ـن ـح ــوت ــات ،ب ـمــا فـيـهــا م ــن رائ ـح ــة الــريــف
اللبناني األصيل ،وما فيها من نور ،لتمثل
بشكل أمثل الهدف منه.
«ك ــان ــت األمـ ـ ــور س ـه ـل ــة» ،ع ـلــى ح ــد قــولــه،

«حتى تبدو املنحوتات وكأنها انبعثت
من هذه األرض ،وأتى كل منها في املكان
املـ ـن ــاس ــب ل ـن ـق ــل ال ــرس ــال ــة امل ـط ـل ــوب ــة فــي
تجسيد النعكاسات الظل والنور والفكرة
التي من ورائها».
ي ــأت ــي امل ـع ــرض ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة ت ـحــدي ـدًا،
بحسب بصبوص ،عن عمد ،ألنه التوقيت
امل ـن ــاس ــب ف ــي م ــا يـحـمـلــه م ــن دع ـ ــوة لحب
الحياة واملـقـ َـاومــة فــي مواجهة التحديات،
ألن ــه «ل ــم ي ـبــق للبنانيني س ــاح أق ــوى من
ً
سالح الفن والثقافة .فهذا ما نبرع فيه فعال،
وت ـقــع عـلـيـنــا مـســؤولـيــة امل ـقــاومــة وإظ ـهــار
صورة لبنان الثقافة والفن والحضارة».
ثمة عــاقــة الفـتــة يتحدث عنها بصبوص
بــن ظــل املـنـحــوتــة وال ـن ــور ،وظ ــل اإلن ـســان،
وكـ ــأن ظ ــل امل ـن ـحــوتــة ي ـت ـحـ ّـول إل ــى رس ـمــة؛
فتتغير املقاييس واألبـعــاد بحسب النور.
وإلب ـ ـ ـ ــراز ه ـ ــذه ال ـ ـصـ ــورة ال ـج ـم ـي ـلــة بـشـكــل
أمثل ،عمل الفنان على كل منحوتة بشكل
خ ـلــق شـفــافـيــة ف ــي ك ــل م ـن ـهــا .فـيـمــر ال ـنــور
مــن خاللها ،وينعكس فــي الـظــل ،مــن خالل
فتحات أنجزها بطريقة فنية لتعكس في
ظلها لوحة فنية أخرى متعددة األبعاد.
ولـ ــد ب ـص ـبــوص وت ــرع ــرع ف ــي عــائ ـلــة من

ال ـن ـح ــات ــن املـ ـع ــروف ــن .كـ ــان ل ــذل ــك تــأثـيــر
واض ــح فــي صـقــل موهبته وحــرفـيـتــه في
هــذا املـجــال .فــي الــوقــت نفسه ،ال ينكر أن
ذلــك يشكل تحديًا إضافيًا؛ فيتحول إلى
سيف ذي حدين .فإذا كان التأثر باملحيط
مهمًا لالنطالقة ،يبقى األهــم العمل على
أال ي ـص ـب ــح ه ـ ــذا ال ـت ــأث ـي ــر مـ ـب ــاشـ ـرًا عـنــد
اختيار املهنة نفسها والخط ذاتــه .فعلى
الـفـنــان ،عـلــى حــد قــولــه ،أن يــرســم لنفسه
ّ
ويميزه،
خطًا مختلفًا وأسلوبًا خاصًا به
حتى ال يبقى نسخة عمن سبقوه من أفراد
العائلة في هذا املجال ،وإن كان وجودهم
مهمًا له ليدخل في هذه األجــواء ،ويسلك
أولى الخطوات على طريق االحتراف.
كـمــا يــوضــح أن الـصـعــوبــة ،أي ـضــا ،تكمن
في املقارنة املستمرة في أذهــان الكل بني
أعماله وأسلوبه ،من جهة ،وتلك الخاصة
ب ــوال ــده وأعـ ـم ــام ــه ،ال ـن ـحــاتــن امل ـعــروفــن
الذين أثبتوا وجودهم إلى حد كبير« :كان
ّ
علي أن أخرج من هذا الخط الذي رسموه
وأرسـ ــم خـطــا خــاصــا بــي بـعــد االسـتـفــادة
مـنــه حـتــى يـصـبــح غـ ـ ً
ـذاء لــي فــي عـمـلــي ال
ح ـ ــدود لـ ــه .ع ـنــدمــا ي ـتــوصــل ال ـف ـن ــان إلــى
هذه املرحلة ،يكون قد حقق خطوة مهمة

يعمل في الحديد أو
في الحجر ،كما من
سبقوه في العائلة في
فن النحت ،إنما أعماله
تختلف من حيث
الجوهر ومن حيث
طريقة العمل
■■■
يحرص دومًا على
تركيب أعماله النحتية
كما لو كان يبنيها.
فال يزيل من املنحوتة
أثناء العمل عليها ،بل
يضيف إليها
■■■
يشير إلى أن الفنان
قد يستوحي من فنان
آخر ،فيما يبقى األهم
ّ
أال ينسخ ،بل يكون لكل
أسلوبه الخاص وهويته

