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يندرج قرار إنهاء حالة
الطوارئ في مصر،
ضمن خانة سعي
القاهرة إلى انتزاع رضا
واشنطن.
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ًّ
تفش كبيرة لكورونا
خريف أوروبا :موجة
ّ
استقر تفشي فيروس كورونا الجديد
بعدما
فــي أوروب ــا منذ مطلع أغسطس /آب املاضي،
تشهد املنطقة منذ مطلع أكتوبر /تشرين األول
الجاري ارتفاعًا في أعداد الوفيات واإلصابات
ب ـك ــوف ـي ــد .19-وب ـح ـســب ت ـع ــداد أع ـ ّـدت ــه وكــالــة
«فرانس برس» ،فقد ُس ّجلت في األيام السبعة
املــاضـيــة نـحــو مـلـيــون و 672أل ــف إصــابــة في
املنطقة ،أي أكثر بنسبة  18في املائة مقارنة
باألسبوع الــذي يسبقهُ .
وس ّجلت نحو 3120
وفـ ــاة يــومـيــة ف ــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أي أكـثــر
بنسبة  16فــي املــائــة مـقــارنــة بــاألسـبــوع الــذي

يـسـبـقــه .وتــرت ـفــع أع ـ ــداد اإلص ــاب ــات ف ــي عــدد
م ــن ال ـ ــدول م ــن بـيـنـهــا إس ـبــان ـيــا ،ال ـتــي تـجــاوز
عــدد اإلصــابــات فيها خمسة ماليني منذ بدء
األزم ــة الوبائية ،بــاإلضــافــة إلــى  87ألفًا و186
وفــاة .وفــي بلجيكا ،ارتفعت أعــداد اإلصابات،
األمــر الــذي دفــع الحكومة إلــى النظر في إعــادة
فرض بعض التدابير الخاصة بتطويق الوباء
التي ّتم تخفيفها قبل بضعة أسابيع فقط .من
جهة أخرى ،أعلن نائب وزير الصحة اإليطالي
بيارباولو سيليري (الصورة) ّأن الجرعة الثالثة
من اللقاحات املضادة لكوفيد 19-سوف تكون

ً
ابتداء من يناير /كانون الثاني
متاحة للجميع
املقبل .كذلك أعطت الوكالة السويسرية لألدوية
موافقتها على تزويد األشخاص الذين يعانون
من مشكالت صحية بجرعة ثالثة من َ
لقاحي
«فــايــزر ـ بيونتيك» و«مــوديــرنــا» .وفــي سياق
منفصل ،أعلنت شركة «موديرنا» للصناعات
ّ
ّ
الــدوائ ـيــة أن ـهــا س ــوف تــوفــر نـحــو  110ماليني
جــرعــة مــن لقاحها املـضــاد لـكــوفـيـدـ 19للدول
ّ
كلها ُت َّ
قدم
األفريقية ،مشيرة إلى أن «الجرعات
ّ
بــأقــل سـعــر» .وفــي الـصــن ،فــرضــت السلطات
إغالقًا على مدينة النتشو التي يقطنها أربعة

ماليني شخص أمرتهم بعدم مغادرة منازلهم
إال في حاالت الطوارئ ،في مسعى إلى السيطرة
على عـشــرات اإلصــابــات املــؤكــدة بكوفيد.19-
وبعد نحو َ
عامني من ظهور فيروس كورونا
ّ
ّ
الجديد« ،يبدو أن العالم لم يتعلم من أخطائه»،
بحسب ما لفت مجلس مراقبة التأهب العاملي
الهيئة املستقلة التي أنشأتها منظمة الصحة
العاملية والبنك الدولي ،وخلص في تقرير إلى ّأن
الوباء كشف عن عالم «غير متساو ومنقسم
وغير مسؤول».

(أسوشييتد برس ،رويترز ،فرانس برس)
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مع تصاعد الرفض الدولي لالنقالب في السودان ،والحراك في الداخل ضده ،خرج
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس الثالثاء لتبرير ما قام به ،مدعيًا أن ما حصل
هو تصحيح لمسار الثورة ،مع تخويفه من أن المخاطر التي كانت قائمة كان من
الممكن أن تقود إلى حرب ،وهو ما قوبل بالرفض

عمد محتجون إلى قطع
بعض الطرقات في
الخرطوم (فرانس برس)

يتمدد
انقالب السودان
ّ
للحديث تتمة...

العسكر… من
كتاب واحد
عثمان لحياني

عبد الله حمدوك مثل محمد
البرادعي ،وقوى التغيير في السودان
مثل حركة «كفاية» املصرية،
والعسكر هم العسكر ،والسودان
مثل مصر ،الكتاب واحد والحبل
على الجرار .الخيار الخاطئ نفسه
الذي وقعت فيه القوى اإلسالمية
في مصر ،حني قررت التحالف مع
املجلس العسكري إلنجاز انتقال
ديمقراطي بعد ثورة يناير/كانون
الثاني  ،2011ثم القوى التقدمية حني
قررت التحالف مع الجيش وعبد
الفتاح السيسي بزعم تصحيح
املسار في يونيو/حزيران  ،2013هو
نفسه التقدير السيئ الذي وقعت
فيه القوى التقدمية واليسارية في
السودان ،عندما وضعت ثقتها في
املجلس العسكري إلنجاز انتقال
ديمقراطي كان واضحًا منذ بدايته
أنه لن ينجز.
ومثلما ابتلع العسكر في مصر
القوى التقدمية التي ساعدتهم
على اإلطاحة بالرئيس الراحل
محمد مرسي ،ووجدت كثير
من قوى جبهة اإلنقاذ في مصر
نفسها بعد  2013بني املعتقالت
واملطاردة واملنافي ،كذلك فعل
عسكر السودان؛ ابتلعوا القوى
التقدمية التي شاركتهم الثورة على
حكم عمر البشير ،ووجدت قوى
الحرية والتغيير ،والتقدميون ،أفرادًا
وكيانات ،أنفسهم قيد االعتقال
والتجميد وخارج اللعبة ،وكأنما يقرأ
العسكر في األقطار املختلفة من
كتاب واحد.
قوى التغيير والتيارات التقدمية
في السودان ،كانت تدرك أن املكون
العسكري الذي شاركهم السلطة،
وبكل رموزه التي برزت في املشهد
بعد ديسمبر/كانون األول ،2019
كان شريكًا في عقود الحكم البائسة
فترة الرئيس السابق عمر البشير،
ويتحمل بالقدر نفسه املسؤولية
عن النكبة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي وصل إليها
السودان ،وعن تقسيم البلد الذي
صار بلدانًا ،ومع ذلك وافقت على
إقامة شراكة غير مضمونة مع هذا
املكون ،الذي لم تكن الديمقراطية
يومًا في بيداغوجيا تكوينه أو في
سطور تنشئته إطالقًا.
غريزة الحكم والسيطرة لدى
العسكر ،هي نفسها لدى كل الطبقة
العسكرية في دول العالم الثالث،
يسميها املناضل الجزائري الراحل
عبد الحميد مهري «شهوة السلطة»،
ولذلك يصعب في املجتمعات التي
ما زالت ّ
تحن إلى مشاهد القوة
تجاوزها .ومهري له قولة مشهورة
أيضًا بأن «الديمقراطية التي تحميها
الدبابة هي ديمقراطية مريضة».
يمكن أن تكون الجزائر نموذجًا
لذلك أيضًا ،على الرغم من أن ظروف
ومالبسات تمركز العسكر في قلب
نظام الحكم في الجزائر مغايرة
لظروف هيمنة العسكر على الحكم
في دول أخرى.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ب ـع ــد ي ـ ــوم واح ـ ــد مـ ــن االن ـ ـقـ ــاب فــي
ال ـ ـس ـ ــودان وح ـ ــل م ـج ـل ــس ال ـس ـي ــادة
والـحـكــومــة وإع ــان حــالــة ال ـطــوارئ،
م ـ ــع اع ـ ـت ـ ـقـ ــال ع ـ ـ ــدد م ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ب ـي ـن ـهــم
رئ ـيــس الـحـكــومــة عـبــد ال ـلــه ح ـم ــدوك ووزراء
ومـســؤولــون حزبيون ومحليون ،خــرج قائد
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ،الذي
ُيعد قائد هذا االنقالب ،لتبرير ما حصل بأنه
«ليس انقالبًا عسكريًا ،وإنما تصحيح ملسار
الـ ـث ــورة» ،م ــع تـخــويـفــه م ــن أن امل ـخــاطــر الـتــي
كانت قائمة األسبوع املاضي «كان من املمكن
أن تقود البالد إلــى حــرب أهلية» .وبالتوازي
م ــع ذل ـ ــك ،ح ـ ــاول ال ـب ــره ــان ت ـقــديــم تـطـمـيـنــات
ب ــال ـح ــرص ع ـلــى إنـ ـج ــاز امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة
بمشاركة مدنية ،مطمئنًا إلى أن حمدوك «في
منزلي» .لكن هــذه التطمينات رافقتها أيضًا
رسائل سلبية بحل البرهان اللجان املختصة
ب ـت ـس ـي ـيــر الـ ـنـ ـق ــاب ــات واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات امل ـه ـن ـيــة،
إضافة إلى قطع خدمة اإلنترنت واالتصاالت
ل ـســاعــات أم ــس ق ـبــل ورود أن ـب ــاء ع ـص ـرًا عن
ع ــودت ـه ــا ب ـش ـكــل ج ــزئ ــي .ك ـمــا أن ردات فـعــل
الـشــارع الـســودانــي دلــت على رفــض التسليم
لــانـقــاب ،مــع تــوســع الـعـصـيــان املــدنــي الــذي
دعــت إليه أطــراف معارضة ،وال سيما تجمع
ُ
املهنيني ،وهو ما ترجم بخروج تظاهرات في
أكـثــر مــن منطقة وإح ــراق إطـ ــارات ،مــع إغــاق
الـكـثـيــر مــن املـتــاجــر واملــؤس ـســات .بــال ـتــوازي،
كــان الضغط األميركي يتصاعد ،فبعد إدانــة
واش ـن ـط ــن «بـ ـش ــدة» ل ــان ـق ــاب ف ــي الـ ـس ــودان
واالعتقاالت التي طاولت قادة مدنيني ،أعلنت
تعليق مساعدة مالية للسودان بــ 700مليون
دوالر ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ـه ــا ت ـن ـظــر ف ــي جـمـيــع
األدوات االق ـت ـص ــادي ــة امل ـتــاحــة لـلـتـعــامــل مع
االن ـق ــاب ،مـلـ ّـوحــة بمحاسبة امل ـســؤولــن عن
ه ــذه اإلج ـ ــراءات املـنــاهـضــة للديمقراطية إذا
اقتضى األمر.
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده أمـ ــس لـتـبــريــر
االن ـقــاب ،قــال الـبــرهــان إن «مــا قمنا بــه ليس
انـقــابــا عـسـكــريــا ،وإن ـمــا هــو تصحيح ملسار
ال ـ ـثـ ــورة» ،مـعـتـبـرًا أن «ال ـب ـلــد ي ـمــر بمنعطف
خ ـط ـي ــر وامل ـ ـخـ ــرج ال ــوحـ ـي ــد بـ ــوحـ ــدة امل ــوق ــف
والـتـمــاســك» .وتــابــع« :خــال األسـبــوع األخير
ك ــان ه ـنــاك ت ـحــريــض ض ــد الـ ـق ــوات املـسـلـحــة،
وش ـع ــرن ــا ب ــوج ــود ع ـ ــداء واسـ ـتـ ـه ــداف ت ـجــاه
ً
القوات املسلحة ،وشهدنا تملمال لدى القوات
املسلحة إزاء املشهد السياسي ،وكانت هناك
م ـخ ــاوف م ــن خـ ــروج األم ـ ــور ع ــن ال ـس ـي ـطــرة».
وادعــى البرهان أن «املخاطر التي شهدناها
األسبوع املاضي كان من املمكن أن تقود البالد

تبرير
عسكري
بفزاعة الحرب
األهلية
تعليق عمل
المطارات
أعلن مدير الطيران
المدني في السودان
إبراهيم عدالن ،أمس
الثالثاء ،أنه تقرر تعليق
جميع الرحالت من
وإلى مطار العاصمة
الخرطوم .وأضاف في
حديث مع وكالة «فرانس
برس» ،أنه تم «تعليق
جميع الرحالت الجوية
حتى يوم  30أكتوبر/
تشرين األول المقبل،
بسبب الظروف التي تمر
بها البالد» .وذكر في
حديث آخر مع وكالة
ٍ
«رويترز» ،أن قرار تعليق
الرحالت يشمل كذلك
جميع مطارات السودان،
لكن األجواء السودانية
مفتوحة أمام الطيران
العابر.

إل ــى ح ــرب أه ـل ـي ــة» ،م ـش ــددًا ع ـلــى أن «واج ــب
ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة ح ـم ــاي ــة ال ــوط ــن لـتـحـقـيــق
االنـتـقــال الـسـيــاســي» .وأك ــد أن «كــل مــن يهدد
االستقرار سيتم اتخاذ اإلجــراءات الضرورية
ضده بما يحفظ وحدة السودان».
وأع ـل ــن ال ـبــرهــان أن ح ـم ــدوك «م ــوج ــود معي
ف ــي امل ـن ــزل ول ـيــس ف ــي م ـكــان آخ ـ ـ ــر ....خشينا
أن ي ـح ــدث ل ــه أي ضـ ــرر وهـ ــو ل ـيــس مـعـتـقــا
وال مختطفا» .وتعهد بــأن حـمــدوك سيعود
إلـ ــى م ـن ــزل ــه «مـ ـت ــى اس ـت ـق ــرت األم ـ ـ ــور وزالـ ــت
امل ـخ ــاوف» .واع ـتــرف الـبــرهــان بقيام سلطات
األمــن السودانية بتوقيف بعض السياسيني
والـ ـ ـ ــوزراء وقـ ــال «ص ـح ـيــح اعـتـقـلـنــا بعضهم
وليس كل السياسيني أو كل الوزراء ،ولكن كل
مــن نشك فــي أن وج ــوده لــه تأثير على األمــن
الــوط ـنــي» .وأضـ ــاف أن املـحـتـجــزيــن املتهمني
بتهم جنائية سيظلون قيد االعتقال ،وسيتم
اإلفراج عن بقية املحتجزين.
واع ـت ـب ــر أن امل ـ ـبـ ــادرة ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا ح ـم ــدوك
«تــم اختطافها مــن قبل مجموعة معينة (لم
يـسـمـهــا) وت ــم إق ـص ــاء اآلخ ــري ــن بـمــا ف ــي ذلــك
ال ـقــوات املـسـلـحــة» ،معتبرا أن «مجموعة من
قوى الحرية والتغيير استفردت باملشهد على
ح ـســاب ق ــوى أخ ـ ــرى» .وف ــي يــونـيــو/حــزيــران
املاضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول األزمة
ال ــوط ـن ـي ــة وق ـض ــاي ــا االنـ ـتـ ـق ــال ال ــدي ـم ـقــراط ــي
«تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير
وإن ـجــاز الـســام الـشــامــل ،وتحصني االنتقال
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدت ــه وتـحـقـيــق
أهداف ثورة ديسمبر».
وأض ـ ــاف ال ـب ــره ــان« :قــدم ـنــا  3خـ ـي ــارات لحل
األزم ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـمـ ــدوك (ل ــم
يوضحها) ،وناقشنا معه توسعة املشاركة
السياسية حتى الليلة األخيرة قبل األحــداث
(م ـ ـس ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد) ،ول ـ ـكـ ــن ح ـ ـم ـ ــدوك ل ـ ــم ي ـكــن
باستطاعته العمل بحرية ألنه كان مقيدا من
الناحية الـسـيــاسـيــة» ،متابعًا« :كـمــا ناقشنا

البرهان :حمدوك
موجود معي في المنزل
وليس في مكان آخر
مكتب حمدوك :الشعب
لن يركن للكالم حول
تصحيح الثورة
مع املبعوث األميركي جيفري فيلتمان كيفية
حل الخالف بني القوى السياسية والجيش».
وكــان موقع «أكسيوس» ،قد نقل عن مصادر
مطلعة على االجتماع الذي جرى بني البرهان
وفيلتمان ،قولها إن األول تطرق إلى إمكانية
قيام عناصر فــي الجيش الـســودانــي باتخاذ
قرارات بسبب الخالفات مع الحكومة املدنية،
وذلك قبل نحو  48ساعة من االنقالب.
وفي محاولة لتهدئة املخاوف ،قال البرهان
إن العسكريني «مـلـتــزمــون بــإنـجــاز االنتقال
ب ـم ـشــاركــة م ــدن ـي ــة» ،و«إنـ ـن ــا مـ ـص ــرون على

رصد

تنديد متواصل ...وأميركا تعلق مساعدات

ت ــواصـ ـل ــت اإلدانـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ــان ـق ــاب
ال ـع ـس ـكــري ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،بـيـنـمــا ت ـصــدرت
الواليات املتحدة قائمة املنددين بالخطوة
وأعلنت كذلك عن تعليق تسليم مساعدات
بقيمة  700مليون دوالر إلى السودان ،فيما
كان مجلس األمن يعقد جلسة مغلقة طارئة
ملناقشة املستجدات في هــذه الــدولــة .وبعد
إدان ــة وزارة الخارجية األميركية «بـشــدة»
لالنقالب مـســاء أول مــن أمــس اإلثـنــن ،قال
مـسـتـشــار ال ـب ـيــت األب ـي ــض ل ــأم ــن الـقــومــي
ج ـيــك ســول ـي ـفــان ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،إن إدارة
الرئيس جــو بــايــدن على اتـصــال وثيق مع
دول الـخـلـيــج بـشــأن الــوضــع فــي ال ـس ــودان.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ن ـق ـل ــت ع ـن ــه وك ــال ــة
«روي ـت ــرز» ،أن الــواليــات املـتـحــدة تنظر في
جميع األدوات االقتصادية املتاحة للتعامل
م ــع ال ــوض ــع .ي ــأت ــي ذل ــك ب ـعــدمــا ق ــال وزي ــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي بلينكن في
بـيــان مـســاء اإلث ـنــن إن «ال ــوالي ــات املتحدة
تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية
السودانية» ،مبديًا قلقه البالغ إزاء تقارير
عــن اسـتـخــدام ق ــوات األم ــن الــذخـيــرة الحية
ضــد املتظاهرين .وأض ــاف« :نــرفــض بشدة
حــل الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة بـقـيــادة املــدنـيــن
واملؤسسات املرتبطة بها ،وندعو إلى إعادة
(العمل بـهــا) على ال ـفــور» .واعتبر بلينكن
أن اإلجـ ـ ــراءات الـتــي أعـلـنـهــا الـقــائــد األعـلــى
ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـب ــره ــان،
«ت ـعــرقــل ان ـت ـقــال ال ـب ــاد إل ــى الــديـمـقــراطـيــة
وبـ ـمـ ـث ــاب ــة خـ ـي ــان ــة لـ ـلـ ـث ــورة ال ـس ـل ـم ـي ــة فــي
الـ ـ ـس ـ ــودان» .وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة اإلف ـ ــراج
الفوري عن رئيس الحكومة املدنية عبدالله
حمدوك ،الفتًا إلى أن واشنطن «تدعم بحزم
مطلب الـشـعــب ال ـســودانــي إلرس ــاء حكومة
مدنية تنقله إلى الديمقراطية» .وأكد الوزير
األميركي أن واشنطن جادة في تحذيراتها

ب ـش ــأن أن ت ـت ـس ـبــب هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
ت ـقــوض الـتـطـلـعــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة للشعب
الـســودانــي فــي وقــف املـســاعــدات األميركية
إل ــى ال ـ ـسـ ــودان .وأع ـل ــن أن واش ـن ـطــن أم ــرت
«ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـف ـ ــور» وفـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــوء الـ ـتـ ـط ــورات
األخيرة «بإيقاف تسليم  700مليون دوالر
من صناديق الدعم االقتصادي الطارئة إلى
ال ـســودان ،وكــانــت تـهــدف إلــى دعــم التحول
الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي الـ ـب ــاد» .وأش ـ ــار إل ــى أن
واشنطن تعمل حاليًا على تقييم الخطوات
التالية التي ستتخذها بناء على الوضع
الجديد في السودان .كذلك ،اعتبر املتحدث
بــاســم الـخــارجـيــة األم ـيــرك ـيــة ،نـيــد بــرايــس،
فــي إفـ ــادة صـحــافـيــة أول مــن أم ــس ،أن «مــا

سوليفان :نحن على
اتصال مع دول الخليج
بشأن السودان

ح ــدث ف ــي الـ ـس ــودان ه ــو اس ـت ـيــاء عسكري
عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ـل ـ ـطـ ــة» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن واش ـن ـط ــن
«تراقب األوضــاع عن كثب» ،مشيرًا إلــى أن
م ــا ق ــام ب ــه ال ـج ـيــش ي ـت ـعــارض م ــع اإلع ــان
الــدسـتــوري .وتــابــع« :نــديــن الخطوات التي
اتخذها الجيش السوداني وتجب استعادة
الحكومة املدنية ف ــورًا ألنـهــا تمثل الشعب
السوداني».
ك ـم ــا ن ـ ــددت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ب ـيــان
مشترك مع بريطانيا والنرويج باالنقالب
ف ــي ال ـ ـس ـ ــودان ،وعـ ـ ّـبـ ــرت ح ـك ــوم ــات ال ـ ــدول
الثالث عن قلقها العميق إزاء الوضع هناك،
ودعـ ــت قـ ــوات األمـ ــن إل ــى إطـ ــاق سـ ــراح من
اعتقلتهم من دون سند قانوني ،وذلك وفقًا
لبيان أصدرته وزارة الخارجية األميركية.
مــن جهته ،دعــا األمــن الـعــام لألمم املتحدة،
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــس ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،إلــى
«اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوري» ع ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
السوداني عبد الله حمدوك ،معربًا عن أسفه
«ل ـت ـع ــدد» االن ـق ــاب ــات و«اإلق ـ ـصـ ــاء ال ـكــامــل»
الذي ينتهجه العسكريون .وقال غوتيريس
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي إن االن ـ ـق ـ ـسـ ــامـ ــات
الجيوسياسية الكبيرة» التي تمنع «مجلس
األم ـ ــن م ــن اتـ ـخ ــاذ ت ــداب ـي ــر ق ــوي ــة» وال ــوب ــاء
وال ـص ـع ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
ت ـج ـعــل «ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن ي ـع ـت ـبــرون أن
لديهم حصانة كاملة ،وأن بإمكانهم فعل ما
يريدون ألنه لن يمسهم شيء».
مــن جـهـتــه ،ق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن،
دمـيـتــري بيسكوف ،إن روسـيــا قلقة حيال
الوضع في السودان ،وتحث جميع األطراف
على ضبط النفس .وأض ــاف بيسكوف في
إف ـ ـ ــادة ص ـح ــاف ـي ــة« :عـ ـل ــى ش ـع ــب الـ ـس ــودان
تـســويــة الــوضــع فــي ال ـبــاد بنفسه ،ونــأمــل
أن ي ـحــدث ه ــذا وت ـتــم ال ـع ــودة إل ــى امل ـجــرى
ال ــدس ـت ــوري ف ــي أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن ودون

خ ـســائــر ف ــي األرواح» .وأعـ ـ ــرب بـيـسـكــوف
عــن قلق موسكو مــن تـطــورات األح ــداث في
ال ـس ــودان ،بــالـقــول« :ال ـس ــودان مـهــم للغاية
بالنسبة إلينا من جهة الدفع بعالقاتنا في
مختلف املجاالت .نتابع عن كثب ما يجري
هناك».
أما في الجارة إثيوبيا ،فقال رئيس الوزراء
أب ـ ــي أح ـ ـمـ ــد ،إن بـ ـ ــاده ت ـت ــاب ــع الـ ـتـ ـط ــورات
الحالية في الـســودان ،محذرًا من «خطورة
االنـ ـ ـ ــزالق إل ـ ــى ه ــاوي ــة الـ ـخ ــاف ــات ودوامـ ـ ــة
االستقطاب السياسي» .وشــدد أبــي أحمد
في بيان نشره باللغة العربية ،عبر حسابه
الشخصي فــي مــوقــع «تــويـتــر» ،على «أننا
نتابع الـتـطــورات نتيجة لـلــروابــط الوثيقة
والتاريخية بني شعبينا ،والتي تمتد عبر
عهود مــديــدة» ،مشيرًا إلــى أنــه «فــي الوقت
الذي نعبر فيه عن تفاؤلنا وثقتنا الراسخة
فـ ــي وج ـ ـ ــود مـ ـخ ــرج مـ ــن األزمـ ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة،
نـ ــرى أي ـض ــا خ ـط ــورة االن ـ ـ ــزالق إلـ ــى هــاويــة
الخالفات ودوامــة االستقطاب السياسي».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـث ــق ك ــل ال ـث ـق ــة ف ــي أن ت ـســود
الخبرة والحكمة السودانية في استكمال
استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية
جــوبــا لـلـســام ال ـســودانــي مــن أج ــل تحقيق
تـطـلـعــات الـشـعــب ال ـس ــودان ــي» ،م ـح ــذرًا من
«تدخالت قوى الشر ،التي تخطط من أجل
فــرض هيمنتها على منطقتنا والنيل من
اسـتـقــالـيــة قــرارات ـنــا املـصـيــريــة» .بــدورهــا،
دعـ ــت ال ـح ـكــومــة ال ـي ـم ـن ـيــة ،أمـ ــس ال ـث ــاث ــاء،
جميع األط ــراف فــي ال ـســودان إلــى «تغليب
لـغــة ال ـح ــوار واملـصـلـحــة الــوطـنـيــة للحفاظ
على مكتسبات املرحلة االنتقالية» .وأعربت
وزارة الخارجية اليمنية ،في بيان نشرته
وكالة األنباء الرسمية ،عن متابعتها بقلق
بالغ تطورات األحداث في السودان.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز ،األناضول)

تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود لالنتقال
السياسي» ،الفتًا إلى أن «الوثيقة الدستورية
ل ــم تـلــغ ب ــل تـعـطــل بـعــض ب ـن ــوده ــا» .وتــابــع:
«سنشكل الحكومة املقبلة (لم يحدد موعدا
لتشكيلها) بطريقة ترضي كــل السودانيني
وتمثل كل الــواليــات» ،مشيرًا إلى أن «هدفنا
رؤيـ ــة حـكــومــة انـتـقــالـيــة تــديــر ال ـب ــاد ،فيما
ت ـف ــرغ الـ ـق ــوات املـسـلـحــة ملـهــامـهــا ب ـع ـي ـدًا عن
الـسـيــاســة» .وأش ــار إلــى أن مجلس السيادة
«سـيـكــون كـمــا هــو فــي الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة،
ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم الـســودان».
كما أكــد الـبــرهــان «التصميم على استكمال
هـيــاكــل ال ـعــدالــة وه ــي املـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
ومجلس القضاء العدلي ومجلس النيابة».
وقال« :نحن حريصون على استقالل القضاء
وأجهزته ،ونريد تشكيل محكمة دستورية
ومجلس تشريعي مكون من شباب مستقلني
بال أجندات».
كـمــا أع ـلــن أن ــه سـيـتــم إل ـغــاء قــانــون ال ـطــوارئ
فور تشكل املؤسسات ،وأن خدمات اإلنترنت
س ـت ـعــود تــدري ـج ـيــا ،مـضـيـفــا أن «ك ــل م ــا ورد
في اتفاق السالم بجوبا من امتيازات سيتم
الحفاظ عليه» .وحول اإلدانات ملا حصل ،قال
إنه «أمر متوقع ألن ثمة دوال ترى أن تحركاتنا
ه ـ ــي ان ـ ـق ـ ــاب ،ولـ ـكـ ـن ــه لـ ـي ــس ك ـ ــذل ـ ــك» .وك ـ ــان

ال ـبــرهــان قــد أص ــدر أم ــس قـ ــرارًا بـحــل الـلـجــان
التسييرية للنقابات واالتـحــادات املهنية في
كــل مؤسسات الــدولــة وفــي النقابات واتحاد
امل ـه ـن ـيــن ُواالت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام ألص ـح ــاب الـعـمــل
القومي .وشكلت هذه اللجان إلدارة النقابات
بـعــد إط ــاح ــة ن ـظــام عـمــر الـبـشـيــر ف ــي إبــريــل/
نـيـســان  2019وح ــل مـجــالــس إدارة النقابات
املهنية فــي ديسمبر /كــانــون األول مــن العام

ذاته .لكن الرد على كالم البرهان جاء سريعًا
مــن مكتب حـمــدوك ال ــذي طــالــب «االنقالبيني
بأن يطلقوا سراح رئيس الــوزراء وجميع من
معه ف ــورًا» .وأضــاف املكتب ،في بيان نشرته
وزارة اإلعــام والثقافة في الحكومة املنحلة،
على صفحتها على «فيسبوك»« :لــن تنطلي
على الشعب السوداني وعلى العالم دعــاوى
رأس االنـ ـق ــاب ب ــأن م ــا ي ـقــوم ب ــه ه ــو حـمــايــة

سفراء يرفضون االنقالب

دان سفراء السودان لدى فرنسا عمر بشير مانيس ،وبلجيكا واالتحاد
األوروبــي عبد الرحيم أحمد خليل ،وسويسرا ومقرّ األمم المتحدة
علي بن أبي طالب عبد الرحمن ،أمــس ،إجــراءات الجيش السوداني
ضد الحكومة االنتقالية ،وفــق ما ذكــرت وزارة اإلعــام والثقافة
(ضمن الحكومة المنحلة) .وأعلن السفراء في بيانهم انحيازهم
«إلى مقاومة شعبنا البطولية ،ونعلن أن سفارات السودان لدى فرنسا
وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته».

ل ـل ـثــورة ولــرئ ـيــس وزرائ ـ ـهـ ــا ،فــال ـكــل يـعـلــم أن
ال ـت ـحــالــف الـ ــذي يـتـشـكــل اآلن لــإج ـهــاز على
البالد والثورة السودانية ،هو تحالف ظاهره
قـيــادة الـجـيــش ،وبــاطـنــه مليشيات متنوعة،
وكـتــائــب ال ـظــل ،وقـ ــادة سـيــاسـيــون م ـحــدودو
القدرات واسعو املصالح الذاتية ،ولكن باطنه
ومــن يـقــوده مــن الخلف هــو املــؤتـمــر الوطني
وقـيــاداتــه فــي الــداخــل وال ـخ ــارج» .وأع ــرب عن
ثقته بأن «الشعب السوداني لن يركن للكلمات
امل ـع ـســولــة ح ــول تـصـحـيــح الـ ـث ــورة ،فــال ـثــورة
ال ـســودان ـيــة مـلــك للشعب وه ــو مــن يستطيع
تصحيحها وإدارت ـهــا نحو املصلحة العليا
ل ـل ـبــاد وأه ـل ـه ــا ،وأن ك ـل ـمــات رأس االن ـقــاب
وإجــراءاتــه ال تعدو أن تكون إال مجرد تالوة
إلمــاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية
وال عالقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة
الوطن».
كما أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة ،عبر
صفحتها على «فيسبوك» ،أن وزيرة الخارجية
مريم الصادق ،بعثت رسائل إلى نظرائها في
الدول األفريقية والعربية والغربية ،أبلغتهم
فـيـهــا ب ــأن «رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ــي عبد
الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير
معلوم حتى اللحظة» .وأشارت إلى أن وزيرة
الخارجية أكدت إدانتها «االنقالب العسكري
وعــدم االستسالم إلعالناته غير الدستورية،
ومقاومته بكل وسائل املقاومة املدنية».
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،واص ـ ـ ـ ــل سـ ــودان ـ ـيـ ــون
مناهضون لالنقالب احتجاجاتهم أمس ،في
ت ـظ ــاه ــرات خــرجــت خ ـصــوصــا ف ــي ال ـخــرطــوم
وم ـنــاطــق أخ ـ ــرى .وق ـط ــع م ـت ـظــاهــرون بعض
الـطــرق فــي الـخــرطــوم طــرقــا وأحــرقــوا إط ــارات
احتجاجًا ،وحملوا األعالم السودانية وهتفوا
«ال لـحـكــم ال ـع ـس ـكــر» و«ثـ ـ ــوار أح ـ ــرار سنكمل
امل ـشــوار» ،بينما قطع الجيش جـســورًا تربط
ال ـخــرطــوم بـمـنــاطــق م ـج ــاورة مـثــل أم درم ــان
وبـ ـ ـح ـ ــري .وأغـ ـلـ ـق ــت امل ـ ـحـ ــال فـ ــي الـ ـخ ــرط ــوم،
باستثناء املخابز وبعض محال البقالة .كما
أغـلـقــت الـبـنــوك وتــوقـفــت آالت ال ـصــرف اآللــي
ع ــن ال ـع ـمــل وت ـط ـب ـي ـقــات ال ـه ــوات ــف املـحـمــولــة
امل ـس ـت ـخــدمــة ع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع ف ــي تـحــويــل
األموال.
وأم ـك ــن س ـم ــاع ال ــدع ــوة إل ــى اإلض ـ ــراب ال ـعــام
ع ـبــر م ـك ـب ــرات الـ ـص ــوت ف ــي امل ـس ــاج ــد .وج ــاء
ذل ـ ــك ب ــالـ ـت ــوازي م ــع دعـ ـ ــوة ت ـج ـمــع املـهـنـيــن
ال ـس ــودان ـي ــن ف ــي ب ـي ــان ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه عـلــى
«فيسبوك»« ،جماهير شعبنا الصامد وفي
مـقــدمـتـهــا ل ـجــان امل ـقــاومــة بــاألح ـيــاء وال ـقــوى
الثورية النقابية واملطلبية والشعبية في كل
رب ــوع ال ـس ــودان ملــواصـلــة الـتـصــدي لالنقالب
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أدوات املـ ـق ــاوم ــة
السلمية املجربة في اإلضراب السياسي العام
وال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي ال ـشــامــل وامل ـف ـتــوح حتى
هزيمة االنقالبيني» .ودعا «إلغالق كل الطرق
باملتاريس لحماية الثوار مع تجنب االشتباك
مــع ق ــوات االنـقــابـيــن حفاظًا على األرواح»،
و«اإلضـ ـ ــراب عــن ال ـع ـمــل» ،و«تـسـيـيــر املــواكــب
داخل األحياء».
ك ــذل ــك ،دع ــا «حـ ــزب األم ـ ــة» ال ـق ــوم ــي ،الـشـعــب
السوداني إلــى «الـخــروج للشوارع دفاعًا عن
الــديـمـقــراطـيــة» .وج ــدد ال ـحــزب الـشـيــوعــي في
ب ـيــان رف ـضــه «االن ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري» ،مطالبا
ال ـس ــودان ـي ــن ب ـ ــ«ال ـ ـخـ ــروج لـ ـلـ ـش ــوارع وك ـســر
قانون الطوارئ» .كما أعلن الحزب االتحادي
الــديـمـقــراطــي األص ــل ،بــرئــاســة محمد عثمان
املـيــرغـنــي ،إدان ـتــه االن ـقــاب الـعـسـكــري ،ودعــا
الشعب السوداني إلى الخروج لهزيمته وعدم
التخلف عن شرف املواكب الوطنية.

متابعة

لبنان :جولة دفاعية للراعي عن جعجع
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

اسـ ـتـ ـم ــرت ت ــداعـ ـي ــات أحـ ـ ـ ــداث ال ـط ـي ــون ــة فــي
العاصمة اللبنانية بـيــروت فــي  14أكتوبر/
تشرين األول الحالي ،أمس الثالثاء ،مع جولة
البطريرك املاروني بشارة الراعي ،على رؤساء
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ومـجـلــس ال ـنــواب
نبيه بــري والـحـكــومــة نجيب ميقاتي ،بغية
«احتواء األحــداث» ،ومستهجنًا دعوة رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،إلى
الـحـضــور صـبــاح الـيــوم األرب ـع ــاء ،إلــى وزارة
الدفاع في اليرزة (شرقي بيروت) لالستماع
إل ــى إف ــادت ــه .وإث ــر لـقــائــه ب ــري ،أب ــدى الــراعــي
استهجانه استدعاء جعجع «دون غيره في
التحقيقات» بـشــأن أح ــداث بـيــروت األخـيــرة.
ً
وأضاف أن «لبنان يريد قضاء حرًا ومستقال،
ولـ ـي ــس ط ــائ ـف ـي ــا» .وكـ ـ ــان وكـ ـ ــاء ج ـع ـجــع قــد
تـقــدمــوا بـمــذكــرة إلــى مـفــوض الـحـكــومــة لــدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة فـ ــادي عـقـيـقــي ُيـبـ ّـيـنــون
ّ
قانوني .كما ّ
ّ
تقدم
فيها أن تبليغ جعجع غير
وكــاء بعض املوقوفني في أحــداث الطيونة،
بطلب ّ
تنحي عقيقي فرفض تسجيل الطلب،
ّ
ُ
األمر الذي «يعد مخالفًا لألصول القانونية»
مما دفعهم إلــى طلب ّ
وفقًا لهمّ ،
رد القاضي
أمــام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر
بالطلب خالل األيام املقبلة.
وبعد لقائه ميقاتي فــي الـســراي الحكومي،
أكــد الــراعــي أنــه ورئـيــس الحكومة «متفقان
عـلــى الـحـلــول نفسها انـطــاقــا مــن الــدسـتــور
والقوانني ،ولذلك فإن الواقع الــذي نحن فيه
ّ
ال ـيــوم يـحــتــم ال ـع ــودة إل ــى الــدس ـتــور» .وبعد
لـقــائــه ع ــون فــي ب ـع ـبــدا ،ق ــال ال ــراع ــي :األم ــور
ُ
تحل سياسيًا وليس في الشارع ،وقد طرحت
ً
حال دستوريًا على الرئيسني بري وميقاتي،
ّ
ووج ـ ـ ــدت ك ـ ــل الـ ـتـ ـج ــاوب م ـع ــه ع ـن ــد ف ـخــامــة
الرئيس ،والحل ال يكون بالشارع والسالح

دعا الراعي من بعبدا إلى عدم االستقواء بالسالح (حسام شبارو/األناضول)

واالس ـت ـق ــواء وفـ ــرض ال ـ ــرأي ،ب ــل بــالـسـيــاســة
والــدس ـتــور ،مــن دون أن يفصح ال ــراعــي عن
طبيعة الحل املقترح.
ّ
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أع ـل ــن عـ ــون أن «ت ــداع ـي ــات
األحداث األمنية األخيرة قد طويت وال عودة
إل ــى ال ـحــرب األهـلـيــة فــي لـبـنــان بــرغــم وجــود
تعكير دائ ــم للجو ال ـعــام فــي ال ـب ــاد» .ولفت
إلــى أنــه «عقب أحــداث الطيونة ومــا شهدته،
أجـ ــرى ات ـص ــاالت ب ــاألط ــراف املـعـنـيــة ولـيــس
واحد بغية تهدئة األمور» ،في إشارة
بطرف
ٍ
ٍ
إلى اتصاله بجعجع في يوم األحداث ،وقول
األخير إن عون «يريد تحميله مسؤوليتها».
ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه «في ضوء
الـنـقــاشــات الـتــي شهدتها الجلسة األخـيــرة
ملجلس الــوزراء (في  11أكتوبر الحالي التي
ُرفعت بسبب تشبث حزب الله وأمل واملردة
بإطاحة القاضي طارق البيطار عن التحقيق
ف ــي ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت) ،ارت ـ ــأى رئ ـيــس
الحكومة عــدم الــدعــوة إلــى جلسات جديدة
قـبــل ح ــل املـشـكـلــة بـشـكــل م ــائ ــم» .لـكــن عــون

املتمايز عــن حليفه حــزب الـلــه فــي موضوع
ال ـب ـي ـطــار ،ش ـ ـ ّـدد ع ـلــى «اس ـت ـقــال ـيــة الـقـضــاء
لناحية التحقيقات الـجــاريــة بانفجار مرفأ
ب ـي ــروت وضـ ـ ــرورة ع ــدم ت ــدخ ــل الـسـيــاسـيــن
بمجراها» .وتطرق إلى التعطيل القائم لعمل
ّ
الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد
الــدولــي .وبحسب موقع الرئاسة اللبنانية،
ل ـف ــت عـ ــون إلـ ــى أن «الـ ـلـ ـج ــان املـ ـس ــؤول ــة عــن
تحضير امللفات والـتـفــاوض ،مــا زالــت تقوم
بعملها ،ولكن مجلس الوزراء ال يعيش فقط
من خالل اللجان ،وعليه العودة إلى االجتماع
سريعًا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح
املواطنني وإلنجاز االتفاق مع صندوق النقد
ال ــدول ــي» .كــذلــك ط ـمــأن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
فــي سلسلة لـقــاءات لــه أم ــس ،إلــى أن «لبنان
لــن يتخلى عــن حـقــوقــه فــي امل ـفــاوضــات غير
املباشرة لترسيم حــدوده البحرية (يجريها
لبنان مع االحتالل اإلسرائيلي جنوبًا) ،وإلى
أن الـلـبـنــانـيــن س ـيـنــالــون ح ـقــوق ـهــم» .وك ــان
ع ــون اس ـت ـق ـبــل امل ـب ـعــوث األم ـي ــرك ــي الـجــديــد

لـعـمـلـيــة ال ـت ـف ــاوض ب ــن ل ـب ـنــان وإس ــرائ ـي ــل،
آم ــوس هوشتاين ،األسـبــوع املــاضــي ،وسط
عـ ــودة ال ـح ــدي ــث ع ــن ع ــدم تــوق ـي ـعــه امل ــرس ــوم
 ،6433وال ـ ـ ــذي ي ـ ّ
ـوس ــع م ـطــال ـبــة ل ـب ـن ــان فــي
املساحة املتنازع عليها مع إسرائيل لتصل
إلــى  2290كيلومترًا مربعًا عــوضــا عــن 860
كيلومترًا حــالـيــا ،والـتــي تـجــرى املـفــاوضــات
على أساسها.
من جهةٍ أخرى ،أكد ميقاتي أننا «نتطلع إلى
م ـعــاودة جـلـســات مجلس ال ـ ــوزراء فــي أقــرب
ـت ،الستكمال ال ـقــرارات املطلوبة لتفعيل
وق ـ ٍ
ع ـمــل ال ـه ـي ـئــات وال ـل ـج ــان وإنـ ـج ــاز املـطـلــوب
من الحكومة وفــق ما أعلنت عنه في البيان
الــوزاري» .وشـ ّـدد على أننا «نتطلع أن تكون
الحكومة مشرفة بكل نزاهة على االنتخابات
النيابية املقبلة ،لتكون فرصة لكل الشرائح
اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها
ب ـحــريــة ون ــزاه ــة ،وت ـك ــون ه ــذه االن ـت ـخــابــات
محطة لتجديد الـحـيــاة السياسية وت ــداول
السلطة» .وأكــد ميقاتي فــي سلسلة مواقف
خ ــال رعــاي ـتــه أم ــس ف ــي ال ـس ــراي الـحـكــومــي
مــؤت ـمــر «ن ـحــو اإلص ـ ــاح وال ـت ـعــافــي :تنفيذ
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة ملكافحة الـفـســاد»،
أننا «على يقني في هذا الظرف االستثنائي
أن ال ـخ ــروج مــن األزم ـ ــات املـتــراكـمــة ي ـمـ ّـر من
خــال دعــم اإلدارة الـعــامــة وتحصينها ضد
الفساد ،وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع
نسبة الشفافية في ممارساتها».
ّ
ومساء أمس ،علقت اتحادات ونقابات قطاع
النقل العام إضرابًا كان مقررًا اليوم األربعاء،
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار املـشـتـقــات
الـنـفـطـيــة خ ـصــوصــا ،وت ــده ــور س ـعــر صــرف
ال ــدوالر فــي الـســوق ال ـســوداء .وعــزت وسائل
إع ــامـ ـي ــة الـ ـسـ ـب ــب إلـ ـ ــى حـ ـص ــول اتـ ـص ــاالت
ملعالجة مطالب االتـحــادات ،وأبــرزهــا تضرر
السائقني من أسعار النفط.
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إطالق سراح
خنزير الطوارئ
وائل قنديل

هذا موجز ما جرى
 -1اعتقل الجنرالً ،
بناء على نصيحة
الحاخام ،الناس في زنزانة ضيقة،
ريثما يتسنى له ترتيب أموره في
ممارسة السلطة ،التي كان قد سرقها
ً
للتو ،ثم حني علت األصوات منددة
بهذا العملية ،وضع معهم خنزيرًا
ضخمًا تنبعث منه روائح خانقة.
سنوات من العذاب واملعاناة،
ُ -2بعد
ُ
قتل فيها من قتل من املحبوسني،
اختناقًا برائحة الخنزير ومنعًا
للعالج من مضاعفات أمراض املكان
الخانق وتعذيبًا ،أعلن الجنرال تنفيذ
القسم الثاني من نصيحة الحاخام،
بإطالق سراح الخنزير من الزنزانة،
من دون أن يحدد ما إذا كان هذا
اإلجراء بصفة مؤقتة أم دائمة ،تاركًا
الباب مفتوحًا للتخمينات والتكهنات،
فيما بقي املحبوسون وحدهم
بالزنزانة ،من دون روائح الخنزير.
 -3صفقت كائنات عجيبة ،خارج
الزنزانة ،وهللت وأشادت بروعة
الجنرال وإنسانيته املفرطة وعدله
املطلق ،وأقامت االحتفاالت بهذا
اإلنجاز التاريخي وبزوغ فجر الحرية،
غير أنه لم يتطرق أحد ملصير البشر
املحبوسني ظلمًا ،بعد عملية تحرير
الخنزير ،وإخراجه من الزنزانة.
يشتهر التراث القديم بحكاية
الحاخام والخنزير ،التي من كثرة
تردادها يكاد يحفظها الصغار
والكبار .وهي حكاية عن رجل يعيش
مع أسرته في غرفة صغيرة جعلتهم
في حالة تململ من ضيق الحال
وكآبة املعيشة .فذهب إلى رجل دين
(حاخام) يستشيره في كيفية إنهاء
هذه املعاناة التي جعلت الحياة ال
تطاق ،فما كان من الحاخام إال أن
نصحه بإحضار خنزير كي يشاركه
واألسرة غرفة معيشتهم البائسة.
باقي القصة معروف :تفاقمت املعاناة
وتضاعفت الشكوى من الروائح
الخانقة ،حتى أوشك املحشورون مع
الخنزير على الهالك ،فعاد الرجل
إلى الحاخام يستغيث ،فأمره األخير
ّ
بإخراج الخنزير من الغرفة والتخلص
منه .وبعدها استشعر الرجل وأسرته
أن الغرفة صارت أكثر راحة وأن
الحياة فيها صارت نعيمًا ،قياسًا
بفترة جحيم الخنزير ،ثم شكر
الحاخام على هذا املعروف الذي
أسداه له.
هل تجد فرقًا بني مضمون هذه
الحكاية ،وبني االحتفاالت الصاخبة
بإعالن الجنرال عبد الفتاح السيسي
إيقاف عملية املد األوتوماتيكي
لقانون الطوارئ الذي يخنق
املصريني ،وغير املصريني (اإليطالي
جوليو ريجيني نموذجًا) في
السنوات السبع املاضية؟
جيد أن يتم إخراج الخنزير من
الغرفة الضيقة ،لكن ماذا عن
الضحايا املحبوسني ظلمًا فيها،
منذ أن استولى الجنرال على الحكم
ّ
بالقوة ،وتخلص من كل الذين
اعترضوا على تلك الجريمة؟
ّ
يدهشك أن الذين يصفقون بحرارة
لهذه الحركة السينمائية املثيرة
بإلغاء حالة الطوارئ ،ويعلنون
شكرهم ملن قام بها ،هم أنفسهم
الذين ّ
يعبرون عن إدانتهم الواضحة
واستنكارهم النقالب جنرال
السودان عبد الفتاح البرهان،
وما بدأ يصاحبه من أعمال قتل
واستهداف ملعارضيه ومصادرة
الحريات وإعالن حالة الطوارئ.
السؤال هنا :ماذا لو استتب األمر
للجنرال عبد الفتاح السوداني ،ثم
ّقرر إنهاء حالة الطوارئ بعد سبع
ً
سنوات مثال ،يكون خاللها قد
أحكم قبضته على السودان ّ
وثبت
انقالبه وقتل معارضيه وسجنهم
واستولى على أموالهم واطمأن إلى
أنه هو القانون والسلطة املطلقة ،هل
ستصفق له وتعتبر هذا قرارًا حكيمًا
يستحق اإلشادة وتسقط عشرات
آالف الجرائم ضد أبرياء؟
وإذا كانت خطوة إخراج خنزير
الطوارئ من الغرفة املقبضة إنجازًا
تاريخيًا يضاف إلى سلسلة إنجازات
الزعيم امللهم ،فإن املنطق يقول إن
خطوة إدخال الخنزير إلى الغرفة
كانت جريمة بحق الوطن وحرمانًا له
من حياة نظيفة ومحترمة ،فما الذي
يمكن أن يقال بشأن الشخص الذي
طارد الناس بخنزيره وأفسد عليهم
معيشتهم ،حد االختناق؟
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في إطار سعي النظام المصري النتزاع رضا واشنطن والعواصم الغربية
الرئيسية ،جاء قرار إنهاء حالة الطوارئ ،والذي يُتوقع أن يكون مجرد
إجراء صوري من دون تغيير بأداء الحكومة أو الجيش أو الشرطة

رهن إلجراءات
استثنائية

إنهاء الطوارئ
في مصر

يــأتــي قــانــون مــكــافــحــة اإلرهــــاب،
الــذي يسمح للنظام بتحقيق نفس
أهداف نظام الطوارئ ،متزامنًا مع
غيره مــن القوانين سيئة السمعة
مثل قانون التظاهر ،والسماح بمد
حبس االحتياطي ألكثر من عامين،
وعــقــد المحاكمات فــي معهد
أمــنــاء الشرطة ومعسكرات األمــن
المركزي ،وقانون الكيانات اإلرهابية،
لتصبح حياة المواطنين المصريين،
األبرياء والممارسين للعنف واإلرهاب
على حــد ســـواء ،رهينة إجـــراءات
استثنائية تضرب قيم العدالة وتخل
بالمحاكمات المنصفة.

ال تعويل على تغييرات جوهرية

القاهرة ــ العربي الجديد

ج ـ ـ ــاء إع ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـص ــري
عبدالفتاح السيسي إنـهــاء حالة
ال ـ ـطـ ــوارئ املـ ـف ــروض ــة ف ــي جـمـيــع
أنحاء الجمهورية منذ إبريل/نيسان ،2017
مفاجئًا ملراقبني ،لكن البعض يرى أنه مجرد
قرار صوري يعيد البالد من حالة االستثناء
الصريحة إلى حالتها الواقعية التي تعيشها
منذ وصول السيسي إلى السلطة ،إذ يسيطر
األخ ـيــر عـلــى الـجـيــش وال ـق ـضــاء والـحـكــومــة،

وســط خنق الحريات العامة واملـجــال العام،
وغياب التداول الحقيقي للسلطة.
ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع ي ـج ـعــل م ــن قـ ـ ــرار إنـ ـه ــاء حــالــة
ال ـط ــوارئ ،واالح ـت ـفــاء اإلعــامــي الــرسـمــي به
مــن نفس األشـخــاص والجهات الــذيــن كانوا
يــداف ـعــون ع ــن م ــد حــالــة الـ ـط ــوارئ ك ــل ثــاثــة
أشـهــر على م ــدار أرب ــع أع ــوام ونـصــف الـعــام،
مجرد رسالة ّ
موجهة إلى الخارج.
وي ـســود اعـتـقــاد ب ــأن صــانــع ال ـق ــرار املـصــري
يـ ـ ـح ـ ــاول ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع رض ـ ـ ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وب ــاق ــي
ال ـعــواصــم الـغــربـيــة الــرئـيـسـيــة ،ال سـيـمــا مع

مجلس النواب مهدد

بات مجلس النواب المصري مهددًا ،نظريًا ،بالحل ،إثر قرار الرئيس عبد
الفتاح السيسي (الصورة) عدم مد حالة الطوارئ .ونصت المادة 154
من الدستور على أنه «ال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة
الـــطـــوارئ» .وبــذلــك فــإن وقف
حالة الــطــوارئ يرفع القيد عن
رئيس الجمهورية في هذا الحق،
المكفول بموجب الــمــادة 137
من الدستور ،والتي نصت على
ّ
حل
أنه «يجوز لرئيس الجمهورية
مجلس الــنــواب عند الــضــرورة،
وبــقــرار معلل ،وبــعــد استفتاء
الشعب».

وج ــود مــؤشــرات تــؤكــد أن اإلدارة األميركية
سـتـتـشــدد م ـعــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـه ــا أب ــدت
ً
ف ــي عــامـهــا األول ت ـســاهــا وخـفـضــت املبلغ
املحجوز من قيمة املعونة السنوية كمقابل
لفتح املجال العام .كما أنه -وبعيدًا عن هذا
ال ـت ـشــدد -يــرغــب الـسـيـســي فــي مــوقــع متميز
على مستوى املنطقة كزعيم إقليمي يمكن
لواشنطن االعتماد عليه.
كــذلــك يـسـعــى الــرئ ـيــس امل ـص ــري إل ــى تغيير
صــورتــه الـتــي كرستها املـمــارســات القمعية
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى سـ ـب ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،ومـ ـ ــن ضـمـنـهــا
واقعة خطف وقتل الطالب اإليطالي جوليو
ريـجـيـنــي ،وبــالـتــالــي ف ــإن خـطــوة مـثــل إلـغــاء
حــالــة ال ـط ــوارئ ُم ـعـ َّـول عليها لتخفيف تلك
املــاح ـظــات الـسـلـبـيــة ،أو عـلــى األق ــل إشـعــار
الـغــرب بــأن نظامه قــد تخطى مرحلة القمع
وأنه بالفعل في طور التغير ويمكن االعتماد
عليه ودعمه في مختلف امللفات ،خصوصًا
تلك املتعلقة باملجال الـعــام ،وال سيما ملف
ت ـمــويــل ال ـع ـمــل األهـ ـل ــي ب ـص ــورت ــه ال ـجــديــدة
التي تسيطر عليها جمعيات موالية للدولة،
وتمويل استضافة املهاجرين ،وتقديم املزيد
من املساعدات املالية للمشروعات الحكومية
ً
التنموية بدال من توجيهها للمجتمع املدني.
تغيير وحيد

كـمــا تــدعــم طبيعة ال ـق ــرار املــوجـهــة لـلـخــارج
حـقـيـقــة أنـ ــه ل ــن ي ـط ــرأ أي تـغـيـيــر ع ـلــى أداء
الحكومة أو الجيش أو الشرطة تبعًا لذلك،
وسينحصر التغيير الوحيد على القضاء،
حيث توقفت النيابة الـعــامــة (مــن النيابات
الـكـلـيــة إل ــى ن ـيــابــة أم ــن ال ــدول ــة ال ـع ـل ـيــا) عن
إحالة القضايا الجديدة والقضايا التي ما
زال ــت محل تحقيق ،إلــى محاكم أمــن الــدولــة
طوارئ (الجزئية والعليا) ،بما يعني إحالة

تلك القضايا إلــى املحاكم الـعــاديــة .والـفــارق
بــن االثـنــن ليس فــي شخص الـقـضــاة ،فمن
املمكن أن تنظر دائرة واحدة قضية كمحكمة
عــاديــة ،وتـنـظــر قضية أخ ــرى كمحكمة أمــن
دولة طوارئ ،لكن الفارق الرئيس أن األحكام
التي تصدر عن دوائر الطوارئ تكون نهائية
وال يجوز الطعن عليها ،ويجب على رئيس
الجمهورية أو مــن يـفـ ّـوضــه التصديق على
األحكام ،ويجوز له أن يعيد القضية إلعادة
املـحــاكـمــة م ــرة أخ ــرى .وتــرتـبــط طبيعة هــذه
املحاكم التي ستبقى قائمة لنظر القضايا
املـ ـنـ ـظ ــورة أم ــام ـه ــا أو الـ ـت ــي أح ـي ـل ــت إل ـي ـهــا
بــال ـف ـعــل ،ب ـع ــدة تـ ـط ــورات ات ـخــذت ـهــا الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ب ــإي ـع ــاز م ــن ال ـن ـظ ــام خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
القصيرة املاضية ،يمكن اآلن قراءتها بشكل
أوضح بعد إنهاء حالة الطوارئ.
وب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت دوائـ ـ ــر س ـيــاس ـيــة وحـقــوقـيــة
تـبـشــر مـنــذ شـهــر تـقــريـبــا ب ـقــرب اإلف ـ ــراج عن
مجموعة محدودة من املعتقلني السياسيني
املـحـكــوم عليهم بــأحـكــام جنائية وعسكرية
بصحبة الـسـجـنــاء الـعــاديــن الــذيــن تنطبق
ع ـل ـي ـه ــم ش ـ ـ ــروط الـ ـعـ ـف ــو الـ ــرئـ ــاسـ ــي األخـ ـي ــر
بمناسبة ذكــرى نصر أكتوبر/تشرين األول
( 1973األمر الذي لم يتحقق) دشنت النيابة
ال ـعــامــة ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة رصــدت ـهــا «ال ـعــربــي
الجديد» مبكرًا في يوليو/تموز املاضي (أي
قبيل ق ــرار امل ــد األخ ـيــر ل ـل ـطــوارئ) بــاإلحــالــة
السريعة للمعتقلني السياسيني الذين يثار
بشأنهم اهتمام غربي ومطالبات باإلفراج،
إلى محاكمات في قضايا وهمية جديدة أو
فــي القضايا التي اعتقلوا بسببها ،لتقنني
استمرار اعتقالهم دون الدخول في حسابات
ق ــان ــون ـي ــة م ـع ـق ــدة ،ارتـ ـب ــاط ــا ب ــان ـت ـه ــاء ف ـتــرة
الـحـبــس االحـتـيــاطــي امل ـقــرر حــدهــا األقـصــى
بعامني في قانون اإلجراءات الجنائية .وتمت

ال يُتوقع حصول تغيير على أداء الجيش أو الشرطة (علي فهيم/فرانس برس)

قرار إنهاء حالة
موجهة
الطوارئ رسالة
ّ
إلى الخارج
سيناء في طوارئ فعلية
ألجل غير مسمى ومن
دون موافقة البرلمان
التوقف عن إحالة القضايا
الجديدة لمحاكم أمن
الدولة طوارئ

تقرير

االحتالل يحاول تبرير سبب حظر منظمات فلسطينية
توفد إسرائيل مبعوثًا إلى
الواليات المتحدة إلطالع
اإلدارة األميركية على
أسباب تصنيف  6منظمات
فلسطينية «إرهابية»،
وذلك بعدما جددت
واشنطن تكذيب رواية
االحتالل بشأن علم مسبق
لها بالخطوة
رام اهلل ،القدس المحتلة
العربي الجديد

ال تـ ــزال قـضـيــة تـصـنـيــف ح ـكــومــة االح ـت ــال
اإلسرائيلي ست منظمات من املجتمع املدني
الفلسطيني «إرهابية» ،تتفاعل ،ال سيما بني

تــل أبيب وواشـنـطــن ،وكــذلــك على خــط األمــم
املتحدة وفي فلسطني .وبينما جددت وزارة
الخارجية األميركية أول مــن أمــس اإلثـنــن،
تكذيب الــروايــة اإلسرائيلية التي تشير إلى
أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف
املــؤسـســات الفلسطينية الـســت «إرهــاب ـيــة»،
تـ ـن ــوي إس ــرائـ ـي ــل إرسـ ـ ـ ــال م ـب ـع ــوث الطـ ــاع
اإلدارة األميركية على أسباب حظر املنظمات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة والـ ـ ـت ـ ــي زع ـ ـمـ ــت ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا
بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني» التي
تصنفها دولة االحتالل «إرهابية» .يأتي ذلك
فيما تتواصل اإلدانات من قبل األمم املتحدة
للخطوة اإلسرائيلية.
وأعـ ـلـ ـن ــت إس ــرائـ ـي ــل ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة امل ــاض ــي
ت ـص ـن ـي ــف س ـ ـ ـ ّـت مـ ـنـ ـظـ ـم ــات أو م ــؤسـ ـس ــات
غـيــر حـكــومـيــة فلسطينية «إرهــاب ـيــة» وهــي
مؤسسة «الضمير لــرعــايــة األسـيــر وحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان» و«الـ ـح ــرك ــة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ــدف ــاع عن
األط ـ ـفـ ــال  -ف ـل ـس ـطــن» و«الـ ـ ـح ـ ــق» و«اتـ ـح ــاد
لجان العمل الــزراعــي» و«اتـحــاد لجان املــرأة
العربية» و«مركز بيسان للبحوث واإلنماء».

خالل وقفة تضامنية مع المنظمات الست في البيرة أمس (العربي الجديد)

وأث ـ ــارت ه ــذه ال ـخ ـطــوة قـلـقــا دول ـي ــا وغـضــب
الفلسطينيني ومنظمات حقوقية دولية.
وبينما زعـمــت إســرائـيــل بــدايــة ّأنـهــا أبلغت
واش ـن ـطــن مـسـبـقــا بــالـخـطــوة ،كــذبــت اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،أول م ــن أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،م ـجــددًا
هذه الرواية .وقال املتحدث باسم الخارجية
األمـيــركـيــة نـيــد ب ــراي ــس ،ردًا عـلــى س ــؤال عن
إصــرار تل أبيب على أنها أخطرت َ الواليات
املـتـحــدة« :على حــد علمنا ،لــم نتلق إخطارًا
دقيقًا ومحددًا بشأن تصنيفات وشيكة من
هذا النوع».
ويـ ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،كـشـفــت الـخــارجـيــة
ّ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـح ـك ــوم ــة

األمم المتحدة
تتواصل مع إسرائيل بشأن
تصنيف المنظمات

اإلسرائيلية لــم تخطر واشـنـطــن قبل إدراج
هذه املنظمات على أنها «إرهابية» .وأوضح
ب ــراي ــس حـيـنـهــا أن واش ـن ـط ــن سـتـطـلــب من
تــل أبـيــب «تــوضـيــح األس ــس الـتــي اعتمدتها
ل ـت ـص ـن ـي ــف م ـن ـظ ـم ــات م ــدنـ ـي ــة فـلـسـطـيـنـيــة
تنظيمات إرهابية».
ويـبــدو أن مــواقــف واشنطن دفـعــت تــل أبيب
ل ـت ـبــريــر مــوق ـف ـهــا ل ـ ـ ــإدارة األم ـي ــرك ـي ــة .وفــي
ال ـس ـيــاق ،أف ــاد م ـس ــؤول إســرائ ـي ـلــي ،أول من
أم ــس ،وكــالــة «فــرانــس ب ــرس» ،بــأن إسرائيل
ستوفد قريبًا مبعوثًا إلــى واشنطن لتبادل
امل ـع ـلــومــات االس ـت ـخ ـبــارات ـيــة ح ــول تصنيف
ست منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»،
ولتثبيت املزاعم اإلسرائيلية حول ارتباطها
بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني» .وقال
املسؤول ،بشرط عدم الكشف عن اسمه« :في
األي ــام املقبلة ،سيتوجه مبعوث خــاص من
جهاز األمــن الداخلي ووزارة الخارجية إلى
ً
الواليات املتحدة حامال مواد استخباراتية
ت ـث ـبــت وج ـ ــود ص ـلــة (ل ـل ـم ـج ـمــوعــات ال ـســت)
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطني».
ب ــدوره ،أوضــح جــوشــوا زرك ــا ،وهــو مسؤول
بارز في وزارة الخارجية اإلسرائيلية ،إلذاعة
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،اإلث ـن ــن ،أن املـبـعــوث
«سـيـعــرض عـلــى األمـيــركـيــن كــل التفاصيل
ويقدم لهم جميع املعلومات االستخبارية»
خالل زيارته في األيام املقبلة .وأوضح زركا
أنه أطلع املسؤولني األميركيني شخصيًا على
نـيــة إســرائـيــل حـظــر املـنـظـمــات الفلسطينية
األس ـبــوع املــاضــي ،مـشـيـرًا إل ــى اعـتـقــاده بــأن
واش ـن ـطــن تــريــد «ت ـف ـس ـي ـرًا وتــوض ـي ـحــا أكـثــر
للقرار».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث الــرس ـمــي
بــاســم األم ــن الـعــام لــأمــم املـتـحــدة ،ستيفان
دوغاريك ،ردًا على سؤال لـ«العربي الجديد»
خــال مؤتمر صحافي له في نيويورك ،أول
من أمس ،إن مكتب األمم املتحدة في القدس
ع ـل ــى ت ــواص ــل م ــع ال ـس ـل ـط ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ب ـش ــأن تـصـنـيـفـهــا امل ـن ـظ ـمــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
كـ«إرهابية» .وأضــاف دوغــاريــك« :لقد أعرب
األم ــن ال ـعــام مـ ــرارًا وت ـك ــرارًا عــن قـلـقــه بشأن
تقليص مساحة الـحــريــة ملنظمات املجتمع
املدني في العديد من األماكن حول العالم ،بما
في ذلك في إسرائيل واألراضي الفلسطينية
املحتلة».
ولـفــت إلــى بـيــان ص ــادر عــن منسقة الـشــؤون
اإلنسانية في األراضي الفلسطينية املحتلة،
لني هاستينغز ،حول املوضوع ،أول من أمس

اإلثنني ،والتي كانت قد أعربت فيه عن قلقها
إزاء اإلع ــان اإلســرائـيـلــي ،وقــالــت إنــه «يلقي
م ــزي ـدًا م ــن ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى ك ــاه ــل مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ف ــي ش ـت ــى أرج ـ ـ ــاء األرض
الفلسطينية املحتلة ،وقد يؤدي إلى تقويض
عـمـلـهــا ف ــي املـ ـج ــاالت اإلن ـس ــان ـي ــة وم ـيــاديــن
التنمية وحقوق اإلنسان على نحو خطير».
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،اعـتـبــر امل ـق ــرر األمـمــي
الـخــاص املعني بحالة حقوق اإلنـســان في
األراضي الفلسطينية املحتلة ،مايكل لينك،
أن تصنيف إسرائيل  6منظمات فلسطينية
غير حكومية «إرهابية» هو بمثابة «ضربة
قــاص ـمــة لـلـحــركــة الـحـقــوقـيــة الفلسطينية
ولـكــل حــركــات حـقــوق اإلنـســان فــي العالم».
وأضــاف لينك خالل جلسة عقدتها اللجنة
الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة في
وقت متأخر اإلثنني ،والتي تعنى بالشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة في
دول الـ ـع ــال ــم« :ت ـح ـظ ــى هـ ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـيــات
باحترام واســع النطاق لعملها املمتاز في
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة
ب ـ ــاالحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،وه ـ ـ ــي ص ــوت
للفلسطينيني الضعفاء الذين ليس لديهم
أي ص ــوت ،هــذه الجمعيات هــي نـمــاذج ملا
تمثله الـحــركــة الــدولـيــة لـحـقــوق اإلن ـســان».
وحــث لينك ممثلي ال ــدول األعـضــاء باألمم
املتحدة على «استخدام كل ما هو متاح من
أدوات دبلوماسية وسياسية لعكس هذا
القرار».
فــي غـضــون ذل ــك ،لــم يعد يقتصر االعتصام
األسـبــوعــي املـســانــد لــأســرى الفلسطينيني
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في
مدينة البيرة املالصقة ملدينة رام الله ،على
دعــم األســرى ،بل تحول ملنصة دعــم وإسناد
مل ــؤس ـس ــات ك ــان ــت ه ــي ال ـت ــي ت ــدع ــم قـضــايــا
األســرى في سجون االحـتــال ،وعلى رأسها
مــؤسـســة الـضـمـيــر لــرعــايــة األس ـي ــر وحـقــوق
اإلنسان ،والتي أعلنها االحتالل «إرهابية».
ورفعت أمس الالفتات التي تساند مؤسسة
الضمير وباقي املؤسسات الحقوقية بجانب
صــور األس ــرى فــي سـجــون االح ـتــال .وقالت
مديرة مؤسسة «الضمير» سحر فرنسيس،
في حديث مع «العربي الجديد» على هامش
االعتصام ،إن «الضغط السياسي هو الوجهة
األولى لتغيير قرار االحتالل» ،مؤكدة أن ذلك
يقع على عــاتــق ال ــدول ،خــاصــة املوقعة على
االتفاقات واملواثيق الدولية ذات الصلة.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،األناضول)