في ظل محيط من الفنانني الكبار الذين
سبقوه».
ً
ذلــك لم يكن سهال للفنان ،وقــد تتطلب 15
سنة حتى بلغ هذه املرحلة التي رسم فيها
الخط الخاص به ،الذي ال يشبه أي أسلوب
آخر .في الوقت نفسه ،كان حينها قد تغذى
من كافة التجارب التي ّ
مر بها وقد استفاد
منها.
ي ـت ـمـ ّـيــز أس ـل ــوب أن ــاش ــار ب ـص ـبــوص دوم ــا
بتفاصيل عديدة جعلت منحوتاته تعكس
ه ــوي ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة .ف ـي ـح ــرص دوم ـ ـ ــا عـلــى
تركيب أعماله النحتية كما لو كان يبنيها.
فال يزيل من املنحوتة أثناء العمل عليها،
بل يضيف إليها حتى تنتهي بالشكل الذي
تظهر فيه أخيرًا .وكأنها تتألف من عناصر
عدة تجتمع مع بعضها لتشكل هذا العمل
الـفـنــي .علما أن ــه قــد يعمل فــي الـحــديــد أو
في الحجر ،كما من سبقوه في العائلة في
فــن النحت ،إنما أعماله تختلف مــن حيث
الجوهر ومن حيث طريقة العمل.
اإلب ـ ـ ــداع ول ـي ــد ال ـع ـمــل امل ـس ـت ـمــر وال ـج ـهــد
املتواصل ،ال التركيز على مصادر وحي
معينة .بشكل عام الحياة بكل ما فيها من
تـفــاصـيــل ه ــي م ـصــدر وح ــي لـبـصـبــوص،
ال ــذي يــؤكــد أن ال ـف ـنــان ق ــد يـسـتــوحــي من
ف ـنــان آخ ــر ،فـيـمــا يـبـقــى األه ــم أال ينسخ،
ّ
بــل يـكــون لـكــل أسلوبه الـخــاص وهويته:
«لكن أيــا كانت الفكرة ،إذا لم تتجسد ،ال
تصبح حقيقة.
ي ـح ـصــل ذل ـ ــك ب ـف ـضــل ال ـج ـه ــد امل ـت ــواص ــل
ل ـت ـحــديــد ه ــوي ــة ال ـف ـن ــان ف ــي ال ـخ ــط ال ــذي
يعمل عليه ،والــذي ينمو حتى تصبح له
هوية معروفة ،أينما وجد عمل فني له».

وأخيرًا
بيت ع ّز
سما حسن

ال تستطيع أن تـنـكــر ّأن ف ـضــول اإلعـ ــان والـتــرويــج
يجذبك مثل املغناطيس ،وتصبح مدفوعًا باملتابعة أو
التجربة .وها أنت تجلس في مساء خريفي بامتياز
ً
ّ
وتصم أذنيك عن
لتشاهد مسلسال من عشر حلقات،
ّ
املعترضني على موضة املسلسالت القصيرة ،وبأنها
ّ
ّ
مسميات قديمة مستهلكة،
يجب أن تصنف تحت
مثل السهرة التلفزيونية أو حتى الفيلم التلفزيوني،
ّ
لـكــنــك تطلق عليها مـسـ ّـمــى مناسبًا ج ـدًا «حـكــايــات
ْ
من الحياة» .وهكذا أخذتني حلقات حكاي ٍة من عشر
ّ
«إل أنا» ّ
لكن
مسلسل يحمل اسمًا مختلفًا
حلقات من
ٍ
ٍ
الحكاية تحمل اسمًا ّ
محببًا إلــى النفس ،ويثير فيك
ـات مضت ،وهــو اســم «بيت عـ ّـز» وهــذه
شجون ذكـ ٌـريـ ٍ
لــوحــة معلقة عـلــى ع ـمــار ٍة قــديـمـ ٍة ت ــدور فيها أحــداث
تستحق أن تقف أمامها وقفات ووقفات.
ـاؤالت بــدايــة من
«بـيــت عــز» حكاية أخــذتـنــي إلــى ت ـسـ ٍ
عالقة رائعة بني زوجني لم يرزقا سوى بابنة ،وارتكبا
ّ
معها الـخـطــأ ال ـف ــادح ،أن تـكــون املــدلـلــة الـتــي ال تجيد
ّ
لضيف حل بالبيت ،وتتأخر
إعداد فنجان من القهوة
ّ
ٍّ
عن موعد عملها كــل صباح؛ ألنها تعتمد على أمها