ه ــذه الـظــاهــرة بـتــدويــر املعتقلني بإحالتهم
سريعًا ملحكمة أمن الدولة العليا (للجنايات)
باعتبار أن وقائع القضايا املنسوبة لهم قد
وقعت في ظل حالة الطوارئ ،وليس بمجرد
حبسهم في قضايا جديدة ،فهي تركز على
استغالل الثغرات القانونية وافتعال احترام
أح ـك ــام ال ـق ـضــاء ال ـت ــي تـ ــدار فـعـلـيــا ع ــن ُبـعــد
بأوامر األجهزة األمنية.
ب ــدأت هــذه الـظــاهــرة مــع ثــاثــة مــن املعتقلني
في قضية «خلية األمل» ،منهم زياد العليمي
وهشام فؤاد وحسام مؤنس ،على ذمة قضية
جديدة مجهولة الحيثيات ،وجهت لهم فيها
اتـهــامــات بتكدير السلم الـعــام ونـشــر أخبار
كاذبة من خالل مجموعة من املنشورات التي
تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل
االجتماعي ،بهدف ضمان استمرار حبسهم
بعد انتهاء فترة الحبس االحتياطي القصوى

لهم على ذمــة قضية «األم ــل» .ثم تكرر األمر
مــع رئيس حــزب «مصر القوية» عبد املنعم
أبــو الـفـتــوح ال ــذي أحـيــل الشهر املــاضــي إلى
املحاكمة على ذمة القضية  440لسنة 2018
املتهم فيها عــدد مــن قــادة جماعة «اإلخ ــوان
املسلمني» ،على رأسهم إبراهيم منير املقيم
في الخارج ،ومحمود عزت املعتقل منذ عام،
ولم يتم تحديد جلسة لها حتى اآلن.
ث ــم ت ـكــرر م ــع ال ـنــاشــط الـسـيــاســي ع ــاء عبد
الـفـتــاح ،واملـحــامــي الحقوقي املـحـبــوس منذ
أك ـث ــر م ــن ع ــام ــن م ـح ـمــد ال ـب ــاق ــر ،وال ـنــاشــط
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي مـ ـحـ ـم ــد أك ـ ـس ـ ـجـ ــن ،وال ـخ ـب ـي ــر
االقتصادي يحيى حسني عبد الهادي الذي
كــان قد أكمل عامني في الحبس االحتياطي
ع ـل ــى ذم ـ ــة ال ـق ـض ـيــة األص ـل ـي ــة امل ـت ـه ــم فـيـهــا
بحلول م ــارس/آذار املــاضــي ،وفــي األسابيع
األخيرة فوجئ بتوجيه اتهامات جديدة له

فــي القضية  1356لسنة  2019املـتـهــم فيها
مجموعة من النشطاء السياسيني الذين ال
يجمعهم شيء إال معارضة النظام.
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـت ــوس ــع ف ــي اإلح ــال ــة الـســريـعــة
للمعتقلني مــن جماعة «اإلخ ــوان» والـفــرادى
غير املنتمني لتيارات سياسية معينة ،كما
حدث سلفًا مع الباحث باتريك جــورج الذي
ما زال قيد املحاكمة أمام محكمة أمن الدولة
طـ ــوارئ فــي امل ـن ـصــورة ،وال ـبــاحــث الـيـســاري
أحمد سمير سنطاوي الذي تم اعتقاله منذ
ً
بضعة أشهر وب ــدال مــن إخــاء سبيله أحيل
إلى محاكمة سريعة أمام محكمة أمن الدولة
للجنح نـتــج عنها الـحـكــم عليه بــالـسـجــن 4
سنوات بسبب منشورات قديمة على مواقع
التواصل االجتماعي مع عدم تحريك القضية
األصلية التي اعتقل على أساسها.
ووف ـق ــا ل ـقــانــون ال ـ ـطـ ــوارئ ،ف ــإن جـمـيــع هــذه

الـقـضــايــا املـنـظــورة حــالـيــا ،ستظل منظورة
أمــام محاكم أمــن الــدولــة ،بما في ذلــك قضية
أب ــو ال ـف ـتــوح ال ـتــي ل ــم ت ـبــدأ جـلـســاتـهــا بـعــد،
ل ـت ـص ــدر ف ـي ـهــا ج ـم ـي ـعــا أح ـ ـكـ ــام غ ـي ــر قــاب ـلــة
للطعن ،كما يـحــدث فــي ظــل حــالــة الـطــوارئ،
وكأن تغييرًا لم يحدث .وبذلك يكون النظام
قد ضمن استمرار التنكيل بمعظم القيادات
والنشطاء املعارضني غير املرحب بخروجهم
ً
إلى الحياة العامة ،فضال عن إبقائهم كأوراق
مـســاومــة يمكنه الـتــاعــب بها مــع الضغوط
ال ـغــرب ـيــة .أم ــا ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي م ــا زالـ ــت قيد
التحقيق في النيابة العامة أو التي ستقدم
الح ـق ــا ،ف ـس ــوف ت ـحــال جـمـيـعــا إل ــى املـحــاكــم
ال ـج ـنــائ ـيــة الـ ـع ــادي ــة ،والـ ـت ــي ل ــم ت ـعــد أفـضــل
ً
ح ــاال مــن مـحــاكــم أمــن الــدولــة بـعــد السيطرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة امل ـط ـل ـق ــة عـ ـل ــى م ــرف ــق ال ـق ـض ــاء
والتحكم األمني في اختيار رؤساء الهيئات
وال ــدوائ ــر ،لـكــن مــا يستفيد مـنــه املـتـهــم هو
إمكانية الطعن على أحكامها حتى مرحلة
النقض.
طوارئ سيناء

وبالنسبة لسيناء ،فقبل ثالثة أسابيع فقط
م ــن إع ــان الـسـيـســي إن ـه ــاء حــالــة ال ـط ــوارئ،
أص ــدر ق ــرارًا بتفويض وزي ــر الــدفــاع الفريق
أول م ـح ـمــد زكـ ــي ف ــي فـ ــرض ع ـش ــرة تــداب ـيــر
استثنائية ،وقتما يشاء بناء على توجيهات
السيسي نفسه ،على مستوى جميع مناطق
ش ـب ــه ج ــزي ــرة س ـي ـن ــاء ،ولـ ـي ــس ف ـق ــط ش ـمــال
شرقها الذي يشهد ذروة املعارك الدائرة مع
الـعـنــاصــر اإلره ــاب ـي ــة ،ب ــل وسـيـطــرتـهــم على
بعض املناطق العصية حتى اآلن على تحكم
الجيش .وبعيدًا عن حالة الـطــوارئ ،وســواء
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ً
ستعود الحـقــا أم ال ،فــإن الـقــرار يـحـ ّـول شبه
الجزيرة بالكامل إلى منطقة أقرب للطبيعة
العسكرية ،من الناحية القانونية والواقعية.
فوزير الدفاع أصبح بمثابة الحاكم األعلى
لها ،وله من السلطات والصالحيات ما يفوق
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء وامل ـحــاف ـظــن .كـمــا سيترتب
عـلــى تـلــك الـتــدابـيــر آث ــار أخ ــرى مـثــل تطبيق
ق ــان ــون حـمــايــة امل ـن ـشــآت ال ـعــامــة والـحـيــويــة
فــي جميع تلك املـنــاطــق ،مما يسمح بإحالة
املــدنـيــن املخالفني للتعليمات للمحاكمات
الـعـسـكــريــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن قــاضـيـهــم الـطـبـيـعــي،
إلى جانب تحصني الـقــرارات الصادرة بتلك
التدابير من رقابة القضاء.
ويملك وزيــر الدفاع بموجب هذا القرار -في
غـيــر حــالــة الـ ـط ــوارئ -سـلـطــة ات ـخــاذ تــدابـيــر
تعادل ما ُيتخذ في ظل هذه الحالة .وبذلك،
ف ــا وج ــاه ــة ف ــي ادع ـ ـ ــاء ب ـع ــض اإلع ــام ـي ــن
امل ــوال ــن ل ـل ـن ـظــام أن إنـ ـه ــاء ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
سـيـشـمــل س ـي ـن ــاء ،فـ ـق ــرار ال ـس ـي ـســي األخ ـيــر
يجعل سيناء فــي «ط ــوارئ فعلية» إلــى أجل
غ ـيــر مـسـمــى وم ــن دون أن تـتـطـلــب مــوافـقــة
الـ ـب ــرمل ــان ،ولـ ـي ــس ك ـم ــا ف ــي ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
العادية التي تفرض بشكل مؤقت ُ
ويشترط
لها موافقة البرملان.
وعـ ـل ــى مـ ـ ــدار سـ ـب ــع س ـ ـنـ ــوات اكـ ـت ــظ ال ـع ـمــل
الـتـشــريـعــي امل ـص ــري بــالـعــديــد م ــن الـقــوانــن
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـت ــي ت ـح ـق ــق ل ـل ـن ـظ ــام األه ـ ـ ــداف
الخاصة بنظام الطوارئ ،من دون االحتياج
إلع ـ ــان ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ م ــن األس ـ ـ ــاس ،على
رأسها قانون مكافحة اإلرهاب الذي أصدره
الـسـيـســي فــي أغ ـس ـطــس/آب  .2015ومـفـتــاح
ال ـط ــوارئ فــي ه ــذا ال ـقــانــون يـكـمــن فــي امل ــادة
 53التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية
متى قام خطر من أخطار الجرائم اإلرهابية
أو ترتب عليه كــوارث بيئية ،أن يصدر قرارًا
بــاتـخــاذ الـتــدابـيــر املناسبة للمحافظة على
األمـ ــن وال ـن ـظ ــام الـ ـع ــام ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إخ ــاء
بـعــض املـنــاطــق أو عــزلـهــا أو حـظــر الـتـجــول
فيها ،على أن يتضمن القرار تحديد املنطقة
املطبق عليها ملــدة ال تتجاوز  6أشـهــر» ،أي
أنها تطلق يده في تحديد التدابير املناسب
ات ـخ ــاذه ــا ،م ــن دون تـحــديــدهــا ح ـص ـرًا ،بما
يشمل فرض حظر التجول وغيره.
ومثل الطوارئ تقريبًا ،تنص هذه املادة على
عــرض هــذا القرار على مجلس النواب خالل
األيــام السبعة التالية ليقرر ما يــراه بشأنه،
ف ـ ــإذا كـ ــان امل ـج ـل ــس ف ــي غ ـي ــر دور االن ـع ـق ــاد
ال ـعــادي وجـبــت دعــوتــه لالنعقاد ف ــورًا ،وإذا
ك ــان املـجـلــس غـيــر قــائــم وج ــب أخ ــذ مــوافـقــة
مجلس الوزراء ،على أن يعرض على مجلس
النواب الجديد في أول اجتماع لــه ،ويصدر
القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء املجلس،
فإذا لم يعرض القرار في امليعاد املشار إليه،
ُ
أو عرض ولم يقره املجلس اعتبر القرار كأن
لم يكن ما لم َير املجلس خالف ذلك .وتسمح
هــذا املــادة لرئيس الجمهورية بــأن يمد مدة
تـلــك ال ـتــداب ـيــر بـعــد مــواف ـقــة أغـلـبـيــة أعـضــاء
مجلس النواب ،وإن كتابة خالل  8أيام ،وهو
مــا يعتبر فــرضــا لـحــالــة الـ ـط ــوارئ ،فــي أشــد
صورها تعسفًا ،ويجعلها مستمرة.
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تقرير

رفع الرئيس السابق دونالد ترامب مستوى المعركة في تحقيق
الكونغرس باقتحام مق ّره في  6يناير/كانون الثاني الماضي ،مستخدمًا
«االمتياز التنفيذي» لحجب العديد من الوثائق قبل أن يصطدم برفض
الرئيس الحالي جو بايدن لخطوة كهذه

قضايا مهمة بانتظار المعالجة

انطالق أعمال مجلس الشورى القطري

صراع
ترامب وبايدن

مع انطالق أعماله
رسميًا يوم أمس،
يجد مجلس الشورى
القطري ملفات
مهمة على طاولته،
في مقدمتها تعزيز
َ
المواطنة القطرية
الدوحة ــ أنور الخطيب

معركة حول «االمتياز التنفيذي»
لحجب وثائق اقتحام الكونغرس

واشنطن ـ العربي الجديد

تـ ـسـ ـتـ ـم ــر خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـس ــن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ،ال ـ ـسـ ــابـ ــق دونـ ــالـ ــد
تــرامــب والـحــالــي جــو بــايــدن ،بعد
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ال ـتــي أج ــري ــت ف ــي 3
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2020والـتــي كانت
من األصعب في تاريخ الرئاسيات األميركية.
ويـتـعـلــق ال ـخــاف الـحــالــي بــاقـتـحــام أنـصــار
ترامب الكونغرس في  6يناير/كانون الثاني
امل ــاض ــي ،خ ـصــوصــا ب ـعــد اعـ ـت ــراف الــرئـيــس
السابق بتوجهه في  9أكتوبر /تشرين األول
الـحــالــي إلــى إدارة األرش ـيــف الــوطـنــي بطلب
عدم تقديم الوثائق حول ما قام به أنصاره،
إلــى لجنة الكونغرس الخاصة الـتــي تحقق
يكتف ترامب بذلك ،بل
في تلك األحداث .ولم
ِ
رفــع دعــوى قضائية فــي  18أكتوبر الحالي
مل ـنــع ن ـشــر ال ــوث ــائ ــق وامل ـس ـت ـن ــدات املــرتـبـطــة
ب ــواق ـع ــة االق ـت ـح ــام ،ت ـحــت ش ـع ــار «االم ـت ـي ــاز
التنفيذي» للرؤساء األميركيني .لكن اإلدارة
االم ـيــرك ـيــة رف ـضــت خ ـطــوة ت ــرام ــب .وكشفت
م ـس ـت ـشــارة ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،دانـ ــا ري ـم ــوس،
ف ــي رس ــال ــة ح ـص ـلــت عـلـيـهــا ش ـب ـكــة «إن بي
سي نيوز» ،أن بايدن اعتبر أن إبقاء ترامب
ّ
يصب في
الوثائق بعيدًا عن الكونغرس «ال
مصلحة األخير».
و«االم ـت ـي ــاز الـتـنـفـيــذي» هــو مــن صــاحـيــات
الرؤساء األميركيني ،للحفاظ على االتصاالت
الـســريــة تحت ظ ــروف معينة داخ ــل السلطة
ً
التنفيذية ،فضال عن مقاومة بعض مذكرات
ـاع تشريعية
الـجـلــب واإلش ـ ـ ــراف ،خ ــال م ـس ـ ٍ
للكونغرس أو قضائية خالل إجراء تحقيقات
ّ
تتضمن نشر معلومات أو وثائق عن
خاصة
أفراد ،بحجة «السرية» .ويعتبر قانونيون أن
الكشف عن معلومات ما ُيضعف «االمتياز
التنفيذي» .ومع أن مبدأ «االمتياز التنفيذي»
غير منصوص عنه في الدستور األميركي،
إال أن امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا ق ـضــت ب ــأن ــه ي ـكـ ّـرس
مبدأ «فصل السلطات» في مقابل صالحية
«اإلشـ ــراف» املمنوحة للكونغرس ،ويسمح
في ترسيخ سيادة كل طرف دستوريًا.
وسبق أن هــدد ترامب باستخدام «االمتياز
التنفيذي» أثناء التحقيق في مسألة التدخل

الـ ــروسـ ــي ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ع ـ ــام  ،2016ملـنــع
استماع لجنة املـخــابــرات بمجلس الشيوخ
إل ـ ــى م ــدي ــر م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـف ـي ــدرال ــي
«أف بــي آي» السابق جيمس كومي لــإدالء
ب ـش ـه ــادت ــه .ل ـك ــن ت ــرام ــب ت ــراج ــع ب ـع ــد ذل ــك،
واسـتـمـعــت الـلـجـنــة ل ـكــومــي .إال أن الــرئـيــس
الجمهوري عــاد واسـتـخــدم هــذه الصالحية
أثـ ـن ــاء «ت ـح ـق ـيــق م ــول ــر» الـ ـخ ــاص بــالـتــدخــل
الــروســي بــاالنـتـخــابــات وال ــذي ق ــاده املحقق
روبرت مولر.
ّ
أما في القضية الحالية ،فقد تضمنت دعوى
ترامب منع حصول «لجنة  6يناير» ،املؤلفة
من تسعة نــواب ،سبعة ديمقراطيني واثنني
جمهوريني ،على الدفعة األولــى من الوثائق
من األرشيف .وجاء في الدعوى أن «ال سلطة
للجنة فــي التحقيق وال فــي الـحـصــول على
الــوثــائــق» ،وأن «الـسـجــات محمية بامتياز
تنفيذي» .مع العلم أن اللجنة طلبت الوثائق
مرتني ،في شهري مارس/آذار وأغسطس/آب
املاضيني .لكن بايدن يعتبر أن االمتياز الذي
ّ
يعلل به ترامب دعواه« ،ال ينبغي تطبيقه في
هذه الحالة» ،أي االقتحام غير املسبوق.
ويـ ـش ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــاف بـ ـ ــأن ذي ـ ـ ــول امل ـع ــرك ــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة لـ ــم تـ ـنـ ـت ــهِ ب ـ ـعـ ــد ،بـ ــل مــرش ـحــة
لـ ـلـ ـتـ ـص ــاع ــد ق ـ ـبـ ــل مـ ـحـ ـطـ ـت ــن رئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـت ــن:
نوفمبر ،2022
االنـتـخــابــات النصفية فــي 8
ّ
والرئاسية في  5نوفمبر  .2024ومثل تدخل
بايدن دعمًا للجنة التحقيق في سياق وقف
ً
جديدا من الصراع
اندفاعة ترامب ،مستوى
بني الرجلني .مع العلم أنه في السابق ،شهدت
الــواليــات املتحدة نــزاعــات بني رئيس سابق
وآخ ــر حــالــي ،لكنها لــم تـصــل إل ــى املستوى
الذي وصل إليه بايدن وترامب.
وي ـ ـعـ ــود ال ـس ـب ــب إلـ ـ ــى م ـس ــؤول ـي ــة ال ــرئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوري ال ـس ــاب ــق ،ب ـعــد إق ـنــاعــه املــايــن
من ناخبيه بعدم «شرعية انتخاب بايدن»،
مـعـتـمـدًا ع ـبــارة «ح ـصــول عـمـلـيــات تــزويــر».
وتـتـمــاشــى مـحــاولـتــه عــرقـلــة عـمـ ّـل «لـجـنــة 6
يناير» ،مع جهوده املتكررة لتجنب عواقب
سلوكه املناهض للديمقراطية.
ولن تؤدي املواجهة مع بايدن إال إلى تغذية
م ـحــاوالت تــرامــب لتحويل جـهــود التحقيق
فــي النهاية املضطربة لرئاسته ،إلــى وقــود

يخشى ترامب
اإليقاع ببانون في
تحقيقات يوم االقتحام
«االمتياز التنفيذي»
من صالحيات الرؤساء
األميركيين

ل ـ ـع ـ ــودة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،م ـ ــع تـ ـح ــويـ ـل ــه م ـع ــرك ــة
االنتخابات النصفية إلى منصة خطابية له
مكررًا مصطلحات مثل ُ
ّ
«سرقت االنتخابات
مني» .كما أن ترامب يحاول تركيز االتهامات
عـلــى ب ــاي ــدن بــأنــه «ي ـح ــاول االن ـت ـقــام مـنــي»،
لخلق هالة مـّـن املظلومية تسمح لــه بعودة
انتخابية مظفرة.
وي ـ ـحـ ــاول ت ــرام ــب ن ـص ــب ال ـف ـخ ــاخ ل ـب ــاي ــدن،
معتبرًا أن حـجــب وثــائــق االقـتـحــام «يحمي
نزاهة مكتب الرئاسة» ،بالتالي فإنه في حال
واصل بايدن الدفاع عن لجنة التحقيق ،فإنه
سـيـنــاقــض أسـ ــاس حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة في
العام املاضي ،وهي «ضــرورة هزيمة ترامب
إنقاذًا للديمقراطية األميركية» ،على اعتبار
أن الكشف عن الوثائق ُ
سيتيح في املستقبل
ل ـل ـجــان ال ـكــون ـغــرس امل ـطــال ـبــة بــال ـك ـشــف عن
وثــائــق أخــرى لــرؤســاء سابقني ،مــا قــد ّ
يهدد
بنيان النظام األميركي.
لـكــن ذل ــك ل ــن يـمـنــع األرش ـي ــف الــوط ـنــي من
ال ـب ــدء ف ــي تـسـلـيــم ال ــوث ــائ ــق امل ـط ـلــوبــة إلــى
«ل ـج ـن ــة  6يـ ـن ــاي ــر» ،ف ــي م ــوع ـ ٍـد أقـ ـص ــاه 12
نوفمبر املـقـبــل ،مــا لــم يحصل تــرامــب على
أمــر من املحكمة بوقف العملية .وتتضمن
الــوثــائــق كــل ات ـص ــاالت الـبـيــت األب ـيــض في
 6يناير ،مثل سجالت املكاملات والـجــداول
ال ــزم ـن ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاع ــات كـ ـب ــار امل ـس ــؤول ــن
وامل ـس ـت ـشــاريــن ال ـخــارج ـيــن ،ب ـمــن ف ــي ذلــك
رودي جولياني ،محامي ترامب الرئيسي.

ترامب مصافحًا بايدن في يوم تنصيبه رئيسًا عام  2017بحضور أوباما (مارك رالستون/فرانس برس)

وال يبدو أن موضوع الوثائق هو الخالف
الــوح ـيــد ب ــن الــرج ـلــن ف ــي قـضـيــة اقـتـحــام
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،ب ــل ط ـل ــب ت ــرام ــب أيـ ـض ــا مــن
العديد من كبار مساعده السابقني ،بمن في
ذلك رئيس موظفي البيت األبيض السابق
م ــارك م ـي ــدوزّ ،
االدع ـ ــاء ب ـعــدم قــدرتـهــم على
االم ـت ـثــال ألوامـ ــر االس ـتــدعــاء ال ـص ــادرة عن
«لجنة  6يناير» ،لألسباب نفسها املتعلقة
بحماية مبدأ «االمتياز التنفيذي».
ويحاول ترامب في إطار رفضه الكشف عن
الــوثــائــق ،مـنــع اإلي ـق ــاع بكبير مستشاريه
ال ـس ــاب ــق س ـت ـيــف ب ــان ــون ،ال ـ ــذي ّ
وج ـ ــه إلـيــه
ال ـك ــون ـغ ــرس ت ـه ـمــة «االزدراء ال ـج ـن ــائ ــي».
ويعتبر خبراء قانونيون أن ّادعاءات بانون،
ً
بأنه «لــم يكن مسؤوال في اإلدارة» في يوم
اقتحام الـكــونـغــرس ،ضعيفة .مــع العلم أن
«لجنة  6يناير» ترغب في استجوابه بشأن
إجرائه اتصاالت مع منظمي التظاهرة التي
سـبـقــت االق ـت ـح ــام ،ول ـيــس فـقــط مـحــادثــاتــه
مـ ــع ت ـ ــرام ـ ــب .وي ـ ـعـ ــود الـ ـسـ ـب ــب إلـ ـ ــى إعـ ــان
الصحافيني في صحيفة «واشنطن بوست»
بوب وودوارد وروبرت كوستا في كتابهما
«خ ـطــر» ،أن بــانــون كــان شخصية رئيسية
ف ــي «غ ــرف ــة ال ـح ــرب» ف ــي ف ـنــدق ويـ ــارد في
العاصمة واشـنـطــن ،والـتــي كــان جولياني
حــاضـرًا فيها أيـضــا ،حيث جــرت اتـصــاالت
عدة بترامب .وعدا يوم االقتحام ،فقد حاول
بانون الضغط على نائب الرئيس السابق
مايك بنس ،لرفض التصديق على انتخاب
ب ــاي ــدن ف ــي ال ـكــون ـغــرس .وتـ ــدرس «لـجـنــة 6
يناير» حاليًا ،ما إذا كان باإلمكان مقاضاة
ب ــان ــون ف ــي إجـ ـ ــراء ق ــان ــون ــي آخ ـ ــر ،مختلف
عــن قضية االقـتـحــام .وهــو إج ــراء يقع على

عــاتــق وزارة ال ـع ــدل .وك ـمــا درجـ ــت ال ـع ــادة،
ع ـبــر «اكـ ـتـ ـش ــاف» األم ـي ــرك ـي ــن وغ ـي ــره ــم في
مرحلة تــرامــب ،صــاحـيــات كــانــت مــوجــودة،
لكنها كانت ن ــادرة االسـتـخــدام ،فــإن تحويل
«االم ـت ـيــاز الـتـنـفـيــذي» إل ــى بـنــد أســاســي في
دعوى يرفعها رئيس سابق إلى املحكمة ،هو
األول من نوعه مع ترامب .ومن غير املعروف
مدى قوة هذه الصالحية في أروقــة القضاء.
مع العلم أنه تقليديًا ،كان الرؤساء السابقون
يـتـشــاورون مــع الفريق القانوني فــي البيت
األبيض التابع للرئيس الذي يخلفهم ،الذي
بدوره يقوم بتأكيد «االمتياز التنفيذي» من
دون نقضه أو ّ
رده ،على اعتبار أن صالحية
الرئيس الحالي أقــوى من الرئيس السابق.
وب ـنــاء عـلـيــه ،ج ــاء ّ
رد بــايــدن بــدعــوة «لجنة
 6ي ـنــايــر» لــاس ـت ـمــرار ف ــي تـحـقـيـقـهــا ،وع ــدم
التوقف على «االمـتـيــاز التنفيذي» لترامب،
في إشــارة إلى إمكانية نقضه هذا االمتياز،
ل ـض ــرب خ ـص ـم ــه ،ع ـب ــر اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن كــامــل
وثائق يوم االقتحام.
وشـ ـه ــدت ق ـض ـيــة «ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ضــد
الرئيس ريتشارد نيكسون ( 1969ـ »)1974
نـمــوذجــا فــي مـســألــة «االم ـت ـيــاز الـتـنـفـيــذي».
وحكمت املحكمة العليا في  24يوليو/تموز
 ،1973عـلــى ت ـج ــاوز «االم ـت ـي ــاز الـتـنـفـيــذي»،
وقضت بـ«عدم دستورية استخدام الرئيس
ل ـس ـل ـط ـت ــه ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـح ـج ــب أجـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
األش ــرط ــة» ،وال ـتــي ت ـ ّـم الـكـشــف عـنـهــا فــي 30
يوليو من العام نفسه.
وبــرز «االمتياز التنفيذي» في عهد الرئيس
دوايــت آيزنهاور ( 1953ـ  ،)1961الــذي شهد
محاكمة السيناتور جوزيف مكارثي بتهمة
«التزوير والفساد» أثناء عمله على محاربة

تقرير

ي ـش ـه ــد أقـ ـص ــى الـ ــريـ ــف ال ـش ـم ــال ــي ال ـش ــرق ــي
ملـحــافـظــة الــاذق ـيــة ،امل ـتــاخــم م ـبــاشــرة لريف
إدل ـ ــب ف ــي س ــوري ــة ،تـ ـط ــورات م ـي ــدان ـي ــة ،في
ظ ــل االشـ ـتـ ـب ــاك ــات الـ ـت ــي ت ـخــوض ـهــا «هـيـئــة
تحرير ال ـشــام» (جبهة الـنـصــرة ســابـقــا) مع
م ـج ـمــوعــات أك ـث ــر تـ ـش ــددًا وسـ ــط تـفـسـيــرات
عدة لتوقيت فتح املعركة وأهدافها .وذكرت
م ـص ــادر مـطـلـعــة ع ـلــى م ــا ي ـ ــدور ف ــي «هـيـئــة
ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن
االشتباكات ال تزال على أشدها بني عناصر
«ال ـه ـي ـئــة» وف ـص ـيــل يـطـلــق ع ـلــى نـفـســه إســم
«جند الله» ،بقيادة املدعو أبو فاطمة التركي.
وأضافت أن التركي رفض التسليم ،معتمدًا
على تحصيناته فــي منطقة اليمضية على
الحدود السورية التركية ،وفي مناطق أخرى
في جبل التركمان بريف الالذقية الشمالي
الشرقي .وأوضحت أن «الهيئة» أرسلت أبو
عبد املـلــك الـقــوقــازي وسيطًا لـلـتـفــاوض ،إال
أنه تعرض إلطالق نار فاضطر للعودة بعد
إصابته .وتقاتل مجموعة «عتبة بن فرقد»،
بقيادة أبو حذيفة األذري ،مع «جند الله».
وكــان فصيل «جنود الشام» ،بزعامة مسلم
الشيشاني ،قــد تــوصــل مـســاء أول مــن أمس
اإلثنني ،إلى اتفاق مع «هيئة تحرير الشام»
قضى بخروجه من جبل التركمان ،وتسليم
م ـط ـلــوبــن ل ـه ــا .وأكـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن «ه ــذه
امل ـج ـمــوعــات تـ ــؤوي بـشـكــل دائـ ــم مـطـلــوبــن
بقضايا جنائية ،وعناصر متشددة ارتكبوا
م ـخ ــال ـف ــات مـ ــن ت ـك ـف ـيــر واسـ ـتـ ـب ــاح ــة أم ـ ــوال

أمير قطر :نسعى
لترسيخ الوفاق الذي
تحقق في قمة العال
انتخاب حسن الغانم
رئيسًا لمجلس الشورى
ألربعة أعوام

انتخب القطريون ثلثي أعضاء المجلس (فرانس برس)

ألمانيا

ً
رئيسة له
البوندستاغ ينتخب اليسارية باس

«هيئة تحرير الشام» تقصي منافسيها
أمين العاصي

الشيوعية فــي الــواليــات املتحدة .واستخدم
آيزنهاور «االمتياز التنفيذي» ملنع «توفير
أي ب ـي ــان ــات حـ ــول امل ـح ــادث ــات الــداخ ـل ـيــة أو
االجتماعات أو املراسالت بني املوظفني».
ب ـ ـ ــدوره ،اس ـت ـخ ــدم ال ــرئ ـي ــس رون ــال ــد ري ـغــان
( 1981ـ  )1989ف ــي ع ـ ــام « 1982االم ـت ـي ــاز
الـتـنـفـيــذي» ،ملـنــع ح ـصــول الـكــونـغــرس على
م ـع ـل ــوم ــات م ـ ـحـ ــددة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن صــاح ـيــة
الكونغرس تتوقف عند حدود «االمتياز».
أم ــا الــرئـيــس بـيــل كلينتون ( 1993ـ ،)2001
فــاسـتـخــدم ه ــذا االم ـت ـيــاز  14م ــرة .وف ــي عــام
 ،1998كان أول رئيس يخسر هذا االمتياز في
القضاء ،بعد نيكسون ،أثناء قضية مونيكا
لوينسكي .وحينها ّ
تم االستماع إلى شهادة
مساعدي كلينتون في القضية.
ك ـمــا اس ـت ـخــدم الــرئ ـيــس جـ ــورج ب ــوش االب ــن
( 2001ـ « )2009االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي» 6
م ــرات ،أبــرزهــا لــرفــض الـكـشــف عــن تفاصيل
اجتماعات نائبه ديــك تشيني مــع املديرين
ال ـت ـن ـف ـيــذيــن ف ــي مـ ـج ــال الـ ـط ــاق ــة .ك ـم ــا لـجــأ
بــوش إلــى االمتياز نفسه ،ردًا على مذكرات
اسـتــدعــاء للكونغرس فــي عــام  ،2007يطلب
فيه وثــائــق مــن مستشارة الرئيس السابقة
هارييت مايرز واملــديــرة السياسية السابقة
س ــارة تــايـلــور ،لــدورهـمــا فــي اسـتـقــالــة وزيــر
العدل ألبرتو غونزاليس في العام نفسه.
أمــا الــرئـيــس ب ــاراك أوبــامــا ( 2009ـ ،)2016
فــاسـتـخــدم «االم ـت ـيــاز الـتـنـفـيــذي» مــن أجــل
حجب بعض وثــائــق وزارة الـعــدل املتعلقة
بعملية «ال ـســرعــة وال ـغ ـض ــب» ،ال ـتــي ه ـ ّـرب
فيها تجار أسلحة قانونيون السالح بشكل
غـيــر قــانــونــي إل ــى املـكـسـيــك ،ضـمــن عملية
أمنية للوزارة.

يــواجــه مجلس ال ـشــورى الـقـطــري ،الــذي
انـطـلـقــت أعـمــالــه رسـمـيــا أم ــس الـثــاثــاء،
مــع افـتـتــاح دور انـعـقــاده ال ـعــادي األول،
وانتخاب حسن عبد الله الغانم رئيسًا
له ،مهامًا ليست بالسهلة ،خصوصًا أنه
أول مجلس ش ــورى يـتــم انـتـخــاب ثلثي
أعـضــائــه مــن الشعب فــي أول انتخابات
شهدتها قطر في  2أكتوبر/تشرين األول
الحالي .ولهذا ستكون أنظار القطريني
َ
ّ
موجهة إلــى املجلس املـطــالــب بمعالجة
األولويات التي تداولها الشارع القطري
خ ــال مــرحـلــة الــدعــايــة االنـتـخــابـيــة ،وال
س ـي ـم ــا قـ ــوانـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــة ،وال ـص ـح ــة،
وال ـت ـع ـل ـيــم ،وامل ـت ـق ــاع ــدي ــن ،وغ ـي ــره ــا من
امللفات ،التي ُيتوقع أن تحضر بقوة في
جـلـســات املـجـلــس ال ــذي سـيـكــون لــه رأي
فيها ،قبل تعديلها وتطويرها.
ويتولى مجلس الـشــورى الــذي يضم 45
عـضـوًا 30 ،منهم جــرى انتخابهم مطلع
الشهر الحالي ،و 15عضوًا قام أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتعيينهم
وفــق الــدسـتــور ،سلطة التشريع ،وإق ــرار
املوازنة العامة للدولة ،وممارسة الرقابة
على السلطة التنفيذية .وللمجلس حق
إبـ ـ ــداء ال ــرغ ـب ــات ل ـل ـحـكــومــة ف ــي امل ـســائــل
الـعــامــة ،وإن تـعــذر على الحكومة األخــذ
ُ
بـهــذه الــرغـبــات وجــب أن تـبـ ّـن للمجلس
أسباب ذلك .كما تنص مواد الدستور على
حق كل عضو من أعضاء مجلس الشورى
في أن ّ
يوجه إلــى رئيس مجلس الــوزراء
وإلـ ــى أح ــد ال ـ ـ ــوزراء أس ـئ ـلــة السـتـيـضــاح
األمور الداخلة في اختصاصاتهم ،وحق
األعضاء في استجواب الوزراء في األمور
الداخلة في اختصاصاتهم ،بموافقة ثلث
أعضاء املجلس .وال يجوز وفق الدستور،

ط ــرح الـثـقــة فــي الــوزيــر إال بـعــد مناقشة
االس ـت ـجــواب امل ـ ّ
ـوج ــه إل ـيــه ،وي ـكــون طـ ّـرح
الثقة ً
بناء على رغبته أو وفق طلب موقع
عليه من  15عضوًا .ويكون سحب الثقة
من الوزير بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس
الشورى.
وب ـعــد اف ـت ـتــاح أع ـمــالــه أمـ ــس ،وانـتـخــاب
الغانم رئيسًا له ،وحمدة حسن السليطي
نائبة للرئيس ،سيكون مــن أول ــى مهام
مجلس الـشــورى ،تشكيل مكتبه الدائم،
وإقــرار النظام الداخلي الذي يحكم عمل
مجلس الشورى ،وانتخاب لجانه.
وح ــدد أمـيــر قـطــر الـشـيــخ تميم بــن حمد
آل ث ــان ــي ،ف ــي ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي ألـ ـق ــاه في
افتتاح اجتماعات مجلس الشورى أمس،
إح ــدى أب ــرز مـهــام املـجـلــس ،وهــي تعزيز
َ
امل ــواط ـن ــة ال ـق ـطــريــة ،إذ أع ـل ــن أن ــه أص ــدر
تـعـلـيـمــات إل ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء «للعمل
على إعــداد التعديالت القانونية الالزمة
لتعزيز املواطنة القطرية ،وعرضها على
مـجـلــس الـ ـش ــورى لـلـنـظــر ف ــي إق ــراره ــا»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «املـ ــواط ـ ـنـ ــة ل ـي ـس ــت م ـســألــة
قــانــونـيــة فـحـســب ،ب ــل مـســألــة حـضــاريــة
قبل ذلك ،ومسألة والء وانتماء ،ومسألة
واج ـب ــات ولـيـســت حـقــوقــا ف ـقــط ،وه ــذا ال
ً
يتطلب عمال تشريعيًا فحسب ،بل أيضًا
اجتماعيًا وتربويًا مكثفًا ،وال سيما في
مكافحة تغليب العصبيات على الصالح
ال ـع ــام أو ع ـلــى ال ـ ــوالء ل ـلــوطــن وال ــوح ــدة
الــوطـنـيــة» .ولـفــت إلــى أن «قـطــر م ـ ّـرت في
تــاريـخـهــا ال ـحــديــث ب ـت ـجــارب وتـحــديــات
صعبة ،وكانت وحدتنا الوطنية مصدر
ً
قوتنا ،ولــن نسمح بتهديدها مستقبال،
وم ـ ــن ه ـن ــا ع ـل ـي ـنــا دائـ ـم ــا ع ـن ــد الـتـفـكـيــر
ومــراج ـعــة ال ـت ـجــارب ال ـتــي نـخــوضـهــا أن
نرفع تماسكنا كقطريني فوق أي اعتبار

ّ
وتجنب كل ما من شأنه أن يشكل تهديدًا
لـ ــه» .وت ـط ــرق أم ـي ــر ق ـطــر إل ــى املــواض ـيــع
اإلقـلـيـمـيــة وال ـخــارج ـيــة ،م ـشــددًا عـلــى أن
«عــاقــات األخ ــوة والـتــاريــخ والجغرافية
تـحـتــم املـحــافـظــة عـلــى مـجـلــس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي واالرت ـ ـقـ ــاء ب ـمــؤس ـســاتــه بما
يتناسب مع طموحات شعوبنا» ،مضيفًا
«حــرصـنــا على تـجــاوز الـخــافــات داخله
بالحوار ،كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق
الذي تحقق في قمة العال وتطويره».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :عـ ـمـ ـلـ ـن ــا عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ــى
عالقات جيدة مع جميع دول العالم ،مع
التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي
طويل املــدى مع الحلفاء على املستويني
اإلقليمي والدولي .وال نسعى في ذلك إلى
التنافس مــع أحــد وال إلــى محاكاة أحــد،
بــل إل ــى شــق طــريـقـنــا ال ـخــاص بــاملــوازنــة
بني مبادئنا الراسخة وحــدود مقدراتنا
وم ـصــالــح شـعـبـنــا وش ـعــوب منطقتنا».
ُ
وأش ــار إل ــى أن «قـطــر تــذكــر إيـجــابـيــا في
سياق الحديث عن األزمة األفغانية ،وذلك
ل ـيــس ف ـقــط ب ـس ـبــب ال ـج ـه ــود اإلن ـســان ـيــة
امل ـ ـقـ ــدرة دولـ ـي ــا ال ـت ــي ب ــذل ـن ــاه ــا ف ــي ه ــذا
ال ـس ـي ــاق ،وإن ـم ــا أي ـضــا بـسـبــب تمسكنا
ً
ب ــال ـح ــوار ب ــدي ــا ع ــن الـ ـح ــروب ،وبـخـيــار
الوساطة في حل النزاعات ،الذي جعلنا
نقبل طلب التوسط بني الواليات املتحدة
وحركة طالبان» .وأضاف« :مثلما نتطلع
إل ـ ــى م ـج ـت ـمــع رف ــاهـ ـي ــة يـ ـك ــون مـجـتـمـعــا
منتجًا في الوقت ذاته ،وإلى دولة مساملة،
ولـكـنـهــا ق ــادرة عـلــى الــدفــاع عــن نفسها،
ومجتمع ذي مـسـتــوى معيشي مرتفع،
ول ـك ـنــه أي ـض ــا مـجـتـمــع مـتـمـيــز بــأخــاقــه
وقيمه األصيلة ،نتطلع كذلك إلى سياسة
خارجية تسهم في الحفاظ على هذا كله
وفــي تنميته ،وتتناسب أيضًا مع حجم
قطر وموقعها الجغرافي وثروتها».
ُيـ ــذكـ ــر أن ال ـج ـل ـس ــة شـ ـه ــدت أم ـ ــس ف ــوز
حسن عبد الله الغانم ،برئاسة مجلس
ال ـ ـشـ ــورى ،ب ـعــد ح ـصــولــه ع ـلــى أصـ ــوات
 37عـضـوًا ،فيما حصل منافسه مبارك
ال ـ ـك ـ ــواري ع ـل ــى  8أص ـ ـ ـ ــوات .وس ـي ـش ـغــل
الغانم ،الذي كان قد فاز بالتزكية بمقعد
الــدائــرة الخامسة ،موقع رئيس املجلس
مل ــدة أربـ ــع سـ ـن ــوات .وال ـغ ــان ــم الـ ــذي ولــد
فــي الــدوحــة عــام  ،1958ويحمل شهادة
فــي القانون مــن الــواليــات املتحدة ،تبوأ
مناصب دبلوماسية ووزاريــة مهمة في
قطر ،آخرها وزارة العدل والتي شغلها
ألكثر من  13عامًا.

وأرواح مدنيني في املناطق التي ينتشرون
بها في شمال غربي سورية» .وكانت «هيئة
تحرير الشام» أرسلت مساء األحد املاضي،
خـمـســة أرت ـ ــال عـسـكــريــة مــدج ـجــة بــالـســاح
الـثـقـيــل وال ــرش ــاش ــات امل ـتــوس ـطــة ،إل ــى جبل
التركمان بريف الالذقية ،وإلى محيط مدينة
جسر الشغور ،غربي محافظة إدل ــب ،وذلــك
لقتال «جنود الشام» و«جند الله» وجماعة
«السلطان عبد الحميد» .وأش ــارت مصادر
ّ
مقربة من «الهيئة» إلى أن عدد عناصر «جند
الله» يتراوح بني  50و 100عنصر ،وقد رفض
الفصيل التنسيق مع غرفة «عمليات الفتح
املبني» ،التي تضم عدة تنظيمات متشددة،
أو مــع «هـيـئــة تـحــريــر ال ـش ــام» ،أو «الجبهة

ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـت ـحــري ــر» الـ ـت ــي ت ـض ــم فـصــائــل
ســوريــة مـعــارضــة .وكــان الجهاز األمـنــي في
ّ
«هيئة تحرير ال ـشــام» ،قــد شــن فــي فبراير/
شـ ـب ــاط امل ــاض ــي ح ـم ـلــة اعـ ـتـ ـق ــاالت ط ــاول ــت
كـبــار القياديني فــي تنظيم «ح ــراس الــديــن»
املتشدد في الشمال الغربي من سورية ،في

تسعى «هيئة
تحرير الشام» إلى أداء
دور سياسي

تحاول «الهيئة» إثبات نفوذها بالشمال السوري (عمر حاج قدّ ور/فرانس برس)

مـحــاولــة لنفي صفة الـتـشــدد عــن «الهيئة».
ويـضـ ّـم الـشـمــال الـغــربــي ال ـســوري تنظيمات
ومجموعات متشددة تتبنى الفكر السلفي
الجهادي وتــدور في فلك تنظيم «القاعدة»،
وينضوي مسلحون من جنسيات عدة تحت
ل ــواء الـتـنـظـيـمــات ،ال ـتــي دائ ـم ــا م ــا تـتـصــارع
ألسباب تتعلق بالنفوذ .وهو ما دفع مصادر
مطلعة في محافظة إدلب ،إلى طرح تساؤالت
عن توقيت هذا التحرك من قبل «هيئة تحرير
الشام» باتجاه هذه املجموعات «التي دافعت
لــوقــت طــويــل عــن تــال استراتيجية حاكمة
في ريــف الالذقية أبــرزهــا تلة الكبينة» .ولم
تـسـتـبـعــد اح ـت ـمــال ت ـب ـ ّـدل خــري ـطــة الـسـيـطــرة
في شمال غربي سورية .وأضافت أنــه ربما
تغري هذه التحركات في ريف الالذقية قوات
الـنـظــام واملليشيات اإليــرانـيــة للتحرك على
األرض ،لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ت ـلــة الـكـبـيـنــة الـتــي
فشلت على مدى سنوات في االقتراب منها.
وأوضـحــت املـصــادر أن هــذه التلة «هــي خط
دفاع رئيسي عن مدينة جسر الشغور ،كبرى
مدن الريف الغربي إلدلب ،والتي ّ
تعد الهدف
األول لـ ـق ــوات ال ـن ـظ ــام م ـنــذ خ ــروج ـه ــا منها
بشكل مذل في عام .»2015
وي ـضــع ال ـبــاحــث ف ــي ال ـج ـمــاعــات اإلســامـيــة
عــرابــي عــرابــي مــا يـجــري فــي ري ــف الــاذقـيــة
«ف ــي س ـيــاق م ـح ــاوالت هـيـئــة تـحــريــر الـشــام
تنظيف منطقة نـفــوذهــا مــن أي مجموعات
أو تنظيمات غير منضبطة وغير مضمونة
ـث م ــع «ال ـعــربــي
ال ـ ـ ــوالء» .وي ـك ـشــف ف ــي ح ــدي ـ ٍ
ال ـجــديــد» أن مـسـلــم الـشـيـشــانــي ك ــان ي ــؤوي
ع ـن ــاص ــر م ـت ـش ــددة ف ــي الـ ـق ــرى األرب ـ ـ ــع ال ـتــي

يسيطر عليها ،تحديدًا مــن فصيل «حــراس
ال ــدي ــن» ،وه ــو م ــا ك ــان م ـصــدر قـلــق لــ»هـيـئــة
تـحــريــر الـ ـش ــام» .ويـ ــرى أن «الـهـيـئــة تـحــاول
مغازلة الجانب التركي ،على اعتبار أن ملف
التنظيمات املتشددة من امللفات الشائكة في
الشمال الغربي من ســوريــة» .ويقول عرابي
«إن الهيئة ومن خالل القضاء على العناصر
والـقـيــادات املتشددة ،تسعى للحصول على
دور سـيــاســي فــي املنطقة مــن قـبــل األط ــراف
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة» ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا «تــريــد
أن ت ـك ــون ط ــرف ــا ف ــي أي ح ــل س ـيــاســي مقبل
ألوضاع الشمال الغربي من سورية».
وتعليقًا عـلــى ال ـت ـطــورات ،ي ــرى الـبــاحــث في
مــركــز «ال ـح ــوار ال ـس ــوري» أحـمــد الـقــربــي في
ح ــدي ــث م ــع «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن «هـيـئــة
تحرير الشام ،ومنذ سيطرتها على محافظة
إدل ــب تعمل على مقاربتني .املـقــاربــة األولــى
داخلية وتقوم على فرض السيطرة الكاملة
على املحافظة ،والـحــد مــن نـفــوذ أي جماعة
يمكن أن تنافسها .وتتمثل املقاربة الثانية
الخارجية في سعي الهيئة لتسويق نفسها
على أنها مشروع يمكن التفاهم معه من قبل
األطراف الفاعلة في امللف السوري».
ويـشـيــر إلــى أن «الـهـيـئــة قـضــت عـلــى غالبية
الفصائل املــوجــودة فــي محافظة إدل ــب ،بما
فـيـهــا حــركــة أحـ ــرار ال ـش ــام ال ـتــي كــانــت أب ــرز
املنافسني» ،مضيفًا أن «هيئة تحرير الشام»
ترفض وجــود أي جهة إداري ــة ســواهــا حتى
ً
على مستوى التعليم ،فضال عــن محاوالت
قائد الهيئة أبو محمد الجوالني ،التقرب من
الغرب من خالل مقابالت صحافية.

انتخب البوندستاغ
(البرلمان) األلماني،
ً
رئيسة
االشتركية باربل باس
له ،أمس الثالثاء ،خلفًا
للمخضرم فولفغانغ
شويبله
برلين ــ شادي عاكوم

ُ
ان ــت ـخ ـب ــت ال ـن ــائ ـب ــة ع ــن الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي بـ ــاربـ ــل ب ـ ــاس ب ـغ ــال ـب ـي ــة 576
صــوتــا مــن أص ــل  736نــائـبــا ،رئـيـســة جــديــدة
لـ«البوندستاغ» (البرملان) األملاني العشرين،
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،خـلـفــا لـلـسـيــاســي املـخـضــرم
امل ـن ـت ـم ــي ل ـل ـح ــزب امل ـس ـي ـح ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
فولفغانغ شويبله .ويعتبر منصب رئاسة
ال ـبــرملــان واحـ ــدا مــن امل ــراك ــز الـخـمـســة املهمة
فــي أملــان ـيــا ،إل ــى جــانــب رئــاســة الـجـمـهــوريــة
وامل ـس ـت ـش ــاري ــة ورئـ ــاسـ ــة م ـج ـلــس ال ــوالي ــات
ورئاسة املحكمة الدستورية االتحادية.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـجـ ـلـ ـس ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـل ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ب ـعــد
االنـتـخــابــات التشريعية فــي  26سبتمبر/
أيـلــول املــاضــي ،رشـحــت الكتلة الـكـبــرى ،أي
ً
االشـ ـت ــراك ــي ،ب ــاس رئ ـي ـســة ل ـل ـبــرملــان ،عـمــا
بالتقاليد .وترأس شويبله جلسة االنتخاب،
بصفته «النائب الذي أمضى أطول فترة في
البوندستاغ من دون انقطاع» ،بعد التعديل

ال ـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـ ــام  2017تـ ـف ــادي ــا ل ـت ــرؤس
ّ
«رئـيــس ال ـســن» ،وال ــذي كــان حينها النائب
ع ــن ال ـي ـمــن ال ـش ـع ـبــوي أل ـك ـس ـنــدر غ ــاوالن ــد.
وشويبله نائب في البرملان منذ العام ،1972
أيام أملانيا الغربية.
وتـتـحـ ّـدر بــاس مــن فــالــزوم ،فــي دويـسـبــورغ،
التابعة ملنطقة الرور في والية شمال الراين
فستفاليا .وهي عضو في «البوندستاغ» منذ
عام  .2009وانتسبت إلى الحزب االشتراكي
ف ــي عـ ــام  ،1988وش ـغ ـلــت ب ــن ع ــام ــي 2013
و 2019منصب املدير التنفيذي للمجموعة
البرملانية لحزبها .كما تبوأت مناصب عدة،
مـنـهــا نــائـبــة لــرئـيــس الـكـتـلــة الـبــرملــانـيــة ملــدة
ً
ع ــام ــن ،ف ـض ــا ع ــن م ـســؤول ـيــات ـهــا الـحــزبـيــة
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـص ـح ـيــة وال ـب ـح ــث الـعـلـمــي.
وم ـع ــروف عــن ب ــاس انـتـمــاؤهــا إل ــى الـجـنــاح
اليساري فــي االشـتــراكــي ،وكــانــت مستشارة
الم ـعــة لــزمـيـلـهــا ك ــارل لــوتــربــاخ ،خ ــال أزمــة
وب ــاء كــورونــا .ولــم يـتــردد األخـيــر فــي القول
مــرارًا خــال حــواراتــه الصحافية إنــه يستمع
بانتظام إلى وجهة نظرها.
م ـه ـن ـيــا ،ح ـص ـلــت بـ ــاس ع ـلــى ت ــدري ــب مهني
كمساعدة في أحد املكاتب ،ثم عملت موظفة
مل ــؤس ـس ــة الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وتــاب ـعــت
دراستها لتصبح خبيرة في مجال التأمني
الـصـحــي وإدارة امل ـ ــوارد الـبـشــريــة .وشغلت
ُ
عضوية العديد من الجمعيات ،وتعتبر من
أهم املدافعات عن الحقوق االساسية لألفراد،
ّ
ف ــي ظ ـ ــل اع ـت ـم ــاده ــا ع ـل ــى «ت ـك ــاف ــؤ ال ـف ــرص
و«األمــان االجتماعي» في مبادئ سياستها
ال ـتــوج ـي ـه ـيــة .وس ـت ـك ــون بـ ــاس ث ــال ــث امـ ــرأة

تشغل ثــانــي أعـلــى منصب فــي أملــانـيــا ،بعد
االشتراكية أنـمــاري رينغر بــن عامي 1972
و ،1976وع ـض ــوة االتـ ـح ــاد امل ـس ـي ـحــي ريـتــا
سوسموث بني عامي  1988و.1998
ّ
ويــراهــن كـثـيــرون على هــدوئـهــا ال ــذي تتسم
ب ـ ـ ــه ،إلدارة جـ ـلـ ـس ــات ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ب ـس ــاس ــة،
خصوصًا في مرحلة أدت نتائج االنتخابات
التشريعية فـيـهــا ،إل ــى نـشــوء «بــونــدسـتــاغ»
ّ
معقد فــي تركيبته الحزبية .تجدر اإلشــارة
إلى أن اختيار باس لرئاسة «البوندستاغ»
ّ
عـ ــزز م ــن امـكــانـيــة ب ـقــاء رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
االشـ ـت ــراك ــي ف ــران ــك فــال ـت ــر ش ـتــاي ـن ـمــايــر فــي
منصبه في الربيع املقبل ،بعد بروز أصوات
ّ
داخــل االشتراكي تدعو إلــى تولي شخصية
قيادية من صفوفه منصب الرئاسة.
ف ــي ال ـغ ـض ــون ،تـسـتـمـ ّـر امل ـبــاح ـثــات ف ــي شــأن
تشكيل الحكومة الجديدة ،وســط ترجيحات
ّ
ب ـت ـســلــم االشـ ـت ــراك ــي أوالف شــول ـتــز منصب
ّ
املـسـتـشــاريــة خـلـفــا ألنـجـيــا م ـيــركــل ،ف ــي ظــل
خوضه مفاوضات لتشكيل ائتالف حكومي
مستقبلي مع حزبي الخضر والليبرالي الحر.
ّ
ً
وكــان االشتراكي قد حل أوال في االنتخابات
بحصوله على  25.7فــي املــائــة مــن األص ــوات،

ستكون باس ثالث
امرأة تترأس البوندستاغ
في التاريخ

واالت ـح ــاد املسيحي ثــانـيــا ،ب ـ ــ 24.1فــي املــائــة،
وحـ ـ ــزب الـ ـخـ ـض ــر ث ــالـ ـث ــا ب ـ ـ ـ ـ ــ 14.8فـ ــي امل ــائ ــة،
والليبراليون في املركز الرابع بـ 11.5في املائة.
ويضم البرملان االتحادي الجديد  736نائبًا،
ً
 256من النساء و 480رجال ،وبزيادة  27نائبًا
ّ
عــن الـ ــدورة الـســابـقــة .وه ـنــاك  92نــائـبــا تقل
أعمارهم عن  35عامًا .كما ارتفع عدد النساء
في البرملان من  30.7في املائة إلــى  34.7في
املائة ،مقارنة بانتخابات عام  .2017وازداد
عدد النواب من أصول أجنبية من  8في املائة
الى  11.3في املائة .وأصغر عضو في البرملان
هو النائبة عن حزب الخضر إميليا فيستر
( 23عامًا) من هامبورغ ،بينما بات ألكسندر
«حزب البديل» اليميني املتطرف
غاوالند من ّ
أكبر النواب سنًا عن عمر يناهز الثمانني.
وفـ ــي ســاب ـقــة تــاري ـخ ـيــة ان ـض ـمــت امل ـحــامـيــة
م ــن ح ــزب الـخـضــر آوت تـيـسـفــايـســوس إلــى
الـتـشـكـيـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ب ـعــد ان ـت ـخــاب ـهــا في
بلدية إيشفيغه ،غربي أملانيا ،لتصبح أول
امــرأة من أصــول أفريقية ،من إثيوبيا ،تصل
إلـ ــى ق ـب ــة الـ ـب ــرمل ــان األملـ ــانـ ــي .وفـ ــي الـنـسـخــة
البرملانية الجديدة احتفظ املحامون ومدراء
األع ـمــال واإلدارة بــال ـصــدارة ،بمجموع 532
م ـق ـع ـدًا .ي ـل ـي ـهــم ع ـل ـم ــاء ال ـع ـل ــوم اإلن ـســان ـيــة
وخـبــراء اإلعــان والتسويق وعلماء الثقافة
واإلعالميون بـ 65مقعدًا .وفي املرتبة الرابعة
يــأتــي الـعــامـلــون فــي امل ـجــال الـصـحــي واملـهــن
االجتماعية واملـعـلـمــون واملــربــون بمجموع
 59مقعدًا .وإلــى جانب التجار بمجموع 18
ّ
تتعد نسبة املــزارعــن والحرفيني
مقعدًا ،لم
ثمانية مقاعد.
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شرق
غرب
هجوم انتحاري استهدف
حافلة في أوغندا
أع ـل ـنــت ال ـشــرطــة األوغ ـن ــدي ــة ،أمــس
الثالثاء ،أن االنفجار الذي استهدف
حافلة ركاب قرب العاصمة كمباال،
مـســاء أول مــن أمــس اإلث ـنــن ،وأدى
ملقتل شخصني وجــرح آخرين ،كان
ه ـجــومــا ان ـت ـح ــاري ــا ن ـف ــذه مـتـطــرف
من «القوات الديمقراطية الحليفة»
(مجموعة متمردة) .وقــال املتحدث
ب ــاس ــم الـ ـش ــرط ــة ف ـ ــرد إي ـن ــان ـغ ــا إن
املهاجم ،الذي قتل «كان على الئحة
األع ـضــاء املـطـلــوبــن» مــن مجموعة
«القوات الديمقراطية الحليفة».
(فرانس برس)
القذافي وحفتر
يتعاقدان مع شركة
إعالنات إسرائيلية
قــالــت صـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل ه ـيــوم»
اإلسرائيلية ،أول من أمــس اإلثنني،
إن س ـيــف اإلسـ ـ ــام الـ ـق ــذاف ــي ،نجل
الـ ــزع ـ ـيـ ــم الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ال ـ ــراح ـ ــل م ـع ـمــر
ال ـق ــذاف ــي ،والـ ـل ــواء املـتـقــاعــد خليفة
حـ ـفـ ـت ــر (ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة) ،ت ـ ـعـ ــاقـ ــدا مــع
شــركــة إعــان ــات إســرائـيـلـيــة لتولي
ح ـم ـل ـت ـه ـمــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـلــرئــاســة
الـلـيـبـيــة .وأوض ـح ــت الـصـحـيـفــة أن

«أحــد أبناء حفتر وقع أخيرًا العقد
م ــع الـ ـش ــرك ــة ،الـ ـت ــي عـ ـ ــادت وتـلـقــت
فــي مــا بعد طلبًا مــن املــرشــح اآلخــر
(الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذاف ـ ـ ــي) ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال عـ ــارضـ ــة
أزي ـ ــاء تـعـيــش ف ــي دب ـ ــي» .وبـحـســب
الـصـحـيـفــة« ،ت ـب ـلــغ قـيـمــة الـعـقــديــن
عشرات املاليني من الدوالرات».
(األناضول)

القضاء الجزائري يفرج
مؤقتًا عن نبيل القروي
ق ـ ــرر الـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـجـ ــزائـ ــري اإلف ـ ـ ــراج
املؤقت عن املرشح الرئاسي السابق
ورئـيــس حــزب «قـلــب تــونــس» نبيل
القروي ،وشقيقه غازي القروي ،بعد
شـهــريــن مــن تــوقـيـفـهـمــا فــي مدينة
حــدوديــة داخــل الجزائر عبرا إليها
بطريقة غير شرعية .وقال املحامي
ال ـهــاش ـمــي بـ ـخ ــوش ،وك ـي ــل ال ــدف ــاع
عـ ــن ن ـب ـي ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــروي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،إن «قـ ــاضـ ــي الـتـحـقـيــق
ل ــدى الـقـطــب الـجـنــائــي املتخصص
ف ــي ق ـس ـن ـط ـي ـنــة أم ـ ــر ب ـ ــاإلف ـ ــراج عــن
األخــويــن ال ـقــروي وبــاقــي املتابعني
في القضية املفتوحة ضدهما ،بعد
تقديمهما ضمانات بالحضور إلى
جلسة املحاكمة التي لم يتم تحديد
تاريخها.
(العربي الجديد)
مقتل جندي تركي
بشمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية ،أمس
الثالثاء ،عن مقتل جندي وإصابة
آخر خالل عملية «مخلب الصاعقة»
في شمال العراق ضد حزب العمال
الكردستاني .وأوضحت الوزارة في
بيان ،أن «جنديًا قتل وأصيب آخر
ج ــراء انـفـجــار عـبــوة نــاسـفــة يــدويــة
ال ـص ـنــع وض ـع ـهــا مـسـلـحــو الـعـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ف ــي م ـن ـط ـقــة عـمـلـيــة
مخلب الصاعقة ،شمالي العراق».
(األناضول)
وفاة رئيس كوريا
الجنوبية األسبق روه
تاي وو
تــوفــي الــرئ ـيــس ال ـك ــوري الـجـنــوبــي
األس ـب ــق روه ت ــاي وو (الـ ـص ــورة)،

أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،ع ــن عـمــر  88عــامــا،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ــا أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ـ ــه وك ـ ــال ـ ــة
«ي ـ ــون ـ ـه ـ ــاب» ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ــأنـ ـب ــاء.
وأك ــد م ـســؤول بمستشفى جامعة
سيول الوطنية وفــاة روه مــن دون
أن يــذكــر ال ـس ـبــب .غـيــر أن روه كــان
فــي حــالــة صحية سيئة منذ 2002
عندما خضع لجراحة بعد إصابته
بسرطان البروستاتا .يذكر أن روه
هـ ــو أول رئـ ـي ــس م ـن ـت ـخــب شـعـبـيــا
لكوريا الجنوبية ،وتولى املنصب
في الفترة من  1988إلى .1993
(رويترز)

8

سياسة

اقتصاد

األربعاء  27أكتوبر /تشرين األول  2021م  21ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2613السنة الثامنة
Wednesday 27 October 2021

األربعاء  27أكتوبر /تشرين األول  2021م  21ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2613السنة الثامنة
Wednesday 27 October 2021

التحالف يقتل  85حوثيًا في مأرب

انسحاب إماراتي من معسكر العلم بشبوة
انسحبت قوات إماراتية،
أمس الثالثاء ،من معسكر
«العلم» في محافظة
شبوة شرقي اليمن،
تنفيذًا لتفاهمات سابقة
مع القوات الحكومية،
بوساطة سعودية

عدن ــ العربي الجديد

غ ـ ـ ـ ـ ــادرت الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة،
صـبــاح أم ــس ال ـثــاثــاء ،أح ــد أهــم
معسكراتها في محافظة شبوة
جـنــوب شــرقــي اليمن ،وهــو معسكر العلم،
وذل ــك عـلــى خلفية ض ـغــوط يمنية تطالب
بضرورة مغادرة جميع قوات اإلمــارات من
املحافظة النفطية .وأكدت مصادر عسكرية
ومـحـلـيــة ف ــي ش ـبــوة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
«م ـغــادرة الـقــوات اإلمــاراتـيــة معسكر العلم
فجر أمــس ،وتوجهها نحو منفذ الوديعة
ّ
ال ـس ـع ــودي ال ـي ـم ـنــي» ،بـيـنـمــا ت ــول ــت ق ــوات
الـ ـجـ ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي الـ ـت ــابـ ـع ــة ملـ ـح ــور عـتــق
العسكري (بمديرية عتق في شبوة) تأمني
محيط املعسكر «إلتمام إجــراءات استالمه
بالتنسيق مع الجانب السعودي» .وذكرت
ّ
املصادر أن قوات الجيش الوطني ستتسلم
معسكر العلم االستراتيجي بعد انسحاب
قـ ـ ــوات اإلمـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـن ــه ،وق ـ ــد ب ـق ــي بــداخ ـلــه
ج ـنــود يـمـنـيــون يـتـبـعــون ل ـقــوات التحالف
بعد إبالغهم بـضــرورة البقاء فــي املعسكر
حتى تسليمه إلى قوات الشرعية بواسطة
الجانب السعودي.
ّ
ووفـ ـ ــق امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ـ ــإن ع ـم ـل ـيــات ان ـس ـحــاب
الـقــوات اإلمــاراتـيــة مــن معسكر العلم تأتي
ضمن تفاهمات بني اليمنيني والسعوديني
واإلم ــاراتـ ـي ــن وال ـت ــي ق ـضــت خ ــال الـفـتــرة
املاضية بانسحاب القوات اإلماراتية بشكل
نـهــائــي م ــن مـحــافـظــة ش ـب ــوة .وبـ ــدأت أمــس
الـ ـث ــاث ــاء ،عـمـلـيــة االن ـس ـح ــاب م ــن معسكر
العلم ،على أن تنسحب الـقــوات اإلمــاراتـيــة
خــال األســابـيــع املقبلة مــن منشأة بلحاف
في مديرية عتق على بحر العرب.
وق ــال م ـصــدر أم ـنــي ف ــي ش ـب ــوة ،لــ«الـعــربــي
الجديد» ،إن القوات التي بقيت في محيط
مـعـسـكــر ال ـع ـلــم ه ــي قـ ــوات خ ــاص ــة ،مـشـيـرًا

إلــى أن «مــن بقي داخــل املعسكر هــم جنود
ي ـم ـن ـيــون م ــن ش ـب ــوة وخ ــارجـ ـه ــا ،وع ـم ـلــوا
تحت قيادة التحالف ،ومهمتهم حاليًا هي
حماية املعسكر حتى تستلمه قوات الجيش
الوطني مــن الـقــوات السعودية التي تولت
عملية تنسيق االنسحاب وكذلك التسليم».
ونفى املصدر وجود توتر كما يتم الترويج
في وسائل اإلع ــام ،مؤكدًا أن ما يتم يأتي
ض ـمــن ب ــرن ــام ــج وت ـف ــاه ـم ــات ب ــن األط ـ ــراف
املعنية وبإشراف سعودي.
وحتى عصر أمس ،لم يكن الجيش اليمني
قــد تسلم املعسكر بـعــد ،وس ــاد حــديــث عن
أن امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي ال ـج ـنــوبــي امل ــدع ــوم
إماراتيًا ،حــاول حشد قبائل من شبوة في
مـسـعــى م ـنــه مل ـنــع تـسـلـيــم املـعـسـكــر ل ـقــوات
ً
الشرعية أو من يصفهم بـ«اإلخوان» ،فضال
ع ــن ق ـيــامــه بـحـمـلــة إعــام ـيــة ض ــد سـلـطــات
ش ـبــوة وال ـشــرع ـيــة عـلــى خـلـفـيــة ال ـت ـطــورات
األخيرة .لكن الحقًا ،أشارت مصادر محلية
ّ
توجه اللواء علي
لـ«العربي الجديد» ،إلــى
بن علي املصبعي مع قوات كبيرة ،الستالم
معسكر العلم ،وهــو قائد ما يسمى محور
ش ـب ــوة ،مـشـيــرة إل ــى مـعـلــومــات تـفـيــد بــأنــه
يوالي املجلس االنتقالي ،لكنه يعمل ضمن
ق ــوات الـتـحــالــف ،وك ــان ي ـقــود ق ــوات كبيرة
وي ـقــاتــل ف ــي مـنــاطــق الـبـقــع واملــاح ـيــظ في
محافظة صعدة.
ويــأتــي هــذا االنـسـحــاب بعد تــوتــرات كــادت
ت ــؤدي إلــى انفجار عسكري فــي شـبــوة بني
قوات الشرعية والقوات اإلماراتية املوجودة
فــي املحافظة بعد اتـهــام السلطات املحلية
ال ـقــوات اإلمــاراتـيــة بالسعي لـتــدريــب قــوات
وم ـل ـي ـش ـيــات ل ــان ـق ــاب ع ـلــى ال ـشــرع ـيــة في
املحافظة ،ونشر الفوضى ومنع الحكومة
من إعادة تشغيل منشأة بلحاف على بحر
العرب وتصدير الغاز.
وفـ ـ ــي ي ــولـ ـي ــو/تـ ـم ــوز امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ــاص ــرت
القوات الحكومية اليمنية منشأة «بلحاف»
وم ـع ـس ـكــر «الـ ـعـ ـل ــم» ،وط ـل ـب ــت م ــن الـ ـق ــوات
اإلماراتية مغادرتهما ،وقبل اندالع معارك
بــن الجانبني تدخلت السعودية وأبــرمــت
اتفاقًا بني الطرفني يقضي بانسحاب قوات
أب ــوظ ـب ــي ،ب ـعــد  3أش ـه ــر ،أي ف ــي أك ـتــوبــر/
تشرين األول الحالي.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ك ــان ــت امل ـ ـعـ ــارك ال تـ ــزال
محتدمة في محافظة مأرب االستراتيجية،
وقد أعلن التحالف بقيادة السعودية أمس
مقتل  85عنصرًا من جماعة الحوثيني في
غــارات جوية خــال الساعات ال ــّ 24الفائتة.
وأوضـ ــح الـتـحــالــف ف ــي ب ـيــان أن ــه نــفــذ «21