لكي توقظها من نومها .وقــد استفحل املــرض باألم
ً
التي أخفته عن الجميع ،فأصبحت عاجزة عن القيام
بمهامها .وبسبب ذلــك ،أصـيــب البيت بالشلل حتى
وفــاتـهــا ،وحـتــى أف ــاق ال ــزوج املفجوع وابنته الوحيدة
على حقيقة ّأنهما ال يستطيعان ّ
تدبر أمور حياتهما
اليوميةّ ،
ّ
وصحتها من أجلهما،
وأن األم أفنت عمرها
ّ
ّ
وتقاعست عن العالج الكيميائي املبكر لكي ال تتأخر
عــن واجـبــاتـهــا املـنــزلـيــة ،فــأصـبــح ال ـعــاج غـيــر مـجـ ٍـد،
وباتت تنتظر املوت حتى فاجأها في أثناء نومها.
هكذا هــي الحكايات املحزنة لألسر السعيدة التي
كـثــر تـ ــداول قصصها ه ــذه األي ـ ــام؛ بـسـبــب جائحة
ّ
يوم نسمع عن رحيل األب
فيروس كورونا ،ففي كل ٍ
أو األم بسبب مضاعفات اإلصابة بالفيروس اللعني،
ٌ
وأصبحت بـيـ ٌ
ُ
يغمرها الـحــزن ،وأضحت
ـوت كثيرة
تقوض ركنٌ
على مشارف االنهيار والضياع ،بعدما ّ
ّ
ٌ
كبير من أركانها ،فاألب هو األمان واألم هي الربان،
ّ
ّ
وضياع أحدهما وفقدانه يعنيان أن على كل واحد
من البقية أن يستعد لكي يخوض في غمار الحياة
ّ
ّ
وحيدًا ،بعد اعتياد أن يصل إليه كل شيء حتى حافة
سريرهّ .
وألن الحزن يصغر ،فهذه املشكالت أيضًا
ً
فعال ،لكنّ
تصغر .تكون الفاجعة ،في البداية ،كبيرة

ً
ّ
الجميع يفيق على حقيقة أنه قد أصبح مسؤوال عن
نفسهّ ،
وأن هناك شخصًا قد أفنى حياته من أجل أن
ّ
ّ
ينظم حياة شخص آخر ويرتبها باملسطرة والقلم،
ّ
ّ
إلــى درجــة أن حياته قد انقلبت موازينها أو أنــه قد
نسي ّأنه يمتلك روحًا ونفسًا وجسدًا تصرخ ّ
وتئن
وبحاجة لكي يلتفت إليها
من التعب واالستنزاف،
ٍ
ويشفق عليها.
تخطئ األمهات حني يعتقدن ّأن وجودهن هو محور
ّ
يتوقف
هذا الكون الصغير ،وأن
هن لو رحلن سوف ً
ّ
هذا الكون عن الدوران ،وتتضح أنانية األب جلية إلى

تخطئ األمهات حين يعتقدن
ّ
أن وجودهن محور هذا
الكون الصغير ،وأنّهن لو رحلن
يتوقف هذا الكون عن الدوران

ً
درجــة السخط عليه ،حني ّ
يقرر أن يستقدم خادمة
ُ
لتعنى بالبيت ،ومعلمة لتذاكر للصغار دروسـهــم،
وك ــان األج ــدر ًبــه أن يفعل ذلــك فــي حـًيــاة األم ،لكي
يمنحها فسحة مــن الــراحــة ومـســاحــة لكي تعتني
بنفسها وروح ـهــا ،وتتابع التغيرات الصحية التي
ت ـطــرأ عـلـيـهــا ،خـصــوصــا ّأن ال ـن ـس ــاء ،ب ـعــد إن ـجــاب
عــدد مــن األط ـفــال ،واقـ ًتــرابـهــن مــن منتصف العمر،
يصبحن أكـثــر عــرضــة لــإصــابــة بـســرطــان الـثــدي،
على سبيل املثالّ ،
لكن معظم النساء اللواتي رحن
ّ
ضحية لهذا املرض تأخرن وتلكأن ،أو أخفني حقيقة
ّ
مرضهن عن عائالتهن ،من أجــل أل تتوقف عجلة
حياة هذا الكون الصغير ،ولم يعرفن أو يدركن أن ال
حياة تتوقف بعد موت شخصّ ،
وأن الكون يستمر،
ّ
وقد يتوقف لكي يلتقط أنفاسه الحزينة ،لكن األنانية
البشرية ّ
وحب البقاء يدفعانه لكي يعتمد على نفسه،
مثل الشبل الصغير املختفي في العرين الذي يخرج
ّ
تدريجيًا إلــى الغابة ،حــن يعضه الـجــوع ،وتقع األم
في فخاخ الصيادين ويحملونها إلى حديقة حيوان
ب ـع ـي ــدة ...وه ـك ــذا فـحـكــايــة ً مـثــل حـكــايــة «ب ـيــت ع ـ ّـز»
ّ
أوصلت إلــى النساء رسالة قصيرة ،لكنها موجعة
حتى ّ
تحولت إلى جرس إنذار.
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