لبنان :اضراب لدعم قطاع النقل
الجمال
بيروت ــ ريتا
ّ

من املقرر أن تنفذ اتحادات ونقابات قطاع النقل
الـبــري فــي لـبـنــان ،الـيــوم األرب ـع ــاء ،إضــرابــا عامًا
ّ
ف ــي ظ ــل سـيــر الـسـلـطــات بـمـســار رف ــع ال ــدع ــم من
دون خطة كاملة تفيد بشكل خــاص ذوي الــدخــل املـحــدود
وال ـس ــائ ـق ــن والـ ـع ـ ّـم ــال والـ ـفـ ـق ــراء .وي ـش ـمــل ال ـت ـح ـ ّـرك ف ــي ما
أطلق عليه «يــوم الغضب» نقاطًا عـ ّـدة من مختلف املناطق
اللبنانية حيث سيرفع السائقون العموميون الصوت عاليًا
بهدف تحقيق مطالبهم ومــن ضمنها إقــرار مشروع الدعم
لقطاع النقل ومنع التعديات الحاصلة.
وق ــال رئـيــس ات ـح ــادات ونـقــابــات قـطــاع الـنـقــل ال ـبــري بسام
طليس لـ«العربي الجديد» إن «موضوعني أساسيني وراء
ً
اإلض ــراب الـعــام ،هما أوال تنفيذ االتـفــاق بدعم قطاع النقل
وتأمني البنزين واملازوت املدعوم مع مبلغ مقطوع  500ألف
ليرة كل شهر للسائق على سبيل بدل قطع غيار وصيانة،
على أن تصدر وزارة االشغال والنقل تعرفة ثابتة بحدود
 10آالف ليرة لبنانية لسيارة األج ــرة «ســرفـيــس» و 5آالف

االقتراب
من لقب
أول «تريليونير»
في التاريخ

عناصر موالون للشرعية في شبوة (صالح العبيدي/فرانس برس)

من المتوقع أن
تنسحب القوات اإلماراتية
من منشأة بلحاف
عملية اس ـت ـهــداف» فــي منطقتي الـكـســارة
شـمــال غــرب م ــأرب والـجــوبــة جـنــوب مــأرب،
م ــا أدى إل ــى «ت ــدم ـي ــر  9آل ـي ــات الـعـسـكــريــة
والقضاء على  85عنصرًا إرهابيًا».
وعـ ـل ــى ج ـب ـهــة تـ ـع ــز ،ق ــال ــت وكـ ــالـ ــة «س ـب ــأ»
ب ـن ـس ـخ ـت ـهــا الـ ـت ــي ت ــدي ــره ــا الـ ـش ــرعـ ـي ــة ،إن
قــوات الجيش الوطني شنت أمــس هجومًا
عـنـيـفــا ع ـلــى م ــواق ــع ت ـمــركــز ال ـحــوث ـيــن في
ع ـ ــدد م ــن ج ـب ـه ــات غ ـ ــرب امل ـح ــاف ـظ ــة .وق ــال

مصدر عسكري لـ«املركز اإلعــامــي للقوات
امل ـس ـل ـح ــة» ،إن املـ ـع ــارك ت ــرك ــزت ف ــي جبهة
العنني ،على أط ــراف مديرية جبل حبشي،
وج ـب ـه ـتــي حـ ـ ــذران وال ـص ـي ــاح ــي .وأس ـف ــرت
املعارك عن «وقــوع خسائر بشرية ومادية
ك ـب ـيــرة ف ــي ص ـف ــوف مـلـيـشـيــا ال ـحــوث ـيــن»،
وفـ ــق املـ ــركـ ــز .ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـي ـن ـمــا ت ـتــواصــل
الجهود الدبلوماسية لحل األزمة اليمينة.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،وص ـ ــل ال ـس ـف ـي ــر ال ـفــرن ـســي
ل ـ ــدى ال ـي ـم ــن ج ـ ــان مـ ـ ــاري صـ ـف ــا ،وال ـس ـف ـيــر
ال ـهــول ـنــدي بـيـتــر دي ــري ــك ه ـ ــوف ،والـسـفـيــر
األملاني هوبيرت يوسيف ،والقائمة بأعمال
بعثة االتحاد األوروب ــي في اليمن ماريون
اللـ ـي ــس ،وامل ـب ـع ــوث ال ـس ــوي ــدي إلـ ــى الـيـمــن
بيتر سيمنبي ،إلــى العاصمة املؤقتة عدن
أمــس ،حيث التقوا بوزير الخارجية أحمد
عــوض بــن مـبــارك ،قبل اجتماعهم برئيس

لـيــرة لـلـفــان» .أمــا املــوضــوع الـثــانــي ،حسب طليس ،فيرتكز
على «تطبيق القانون لحماية القطاع مــن التعديات التي
ت ـمــارس ـهــا ال ـس ـي ــارات الـخـصــوصـيــة وال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة،
وبــال ـتــالــي ق ـمــع امل ـخــال ـفــات ال ـت ــي ت ـض ـ ّـر ك ـث ـي ـرًا بــالـســائـقــن
العموميني الــذيــن يدفعون بــدالت وتكاليف لقاء حيازتهم
اللوحة والعمل بطريقة شرعية».
وش ــدد طليس على «ض ــرورة تنفيذ امل ـشــروع ال ــذي وعدنا
ّ
ّ
والعمال واملعلمني
به من أجــل السائقني وكذلك املواطنني
ّ
وذوي ال ــدخ ــل املـ ـح ــدود وال ـف ـق ــراء ،وكـ ــل م ــن ي ـل ـجــؤون إلــى
ّ
السيارات العمومية للتنقل خصوصًا اآلن في ظــل ارتفاع
أسعار املحروقات ،وكذلك بهدف وضع ّ
حد للفلتان الحاصل
على صعيد التعرفة بحيث إن كــل سـيــارة بــاتــت تحتسب
تسعيرة خاصة بها ربطًا بالغالء املعيشي وتردي األوضاع
ّ
االقتصادية واالجتماعية» .وأكد أن «قطاع النقل يسعى إلى
ّ
بمجرد تحقيقها نلغي التحرك فورًا».
تحقيق املطالب والتي
وقال رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر لـ«العربي
الجديد» إن «الوعود كانت بوضع خطة متكاملة من شأنها
أن تفيد ذوي الــدخــل امل ـحــدود وجميع الـعـمــال والسائقني

ّ
واملتضررين من الغالء الحاصل وأزمة الــدوالر ،ومن بينها
البطاقة التمويلية ،بيد أن الحكومة عمدت إلى رفع الدعم
عن املحروقات قبل أن ّ
تقدم أي بديل في املقابل».
ّ
وأكد األسمر أننا «تلقينا وعودًا بأن خطة النقل العام باتت
عـلــى م ـشــارف التطبيق ونـحــن ننتظر الـتــرجـمــة العملية
امللموسة إلى جانب دعم النقل الخاص ،ونحن نستكمل
اتصاالتنا واجتماعاتنا ملواكبة العمل ألن كل التحركات
مستمرة إلى حني تحقيق املطالب» ،داعيًا املسؤولني إلى
«معالجة األزم ــة الـيــوم قبل الغد ألن التداعيات السلبية
الـخـطـيــرة ســريـعــة ج ـدًا وتــزيــد مـعــانــاة ال ـنــاس اجتماعيًا
ومعيشيًا».
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئـيــس نـقــابــة أص ـحــاب الـشــاحـنــات ،شفيق
القسيس ،فــي مؤتمر صحافي أمــس الـثــاثــاء ،لــإعــان عن
ّ
تفاصيل اإلض ــراب ونـقــاط الـتـجـ ّـمــع ،إن قـطــاع النقل البري
ّ
يعاني صعوبات كثيرة ،مؤكدًا أننا «لم نعد نستطيع تحمل
األعباء الكبيرة واملرهقة» ،مناشدًا جميع املسؤولني «إقرار
مطالب قطاع النقل البري للتخفيف عن املواطن والسائق،
باعتبار أن التحركات ستبقى حتى تحقيق املطالب».

الحكومة معني عبد امللك .وخالل اللقاء بني
السفراء وبن مبارك ،تطرق األخير للجهود
ُ
التي تبذل «الستكمال تنفيذ اتفاق الرياض
وتوحيد الصف ملواجهة الـعــدوان املستمر
ال ــذي تشنه مليشيا الحوثي على الشعب
اليمني» ،وفق مواقع يمنية.
من جهته ،اعتبر وزير اإلعالم اليمني ،معمر
اإلرياني ،أن «نزع سالح مليشيا الحوثيني
اإلرهابية ووقف التدخالت وتهريب السالح
اإليـ ــرانـ ــي ،ه ــي خ ـط ــوة أولـ ــى ن ـحــو ال ـســام
الحقيقي فــي اليمن .وأض ــاف اإلريــانــي في
ت ـصــريــح بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى تــأس ـيــس األم ــم
املتحدة وأسبوع نزع السالح ،أن «الحكومة
تـعـمــل عـلــى إن ـهــاء ال ـحــرب وإرس ـ ــاء الـســام
املستدام ،وبناء يمن آمن لليمنيني ال يشكل
ّ
مصدر قلق أو توتر أو تهديد لألمن والسلم
اإلقليمي والدولي».

ب ــات ــت ث ـ ــروة امل ـل ـيــارديــر
األميركي إيـلــون ماسك،
مـ ــؤسـ ــس شـ ــركـ ــة ت ـســا
ل ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــربـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أك ـ ـبـ ــر
م ـ ــن الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة
ل ـع ـمــاق ال ـن ـفــط الـعــاملــي
«إك ـســون مــوبـيــل» ،وهو
ف ـ ـ ــي ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه ل ـي ـص ـب ــح
«أول ت ــري ـل ـي ــون ـي ــر» فــي
التاريخ ،وفقًا لتوقعات
محللي بنك االستثمار
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي م ـ ـ ــورغ ـ ـ ــان
سـتــانـلــي .وق ـف ــزت ث ــروة
م ـ ــاس ـ ــك ،الـ ـ ـ ــذي يـصـنــف
أغ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــص فـ ــي
العالم ،إلى  288.6مليار
دوالر ،أول مـ ــن أمـ ــس،
وف ـقــا ملــؤشــر بلومبيرغ
لـ ـلـ ـمـ ـلـ ـي ــاردي ــرات ،حـيــث
أضــاف مالك تسال 36.2
مليار دوالر إلــى ثروته
في أعقاب ارتفاع أسعار
أس ـه ــم ال ـش ــرك ــة ،بـعــدمــا
ط ـل ـب ــت ش ــرك ــة «ه ـي ــرت ــز
غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ه ــول ــدي ـن ـغ ــز»
ل ـتــأج ـيــر الـ ـسـ ـي ــارات في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة نحو
 100ألف سيارة.
وي ـ ـع ـ ــد إيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون م ــاس ــك
م ــن أك ـثــر أث ــري ــاء الـعــالــم
وأم ـيــركــا إثـ ــارة لـلـجــدل،
خاصة في ظل اقتحامه
عالم العمالت املشفرة.

()Getty

لقطات

السطو على فرع بنك فلسطين
شجبت سلطة النقد الفلسطينية في بيان صدر عنها،
حادثة السطو على فرع بنك فلسطين ،أول من أمس،
في مدينة يعبد ،قضاء جنين ،معتبرة أن «ما حدث
من اعتداء وسطو مسلح على مقر أحد الفروع
المصرفية المرخصة خارج عن أخالق وعادات شعبنا».
وأشارت إلى التنسيق عالي المستوى مع األجهزة
األمنية بهدف متابعة هذا الحادث والوقوف على
تفاصيله ومالحقة الفاعلين .وأكدت سلطة النقد أن
الحادث لن يؤثر على سالمة الجهاز المصرفي ومتانته
وسياسة وتطلعات سلطة النقد والمصارف الستمرار
تقديم الخدمات المصرفية لكافة الفئات.

أرباح بنك «يو بي إس» ترتفع %9
أظهرت بيانات بنك «يو بي إس» السويسري إلدارة الثروات
ارتفاع صافي األرباح خالل الربع الثالث من  2021بنسبة
 %9على أساس سنوي ،بدعم األرباح المسجلة من قسم
الثروات .وأوضح البنك في بيان ،أمس الثالثاء ،أن صافي
الربح العائد للمساهمين بلغ  2.289مليار دوالر خالل هذه
الفترة ،مقابل  2.094مليار دوالر بالربع الثالث من .2020
وارتفعت أرباح البنك العائدة للمساهمين في فترة األشهر
التسعة األولى من عام  2021إلى  6.127مليارات دوالر،
مقارنة مع  4.927مليارات دوالر بالفترة المقابلة من .2020
وذكر البنك أنه قام بتسهيل استثمارات بقيمة إجمالية 26
مليار دوالر في األسواق العالمية ،حتى سبتمبر الماضي.

مبادرة مستقبل االستثمار في السعودية
انطلقت أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل
االستثمار  ،2021أمس ،في العاصمة السعودية
الرياض ،تحت عنوان «االستثمار في اإلنسانية» .تستمر
أعمال الدورة ثالثة أيام بمشاركة أكثر من  2000بعثة،
وخمسة آالف مشارك من صناع القرار ،وقادة شركات
وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع
أنحاء العالم ،وفق بيان للمبادرة .وقالت المخترعة
وسيدة األعمال السعودية غادة المطيري ،في الكلمة
االفتتاحية ،إنه في هذه النسخة الخامسة« ،سنواصل
إحضار وجمع العقول في أحد أفضل المناطق
شبابية في العالم» ،في إشارة للسعودية.

العسكر ووأد
أحالم السودانيين
مصطفى عبد السالم

آخر ما يشغل بال واهتمام
عبد الفتاح البرهان رئيس
املجلس العسكري في السودان
هو املواطن وأحواله املعيشية
املتدهورة منذ سنوات ،وبالتالي
فإن حديثه عن تحسني مستوى
معيشة املواطن ،وهي الكلمة
العابرة الواردة في خطاب إعالنه
االنقالب أول من أمس ،هو كالم
لالستهالك املحلي ليس إال،
وسبق أن وعد به مئات املستبدين
قبله ولم يفعلوا شيئا .فالرجل لم
يساعد املواطن على الخروج من
هاوية الغالء والفقر وتدهور البنية
التحتية ،ولم يمد يده لحكومة
حمدوك ملساعدتها على تحقيق
أبسط حقوق املواطن ومنها رفع
مستوى معيشته والحد من
قفزات أسعار السلع والخدمات،
ووقف موجة التضخم التي تعد
األعلى في العالم ،وتوفير فرصة
عمل ،والعثور على مقعد في
املدارس ،أو سرير في مستشفى،
أو دواء رخيص.
بل لعب برهان دورا خبيثا ساهم
في تفاقم األزمات املعيشية عبر
االتفاق مع الحكومة على اتخاذ
قرارات عنيفة بحق املواطن،
ومنها إلغاء دعم الوقود ورفع
أسعار األدوية والسلع األساسية
وتعويم الجنيه ،واالنبطاح
لصندوق النقد والتمهيد لخفض
الرواتب وبيع الشركات .والبرهان
لم يقدم على خطوة واحدة
ملعالجة أزمة الفقر املستشري،
ولم يفتتح مصنعا يخلق فرص
عمل للشباب العاطل ،ولم يهتم
بتطوير الصحة والتعليم ،بل راح
يدعم مركز املؤسسة العسكرية
في الهيمنة على األنشطة
االقتصادية .األمر نفسه يتكرر
مع «حميدتي» قائد قوات الدعم
السريع ونائب رئيس املجلس
العسكري الذي أصبح في صدارة
املشهد السياسي ،فآخر ما
يشغله ليس دعم عملية االنتقال
ً
الديمقراطية ،وصوال لالنتخابات
كما قال قبل أيام ،بل هدفه األول
هو الصعود لحكم البالد وربما
حكمها لألبد حتى ولو كلفه األمر
القيام بعدة انقالبات عسكرية
أخرى وارتكاب مجازر بحق
املواطنني ،كما فعلت قواته في
مجزرة القيادة العامة.
واملجلس العسكري الحاكم في
السودان ال تعنيه مقاومة موجة
الغالء التي جعلت السودان الدولة
األغلى ،وال يهمه القضاء على
الطوابير أمام األفران ومحطات
الوقود ،فهذا أمر قد يسعده ألنه
يشغل الناس عن متابعة الشأن
السياسي والعام ،وليس على
أجندته قضية غاية في األهمية
وهي تحقيق االكتفاء الذاتي من
القمح واألغذية ،وزيادة الصادرات،
وجذب االستثمارات الخارجية،
وتنشيط تحويالت املغتربني ،فهذه
القضايا خارج اهتمامه ،فكل ما
يهم أعضاء املجلس هو السطو
على السلطة واإلمساك بزمام
الحكم لألبد ومعها التمتع بالنفوذ
واملال والبزنس وحصد االمتيازات
واألموال الضخمة ،وقبلها وأد
أحالم املواطن في أن يتمتع
بخيرات وثروات بالده.

غالء النفط عالميًا يدفع تركيا لرفع أسعار البنزين
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

رفـ ــع اتـ ـح ــاد أصـ ـح ــاب م ـح ـط ــات الـ ــوقـ ــود ف ــي تــركـيــا
( ،)EPGİSأم ــس ال ـث ــاث ــاء ،س ـعــر ب ـنــزيــن ال ـس ـيــارات
بـمـقــدار  44سـنـتــا ،لـيــزيــد سـعــر الليتر مــن  7.92إلــى
 8.36ليرات في إسطنبول ،ومن  8.03إلى  8.47ليرات
في أنقرة ،ومن  8.03إلى  8.47ليرات في إزمير .وكان
االتحاد قد رفع في  24سبتمبر /أيلول املاضي سعر
بنزين السيارات « »LPGبمقدار  15قرشًا.
وج ــاء ذلــك بعد زي ــادة جمعية تنظيم ســوق الطاقة
التركية أسعار الكهرباء للمستهلكني  %15في مطلع

يوليو /تـمــوز املــاضــي ،وأتبعتها بــرفــع آخــر بنسبة
 %14.9اعتبارًا مــن األول مــن أكتوبر /تشرين األول
ال ـحــالــي ،لـيـصـبــح  71.22ل ـيــرة تــركـيــة مـقــابــل الـ ــ100
كيلوواط/ساعة.
وانعكس رفع أسعار املشتقات النفطية والكهرباء
على أسعار السلع واملنتجات بتركيا ،التي تشهد
ارتـفــاعــات زادت عــن  %70خــال عــام ،بحسب رصد
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،م ــع ت ـس ـج ـيــل م ــؤش ــر أس ـع ــار
املـسـتـهـلــك (ال ـت ـض ـخــم) ف ــي تــرك ـيــا ارت ـف ــاع ــا بنسبة
 1.25بــاملــائــة فــي سبتمبر /أي ـلــول املــاضــي ،ليبلغ
 19.58بــاملــائــة على أس ــاس سـنــوي .وارت ـفــع مؤشر

أسـعــار املنتجني خــال الشهر املــاضــي بنحو 1.55
باملائة على أساس شهري ،فيما بلغ  43.96باملائة
على أس ــاس سـنــوي ،لتبلغ نسبة ارت ـفــاع األسـعــار
املستهلك ،بحسب بيانات هيئة اإلحصاء التركية،
نحو  16.42باملائة ،وأسعار املنتجني بنسبة 33.83
بــاملــائــة اعـتـبــارًا مــن سبتمبر ،مـقــارنــة مــع مـعــدالت
األشهر الـ 12األخيرة.
ويــرى املحلل التركي خليل أوزون أن ارتفاع أسعار
ال ـغــذاء هــو حــالــة عــاملـيــة ،وه ــذا ال يعني أن األسـعــار
بتركيا لــم ترتفع أو لــن تــؤثــر على الـقــدرة الشرائية
للمستهلكني ،كما أن رفع أسعار الطاقة بتركيا أخيرًا،

9

بنحو  %15زاد وال شك من تكاليف اإلنتاج .ويضيف
أن الــدولــة رفـعــت الـحــد األدن ــى لــأجــور وتـقــدم دعمًا
مباشرًا وبطرائق متعددة ،سواء عبر التدخل بالبيع
ب ــاألس ــواق وبــأس ـعــار مـنــافـســة أو مــاحـقــة االحـتـكــار
وجشع التجار.
وي ـل ـفــت أوزون ،خ ــال ت ـصــريــح س ــاب ــق ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إلـ ــى أن ب ـ ــاده خ ــرج ــت ل ـتــوهــا م ــن آث ــار
كــورونــا ،وتـعــانــي مــن اسـتـهــداف سياسي وضغط
مـتـعــدد الـجـبـهــات ،وه ــذا سـبــب مـهــم بــرأيــه لتراجع
سعر الصرف الذي يعتبره السبب الرئيس لزيادة
األسعار ونسب الفقر.
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سورية

معيشة

هلع أسواق السودان:
إغالق المتاجر وقفزات باألسعار
تعاني أسواق السودان
من انعدام شبه تام
للسلع الضرورية
مع تهاوي حركة
البيع والشراء ،نتيجة
االضطرابات السياسية
واشتعال التظاهرات
احتجاجًا على االنقالب
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أدت ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات االن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب ف ــي
الـســودان إلــى جمود في األســواق،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ت ـ ـكـ ــرار
النداءات ،أمس الثالثاء ،بالدخول في عصيان
مــدنــي شــام ــل ،مــا أث ــر ب ـصــورة تـلـقــائـيــة على
األوضــاع املعيشية للمواطنني في البالد في
ظل إغالق معظم املتاجر واملخابز واملصارف
وحدوث قفزات بأسعار السلع الضرورية .كما
أعلن قطاع النفط في السودان تعليق تزويد
محطات الوقود باملشتقات النفطية.
ومع تزايد وتيرة دعــوات اإلغــاق الشامل في
البالد ومنع حركة املرور في املداخل الرئيسية
للكباري بالخرطوم تأثرت اإلجراءات املتعلقة
بمرور السلع من األســواق املركزية لألسواق
الفرعية بمناطق العاصمة.
وكـ ـ ــان ق ــائ ــد ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـس ــودان ـي ــة،
ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـب ــره ــان ،أع ـل ــن أول م ــن أم ــس،
حــالــة الـ ـط ــوارئ ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـس ــودان،
ّ
وح ــل مجلسي الـسـيــادة والـ ــوزراء فــي الـبــاد،
وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة
الدستورية .وفي اتصال هاتفي يقول التاجر
بالسوق املركزي في الخرطوم بحري ،أحمد
عــز الــديــن ،لـ«العربي الـجــديــد» :هناك انعدام
ت ـ ــام ل ـب ـعــض ال ـس ـل ــع م ــع ت ــوق ــف ش ـب ــه كــامــل
لحركة البيع والشراء نتيجة لتوقف الحركة
كـلـيــا حـيــث ال تــوجــد م ــواص ــات أو مــركـبــات
نـقــل عــامــة ،وم ــا تبقى مــن سـلــع فــي األس ــواق
أسعارها ارتفعت بصورة كبيرة .وفي األثناء،
أغلقت جميع املخابز أبوابها ،ما جعل غالب
املــواط ـنــن يـبـحـثــون عــن ال ـبــدائــل (الشعيرية
وامل ـع ـك ــرون ــة) .وي ـق ــول مـحـمــد إب ــراه ـي ــم ،وهــو
صــاحــب أح ــد امل ـخــابــز ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»:
«لقد نفد كــل املـخــزون مــن الدقيق إلــى جانب
انـعــدام الـغــاز ولــذا توقفنا عــن العمل فــي ظل
هــذه األوض ــاع الـصـعـبــة» .ومــن جــانـبــه ،يقول
املواطن إسماعيل هارون ،لـ«العربي الجديد»

إن أس ـع ــار «دق ـي ــق ال ـ ــذرة» ارت ـف ـعــت ب ـصــورة
كبيرة فــي األس ــواق املحلية مــن دون تحديد
سقف ،والكل بدأ يذهب إلى «املطاحن» لشراء
ال ــذرة بكميات كبيرة نتيجة الن ـعــدام الخبز
ت ـم ــام ــا ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم .وي ــؤك ــد ع ـب ــد ال ـغ ـفــار
ال ـس ـيــد ،وه ــو صــاحــب مـتـجــر ل ـتــوزيــع ال ـغــاز،
ف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «عــربــات
الغاز توقفت منذ يومني وهناك فجوة كبيرة
ســوف تـحــدث فــي غــاز الـطـهــو ،نتيجة لوقف
اإلمـ ــداد ألن ال ـشــركــات تــوقـفــت تلقائيا وهــذا
س ـيــؤثــر ب ـ ــدوره ع ـلــى امل ــواط ــن وت ـظ ـهــر بـعــده
مباشرة عمليات البيع في السوق السوداء».
يضيف« :كنا نبيع أسطوانة الغاز في حدود
 1000 -700جنيه ،لكن مــن املتوقع أن ترتفع
إلى أكثر من ألفي جنيه في ظل هذه الندرة».
التاجر عز الدين إبراهيم يقول« :هناك انعدام
ت ــام لـسـلـعـتــي الــدق ـيــق وال ـس ـكــر ف ــي الـبـقــاالت
وارتفاع لألسعار بصورة كبيرة نتيجة لهلع
امل ــواط ــن وش ـ ـ ــراءه ك ـم ـيــات ك ـب ـي ــرة» .ويـشـكــو
مواطنون من انعدام السيولة نتيجة إلغالق
البنوك أبوابها بسبب اإلض ــراب املعلن ،كما
أن توقف شبكة االتـصــاالت واإلنـتــرنــت أثــرت
بـصــورة مباشرة على تطبيقات التحويالت
الـنـقــديــة ،مــا جـعــل املــواطــن يشكو مــن انـعــدام
وق ـل ــة ال ـس ـيــولــة األمـ ــر الـ ــذي أث ــر ب ـ ــدوره على
تـفــاقــم األزمـ ــة .ع ــدد مــن الـتـجــار أكـ ــدوا توقف

800

ارتــفــع كيلو الــســكــر في
أســــواق الـــســـودان ،أمــس
الــثــاثــاء ،إلــى  800جنيه،
وكيلو الدقيق إلــى 900
جنيه ،فــي وقــت أغلقت
فــيــه مــعــظــم الــبــقــاالت
واألســواق أبوابها ،حسب
تجار لـ«العربي الجديد».
ّ

ّ
الشركات الكبرى عن ّ
مدهم بالدقيق واتهموا
بعض تـجــار الجملة باالستثمار فــي األزمــة
التي ّ
تمر بها البالد وإخفاء كثير من السلع،
ما ّ
تسبب في زيــادة األزمــة .أحد العاملني في
شركات توزيع الدقيق قال لـ«العربي الجديد»
إن كميات الدقيق باملخازن ال تتعدى يومني
فقط ،مضيفًا أن األحــداث السياسية الحالية
مـنـعـتـهــم م ــن ت ــوزي ــع الــدق ـيــق نـتـيـجــة إلق ـفــال
الـكـبــاري والـطــرقــات مــا جعل الشركة تتوقف
ع ــن ال ـع ـم ــل إلـ ــى ح ــن ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ح ـل ــول.
شركات توزيع املياه الغازية توقفت عن العمل
ت ـضــام ـنــا م ــع االح ـت ـج ــاج الـ ـع ــام واس ـت ـجــابــة
ملطالب السودانيني وقــال محمد الزين ،وهو
عامل توزيع بشركة مياه غازية« :تلقينا أوامر
مــن اإلدارة بــوقــف الـتــوزيــع إل ــى حــن انـجــاء
املوقف» .ويرى االقتصادي السوداني ،أحمد
إبــراهـيــم ،إن األوض ــاع املتأزمة التي تمر بها
البالد انعكست آثارها املباشرة على أسعار
السلع .ويـقــول« :هناك نــدرة في جميع أنــواع
السلع وهـنــاك أيـضــا انـتـهــازيــون يستثمرون
ف ــي ه ــذه األزم ـ ــة وي ـق ــوم ــون ب ـت ـخــزيــن الـسـلــع
لبيعها في السوق السوداء» .ويؤكد إبراهيم
أن أزم ــة ش ــرق ال ـس ــودان ال ت ــزال حــاضــرة في
املشهد االقتصادي باعتبار أنها اثرت بصورة
م ـبــاشــرة عـلــى امل ـخ ــزون م ــن الــدق ـيــق والـسـكــر
وال ـس ـلــع األخ ـ ــرى ال ـض ــروري ــة .وك ــان ــت وزارة
التجارة والتموين أكــدت ،في بيان سابق ،أن
مخزون السلع شارف على االنتهاء مع العلم
أن أص ـحــاب املـخــابــز لــديـهــم مـشــاكــل متعددة
تتعلق بملحقات العمل األســاسـيــة مــن زيت
وم ـلــح وخ ـم ـيــرة وك ـهــربــاء ،بـحـســب إبــراه ـيــم.
وارتـفــع كيلوغرام السكر أمــس الـثــاثــاء ،إلى
ُ 800جنيه وكيلو الدقيق إلــى  900جنيه في
وق ــت أغـلـقــت فـيــه معظم ال ـب ـقــاالت واألس ــواق
أبوابها ،حسب ّ
تجار لـ«العربي الجديد».
وقـ ــالـ ــت األمـ ـيـ ـن ــة الـ ـع ــام ــة ال ـس ــاب ـق ــة ل ـ ـ ــوزارة
التجارة ،آمــال صالح سعد ،إن حركة العقود
التجارية قلت بشكل كبير ،بعد بداية إغالق
ميناء بورتسودان ،وحذرت من مشكلة كبيرة
تــواجــه حــركــة انـسـيــاب الــدقـيــق فــي العاصمة
والواليات إذا استمر اإلغالق ،داعية لضرورة
اإلســراع في حل املشكلة .وفي سوق العمالت
األجـنـبـيــة تــوقــف بـنــك ال ـس ــودان امل ــرك ــزي عن
إص ــدار نشرته اليومية التي تحدد األسعار
نـتـيـجــة ل ـلــوضــع ال ـس ـيــاســي ف ــي الـ ـب ــاد .كما
ش ـهــد س ــوق ال ـع ـمــات امل ـ ــوازي تــوق ـفــا أيـضــا
نتيجة لــاضـطــرابــات السياسية ،إال أن أحد
املتعاملني في السوق قال لـ«العربي الجديد»
إن سعر الدوالر بالسوق السوداء استقر عند
 450جنيهًا قـبــل يــومــن لـعــدم وج ــود نشاط
وتوقف حركة الصادر والوارد.

 1.5مليون ليرة تكلفة معيشة األسرة
عبد اهلل البشير

ي ــواج ــه امل ــواط ـن ــون ف ــي امل ـنــاطــق الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة ق ــوات
ســوريــة الديمقراطية شـمــال شــرقــي ســوريــة أزم ــة فــي تأمني
امل ــدخ ــول لـلـمـعـيـشــة ال ـيــوم ـيــة ،م ــع ت ــدن ــي األجـ ـ ــور وارت ـف ــاع
األسعار الذي شمل املواد الغذائية والوقود ومواد أساسية
منها الخبز والسكر .وفي املتوسط تحتاج العائلة املتوسطة
شهريًا في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة إلى
نحو  1.5مليون ليرة ( 427دوالرًا) للعيش بحدود متطلبات
الحياة من الغذاء واملصاريف واملتطلبات.
يتحدث نعيم أبو شهابي ،وهو رب أسرة ّ
مكونة من  8أفراد،
لـ«العربي الجديد» ،عن تكاليف الحياة اليومية ،ويقول:
«املعيشة أصبحت صعبة جدًا ،خاصة لعائلة مثل عائلتي
املكونة من ستة أطفال إضافة لي ولزوجتي .العائلة مكونة
من ثمانية أشخاص ،نحتاج في اليوم الواحد إلى ما بني
 30إلــى  40ألــف ليرة ( 11.3 - 8.5دوالرًا) ،وذلــك ملصاريف
الـطـعــام وال ـشــراب ومـصــاريــف أخ ــرى يــومـيــة ،وذل ــك ضمن
الحدود الدنيا» .يوضح أبــو شهابي أن النفقات األخــرى،
كـنـفـقــات ال ـع ــاج وال ـح ـصــول عـلــى أدويـ ــة إض ــاف ــة لنفقات
زي ــارة الـضـيــوف للعائلة ،هــي خ ــارج حـســابــات املـصــروف
الـيــومـيــة لـلـعــائـلــة .وأشـ ــار امل ــواط ــن ال ـس ــوري إل ــى أن لــديــه
ً
أطفاال يرتادون املدرسة وكل منهم بحاجة ملبلغ  1000ليرة
كمصروف يومي هو ملزم به.
يـضـيــف أي ـضــا« :وج ـبــة ال ـغ ــداء فــي ح ــال أردنـ ــا ش ــراء فــروج
تـتـجــاوز  25ألــف لـيــرة ،وذل ــك كــون الــدجــاجــة الــواحــدة يصل
سعرها إلى  18ألف ليرة ( 5دوالرات) ،ونحن بحاجة لشراء
الخبز الذي يكلف ما بني  4و 5آالف يوميًا ( 1.4 - 1.1دوالر)،
إضافة إلى خضار بحوالي  5آالف ليرة سورية ( 1.4دوالر)».
ويــؤكــد أبــو شهابي الــذي يعمل مــع اثـنــن مــن أف ــراد عائلته
لـتــأمــن امل ـصــاريــف أن ال ـعــائــات الـتــي تعتمد عـلــى شخص
واحد في مدخولها ،وال يتجاوز أجره  400ألف ليرة سورية

األزمة السياسية تزيد التعقيدات المعيشية للسودانيين (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

شهريًا ( 114دوالرًا) ،بالكاد تستطيع توفير الحاجة اليومية
من الطعام ،وهي محرومة من الكثير من أساسيات الحياة
وتعيش بحالة صعبة .وهذه العائالت محرومة من الفواكه
ّ
والحلويات .وأوضح أن العائلة املكونة من  5أفراد تحتاج إلى
نحو مليون ونصف مليون ليرة لتعيش في الحدود الدنيا
للدخل اليومي .الستيني يونس أبو حسني ،املعيل الوحيد
ألسرته في الوقت الحالي ،يتحدث لـ«العربي الجديد» عن
الــواقــع الـيــومــي وال ـحــد األدن ــى املـطـلــوب مــن الــدخــل ملعيشة
ً
أســرتــه ،قــائــا« :لــدي  7بنات وول ــدان ،ابني الكبير بعمر 28
عــامــا وهــو مــريــض غير ق ــادر على الـعـمــل ،أمــا ابـنــي الثاني
فصغير وال يستطيع أن يعمل ،وأنــا املعيل الوحيد لهم في
الوقت الحالي» .يوضح أنه بعمر  60عامًا وبالكاد يستطيع
توفير الــدخــل اليومي ألســرتــه ،التي تحتاج كما يؤكد إلى
نـحــو مـلـيــون و 400أل ــف ل ـيــرة س ــوري ــة شـهــريــا ف ــي ال ـحــدود
الدنيا للمصروف .كما أن الديون تراكمت عليه ويبلغ دينه
في الوقت الحالي  20مليون ليرة ( 5700دوالر).
فــي املـقــابــل ،أكــد مصدر محلي مــن مدينة القامشلي ،رفض
ذكــر اسمه ،لـ«العربي الجديد» ،أنــه مع حلول فصل الشتاء
قد يبلغ الحد األدنــى املطلوب ملعيشة العائلة مليوني ليرة
سورية شهريًا ،كونه مع بداية كل فصل شتاء تشهد املنطقة
ارتفاعًا في أسعار املواد األساسية وتراجعًا في فرص العمل،
مع انخفاض مشاريع البناء واإلنشاءات في فصل الصيف.
من جانب آخر فرض تفشي فيروس كورونا ضغوطًا إضافية
على العائالت وزاد مــن حجم املصاريف اليومية املطلوبة
لها .ويعيش السوريون في ظل أزمــات معيشية متصاعدة
بسبب تـهــاوي العملة املحلية ،إذ يبلغ سعر ال ــدوالر نحو
 3500ليرة سورية ،ما ساهم في ارتفاعات كبيرة في أسعار
السلع والـخــدمــات .كــذلــك يعاني املــواطـنــون مــن شــح السلع
وارتـفــاع أسـعــار الــوقــود وانقطاع الكهرباء .وأك ــدت بيانات
حديثة ارتفاع نسب البطالة والفقر إلى مستويات قياسية
في مختلف املناطق السورية.

ارتفاع األسعار يرهق المواطنين في شمال شرق سورية (فرانس برس)

تقارير عربية
مال وناس

تونس تتقشف :وعود سعيّد بتحسين المعيشة تتبخر
تونس ـ إيمان الحامدي

تتجه حكومة تــونــس نحو تقييد ال ــواردات
وبــدء تطبيق إجــراءات تقشفية ،بهدف الحد
من نزيف العملة والحفاظ على مخزون النقد
األج ـن ـب ــي امل ـت ــراج ــع بـسـبــب سـ ــداد ال ـق ــروض
الخارجية وزيادة واردات املواد األساسية.
وفــي اجتماع لــه بمجلس ال ــوزراء ،مؤخرًا،
ق ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي ق ـيــس س ـعـ ّـيــد إنــه
ي ـت ـعـ ّـن تـطـبـيــق س ـيــاســة تـقـشـفـيــة تتحمل
جميع الفئات أعـبــاء هــا ،والـحــد مــن توريد
امل ـ ـ ـ ــواد ال ـك ـم ــال ـي ــة والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات الـ ـف ــاخ ــرة،
ّ
ملمحا إلى إمكانية إصــدار قـ ّـرارات في هذا
ّ
سعيد إلى التقشف وترشيد
االتجاه .ودعا

توقعات بموجة غالء جديدة لمختلف السلع ()Getty

النفقات العمومية والـ ــواردات والتشجيع
على استهالك املنتجات التونسية .وقــال:
ـف ألن ـن ــا ف ــي مـعــركــة
«ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـت ـق ـشـ
تحرير وطني» ،مؤكدا ّأنه ّ
تحدث مع رئيسة
الحكومة نجالء بــودن عــن الـسـيــارات التي
ً
يتم استيرادها بمئات املاليني« ،فضال عن

مطالب باعتماد
سياسة اقتصادية مرنة
لمقاومة االنكماش

املــواد التي ال نحتاجها» .واعتبر مهتمون
ب ــالـ ـش ــأن االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي أن ت ـل ـم ـيــح س ـعـ ّـيــد
إل ـ ــى دخـ ـ ــول الـ ـب ــاد ف ــي م ــرح ـل ــة تـقـشـفـيــة،
وإمـكــانـيــة تقييد ال ـ ـ ــواردات ،تمهيد ملــا قد
تحمله فـصــول قــانــون امل ــوازن ــة التكميلية
للعام الحالي ومشروع موازنة العام القادم
من إج ــراءات بشأن خفض حصص توريد
ال ـع ــرب ــات ال ـتــي ت ـصــدرهــا وزارة ال ـت ـجــارة،
وتقييد تــوريــد امل ــواد الكمالية ،إلــى جانب
إمكانية فــرض ضــرائــب جــديــدة على املــواد
امل ـس ـتــوردة مــن أج ــل تعبئة املـ ــوارد لفائدة
املوازنة العامة.
ّ
سعيد
أثــارت دعــوة الرئيس التونسي قيس
إلى «التقشف وترشيد نفقات الدولة والحد

م ــن االسـ ـتـ ـي ــراد» جـ ــدال واسـ ـع ــا ف ــي ت ــون ــس،
وذل ــك تــزام ـنــا م ــع رك ــود اق ـت ـصــادي وضـعــف
فــي اإلن ـت ــاج فـيـهــا .كــذلــك اخـتـلـفــت تقييمات
املختصني في الشأن االقتصادي حول جدوى
السياسة التقشفية التي ستعتمدها الحكومة
في الظرف االقتصادي الحالي ،والتي تأتي
على عكس وعود الرئيس التونسي بتحسني
معيشة املواطنني بعد إج ــراءات  25يوليو/
تـمــوز املــاضــي بـحــل الـبــرملــان وإقــالــة حكومة
هشام املشيشي.
ويـ ــرى الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي مـحـمــد منصف
الـ ـش ــري ــف أن الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـت ـق ـش ـف ـيــة ال ـتــي
اعتمدتها الحكومات السابقة أثبتت فشلها
وت ـس ـب ـبــت ف ــي ان ـك ـم ــاش اق ـت ـص ــادي قـيــاســي
فاقمتها تأثيرات الجائحة الصحية ،معتبرا
أن مـكــافـحــة االن ـك ـمــاش االق ـت ـصــادي تحتاج
إلـ ــى إنـ ـف ــاق ت ـ ّ
ـوس ـع ــي ي ـس ــاعــد ع ـلــى تـحــريــك
االسـتـثـمــارات العامة وزي ــادة النمو مــن أجل
خلق الـثــروة والـحــد مــن نسب البطالة .وقــال
الشريف لـ«العربي الجديد» إن تونس ّ
تطبق
سياسة تقشفية منذ س ـنــوات ،تــرتــب عليها
خفض مخصصات االستثمار في املوازنات
امل ــاض ـي ــة وت ـج ـم ـيــد ال ـت ــوظ ـي ــف ف ــي ال ـق ـطــاع
الحكومي منذ نحو  5سنوات ،مشيرا إلى أن
ّ
هذا التقشف تسبب في تأخير تنفيذ مشاريع
استثمارية حكومية أثــر بشكل سلبي على
الخدمات العامة.
وطـلــب الخبير االقـتـصــادي اعـتـمــاد سياسة
اقتصادية مرنة ملقاومة االنكماش وتنشيط
م ـح ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ،بـتـخـفـيــف ال ـق ـي ــود عـلــى
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـخ ــاص ــة وم ـك ــاف ـح ــة ال ــري ــع
لـتـشـجـيــع ال ـق ـط ــاع ــات ذات ال ـق ـي ـمــة امل ـضــافــة
العالية ،ال سيما الشركات الناشئة .وأشــار
فــي سـيــاق متصل إلــى أن واردات الـسـيــارات
الفاخرة ال تشكل خطرا على رصيد العملة،
بل تعد رافــدا جبائيا مهما باعتبار أن نحو
 %40من أثمان السيارات تذهب إلى الضرائب.
وتـقـيـيــد الـ ـ ــواردات إجـ ــراء سـبــق أن اعتمدته
ح ـك ــوم ــة ال ـش ــاه ــد عـ ــام  2018ل ـك ـبــح ان ـه ـيــار
العملة ،بعدما ّ
سجل الدينار تراجعا قياسيا
في سعره مقابل الدوالر قدر بنحو  27باملائة.

وف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول  ،2018أعـطــى
الـبـنــك امل ــرك ــزي الـتــونـســي تـعـلـيـمــات مـشــددة
لـلـبـنــوك ال ـعــامـلــة ف ــي ال ـب ــاد ،تـقـضــي بــوقــف
ت ـم ــوي ــل ال ـس ـل ــع االس ـت ـه ــاك ـي ــة ب ـه ــدف ال ـحــد
مــن العجز الـتـجــاري للبالد وحـمــايــة العملة
املحلية ووق ــف الـضـغــط عـلــى س ــوق الـصــرف
األج ـن ـب ــي .وأمـ ــر «املـ ــركـ ــزي» حـيـنـهــا الـبـنــوك
املحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات
ح ــوال ــي  220مـنـتـجــا اس ـت ـهــاك ـيــا ،لـتـشــديــد
القيود على االستيراد ،سعيا لخفض العجز
الـتـجــاري القياسي ،بعد قــرار سابق بزيادة
الرسوم الجمركية على عدة مواد استهالكية.
وقــال الخبير االقتصادي رضــا شكندالي إن
ال ـب ــاد تـحـتــاج إل ــى وض ــوح ف ــي سياساتها
االقـتـصــاديــة إلن ـهــاء الـغـمــوض ال ــذي يكتنف
الــوضــع ال ـعــام ،مشيرا إلــى أن ذلــك سيساعد
على إيجاد حلول ألزمة املالية العامة ويبعث
رسائل إيجابية للمستثمرين .وأفاد شكندالي
فــي تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» بــأن وجــود
صعوبات لتعبئة موارد خارجية قد يزيد من
الحاجة إلى التمويل املباشر عن طريق البنك
املــركــزي ،وهــو حل ستكون له نتائج وخيمة
على معيشة التونسيني ،بسبب التداعيات
التضخمية ملــواصـلــة الـلـجــوء نحو التمويل
الــداخ ـلــي املـكـثــف عـبــر إج ـبــار الـبـنــك املــركــزي
على ضخ السيولة لتمويل املوازنة.
ورأى الخبير االقتصادي أن تداعيات اللجوء
إلى التمويل املباشر للبنك املركزي تتعارض
مـ ــع مـ ــا وعـ ـ ــد بـ ــه ال ــرئـ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد بـخـفــض
األسـ ـ ـع ـ ــار وت ـح ـس ــن م ـع ـي ـش ــة ال ـت ــون ـس ـي ــن،
مؤكدا أن انفالت التضخم ّ
يهدد التونسيني.
ووصــف الشكندالي الــوضــع االقـتـصــادي في
البالد بـ«اللحظة الفارقة» التي تضع القيادة
السياسية في ورطــة نتيجة شح التمويالت
الخارجية وتداعياتها على التوازنات املالية
لتونس ،وفق قوله.
وك ـش ـفــت ب ـي ــان ــات رس ـم ـيــة مل ـع ـهــد اإلح ـص ــاء
الـحـكــومــي أن قـيـمــة واردات ال ـب ــاد ارتـفـعــت
خ ـ ــال األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـعــة األول ـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة
الحالية بنسبة  21باملائة ،وهو ما ساهم في
ارتفاع عجز امليزان التجاري.

الخطوط
المغربية نحو
الدوحة

أع ـل ـنــت ال ـخ ـطــوط املـلـكـيــة املـغــربـيــة
ال ـت ــوج ــه ن ـحــو اس ـت ـئ ـنــاف خطيها
امل ـب ــاش ــري ــن ال ـل ــذي ــن ي ــرب ـط ــان بــن
ميامي بالواليات املتحدة والدوحة
بقطر .وقــالــت الناقلة الوطنية ،في
ب ـي ــان ل ـه ــا ،م ـس ــاء أول م ــن أم ــس،
إنها ستستأنف اعتبارًا من الثاني
عـشــر مــن ديـسـمـبــر/كــانــون األول
املقبل ،خطها الـجــوي املباشر بني
ال ــدار البيضاء وميامي بالواليات
املتحدة األميركية ،وستطلق خطًا
مباشرًا بني الدار البيضاء والدوحة
في الرابع والعشرين من ديسمبر
املقبل .وكان الخطان قد أغلقا في
شهر مارس/آذار من العام املاضي،
ف ــي س ـيــاق ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي اتـخــذت
في مارس من العام املاضي ،الذي
شهد بداية األزمة الصحية الناجمة
ع ـ ــن ت ـف ـش ــي فـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا.
وأوض ـحــت الـخـطــوط املـغــربـيــة ،أنــه
سيجري تأمني الــرحــات املنطلقة
م ــن مـ ـط ــار ال ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء نـحــو
ميامي بوتيرة رحلتني في األسبوع
ع ـلــى م ــن ط ــائ ــرة «787 Boeing
.»Dreamliner

اليمن

عرضة للصدمات
تحويالت الماليين ُ
تعز ــ زكريا الكمالي

لـعـبــت ال ـت ـحــويــات ال ـن ـقــديــة الــداخـلـيــة
والخارجية دورا محوريا في مساعدة
م ــاي ــن ال ـي ـم ـن ـيــن ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل مــع
الـصــدمــات االقـتـصــاديــة املـتــاحـقــة منذ
بـ ــدء ال ـ ـنـ ــزاع ق ـب ــل ن ـح ــو  7س ـ ـنـ ــوات ،إال
أن شــريــان ال ـح ـيــاة الــوح ـيــد ال ــذي حــال
دون انــزالق البالد إلــى مجاعة حقيقية
طـيـلــة ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ب ــات ه ــو اآلخ ــر
ضحية لـصــدمــات م ــزدوجــة .وساهمت
ال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج،
وخصوصا من دول الخليج ،في تعزيز
قــدرة آالف األســر اليمنية على مجابهة
التدهور االقتصادي إثر انهيار العملة
وف ـقــدان مـصــادر الــدخــل ،فيما حافظت
ال ـت ـح ــوي ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى مـسـتــوى
مـعــن مــن الـعـيــش ال ـكــريــم آلالف األســر
واملوظفني القاطنني في مناطق سيطرة
ونفوذ جماعة الحوثيني املحرومني من
الرواتب.
وج ـ ـ ــراء االنـ ـهـ ـي ــار ال ـق ـي ــاس ــي ف ــي سـعــر
العملة اليمنية والـتــي تـجــاوزت حاجز
 1300ري ـ ـ ــال م ـق ــاب ــل الـ ـ ـ ـ ــدوالر ال ــواح ــد
خــال الفترة األخـيــرة ،أوقفت الحكومة
املعترف بها دوليا التحويالت الداخلية
بشكل مؤقت وألغت تراخيص نحو 72
شركة وشبكات تحويل أم ــوال داخلية
مـنــذ مـنـتـصــف أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
ال ـج ــاري وح ـتــى أول م ــن أمـ ــس ،عندما
أص ـ ــدر ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ف ــي عـ ــدن قـ ــرارا
إضــاف ـيــا بـمـنــع الـتـعــامــل مــع  7شبكات
ت ـحــويــل رئ ـي ـس ـيــة .وت ـس ـعــى الـحـكــومــة
اليمنية لكبح االنهيار الحاصل للعملة
امل ـح ـل ـيــة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد ش ـب ـهــات بــأن
املضاربني يقومون بنقل النقد األجنبي
م ـ ــن ع ـ ـ ــدن وح ـ ـضـ ــرمـ ــوت ومـ ـ ـ ـ ــأرب إل ــى
املناطق الخاضعة للحوثيني.
ول ــم تـنـجــح ال ـتــدخــات املـتــاحـقــة الـتــي
نفذها بنك عدن خالل  10أيام مضت في
تعافي العملة .وقال صرافون لـ«العربي

الجديد» ،إن أسعار الصرف في مناطق
الحكومة سجلت ،أمــس الثالثاء1290 ،
ري ـ ــاال أم ـ ــام ال ـ ـ ـ ــدوالر ال ـ ــواح ـ ــد .وت ـه ــدد
القيود الحكومية األخيرة شريان حياة
آالف األسر التي تعتمد على تحويالت
داخـ ـلـ ـي ــة شـ ـه ــري ــة قـ ــادمـ ــة مـ ــن املـ ــراكـ ــز
االق ـت ـصــاديــة فــي ع ــدن ومـ ــأرب ومــديـنــة
تعز ،على شكل إعــانــات مــن األق ــارب أو
مرتبات شهرية من مؤسسات حكومية.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة ف ــي مــديـنــة
تعز لـ«العربي الجديد» ،إن التحويالت
الداخلية تراجعت بشكل قياسي خالل
األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة م ــع إغـ ــاق ه ــذا ال ـعــدد
ال ـك ـب ـيــر م ــن ش ــرك ــات ال ـص ــراف ــة وكــذلــك
اتـســاع ال ـفــارق بشكل كبير بــن أسعار
الصرف في مناطق الحكومة ومناطق
الحوثيني إلى نحو  120باملائة.
ووص ـف ــت املـ ـص ــادر ،ال ـت ــي رف ـض ــت ذكــر
اس ـم ـه ــا ،ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـح ـك ــوم ـي ــة بــأن ـهــا
ج ــائ ــرة ،وخ ـص ــوص ــا أن ال ـع ـش ــرات من
الشركات املغلقة ال عالقة لها باملضاربة،
الفتة إلــى أن البنك املركزي يعرف على
وجه الدقة من هي الشركات التي تقوم
بسحب النقد األجنبي من السوق ومع
ذلــك لــم يتم إيـقــاف عملها كونها تتبع
لنافذين .وحسب املـصــادر ،فــإن شبكة
املضاربني ال تقوم بنقل األمــوال بشكل
يومي من مناطق الشرعية إلى مناطق
ال ـح ــوث ـي ــن ،ب ــل ت ـع ـمــل ع ـل ــى تـقـيـيــدهــا
دفـ ـت ــري ــا فـ ــي حـ ـس ــاب ــات لـ ـ ــدى ش ــرك ــات
الـ ـص ــراف ــة ،وهـ ــو م ــا ت ـس ـعــى ال ـح ـكــومــة
لوقفه أيضا ،بعد تحذيرها التجار من
إنشاء حسابات لدى الصرافني.
وأدى ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق املـ ـ ـه ـ ــول ف ـ ــي أس ـ ـعـ ــار
الـ ـص ــرف إلـ ــى ت ـض ــرر ش ــرائ ــح مختلفة
من املستفيدين .ووفقا لنشوان أحمد،
وهو موظف حكومي يقطن في مناطق
س ـي ـطــرة ال ـحــوث ـيــن ش ــرق ــي ت ـع ــز ،فــإنــه
ل ــم ي ـعــد يـتـقــاضــى م ــن رات ـب ــه س ــوى 40
باملائة فقط مع ارتفاع عمولة التحويل
إل ــى أك ـثــر م ــن  120بــاملــائــة م ــن مـنــاطــق

الحكومة .خالفا للموظفني الحكوميني،
يحرص تجار وعمال بالقطاع الخاص
فـ ــي ع ـ ــدن وتـ ـع ــز ومـ ـ ـ ــأرب ع ـل ــى إرس ـ ــال
تحويالت نقدية شهرية ملن يعولونهم
ف ــي ص ـن ـعــاء ،ل ـكــن ه ــذه الـعـمـلـيــة بــاتــت
شبه مستحيلة بسبب الفارق الهائل في
أسـعــار الـصــرف ،إذ يصل سعر الــدوالر
في مناطق حكومة عدن إلى  1300ريال،
فيما ال يتجاوز فــي مناطق الحوثيني
 600ريال .ويشعر معظم العمال باألسى
التحويل إلــى مناطق
من زيــادة عمولة
ّ
الـحــوثـيــن ،ويـقــولــون إن ــه مــن الـظـلــم أن
يتلقى املستفيدون مبلغ  60ألــف ريــال
يمني هــي قيمة  100دوالر فــي مناطق
الـحــوثـيــن مــن حــوالــة نـقــديــة تبلغ 130
أل ــف ري ــال (ت ـعــادل نـحــو  100دوالر في
م ـنــاطــق ن ـفــوذ ال ـح ـكــومــة امل ـع ـتــرف بها
دوليًا) .التحويالت الخارجية تعرضت
هي األخرى لهزات أوسع .ووفقا لتقارير
دولـ ـي ــة ،ك ــان ــت ال ـت ـحــويــات الـخــارجـيــة
إلــى الـيـمــن قــد شـهــدت انـتـعــاشــا بطيئا
خالل الفترة من أكتوبر /تشرين األول
 2020وحتى يوليو /تموز  ،2021بعد
الهزات التي تعرضت لها جراء فيروس
ك ــورون ــا وتـقـلـيــص وظــائــف املـغـتــربــن،
لكنها لــم تعد بالكامل إلــى مستويات
م ــا ق ـبــل ت ـف ـشــي ال ـج ــائ ـح ــة .وذك ـ ــر عـبــد
ال ــرق ـي ــب م ـح ـم ــد ،وهـ ــو م ـغ ـت ــرب يـمـنــي
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
أن الـقـيــود املـفــروضــة وتقليص عملية
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف أجـ ـ ـب ـ ــرت ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ت ـق ـل ـيــص
التحويالت الشهرية بنحو  50باملائة،
رغم أنها املصدر الوحيد إلعانة أسرته
وإنقاذها من املجاعة .ويقول املغتربون
إن ــه مـنــذ تـفـشــي ك ــورون ــا تـمــت سـعــودة
الوظائف في القطاع الخاص وتخفيض
املـ ــرت ـ ـبـ ــات فـ ـض ــا ع ـ ــن ارت ـ ـف ـ ــاع رس ـ ــوم
اإلقــامــة والـضــرائــب إلــى  3أض ـعــاف ،ما
يـجـعـلـهــم عــاجــزيــن ع ــن االس ـت ـم ــرار في
إرســال التحويالت الشهرية ذاتها رغم
شعورهم بمعاناة أسرهم داخل اليمن.
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أخبــار
العرب
موريتانيا تعاني موجة
جفاف
تواجه موريتانيا موجة جفاف هي
األشد في نحو نصف قرن ،إذ شهدت
مناطق واسعة نقصًا حادًا في األمطار
خالل العام الحالي ،ما تسبب في نقص
شديد باملساحات الرعوية ،واتساع دائرة
ً
التصحر في البالد التي تعاني أصال
انحسارًا للغابات والغطاء النباتي .وقال
مشرفون على تربية املواشي إن ثروة
البالد الحيوانية مهددة بشكل كبير ،إن لم
تتخذ السلطات إجراءات مستعجلة خالل
األشهر املقبلة ،من أجل توفير األعالف.
وقال الخليفة ولد أحمد ،أحد مربي املاشية
في والية الحوض الغربي ،إن مناطق
واسعة شرقي البالد مهددة بجفاف هو
األشد منذ سبعينيات القرن املاضي،
وإن املساحات الرعوية تقلصت بشكل
كبير .وأوضح ولد أحمد لوكالة األناضول
أن «املواشي مهددة بشكل كبير إذا لم
تسارع السلطات بتوفير األعالف خالل
شهرين أو ثالثة ،نحن أمام موجة جفاف
هي األشد منذ سنوات» .كما تسبب نقص
األمطار في تضرر النشاط الزراعي .وقال
املزارع حماه ولد أحمد« :مزارعنا تضررت
هذه السنة جراء نقص األمطار ،ونأمل أن
تتنبه الحكومة لوضعنا وتقدم لنا دعما».
دعوة إلى الرئيس اللبناني
لزيارة «إكسبو دبي»
ّ
أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار،
أن اإلمارات وجهت دعوة إلى رئيس بالده
ميشال عون ،لزيارة معرض «إكسبو
دبي» في  23نوفمبر /تشرين الثاني
املقبل .وقال ّ
نصار في بيان ،أمس ،إن
«رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد
بن راشد آل مكتوم ،وجه رسالة الى
الرئيس عون دعاه فيها إلى زيارة اإلمارات
وحضور أعمال معرض إكسبو دبي
.»2020
كما دعاه للمشاركة في اليوم الوطني
للجمهورية اللبنانية ،الذي سيقام في
املعرض بتاريخ  23نوفمبر /تشرين
الثاني ،غداة عيد االستقالل اللبناني.
ويحتفل لبنان في  22نوفمبر من كل عام
بذكرى استقالله عن االنتداب الفرنسي
عام .1943
ويشارك لبنان من خالل جناح خاص
باملعرض الذي افتتح مطلع أكتوبر/
تشرين األول الحالي ،ويستمر حتى 31
مارس /آذار .2022

أخبــار
العالم
أنطاليا تستعد الستضافة
قمة تركيا للطاقة
تستعد والية أنطاليا الستضافة «قمة
تركيا الحادية عشرة للطاقة» ،التي
ُ
تنظم تحت رعاية وزارة الطاقة واملوارد
الطبيعية .وستعقد القمة التي تجمع
جميع الجهات الفاعلة في العالم وسوق
الطاقة التركي ،في الفترة من  21إلى 23
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،تحت عنوان
«قلب الطاقة ينبض في أنطاليا» .وتبحث
القمة آخر التطورات في تركيا وأسواق
الطاقة العاملية والقضايا في منطقة البحر
املتوسطوالشرق األوسط التي تؤثر على
أسواق الطاقة .وتجمع القمة منذ 2010
الشخصيات والشركات املتخصصة بقطاع
الطاقة ،وخلقت بيئة ملناقشة التوقعات
املستقبلية ،والقضايا املتعلقة بالطاقتني
املتجددة والنووية ،وخاصة الوقود وغاز
البترول املسال والكهرباء وقطاعات الغاز
الطبيعي.
هيونداي تحقق أرباحًا في
الربع الثالث
حققت شركة «هيونداي موتور» ،بحسب
ً
بيان صدر أمس الثالثاء ،تحوال في أدائها
في الربع الثالث من العام على أساس
سنوي ،بناء على تأثير القاعدة ،كما
خفضت هدف املبيعات السنوية لهذا
العام بسبب نقص الرقائق اإللكترونية.
وفي األشهر الثالثة التي انتهت في 30
سبتمبر /أيلول املاضي ،تحولت «هيونداي
موتور» إلى تحقيق صافي أرباح بلغ
 1.487تريليون وون ( 1.27مليار دوالر)،
من الخسائر الصافية املسجلة في الفترة
نفسها من العام املاضي وقدرها 188.8
مليار وون ،حسبما ذكرت الشركة في بيان.
وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون في
«هيونداي» إنه بالنظر إلى املستقبل ،سيظل
النقص املستمر في املعروض من الرقائق
يمثل مشكلة كبيرة لشركات صناعة
السيارات في األرباع املقبلة.
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رؤية

اقتصاد الناس
بعد التوتر الحاد حول تايوان وحظر شركات التقنية الصينية في بورصة
«وول ستريت» ،عادت كل من بكين وواشنطن لفتح الملفات التجارية
يوم أمس الثالثاء حسب المصادر الصينية ،وذلك في أول مؤشرات
التهدئة في صراع «الحرب الباردة» الجديدة

البورصة المصرية
واألموال الساخنة
شريف عثمان

هدنة تجارية بين
بكين وواشنطن

صراع الهيمنة بين العمالقين االقتصاديين
يتجه للهدوء بعد توتر تايوان
لندن ـ موسى مهدي

بـ ـع ــد فـ ـت ــرة مـ ــن ال ـت ـص ـع ـي ــد بــن
واشـنـطــن وبـكــن ح ــول مستقبل
تايوان وسياسة الصني الواحدة
وحـظــر شــركــات الـتـقـنـيــة ،ب ــدأت املـحــادثــات
الـتـجــاريــة بــن ال ـصــن وال ــوالي ــات املـتـحــدة
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،حـيــث أجـ ــرى نــائــب رئـيــس
ً
الوزراء الصيني ليو هي اتصاال مع وزيرة
ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة جــان ـيــت ي ـل ــن ،نــاقـشــا
خــالــه مـلــف ال ـت ـجــارة وال ـت ـع ــاون الـثـنــائــي،
حسب ما أفادت وزارة التجارة الصينية.
وت ـ ـنـ ــاولـ ــت املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـش ــأن
االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة وشـ ــركـ ــات الـتـقـنـيــة
وحرية األسواق .وهو ما يشير إلى نوع من
التهدئة فــي الـنــزاع الـشــرس بــن العمالقني
الذي يتسم باألبعاد املتعددة وشدة التعقيد
والحساسية بني قوة صاعدة تبحث عن دور
عاملي وإعادة صياغة النظام العاملي ،وهي
الصني ،وبني الواليات املتحدة التي تهيمن
عـلــى الـتــرتـيـبــات الـعــاملـيــة الـحــالـيــة وتــرغــب
ف ــي املـحــافـظــة عـلــى مــوقــع ال ـق ــوة الـعـظـمــى.
وبــالـتــالــي يــرى خـبــراء أن «ال ـحــرب الـبــاردة
الجديدة» الحالية بني واشنطن تختلف كمًا
ونوعًا عن الحرب الباردة التي كانت قائمة
بني موسكو وواشنطن منذ سنوات والتي
انـتـهــت بـسـقــوط اإلم ـبــراطــوريــة الشيوعية
وتفكيك االتحاد السوفييتي واستقالل دول
أوروبــا الشرقية ،كما تختلف عن التنافس
ال ــذي جــرى بــن اإلمـبــراطــوريــة البريطانية
والواليات املتحدة التي انتهت إلى االتفاق
والتحالف وهزيمة النازية الهتلرية.
وي ـش ـي ــر خـ ـب ــراء إلـ ــى أن «ال ـ ـحـ ــرب الـ ـب ــاردة
الـجــديــدة» بــن واشنطن وبـكــن ذات طابع
استراتيجي معقد وأبـعــاد متعددة تشمل
صناعة املال واالقتصاد والتقنية والنفوذ
الجيوسياسي العاملي إلى جانب التهديد
النووي .في هذا الشأن يرى ستيفن هينتز
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـصـ ـن ــدوق روك ـف ـل ــر
العائلي في نيويورك أن هنالك صعوبات
ب ــال ـغ ــة ال ـت ـع ـق ـيــد ف ــي إدارة ن ـ ــزاع «ال ـح ــرب
الـ ـب ــاردة ال ـج ــدي ــدة» ب ــن واش ـن ـطــن وب ـكــن.
ويـ ـق ــول ف ــي تـعـلـيـقــات نـقـلـتـهــا ق ـن ــاة «ســي
أن ب ــي س ــي» األم ـيــرك ـيــة إن ــه بـيـنـمــا كــانــت
الـنــزاعــات السابقة والـتـنــافــس على زعامة
النظام العاملي سهلة اإلدارة إلــى درجــة ما
بالنسبة لـلــواليــات املتحدة فــإن الـنــزاع مع
الصني يبدو أكثر تعقيدًا.
والح ـ ــظ خ ـب ــراء أن مــوس ـكــو ك ــان ــت تـعــانــي
فــي «ال ـحــرب ال ـب ــاردة» مــن التخلف التقني
وت ــواج ــه أزمـ ـ ــات مــال ـيــة ح ـ ــادة ف ــي تـمــويــل
اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ـش ـي ــوع ـي ــة ،خ ــاص ــة بـعــد
تدهور أسعار النفط إلى أقل من  10دوالرات
فــي النصف الثاني مــن عقد الثمانينيات،
بـيـنـمــا خ ــرج ــت أم ـيــركــا وأوروب ـ ـ ــا الـغــربـيــة
قوية اقتصاديًا وماليًا وتقنيًا بعد الحرب
العاملية الثانية (.)1945-1939
ل ـكــن ف ــي «الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة» ال ـحــال ـيــة الـتــي
ت ــواج ــه فـيـهــا واش ـن ـطــن ب ـكــن ،ف ــإن الـصــن
تملك اقتصادًا قويًا نما بمعدالت بلغت في
املتوسط نحو  %13لفترة قاربت أكثر من
عقد قبل جائحة كورونا ،كما تملك شبكة
تجارة عاملية قوية واحتياطات نقدية تفوق
 3تــريـلـيــونــات دوالر ،وبــالـتــالــي ف ــإن إدارة
الرئيس جو بايدن ربما تجد صعوبة في
كسب «الحرب الباردة» الحالية ضد الصني
رغم األهــداف املعلنة التي وضعتها ،وعلى
رأسها «تحالف الديمقراطيات الرأسمالية»
مع أوروبــا وآسيا والذي شمل أيضًا الهند
واليابان وأستراليا ودول النمور اآلسيوية.
على صعيد الصراع الجيوسياسي ،يالحظ
أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ــرك ــز ف ــي صــراع ـهــا
مــع الـصــن عـلــى تـعــزيــز نـفــوذهــا فــي آسـيــا،
خ ــاص ــة م ــع ال ـه ـنــد والـ ـي ــاب ــان وأس ـت ــرال ـي ــا.
وتأتي أهمية الهند في هذا الصراع بسبب
موقعها االستراتيجي فــي آسـيــا ،وكونها
ثــالــث أك ـبــر اق ـت ـصــاد ف ــي ال ـق ــارة اآلسـيــويــة
وخامس أكبر اقتصاد في العالم ،إذ يقدر
حجم اقتصادها بنحو  3.202تريليونات
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حروب تجارية منذ سنوات

فتحت اإلدارة األميركية ملفات تجارية خالفية مع بكين خالل السنوات
تقدمه الصين لمنتجاتها والذي
الماضية ،من بينها الدعم المالي الذي
ّ
تــرى واشنطن أنــه يخالف قوانين
تنص عليها
حرية المنافسة التي
ّ
منظمة التجارة العالمية ،كما
تتهم واشــنــطــن الــصــيــن بإجبار
الشركات التي تصنع في أراضيها
على منحها حــقــوق الملكية
الفكرية وتحرير األسواق واالستثمار.
من جانبها تستهدف بكين رفع
التعرفة الجمركية اإلضافية على
بعض البضائع الصينية.

احتواء التمدد الصيني أكبر هاجس للرئيس األميركي جو بايدن ()Getty

دوالر .كما أنها ثاني أضخم االقتصادات
ف ــي ال ـع ــال ــم .ويـ ـق ــدر عـ ــدد ال ـس ـك ــان بــالـهـنــد
بنحو  1.327مـلـيــار نسمة وحـجــم الـســوق
االسـتـهــاكــي ي ــزداد نـمـوًا مــع تـنــامــي حجم
ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى ب ــالـ ـب ــاد .وهـ ـ ــذا ال ـع ــدد
ال ـض ـخــم م ــن املـسـتـهـلـكــن يـمـنــح ال ـشــركــات
ً
التقنية واألميركية بديال مناسبًا للخروج
مــن ال ـســوق الـصـيـنــي واسـتـبــدالــه بالسوق
الهندي الذي يتوق لهذه الشركات الغربية
التي كانت تتربح من الصني.
ويـ ـق ــدر امل ـن ـت ــدى االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي أن
يـنـمــو ال ـس ــوق االس ـت ـهــاكــي بــالـهـنــد إل ــى 6
تريليونات دوالر في عام  .2030وهذا املعدل
الهائل من النمو يسيل له لعاب الشركات
األمـيــركـيــة ،كما تتخوف بكني الـتــي تتسم

عالقاتها بــالـعــداء مــع الـصــن مــن مستقبل
الـنـمــو االق ـت ـصــادي فــي الـهـنــد بـعــد انـتـقــال
شركات التقنية الغربية منها إلى الهند.
ول ـكــن ي ـبــدو أن أك ـثــر ال ـن ـقــاط املـلـتـهـبــة في
صراع النفوذ الجيوسياسي واالقتصادي
يـ ـت ــرك ــز ح ــالـ ـي ــا حـ ـ ــول ت ـ ــاي ـ ــوان ال ـ ـتـ ــي تـعــد
جزيرة صغيرة من حيث املساحة والحجم
االق ـت ـصــادي ولـكـنـهــا جــزيــرة استراتيجية
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة م ــوقـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ــي ب ـ ـحـ ــر ال ـص ــن
الـ ـش ــرق ــي ال ـ ـ ــذي ت ـم ــر بـ ــه م ـع ـظ ــم ال ـت ـج ــارة
إل ــى حـلـفــاء ال ــوالي ــات ف ــي ال ـيــابــان وكــوريــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ومـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـت ـق ــدم الـتـقـنــي
والتفوق العسكري .وتطالب بكني الواليات
املتحدة االعتراف بـ«الصني الواحدة» التي
تعني سـيــادة بكني على ت ــاي ــوان .وتعتبر

التوسع في الطاقة
الشمسية يواجه عقبات
نيويورك ـ العربي الجديد

يواجه قطاع الطاقة الشمسية تحديات
متزايدة في الفترة األخـيــرة ،في الوقت
ال ـ ــذي ت ــزي ــد ف ـيــه ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ـطــاقــة
الـنـظـيـفــة .وح ـســب وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ»
ً
ي ــواج ــه ال ـق ـطــاع س ـيــا م ــن الـصـعــوبــات
املتمثلة في زيادة تكلفة املواد واتهامات
ب ــالـ ـعـ ـم ــال ــة الـ ـقـ ـس ــري ــة وتـ ـ ـ ـ ــأزم الـ ـح ــرب
الـتـجــاريــة ،مما أدى إلــى ارتـفــاع أسعار
األلـ ـ ــواح الـشـمـسـيــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى منذ
سنوات .وعلى الرغم من ارتفاع املعدل
السنوي لعمليات تركيب األلــواح ،حذر
املحللون من تباطؤ وتيرة التوسع في
حال استمرار هذه املصاعب.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،قــالــت جـيـنــي تشيس،
املـحـلـلــة ل ــدى «ب ـلــوم ـب ـيــرغ إن إي إف»،
ّ
إن الصدمات التي يتلقاها القطاع في

السنوات الثالث املاضية غير مسبوقة.
وأضــافــت« :نـحــن بحاجة إلــى الــوصــول
إلــى مستهدف صـفــر انـبـعــاثــات كــربــون
ب ـس ــرع ــة ق ـ ــدر اإلمـ ـ ـك ـ ــان ،ول ـت ـن ـف ـيــذ ذل ــك
ن ـح ـت ــاج إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن ط ــاق ــة ال ــري ــاح
والطاقة الشمسية» .وتشير «بلومبيرغ
إن إي إف» إل ــى أن تـحـقـيــق مستهدف
صـفــر انـبـعــاثــات كــربــون بـحـلــول ،2050
يستلزم إضافة  455غيغاواط من الطاقة
الشمسية ّسنويًا حتى  .2030في الوقت
نـفـســه ،ح ــذر كــل مــن مـصــرف «مــورغــان
ستانلي» و«سيتي غــروب» األميركيني
مـ ــن م ـس ـت ــوي ــات ال ـط ـل ــب ع ـل ــى األل ـ ـ ــواح
الـشـمـسـيــة ف ــي الـ ـص ــن .وت ــوق ـع ــت هــذه
املـصــارف تباطؤ وتيرة تركيب األلــواح
في الواليات املتحدة إلى نحو  %3.2في
العام املقبل  ،2022مقابل ارتفاع بنحو
 %58في العام الجاري .2021

عمليات تركيب ألواح طاقة شمسية في منازل والية كاليفورنيا ()Getty

الحكومة الصينية بناء على استراتيجية
«الصني الواحدة» أن تايوان مقاطعة تابعة
لـحـكــومــة ال ـبــر الـصـيـنــي وذات ح ـكــم ذات ــي
فـقــط ،وبــالـتــالــي يـجــب عـلــى واشـنـطــن عــدم
االعتراف الدبلوماسي بها كدولة مستقلة
أو تسليحها .من جانبها تواصل واشنطن
التعامل مع تــايــوان كدولة مستقلة وقلعة
دي ـم ـقــراط ـيــة ي ـجــب ال ــدف ــاع عـنـهــا ف ــي وجــه
الحكم األوتوقراطي الصيني .وتعد تايوان
بــال ـن ـس ـبــة لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة في
آسيا حلقة مهمة فــي بسط السيطرة على
الـ ـق ــارة اآلسـ ـي ــوي ــة ،إذ إن ـه ــا تـمـثــل املـفـتــاح
الــرئـيـســي لـحــركــة ال ـت ـجــارة الـضـخـمــة التي
تمر إلــى حلفاء استراتيجيني مثل اليابان
وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة .وع ـلــى

تايوان حلقة استراتيجية
للتجارة والتقنية في آسيا
رغم صغرها
الــرغــم مــن أن عــدد سكان تــايــوان ال يتعدى
 23مليون نسمة ،كما أن حجم تجارتها مع
الواليات املتحدة ال تتعدى  85مليار دوالر،
إال أن ـهــا ت ـقــع ع ـلــى أه ــم امل ـم ــرات الـتـجــاريــة
فــي الـعــالــم ،كـمــا أنـهــا واح ــدة مــن أه ــم قــاع
تقنية «الـشــرائــح اإللـكـتــرونـيــة» فــي العالم.
وبــال ـتــالــي ي ــرى خ ـب ــراء أن هـيـمـنــة الـصــن

«بالك روك» :النفط إلى
مائة دوالر

عليها تعني سيطرة الصني على صناعة
أشـبــاه املــواصــات العاملية الـتــي بــاتــت من
أهم تقنيات التفوق في الصناعة العسكرية
وتقنية الذكاء الصناعي في العالم .في هذا
ال ـش ــأن ،ي ــرى الـخـبـيــر الـعـسـكــري األمـيــركــي
املتخصص فــي ال ـشــؤون الــدولـيــة الدكتور
جــون بولتمان أن تخلي الــواليــات املتحدة
ع ــن ت ــاي ــوان وتــرك ـهــا لـلـسـيـطــرة الـصـيـنـيــة
سـيـعـنــي م ـنــح ب ـكــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى بحر
الصني الشرقي ،وبالتالي التهديد املباشر
لليابان التي تعد من أهــم حلفاء الواليات
املتحدة في آسيا.
ويقول بولتمان في تحليل مشترك مع زميله
ديريك آر .زيتليمان ،بدورية «ذا ديبلومات»
اآلس ـي ــوي ــة ،إن حـجــم االق ـت ـصــاد الـتــايــوانــي

البالغ  600مليار دوالر سيضيف كثيرًا إلى
الناتج املحلي الصيني املـقــدر بنحو 13.5
تــري ـل ـيــون دوالر ،ك ـمــا ال ـس ـي ـطــرة الصينية
ع ـلــى ت ــاي ــوان س ـت ـعــزز االق ـت ـص ــاد الـصـيـنــي
بـمــا تملكه ال ـجــزيــرة مــن تـقـنـيــات الـشــرائــح
املتقدمة والذكاء االصطناعي .لكن في ذات
االتـ ـج ــاه يـ ــرى خـ ـب ــراء أن ت ـخ ـلــي واش ـن ـطــن
عــن تــايــوان الـتــي تـعــد واح ــدة مــن «تحالف
الــدي ـم ـقــراط ـيــات الــرأس ـمــال ـيــة» الـ ــذي دشـنــه
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن مل ـحــاصــرة
التمدد التجاري الصيني في العالم سيمنح
إش ــارة سلبية لحلفاء واشـنـطــن فــي آسـيــا،
مفادها أن الواليات املتحدة ربما ستتخلى
ف ــي املـنـعـطـفــات ال ـخ ـطــرة ع ــن حـلـفــائـهــا في
آس ـ ـيـ ــا .ب ــالـ ـت ــال ــي فـ ـ ــإن الـ ـ ـص ـ ــراع بـ ــن بـكــن

واشنطن قلقة من سوق العمالت الرقمية
واشنطن ـ العربي الجديد

ت ـب ــدو ال ـس ـل ـطــات ال ـن ـقــديــة األم ـي ــرك ـي ــة قـلـقــة
م ــن ن ـمــو سـ ــوق ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة ال ـســريــع
وتــداع ـيــاتــه املـسـتـقـبـلـيــة ع ـلــى املـسـتـثـمــريــن،
خـ ـص ــوص ــا الـ ـشـ ـب ــاب املـ ـن ــدفـ ـع ــن ل ـت ـح ـق ـيــق
طموحات الثراء السريع.
ويرى رئيس لجنة األوراق املالية والبورصات
ّ
األميركية ،غاري غينسلر ،أن سوق العمالت
املشفرة الذي تتجاوز قيمته تريليوني دوالر
مــا زال بحاجة إلــى تنظيم إضــافــي لحماية
املستثمرين .ويقول غينسلر في قمة نظمتها
«ياهو فاينانس»« :هذه األسواق التي تعمل
على مــدار  24ساعة يوميًا وسبعة أيــام في

األس ـبــوع ال تتمتع بالحماية املـمــاثـلــة ضد
االحتيال والتالعب واالنتهاكات األخرى».
وذك ــر غـيـنـسـلــر ،أن ال ـج ـهــات التنظيمية ما
ـاف ع ـلــى تــوفـيــر
زال ـ ــت غ ـيــر قـ ـ ــادرة بـشـكــل ك ـ ـ ٍ
ال ـح ـمــايــة ال ــازم ــة لـلـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ســوق
األص ــول املـشـفــرة ،موضحًا أن هــذه األصــول
تـفـتـقــر إل ــى ال ـح ـمــايــة امل ــوج ــودة ف ــي أس ــواق
األسهم والسندات .ولــم تمنح لجنة األوراق
املــال ـيــة والـ ـب ــورص ــات األم ـيــرك ـيــة مــوافـقـتـهــا
على إدراج صناديق متداولة فــي البورصة
مرتبطة بــالـعـمــات املـشـفــرة بشكل مباشر،
رغم بدء تداول أول صندوق مرتبط بالعقود
اآلجلة لعملة بيتكوين.
وب ــدأ ت ــداول ص ـنــدوق «بــروش ـيــرز بيتكوين

محطة وقود بمدينة نيودلهي في الهند ()Getty

لندن ـ العربي الجديد

ضمت شركة «بالك روك» إلدارة األصول
صوتها إلى تقديرات ارتفاع النفط إلى
مــائــة دوالر .وقـ ـ ّـدر الــرئـيــس التنفيذي
لشركة االستثمار العاملية الري فينك،
الثالثاء ،تزايد احتماالت ارتفاع أسعار
النفط إلى  100دوالر لبرميل خام برنت،
فــي ظــل ارت ـفــاع أس ـعــار الـطــاقــة بحلول
العام املقبل.
ج ـ ــاءت ت ـق ــدي ــرات رئ ـي ــس «ب ـ ــاك روك»
أث ـنــاء كـلـمــة لــه خ ــال م ـب ــادرة مستقبل
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـس ـعــوديــة
الرياض ،بدأت أعمالها االثنني وتستمر
حتى الخميس .وتقترب تقديرات فينك
م ــن ت ـقــريــر صـ ــدر خـ ــال وقـ ــت م ـتــأخــر،
االثـنــن ،عن بنك االستثمار «غولدمان
س ــاك ــس» ،أشـ ــار إل ــى أن أس ـع ــار الـنـفــط

ق ــد ت ـت ـجــاوز  90دوالرًا ب ـح ـلــول نـهــايــة
العام الجاري .و«بالك روك» واحدة من
أكبر شركات إدارة األصــول في العالم،
بــإجـمــالــي م ــوج ــودات تــديــرهــا تـبـلــغ 9
تــريـلـيــونــات دوالر .وتـ ـج ــاوزت أسـعــار
النفط مؤخرا  86دوالرًا للبرميل ،عند
ذروة 2014؛ ويتوقع العديد من بيوت
ال ـخ ـبــرة بـلــوغـهــا  100دوالر مــع تــزايــد
الطلب بعد التعافي من كورونا.
وفي سياق آخر ،قال فينك خالل مؤتمر
م ـب ــادرة مستقبل االس ـت ـث ـمــار« :تتعني
علينا إعادة صياغة دور صندوق النقد
وال ـب ـن ــك ال ــدولـ ـي ــن» .وقـ ـ ــال« :مـ ــن املـهــم
تحسني ال ـظــروف اإلنـســانـيــة والبيئية
وال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ـح ـل ــول ب ـع ـيــدة األمـ ــد،
والحكومات عليها عــبء كبير في هذا
االتجاه ...إلى جانب مؤسستي صندوق
النقد والبنك الدوليني».

وواش ـن ـط ــن ع ـلــى ت ــاي ــوان ون ـ ــزاع الـسـيـطــرة
على آسيا يـعــدان مــن امللفات الخطرة على
مـسـتـقـبــل ال ـع ــال ــم ،ل ـيــس ف ـقــط ع ـلــى نــاحـيــة
التنافس االقتصادي والتجاري ولكن األهم
على مستقبل االستقرار السياسي واألمني.
ُيـ ــذكـ ــر أن «صـ ـ ـ ــراع ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة» بــن
موسكو وواشـنـطــن كــاد يتحول إلــى حرب
نووية في بداية عقد الستينيات املاضية،
حينما نصبت موسكو صــواريــخ ذريــة في
كوبا الواقعة على مقربة من والية فلوريدا
األميركية ،فــإن الـنــزاع بني بكني وواشنطن
عـلــى تــايــوان ربـمــا يـقــود إل ــى وض ــع الصني
لصواريخ ذرية في دولة مثل السلفادور في
أميركا الجنوبية التي تعد بمثابة «الحديقة
الخلفية» للواليات املتحدة.

مؤتمر ألنصار بيتكوين في والية فلوريدا األميركية ()Getty

اسـتــراتـيـجــي» فــي  9أكـتــوبــر/تـشــريــن األول
الجاري ،ليكون أول صندوق متداول مرتبط
بــالـعـقــود اآلج ـلــة لـبـيـتـكــويــن ،قـبــل أن يعقبه
صـنــدوق «فــالـكـيــري بيتكوين ستراتيجي»
بعد يومني.
يذكر أن صناديق ومنتجات العمالت املشفرة
شهدت تدفقات نقدية قياسية في األسبوع
املـ ــاضـ ــي ،ب ــدع ــم الـ ـتـ ـف ــاؤل حـ ـي ــال ص ـنــاديــق
االستثمار املتداولة في البورصة واملرتبطة
باألصول الرقمية.
وكـ ـشـ ـف ــت بـ ـي ــان ــات «كـ ــويـ ــن ش ـ ـيـ ــرز» إلدارة
األص ـ ــول الــرق ـم ـيــة ،أن ص ـنــاديــق ومـنـتـجــات
العمالت املشفرة تلقت  1.465مليار دوالر في
األسـبــوع املنتهي فــي الثاني والعشرين من
أكتوبر الجاري ،وهو مستوى قياسي جديد.
إل ــى ذل ــك ي ــرى ال ـس ـي ـنــاتــور األم ـي ــرك ــي ،ران ــد
بــول ،أن ضعف الثقة في الحكومة كــان وراء
ل ـجــوء امل ــزي ــد م ــن األم ـيــرك ـيــن إل ــى الـعـمــات
املـ ـشـ ـف ــرة .ويـ ـق ــول ال ـس ـي ـن ــات ــور ال ـج ـم ـهــوري
م ــن واليـ ـ ــة ك ـن ـتــاكــي ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع مــوقــع
«أكـسـيــوس»« :لقد بــدأت في التساؤل حاليًا
حول ما إذا كانت العمالت املشفرة بإمكانها
أن تصبح عملة احـتـيــاط عــاملـيــة ،مــع فـقــدان
املزيد من الناس الثقة في الحكومة» .وكانت
حملة السيناتور الجمهوري في عــام 2016
ق ــد سـمـحــت ب ـق ـبــول ال ـت ـبــرعــات بـبـيـتـكــويــن،
باإلضافة إلى الهبات املقدمة بالدوالر.
ً
في عام  ،2014قال بول إنه سيكون أكثر تفاؤل
بمستقبل الـعـمــات املـشـفــرة فــي ح ــال كانت
مدعومة باألسهم .وشهدت األصول الرقمية
ً
متزايدًا من جانب املستثمرين حول
اهتمامًا
الـعــالــم ،كـمــا أصـبـحــت الـسـلـفــادور أول دولــة
تتبنى بيتكوين كعملة قــانــونـيــة فــي وقــت
سابق من هذا العام.

في ما اعتبر أكبر طرح في تاريخها ،شهدت البورصة املصرية،
األسبوع املاضي ،واحدًا من أهم أحداثها خالل السنوات األخيرة،
حني طرح سهم شركة «إي فاينانس» الحكومية املتخصصة في
التكنولوجيا املالية لالكتتاب العام ،فوصلت قيمته إلى ما يقرب
من  5.8مليارات جنيه مصري (الدوالر =  15.7جنيهًا) ،متجاوزًا
قيمة طرح الشركة املصرية لالتصاالت عام  ،2005والــذي بلغت
قيمته وقتها  5.1مليارات جنيه.
وبـعــدمــا ج ــرت تغطية االكـتـتــاب بطلبات بلغت  61ضـعــف عــدد
األس ـهــم املـعــروضــة للبيع ،قـفــز سـعــر الـسـهــم فــي أول ــى جلسات
ً
الـ ـت ــداول مــرتـفـعــا بـنـسـبــة  ،%79قـبــل أن ي ـتــراجــع قـلـيــا لينهي
تعامالت اليوم على ارتفاع بنسبة تتجاوز  ،%50ولتصل القيمة
السوقية للشركة التي يتم حاليًا تــداول  %26.1من أسهمها في
البورصة املصرية إلى نحو  33.6مليار جنيه مصري ،تعادل أكثر
من ملياري دوالر ،احتلت بها املرتبة الثانية بني أكبر الشركات
املصرية بعد البنك التجاري الدولي ،أكبر وأهم شركة يجرى تداول
أسهمها في البورصة املصرية.
وأعاد نجاح طرح الشركة الحكومية األمل في تنفيذ قريب لبرنامج
ال ـطــروحــات الـحـكــومـيــة ال ــذي ط ــال ان ـت ـظــاره ،إذ أعـلـنــت الحكومة
املصرية ،في عام  ،2018نيتها طرح نسب متباينة من أسهم أكثر
من عشرين شركة لديها ملكية فيها ،إال أنها لم تنفذ إال عملية
واحدة تخص أسهم شركة الشرقية للدخان في عام .2019
ونجح طــرح «إي فاينانس» في جــذب طلب كبير من مستثمري
األســواق الناشئة الدولية وفي مجال التكنولوجيا املالية ،إضافة
إلى املستثمرين من املؤسسات واألفراد في دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي وامل ـح ـل ـيــن ،وف ـق ــا مل ــذك ــرة أص ــدره ــا ب ـنــك االسـتـثـمــار
«رينيسانس كابيتال» ،املدير املشارك للطرح.
ومع تداول السهم في البورصة املصرية ،تعالت األصوات ما بني
منتقد ومــدافــع عن مثل تلك العمليات ،كما يحدث دائمًا مع كل
طــرح ،ناجح أو فاشل ،في مصر أو غيرها من دول العالم .فمن
ناحية ،كان هناك مهاجمون غير مرحبني بتلك العمليات ،اعتبروا
أنـهــا تسمح ألص ـحــاب األمـ ــوال الـســاخـنــة مــن األجــانــب بتحقيق
معدالت ربحية شديدة االرتفاع على أموالهم ،ليقوموا بعدها ببيع
ما يمتلكون من أسهم ،مع إعــادة تحويل أموالهم ،مضافًا إليها
األربــاح التي تحققت ،إلى الخارج ،األمــر الــذي يزيد من الضغوط
على العملة املصرية ،وربـمــا على احتياطي النقد األجنبي لدى
البنك املركزي املصري.
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،كــانــت ه ـنــاك أص ـ ــوات تــرحــب بـمـثــل تلك
العمليات التي يرون أنها تجلب عملة أجنبية للبالد ،وتساهم في
تنشيط سوق األوراق املالية وارتفاع القيمة السوقية للشركات ،في
وقت تحتاج فيه البورصة املصرية إلى مثل هذه «املحفزات» ،بعد
ٍ
العديد من التطورات السلبية التي أملت بها خالل السنوات األخيرة.
وفي حني ال يوافق هؤالء على أن املستثمر األجنبي سيبيع ما في
جعبته من أسهم رابحة في األيام األولى للتداول ،يتب اإلشارة إلى
أن املستثمرين األجانب استحوذوا على ما يقرب من  %72من
األسهم املطروحة للبيع من شركة «إي فاينانس»!
تحدث نفس األمور في الواليات املتحدة ،وأسواق األسهم فيها تعد
األكثر تطورًا على مستوى العالم ،إذ ال يستطيع آالف املستثمرين
الشراء في االكتتابات العامة ،وال يتم تقديم أي أعــذار لهم ،وقبل
االك ـت ـتــاب ،يــوقــع ه ــؤالء مــا يفيد بــأنـهــم يـعــون جـيـدًا طبيعة تلك
العمليات ،التي قد يترتب عليها عدم حصول مقدم طلب االكتتاب
على ّأي أسهم.
ويـحــدث أيـضــا أن ترتفع األس ـعــار فــي الـســاعــات األول ــى للتداول
إل ــى أض ـعــاف سـعــر االك ـت ـتــاب ،وأحـيــانــا يـصــل سـعــر الـسـهــم إلــى
عـشــرة أضـعــاف سعر االكـتـتــاب وربـمــا أكـثــر .ويـحــدث أيـضــا أن
يبيع املستثمرون األجانب وصناديق التحوط وبنوك االستثمار
ما تمكنوا من الحصول عليه من أسهم بعالقاتهم وتربيطاتهم،
وأحيانًا مجاملتهم ألصحاب الطرح ،في الساعات األولى للتداول،
بعد تحقيق أربــاح باهظة ،وتظل هناك فئة تنتقد تلك التعامالت
طـ ــوال ال ــوق ــت ،م ـمــن يـطـلــق عـلـيـهــم «االش ـت ــراك ـي ــن» م ــن أع ـضــاء
الكونجرس من الحزبني.
لـكــن الــافــت للنظر هــو أن ــه فــي كـثـيــر مــن األح ـي ــان تتسبب تلك
االن ـت ـق ــادات وال ـ ـحـ ــوارات املـجـتـمـعـيــة ،بــدعــم م ــن وس ــائ ــل اإلع ــام
املختلفة كما جماعات الضغط ،في تعديل وتطوير القواعد املنظمة
لتلك التعامالت ،بما يحقق تطورات تكون عــادة في صالح أغلب
املواطنني.
وبعدما أجلت الحكومة املصرية تطبيق ضريبة األرباح الرأسمالية
ع ـلــى ت ـعــامــات ال ـب ــورص ــة ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ،بـضـغــط م ــن شــركــات
السمسرة ومديري الصناديق وبنوك االستثمار خوفًا من تراجع
أرباحهم ،بــدأت األصــوات املنددة بقرار بدء تطبيقها مطلع العام
القادم تعلو من جديد ،رغم أنها في أقصى حاالتها لن تتجاوز
عشرة باملائة من األرباح املحققة.
ورغم تخفيض ضريبة الدمغة على التعامالت ،وإلغائها في بعض
األحـيــان ،ما زال الصراخ موجودًا في السوق املصرية ،التي أكد
البعض أن انهيار األسـعــار فيها خــال األسابيع األخـيــرة يرجع
باألساس إلى «التوجه» نحو فرض تلك الضريبة!
وع ـلــى الـجــانــب اآلخ ــر مــن ال ـكــرة األرض ـي ــة ،ت ــدور فــي رده ــات
الكونغرس األميركي حاليًا معركة بني تيارين في منتهى القوة
والصبر ،من أجــل تطبيق ضريبة األرب ــاح الرأسمالية على ما
لم يتم تحقيقه من أربــاح ،إذ تشير التوقعات إلى االقتراب من
املوافقة على تقييم محافظ املستثمرين في نهاية العام وفقًا
ّ
لسعر السوق لكل سهم ،ومحاسبتهم على األربــاح حتى لو لم
يتم البيع فعليًا.
وبينما يتم التحضير أيـضــا لـفــرض ضريبة ث ــروة على كبار
أث ــري ــاء ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،االق ـت ـصــاد األك ـبــر فــي ال ـعــالــم ورمــز
الرأسمالية واألسواق الحرة ،يقول املدافعون عن هذا التوجه إن
أغلب ما سيتم جمعه من ضرائب مقترحة في هذين البندين
سيتم توجيهه لتمويل خطة الرئيس األميركي جوزيف بايدن
لدعم األســر األميركية ،التي يــرى أنها تـضــررت كثيرًا بسبب
الجائحة ،األمر الذي يجعلنا نتساءل :ألم نكن نحن أحق بتطبيق
تلك األنــواع من «الضرائب الرحيمة» في بلدنا الــذي يرقد ثلثه
تحت خط الفقر الرسمي شديد االنخفاض ،بينما يقترب ثلثه
اآلخر من النزول تحته؟ أم ّأن عشرة باملائة ضريبة على ما يتم
تحقيقه من أرباح سيكون طاردًا للمستثمرين؟ أفال تعقلون!؟
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المحكمة اإلسرائيلية العليا
وشرعنة احتالل 1967
أنطوان شلحت

ّ
يقدم كتاب املحامية سوسن زهر «قرارات املحكمة العليا اإلسرائيلية بشأن األراضي
الفلسطينية املحتلة ( »1967مركز مدار الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام الله،
 )2021صورة موثقة عن دور السلطة اإلسرائيلية الثالثة في شرعنة احتالل .1967
ّ
يشتمل عـلــى وقــائــع كـثـيــرة مــرتـبـطــة بــاملــوضــوع امل ـب ـحــوث ،وه ــي تـسـتـحــق وقفة
ً
تفصيلية .وفــي هــذه اإلطــالــة السريعة أن ـ ّـوه بــأمــريــن :أول ،ماهية املحصلة التي
تخلص إليها املؤلفة من بحثها هــذا ،والتي أكــدت فيها أنــه على الرغم من اعتبار
أراض ــي  ،1967بموجب القانون اًلــدولــي اإلنـســانــي ،أراض ــي محتلة ،فــإن املحكمة
ً
اإلسرائيلية العليا لم تعترف إطالقا بذلك ،وفقا التفاقية جنيف الرابعة ،ولم تعترف
ً
مصطلحات
قــط بــأن إسرائيل «دولــة محتلة» .بــدل مــن هــذا ،استخدمت املحكمة
ٍ
غايتها ّ
التهرب من االعتراف بوجود احتالل إسرائيلي .وهكذا ،على سبيل املثال،
ترد على الدوام في قرارات
فإن
ٍ
عبارات مثل «قوة محتلة» أو «قوة عظمى ُمحتلة» ِ
ً
املسيطرة» أو «الجهة املسيطرة» .وبــدل من اإلش ــارة إلى
القضاة بصيغة «الـقــوة
ِ
الضفة الغربية أرضا محتلة ،استخدمت املحكمة مصطلح «املناطق» أو «املناطق
ً
ُ
املدارة» أو االسم التوراتي «أراضي يهودا والسامرة» .وبدل من «احتالل» ،انتهجت
املحكمة استخدام مصطلح «حيازة»ّ .
وسوغ أحد رؤساء هذه املحكمة املوقف حيال
عدم تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على األراضي املحتلة بأن هذه املعاهدة تسري
أراض احتلتها دولة سيادية شرعية ،وبما أنه لم يتم االعتراف بسيادة األردن
على
ٍ
ومصر على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تحتلها إسرائيل في عام
 ،1967واعتبرت أغلبية الدول سيطرتهما هذه غير شرعية ،فإن هذه األراضي لم
ُ
تحت سيادة أي دولة من قبل ،ما يعني أن إسرائيل ال تعتبر قوة محتلة.
تكن ّ
ّ
ً
ثانيا ،يدل رفض الغالبية العظمى من طلبات االلتماس التي قدمها فلسطينيون من
ّ
أراضي  1967أو قدمتها منظمات حقوقية باسمهم بالنيابة عنهم ،كما يتضح من
قــرارات الحكم التي أصدرتها املحكمة العليا ،أن هذه املحكمة قامت بتوفير ختم/
ً
ّ
مسوغ قانوني ،ال لتعزيز االحتالل وإدامته فقط ،إنما أيضا لتنفيذ إجراءات عديدة
مختلفة تشكل انتهاكات صــارخــة للقانون الــدولــي اإلنـســانــي ،وتعتبر ،فــي جزء
كبير منها« ،جرائم حــرب» ،كما جرى تحديدها وتعريفها في نصوص معاهدة
روما .وكما هو معروف ،اتخذ ّ
املدعي العام لدى املحكمة الجنائية الدولية في الهاي،
أخيراً ،
قرارا يقضي بفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل
فــي األراض ــي املحتلة ،بما فــي ذلــك الضفة الغربية وقـطــاع غــزة والـقــدس الشرقية
ّ
بالتعزز ،سواء
(تلفت مؤلفة الكتاب إلى أن هذا القرار جزء من خطاب جديد آخذ
بني منظمات املجتمع املدني املحلية والدولية ،أو بني أكاديميني عديدين يسعون
إلى دراســة التطورات السياسية والقضائية بما يتجاوز تعريف قوانني االحتالل
التقليدية) .ومن املتوقع أن يشمل التحقيق املذكور الجرائم التي وقعت منذ يونيو/
ً
فصاعدا .ولكن ما من شك في أنــه سيكون لـقــرارات الحكم التي
حــزيــران 2014
أصدرتها املحكمة اإلسرائيلية العليا قبل هذا التاريخ ،وصادقت من خاللها على
ممارسات دولة إسرائيل وإجراءاتها ،بوصفها قوة محتلة ،وزن ّ
جاد في فحص
الوضع القضائي من وجهة نظر السلطات اإلسرائيلية ،وستكون لها إسقاطاتٌ
ٌ
ٌ
محلية إسرائيلية على مسألة توفير الحصانة اإلسرائيلية املحلية ملمارسات
الجيش ،بما يخالف أحكام القانون الدولي.
ينفض الكتاب الغبار عن دور املحكمة اإلسرائيلية العليا في توفير غطاء الحتالل
 1967وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهذه غايته ّ
املحددة،
ً
ولكن من شأنها أيضا أن تعيد إلى األذهان ما ُيوصف حتى من باحثني إسرائيليني
ليبراليني بأنه دور مفقود لهذه املحكمة في كل ما يتعلق بموضوع احترام حقوق
اإلنسان ،حتى داخل «الخط األخضر» ،حيث اعتبرت هذه الحقوق وما زالت تعتبر
بمثابة عائق أمــام الــدولــة ،وأمــام القدرة على أدائـهــا ،وكما لو أنها ّ
تقوض «حقوق
الــدولــة» ،مــا أفضى إلــى عــدم رســوخ حقوق اإلنـســان كجزء مــن مفهوم إسرائيل
ّ
ٍّ
كبير.
للديمقراطية ،وإلى بقائها هشة وغير مضمونة إلى حد ٍ

اللعبة في العراق
لم تنته بعد
عبد اللطيف السعدون

ـدث ي ـت ـع ـلــق ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
يـ ـق ــود أي ح ـ ـ ـ ٍ
العراقية ،حتى لــو كــان عــابــرا أو صغيرا،
إلــى الـعــودة الــى جــذور اللعبة التي بــدأت
ّ
وامتدت .وليس
األميركي للبالد
مع الغزو ّ
ّ
ثمة أي مؤشر على أنها سوف تنتهي في
ال ـقــريــب ،وك ــل ال ـطــروحــات املـتـفــائـلــة التي
جاء بها ناشطون سياسيون أو محللون
ّ
مجرد شطحات خائبة.
ال تعدو أن تكون
وتكمن جــذور اللعبة هــذه فــي عاصمتني
ب ـي ـن ـه ـم ــا م ـ ــا صـ ـن ــع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـداد ،واش ـن ـط ــن
وط ـهــران .وبالطبع ،تــريــدان إبـقــاء الـعــراق
ّ
عالقا على امـتــداد الطريق بينهما ،ولكل
منهما رؤيـتـهــا ومصالحها ومطامعها،
كما لكل منهما طــابــورهــا الخامس الــذي
يعينها ويمحضها الوالء ،ويسعى إلى أن
ّ
يحقق لها ما تبغيه.
وك ـم ــا ت ــواف ـق ــت واش ـن ـط ــن وطـ ـه ــران عـلــى
دعـ ــم «ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» وإس ـن ــاده ــا
ٌّ
طـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ـ ــل ل ــه
حساباته ،فقد توافقتا أيضا على مباركة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وال ـت ـه ـن ـئ ــة ب ـهــذا
ّ
«املنجز الديمقراطي» .وذكــر األميركيون
أص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ــراق ـ ـي ـ ــن بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة
االستراتيجية التي جمعت بينهم ،والتي
ّ
قننتها «اتـفــاقـيــة اإلط ــار االسـتــراتـيـجــي»،
ّ
ف ـي ـم ــا أك ـ ـ ــد اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــون أن الـ ـع ــاق ــة مــع
ّ
ج ـي ــران ـه ــم ال ـع ــراق ـي ــن «قـ ـ ــل ن ـظ ـيــرهــا فــي
العالم» ،كما حصلت «العملية السياسية»
دعم جديد ٍة من مجلس األمن.
على جرعة ٍ
وعلى النقيض مما أعطته هــذه البيانات،
ب ــدا لـلـجـمـيــع أن «وكـ ـ ــاء» إي ـ ــران م ــن ق ــادة
املـلـيـشـيــات ذه ـبــوا ص ــوب تـ ّ
ـوجــه معاكس،
ع ـنــدمــا ات ـه ـمــوا «م ـفـ ّـوض ـيــة االن ـت ـخــابــات»
بـتــزويــرهــا ،بالتنسيق مــع قــوى خارجية،
ّ
ـان في
ونــظـمــوا حــركــة احـتـجــاجـ ٍ
ـات ّوعـصـيـ ٍ
بغداد ومحافظات أخرى ،معبرين بذلك عن
ٍّ
سياسي يكمن وراءه شعور بالخطر،
نزق
ٍ
وال ـخــوف مــن فـقــدان سلطتهم ،ســرعــان ما
ُ
ترجم في جملة مطالب مرتبكة ومحدودة
ّ
األف ـ ـ ـ ــق ،ت ـ ــراوح ـ ــت بـ ــن تـ ـن ــح ــي مـصـطـفــي
الكاظمي عن رئاسة الحكومة ومحاكمته،
(وإح ـ ـ ـ ـ ــال ف ــائ ــق زي ـ ـ ـ ــدان رئـ ـي ــس ال ـج ـه ــاز

القضائي محله ،على أن يجري انتخابات
خالل ستة أشهر ،بأمل إيصال أكبر عدد من
ّ
مرشحي املليشيات الى البرملان) واالكتفاء
بمحاكمة أع ـضــاء مفوضية االنـتـخــابــات،
امل ـت ـه ـم ــن ب ــال ـت ــزوي ــر وإعـ ـ ـ ـ ــادة األص ـ ــوات
«امل ـح ـجــوبــة» الــداع ـمــة لـبـعـضـهــم .وأص ــاب
الـ ـخـ ـب ــل ب ـع ـض ـه ــم حـ ــد الـ ـتـ ـه ــدي ــد بـقـصــف
دولـ ـ ــة االمـ ـ ـ ـ ــارات ب ــالـ ـص ــواري ــخ ،لـتــدخـلـهــا
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات (!) ،وقـ ـ ــد وق ـ ـفـ ــوا عـلــى
أب ــواب «املـنـطـقــة الـخـضــراء» لـفــرض تنفيذ
«الـسـيـنــاريــو» ال ـ ًـذي رس ـمــوه ،وال ــذي هناك
مــن اعتبره بــدايــة إلسـقــاط الــدولــة ،ووضــع
الـقــرار السياسي بيد املليشيات ،وهــذا ما
تـعـ ّـول عليه طـهــران كـثـيــرا ،على الــرغــم من
موقفها املعلن في بيان التهنئة والتبريك
الـ ـ ــذي ان ـك ـش ــف ك ــون ــه ن ــوع ــا م ــن م ـمــارســة
«ال ـت ـق ـي ــة» وال ـت ـظ ــاه ــر ب ـع ـكــس م ــا ت ــري ــده.
وعلى أية حال ،فقد قوبلت تلك الطروحات
مــن املــواطـنــن الـعــاديــن بـنــوع مــن اإلهـمــال
والتجاهل ،وربما التنديد أيضا ،وهذا ما
عكسه موقف زعيم التيار الصدري ،مقتدى
الـصــدر ،الــذي وصفها بأنها «تـجـ ّـر البالد
ّ
إلى الفوضى وتهدد السلم األهلي»! ّ
وفي خضم موجة ردود األفعال املتشنجة،
بدت قيادة «الحشد الشعبي» على شيء من
املكر عندما تنصلت من «السيناريوهات»
املطروحة ،إذ زعمت ،بلسان رئيس هيئة
الحشد الشعبي ،فالح الفياض ،أن الحشد
ال يتدخل في األمــور السياسية ،ومهمته
«حماية النظام الديمقراطي» فقط!
وهـكــذا تستمر اللعبة صـعــودا وهبوطا،
وي ـس ـت ـم ـ ّـر ال ــاعـ ـب ــون فـ ــي إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وق ــد
اكتسبوا الخبرة في تطويع من لم ّ
يطوع
بعد ،ومن ورائهم قوى خارجية تهدف إلى
حماية مصالحها ،عن طريق إعادة إنتاج
«ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» امل ــاث ـل ــة ،وال ـع ـمــل
ـدر ممكن من
عـلــى تــدويــر ال ــزوا ّي ــا بــأقــل ق ـ ٍ
الـخـســائــر ،مــع تـجــنــب خ ــوض الـصــراعــات
بـطــريـقــة املــواج ـهــة امل ـبــاشــرة ،وإن ك ــان ما
ينتج سيكلف العراق والعراقيني خسائر
ّ
ويمد في عمر التجربة
أكبر وأكثر حـ ّـدة،
الـهـجـيـنــة ال ـقــائ ـمــة أربـ ــع س ـن ــوات أخ ــرى،
وربما أكثر.
(كاتب عراقي)
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حـكم عائلة األسد
«غلطة العمر الكبرى» ...مقطع من ُ
عبير نصر

ُ
بـيـنـمــا يـمـيــل مــراق ـبــون ع ــدي ــدون للحالة
الـ ـس ــوري ــة إلـ ــى ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن شـ ــأن ب ـشــار
األس ــد سـيــاسـيــا ،ي ـن ـظــرون ،هــم أنفسهم،
إلى «األسد األب» بوصفه مهندس الدولة
السورية املعاصرة ،الذي نجح في ترسيخ
املبادئ التأسيسية لدولةٍ تسلطيةٍ راسخة
وقوية ،كانت في ما سبق رمزًا للسياسات
االن ـق ــاب ـي ــة ال ـش ـخ ـصــان ـيــة ال ـقــائ ـمــة على
قـ ــاعـ ــد ٍة م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ـي ــة ض ـع ـي ـفــة .م ــع ه ــذا،
ـات مفاجئةٍ
لــم يسلم نـظــامــه مــن انــزيــاحـ ٍ
ّ
بتصد ٍع
ه ـ ّـددت عــرشــه ال ـقــوي ،وأصــابـتــه
ّ
ق ــات ــل ،ل ـعــل أخ ـطــرهــا ت ـمـ ّـرد رف ـعــت األس ــد
في ثمانينيات القرن املاضي ،والــذي بدا
كأنه ٍّ
تعد وقح على «قداسة الرئيس» التي
امليراث
أخضعت املجتمع السوري ،وغدت ً
االس ـت ـب ــدادي األك ـث ــر ث ـبــاتــا وفــاع ـل ـيــة في
عند اللزوم .وفي الوقت
ِ
سحق املعارضني ٌ
الفساد
بارونات
من
شبكة
الذي ُولدت فيه
ٌ
والـ ـه ــدر ف ــي س ــوري ــة ،لـتـظـهــر ب ــرج ــوازي ــة
ٌ
جـ ــديـ ــدة اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن ال ـط ـف ــرة امل ــال ـي ــة،
وت ــراك ـم ــت كــال ـش ـحــم ع ـلــى ج ـســد ال ــدول ــة
ـوع
الـصــاعــدة ،اخـتــار حــافــظ األس ــد ،فــي نـ ٍ
من البروباغندا السياسية ،لاللتفاف على
َ
الرأي العام ،حياة التقشف والبساطة ،في
ّ
حني سار رفعت األســد مع الذين تمتعوا
بـ ــاالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات الـ ـت ــي وف ــرتـ ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة،
ّ
وع ــزز ثقته الـعــارمــة فــي أث ـنــاء ممارسته
َ
مهامه أنــه كــان ح ــارس أخيه ودرع ــه ضد
ال ـخ ـص ــوم ف ــي الـ ــداخـ ــل ،ف ـب ــات ي ـت ـصـ ّـرف
كـشــريـ ٍـك فــي الـحـكــم ،ولـيــس كـمـســؤول في

كاريكاتير

الـ ــدولـ ــة ف ـح ـس ــب .وب ـي ـن ـمــا كـ ــان الــرئ ـيــس
وساعات طويلة في مكتبه،
بصمت
يعمل
ٍ
ٍ
إلكـســاب الــدولــة واملجتمع هوية جديدة،
كــان األخ ضحوكًا لعوبًا ،جمع من حوله
آالف األتباع في «سرايا الــدفــاع» ،واتخذ
لنفسه سـلـطــات عـشــوائـيــة يـمــارسـهــا من
دون ح ـس ـيــب ،ل ـ ُـي ـث ــري نـفـســه وحــاشـيـتــه
بطرق ملتوية ،فبنى لنفسه موقعًا مهمًا
ٍ
خالل خبرته الطويلة في أعمال ّ
حددت
من
ٍ
مصير ال ـبــاد ،ففي عــام  1966قــاد حملة
اعتقال أمني الحافظ ومحمد عمران ،وفي
 1969هــزم عبد الكريم الجندي املسؤول
ع ــن األم ـ ــن ف ــي ن ـظ ــام صـ ــاح ج ــدي ــد ،كما
ك ــان رأس حــربــة الـنـظــام فــي ال ـحــرب ّعلى
ّ ُ
األصــول ـيــن ف ــي  ،1982-1980حــتــى لــقــب
ّ
لدمويته بـ«جزار حماة».
ّ
ول ـ ــم ي ـك ــن رفـ ـع ــت األسـ ـ ــد ي ـت ـحــكــم فـعـلـيــا
بــروافــع الـسـلـطــة ،وم ــع ه ــذا ك ــان مــرهـ َ
ـوب
الجانب ،مبغوضًا في األوساط الشعبية
ل ـ ــدوره األم ـن ــي الـ ـش ــرس .وع ـنــدمــا ّأس ــس
مــدرســة املـظـلـيــات مــن فـتـيــان الـثــانــويــات
وفـتـيــاتـهــا ،كــانــت طــالـبــاتــه يـتـجـ ّـولــن في
ـزي ال ـع ـس ـك ــريُ ،
ال ـ ـشـ ــوارع بـ ــالـ ـ ّ
وي ـج ـب ــرن
ّ
املحجبات على نــزع غـطــاء ال ــرأس ،األمــر
ّ
ال ــذي أغـضــب ال ـش ــارع ،وأدى إل ــى أعـمــال
عنف ،مــا دفــع الرئيس إلــى إبـقــاء مسافةٍ
بـيـنــه وب ــن ت ـص ـ ّـرف ــات أخ ـي ــه الـ ــذي ثـ ّـبـ َـت
أقـ ــدامـ ــه ،ب ــوص ـف ــه ق ــائ ــد س ــراي ــا ال ــدف ــاع،
ليصبح ح ـ َـارس الـنـظــام األهـ ــم .مــع هــذا،
ْ
لــم يـنــل ثـقــة الــرئـيــس باملطلق ،ال ــذي كان
حــريـصــا ،بـ ــدوره ،عـلــى ض ــرورة معالجة
بتشكيل
مسألة غيابه املرضي عام ،1983
ِ

لجنةٍ إلدارة شؤون البالد ،ولم يكن رفعت
ّ ّ
ضمن أفرادها الستة ،إل أن مجموعة من
كبار العسكريني قلقت من احتمال وفاة
ّ
الــرئـيــس ،ومــن انـفـتــاح الـبــاد على شتى
اإلشـ ــاعـ ــات وال ـت ـك ـه ـن ــات ،ف ـع ـق ــدت األم ــل
ليكمل رفعت املشوار بالنظام السياسي
نـفـســه .األم ــر ال ــذي أغـضــب حــافــظ األسـ ًـد
رآه ت ـخ ــري ـب ــا ملـ ــا ب ـ ـنـ ــاه ،ومـ ـح ــاول ــة
م ـم ــا ً
صريحة الستبداله باألخ العابث .فكيف
ألم ـ ّـي أن يـ ــدوزن ال ـخــافــات وال ـت ــوازن ــات
السلطة الحاكمة ،وهو
واالتفاقيات داخل
ّ
رجــل العنف املـجـ ّـرد ،الهش في املناورات
السياسية!
ُ
بنجاح
خاض
الذي
الرئيس
الحقيقة
وفي
ٍ
غـمـ َـار املـيــاه ال ـغــادرة لسياسات املنطقة،
وواج ــه االستحقاقات الــداخـلـيــة بقبضةٍ
حــديــديــة ،ك ــره أس ـل ــوب أخ ـيــه ف ــي السهر
ّ
وال ـل ـه ــو ،كــذلــك ضـعـفــه ت ـجــاه ك ــل م ــا هو
كماليات وتـســال ،وعتب عليه
غربي مــن
ٍ
لعدم وعيه املواقف التي تتخذها سورية
العربية.
تـجــاه واشـنـطــن وبـعــض ال ــدول ٌ
لذلك لم يكن يرى رفعت بأنه جرصة فقط،
بل كان يعتبره خطرًا جسيمًا وهو على
فراش املرض.
ّ
ّ
مصرًا على
شهية السلطة،
غلبته
وعندما
ّ
ّ
التمرد السياسي املقصود،
الوقوع في فخ
لم يستطع رفعت األسد مقاومة إغراءات
ّ
«كرسي الـسـيــادة» ،عــززهــا انتشار صور
ّ
ل ــه ع ـلــى ج ـ ــدارن األب ـن ـي ــة ،ص ــورت ــه قــائــدا
عـسـكــريــا م ـهــابــا .ع ـنــدهــا ش ـعــر الــرئـيــس
ُ
ّ
فاستدعى
بأن صفحته تطوى على مهل،
ّ
كـبــار الضباط إلــى املستشفى ،وحــذرهــم

عماد حجاج

نُقل عن رفعت األسد
قوله ّ
إن تراجعه
عن خوض المعركة
وتسلّم الحكم في
« 1984غلطة عمره
الكبرى»

ُ
تعويم أخيه جزءًا من مؤامر ٍة
من أن يكون
لقلب النظام .إذ لم يكن األخير
خارجيةٍ
ِ
ّ
يتصرف بشكل مطمئن ،بــداللــة أنــه أقــام
ً
ح ـف ــا خ ــاص ــا لــاح ـت ـفــاء ب ــزي ــارة األم ـيــر
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـب ــد الـ ـل ــه ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز،
طـغــى عـلــى الـتــرحـيــب الــرسـمــي ال ــذي قــام
به رئيس الحكومة آنــذاك ،فسارع حافظ
األس ــد إل ــى إصـ ــدار مــرســوم رئــاســي عـ ّـن
فيه عبد الحليم خــدام نائبًا أول لرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ت ـب ـعــه م ــرس ــوم آخـ ــر بنقل
ق ـي ــادة س ــراي ــا ال ــدف ــاع إل ــى مـحـمــد غــانــم.
ُ
صبر رفعت مداه ،فأمر
عندها فقط وصل
بالتحرك
1984
آذار
مارس/
قواته في 11
ّ
ّ
بقو ٍة إلى قلب دمشق ،في ما بدا مؤشرا
ّ
ـرب أه ـل ـي ــة مـ ــدمـ ــرة ،ت ـمــكــن
الشـ ـتـ ـع ــال حـ ـ ـ ٍ

السودان ...هل تصنعها الكنداكات؟
ك ــان االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي ح ــدث في
الـســودان متوقعًا ،منذ قـ ّـرر الجناح املدني
داخل مجلس السيادة التعايش مع العسكر
لقيادة املرحلة االنتقالية ،فبعد عامني من
ال ـث ــورة الشعبية الـتــي أنـهــت  30عــامــا من
ديـكـتــاتــوريــة عمر البشير ،اعتقل الجيش
رئـيــس الـ ــوزراء ،عبد الـلــه حـمــدوك ،ووزراء
عديدين في حكومته املدنية .وفي الخرطوم
أطلق الجنود النار على املتظاهرين الذين
جــاؤوا لالحتجاج على االنـقــاب .كــان هذا
السيناريو متوقعًا ،لكنه تأخر فقط .وقد
سبق للكاتب في مقال سابق في «العربي
الـجــديــد» أن نـ ّـبــه إل ــى املـخــاطــر ّ الـتــي كانت
تواجه املرحلة االنتقالية ،وحــذر من مغبة
اإلفـ ـ ـ ــراط ف ــي الـ ـف ــرح ف ــي ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة
الـســودانـيــة ،فــي وقــت كــانــت ال تــزال تواجه
تحديات ّ
فيه ّ
تهدد وجودها.
وي ـبــدو أن الـجـنــاح املــدنــي ،املتمثل بقوى
ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر ،ل ــم يـسـتــوعــب دروس ــا
ك ـث ـي ــرة فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـسـ ــودانـ ــي امل ـل ــيء
ب ــاالنـ ـق ــاب ــات ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــات امل ــدن ـي ــة،
ُ
ولــم يـقــرأ قــادتــه جـيـدًا تـجــارب دول قريبة
مـنـهــم ،خـصــوصــا الـتـجــربــة املـصــريــة التي
ان ـق ـل ــب ف ـي ـه ــا ال ـع ـس ـك ــر ع ـل ــى أول رئ ـيــس
مدني منتخب في البالدّ ،
وزجوه وأعضاء
حـكــومـتــه وح ــزب ــه ف ــي ال ـس ـجــن .وم ــن يعد
سنتني عند قيام ثــورة السودانيني ،وفي
أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة ال ـن ـق ــاش ل ـتــأس ـيــس املـجـلــس
السيادي االنتقالي ،يسجل فداحة األخطاء
الـ ـت ــي ارتـ ـكـ ـب ــت ،ع ـن ــدم ــا وض ـ ــع امل ــدن ـي ــون
ثقتهم الكاملة في الجيش ،وخصوصًا في
العناصر التي كانت جــزءًا مــن نظام عمر
البشير .وأول تلك األخ ـطــاء اعـتـبــارهــم أن
دور الجيش كان حاسمًا في انتصار الثورة
الـســودانـيــة ،عـنــدمــا ق ـ ّـرر ،بمحض إرادت ــه،
إطاحة عمر البشير واعتقاله ومحاكمته
بعض من
صــوريــا ،واملــوافـقــة على تقاسم
ٍ
سـلـطــاتــه م ــع املــدن ـيــن .م ــا فـعـلــه الـجـيــش،

ـام دي ـم ـق ــراط ــي أقــل
ـرور ِة إيـ ـج ــاد نـ ـظ ـ ٍ
ب ـ ـضـ ـ ً
مـ ــاء مـ ــة ل ـل ـت ـس ـلــط! إال ًأن سـ ـي ــرة رف ـعــت
الشخصية لــم تكن كافية أخالقيًا إلقناع
ال ـس ــوري ــن ب ـح ـســن ن ـي ــات ــه .وفـ ــي خـطــابــه
ً
احتفاال بعيد الجالء عام  ،1984هاجم فيه
أخ ــاه ب ـص ــور ٍة عـلـنـيــة ،وب ـعــض مـمــا قــالــه:
«ي ـبــدو أن أخ ــي لــم يـعــد يـحـ ّـبـنــي ويعبس
ً
عـ ـن ــدم ــا يـ ــرانـ ــي  ..ولـ ـكـ ـن ــي لـ ـس ــت ع ـم ـيــا
أميركيًا وال سعوديًا  ..ولو ُ
كنت مجنونًا
ل ـك ـن ـ ُـت ّ
دم ـ ـ ــرت امل ــديـ ـن ــة ،ل ـك ـنــي أح ـ ــب ه ــذا
ً
البلد .»..وبــدا هذا الخطاب تطاوال سافرًا
على قمة الهرم السياسي ،وبداية لنهايةِ
«األخ امل ـت ـم ـ ّـرد» .وبــال ـف ـعــل ،ل ــم يـطــل األم ــر
حتى غ ــادر إلــى أوروب ــا بــوســاطــةٍ روسية
ّ
وم ــال عــربــي .وعـلــى الــرغــم مــن تمكنه من
ّ
زي ــارة ســوريــة مرتني بعد ذلــك ،لــم يتمكن
مــن تـجــديــد صــاتــه بـســرايــا ال ــدف ــاع التي
تـحـ ّـجـمــت كـثـيـرًا ،ف ــأدرك أن ــه لــن يستطيع
اس ـت ـعــادة سـلـطــانــه ال ـســابــق ،لـيـعــود إلــى
أوروبا ّ
ُ
أصدقاء
مجددًا .في تلك الفترة ،نقل
ّ
رف ـع ــت األس ـ ــد ع ـنــه أن ق ـ ــرار ت ــراج ـع ــه عن
ّ
خوض املعركة وتسلم الحكم في مارس/
آذار  1984كان «غلطة عمره الكبرى».
ّ
وال ـيــوم ،يـبــدو أن بـشــار األس ــد بــات أكثر

في مخاطر الوصاية األجنبية
على تونس
سالم لبيض

علي أنوزال

الــرئ ـيــس م ــن اح ـتــوائ ـهــا بـحـفــظ مـصــالــح
رفعت وأمالكه.
م ــع الـ ــوقـ ــت ،ت ـمـ ّـخ ـضــت ال ـ ـحـ ـ ُ
ـرب الـ ـب ــاردة
ـاخ تجريمي
ـوع م ـنـ ٍ
بــن األســديــن عــن ش ـيـ ِ
وات ـه ــام ــي ،وت ـب ـلــور نـقــد «ق ــائ ــد ال ـســرايــا»
لـيـتـحـ ّـول إل ــى طـعـ ٍـن فــي مـسـيــرة الــرئـيــس،
وتـقــديــم رؤي ــةٍ مختلفةٍ ملــا يجب أن تكون
َ
عـلـيــه س ــوري ــة ،وك ــم س ـ ُـه ــل عـلـيــه الـتـشـ ّـدق

ّ
أمانًا في منصبه ،بعد توقع عودته إلى
ـوات أك ـث ــر ثـبــاتــا،
املـ ـس ـ ّـرح ال ـع ــامل ــي ب ـخ ـط ـ ٍ
عما فعله وقاله ّ
«يترفع» ّ
«عمه املنبوذ»،
ليسمح لــه بــالـعــودة إلــى ســوريــة ،بعدما
أصـ ـ ــدرت امل ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة الـفــرنـسـيــة
ح ـك ـمــا ي ـق ـضــي ب ـس ـج ـنــه أربـ ـ ــع سـ ـن ــوات،
ب ـت ـه ّـمــة «غ ـس ــل األمـ ـ ـ ــوال ض ـم ــن ع ـصــابــةٍ
مـنــظـمــة» .نـعــم ي ـعــود رف ـعــت األسـ ــد ،بكل
فـضــائـحــه وهــزائ ـمــه ،إل ــى دم ـشــق ،لتكثر
التحليالت والفرضيات حول ما إذا كانت
أبعاد سياسيةٍ وسلطوية ،أم
عودته ذات
ٍ
أنها إرضــاء للطائفة العلوية املسحوقة.
َ
وأمـ ـ ـ ــل ك ـث ـي ــرون أن ت ـك ــون ع ــودت ــه خـطــأ
ِ
ً
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ق ــات ــا ،وجـ ـسـ ـرًا لـلـخــاص
ّ
مــن حـكــم الـطــاغـيــة .وال ــواض ــح الـجـلـ ّـي أن
ومهزومًا إلى
«األسد املنفي» يعود متعبًا ُ
عرينه اآلمن في العائلة التي ش ّبهت مرارًا
ّ
«العراب» ،ما
بعائلة كورليوني في فيلم
ً
يجعلها جديرة بعناية خاصة ،إذ ال أحد
ي ـعــرف ،عـلــى اإلطـ ــاق ،حقيقة مــا يحدث
املفطومة على
املغلقة،
وراء أبواب العائلة ّ
ُ
األنا املخدوعة بالتضخم ،والعقل املبتلى
بالتصلب .عائلة أجــادت تسويق نفسها
ع ـبــر ذخـ ـي ــر ٍة م ــن ال ـس ـيــاســات الــدعــائ ـيــة،
ف ـمــاذا تنتظر أن تفهمه مــن حــاكــم ّ
شبه
ٍ
ـرض تـبــريـ ِـر قمعه الــدمــوي
نـفـ َـســه فــي م ـعـ
الثورة السورية ب ِـ«الطبيب ّ
الجراح» الذي
يجري عملية جراحية ،وقال أمام البرملان
ال ـس ــوري ع ــام « :2012ه ــل نـقــول لــه يــداك
ملطختان بالدماء؟ أم نشكره على إنقاذ
املريض؟».
(كاتبة سورية)

أو بــاألحــرى قــادة االنـقــاب العسكري ،هو
إنقاذ النظام والتضحية برمزه آنــذاك ،من
أج ــل االس ـت ـمــرار فــي ال ـح ـكــم ،وق ــد نجحوا
في ذلــك ،واستغلوا عامل الزمن الــذي كان
ف ــي مـصـلـحـتـهــم م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،خـصــوصــا
إطالة الفترة االنتقالية إلى ثالث سنوات،
وتمديدها أخـيـرًا ،على الــرغــم مــن أن طول
ً
الفترة األولى لم يكن ّ
مبررًا أصال ،بالنظر
إلى املهام التي كان متوقعًا أن تنجز فيها.
وط ــوال هــذه الـفـتــرة ،لــم يرسل الجيش ّ
أي
إش ــارة إيجابية إلــى أنــه مستعد للتخلي
عن دوره املهيمن في البالد ،بل عكس ذلك
تمامًا ،كــان ّ
يقوي من نفوذه كل يــوم .وقد
ب ــدأت تنكشف بعض حقائق عــن عراقيل
كـ ــان ي ـض ـع ـهــا ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـك ــري داخ ــل
مجلس السيادة للحيلولة دون إحداث أي
تـقـ ّـدم مــن شــأنــه أن يـسـ ّـرع عملية االنتقال
الــدي ـم ـقــراطــي الـسـلـمــي .ل ــذل ــك ،ال يـجــب أن
يثق الشعب السوداني بتصريحات زعيم
االنقالب ،عبد الفتاح البرهان ،عندما يعد
بأنه سيستمر على نهج تحقيق االنتقال
الديمقراطي املطلوب.
ساهم طول الفترة االنتقالية في بث الخالف
داخل صفوف قوى الحرية والتغيير ،التي
قادت الثورة الشعبية ،وانعكس ذلك سلبًا
على شعبية الحكومة املدنية التي فشلت
في القيام باإلصالحات االقتصادية التي
وعــدت بها ،ولــم تنجح في إصــاح النظام
ال ـســابــق م ــن ال ــداخ ــل ،خـصــوصــا األج ـهــزة
األمنية الـتــي ظلت تحت سيطرة الجيش
ال ــذي ظــل يهيمن عـلــى كــل مـنــافــذ الـحـيــاة
فــي ال ـبــاد ،بما فــي ذلــك االقـتـصــاد وإدارة
الـســام مــع الجماعات املـتـمـ ّـردة ،وقبل كل
شيء السياسة الخارجية.
األمـ ـ ــل الـ ـي ــوم مـ ـعـ ـق ـ ٌ
ـود ،م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ،عـلــى
ال ـش ــارع ال ـســودانــي إلن ـقــاذ ث ــورت ــه ،وبعث
األم ـ ـ ـ ــل م ـ ــن جـ ــديـ ـ ّـد ف ـ ــي م ـص ـي ــر ت ـجــرب ـتــه
الديمقراطية الـهــشــة وامل ـه ـ ّـددة بــاالنــدثــار،
ً
فقد كان رد فعل هذا الشارع هائال ورائعًا
م ـنــذ ص ـب ــاح االن ـ ـقـ ــاب ،ع ـنــدمــا نـ ــزل آالف

الثورة السودانية
حاجة
اليوم في
ٍ
إلى دعم ّ
كل القوى
الحيّة لنصرة هبّة
الشعب
ّ
السودانيني الـعــزل ،وأغلبهم من الشباب،
إلى الشوارعّ ،
ردًا على االنقالب العسكري.
ول ـكــن إل ــى أي ح ــد سـيـصـمــد الـ ـث ــوار أم ــام
عنف الجيش الــذي بــدأ بإطالق الرصاص
ّ
الحي على املتظاهرين؟ الثورة السودانية
اليوم في حاجةٍ إلى دعم كل القوى الحية
لنصرة ّ
هبة الشعب الـســودانــي الجديدة،
ألن من شأن انتكاسة تجربته والتأسيس
ل ــدك ـت ــات ــوري ــة ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـ ـسـ ــودان أن
يــرســل إش ـ ــارات سـلـبـيــة إل ــى ك ــل الـشـعــوب
التواقة إلــى الحرية والكرامة في بلدانها،
ّ
ّ
املضادة
وسيقوي شوكة أنصار الـثــورات
التي نجحت في إفشال كل محاولة انتقال
دي ـم ـقــراطــي سـلـمــي ف ــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة،
ل ـعــل ج ــدي ــده ــا ال ـت ـجــربــة ال ـتــون ـس ـيــة .ومــا
ّ
سيقرر الحسم في ما يجري في السودان
الـيــوم ،حماسة شابات الـثــورة السودانية
وش ـبــاب ـهــا ال ــذي ــن ص ـن ـعــوا م ــاح ــم رائ ـعــة
فــي أث ـنــاء ث ــورة  ،2019فتضحيات هــؤالء
الـشــابــات والـشـبــاب هــي الـتــي لفتت أنظار
ال ـع ــال ــم إلـ ــى ث ــورت ـه ــم ،وأجـ ـب ــرت الـعـسـكــر
على التنازل وخلع زعيمهم السابق .فهل
ثانية كنداكات الثورة وأبطالها؟
ستفعلها ّ
ذلك ما نتمناه للشعب السوداني.
(كاتب وإعالمي مغربي)

ي ـب ــدو أن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـتــي
أع ـ ـل ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــونـ ـ ـس ـ ــي ق ـي ــس
س ـع ـ ّـي ــد ،يـ ــوم  25ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز امل ــاض ــي،
ب ــإق ــال ــة رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق هـشــام
املشيشي ،وتعليق عمل البرملان وتجميد
اختصاصات نــوابــه ،وأردف ـهــا بــاألمــر 117
الــرئــاســي الـصــادر فــي  22الشهر املنقضي
(سبتمبر /أيلول) الذي تم بموجبه تعليق
العمل بأغلب فصول دستور  ،2014ومنح
رئـيــس الجمهورية صــاحـيــات السلطتني
التنفيذية والتشريعية كلها ،بما في ذلك
تشكيل حكومة جــديــدة ،بمقاربة جندرية
ناعمة ،وتسيير الـبــاد بواسطة املراسيم
واألوام ــر الرئاسية ،يبدو أن هــذه كلها لم
تستطع ّ
الحد من األزمة السياسية العميقة
ّ
التي كانت تعيشها تونس في ظــل نتائج
انـتـخــابــات  2019التشريعية والــرئــاسـيــة،
وإنـمــا ســاعــدت على تفاقمها ،على الرغم
مــن تـفــاؤل شــرائــح شعبية واسـعــة .ينبثق
ّ
سعيد استطاع
ذلــك الـتـفــاؤل مــن أن قيس
يوم  25يوليو أن يضع حدا لنظام متآكل،
استهلك ،فــي أقــل مــن عشر س ـنــوات ،القيم
النبيلة التي نــادت بها الـثــورة التونسية،
وأف ــرغـ ـه ــا م ــن دالالت ـ ـهـ ــا ال ـن ـض ــال ـي ــة ،مـثــل
إسقاط املنظومة القديمة والحق في الشغل
وتـحـقـيــق ال ـك ــرام ــة وتـ ـس ــاوي ال ـف ــرص بني
األفـ ــراد وب ــن ال ـج ـهــات ،والـتـنـمـيــة الـعــادلــة
ومقاومة الفساد والتوزيع العادل للثروة،
وت ـح ـق ـي ــق الـ ـسـ ـي ــادة ال ــوط ـن ـي ــة وت ــرس ـي ــخ
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ال ـس ـل ـم ــي عـلــى
السلطة .لكن حقائق االقتصاد والسياسة
وارتـ ـب ــاط ــات ت ــون ــس اإلق ـل ـي ـم ـيــة والــدول ـيــة
ُ
ق ــد ت ـف ـســد ذل ــك ال ـت ـف ــاؤل الـ ـع ــارم ،وتـجـعــل
مــن الـنـيــات الـطـيـبــة وامل ـق ــوالت الـتــاريـخـيــة
واملـ ـب ــادئ ال ـك ـبــرى وال ـخ ـطــابــات الـجـيــاشــة
التي يصدح بها الرئيس التونسي بشكل
تصطدم بــواقـ ٍـع أص ـ ّـم ،ال ينصت إال
دوري
ّ
لــأرقــام وامل ــؤش ــرات االقـتـصــاديــة واملــالـيــة،
املحكومة بمراكز النفوذ الدولي ومصالح
ق ــواه ــا املـهـيـمـنــة ال ـت ــي ص ــاغ ــت عــاقــاتـهــا
ب ــال ــدول ــة ال ـتــون ـس ـيــة عـ ـش ــرات ال ـس ـنــن من
خالل معاهدات واتفاقيات بينية ودولية،
مـلــزمــة لـلـحـكــومــات الـتــونـسـيــة املـتـعــاقـبــة،
عـ ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف ألـ ــوان ـ ـهـ ــا األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
واخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وح ـق ـب ــات ـه ــا
التاريخية.
يكفي التأمل في حجم املديونية التونسية،
املستندة إلــى مـعــاهــدات وقــوانــن صارمة،
الـتــي ت ـجــاوزت  %107مــن الــدخــل الوطني
ال ـخ ــام ،بـقـيـمــةٍ تـصــل إل ــى  41مـلـيــار دوالر
بما ق ــدره  120مليار دي ـنــار ،حسب تقرير
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي لـسـنــة  ،2021ل ــإق ــرار بــأن
الـسـيــادة املــالـيــة التونسية بــاتــت مسلوبة
ب ــالـ ـك ــام ــل ،وق ـ ــد ي ـص ــح ال ـ ـقـ ــول إن تــونــس
ت ـع ـي ــش ح ــال ــة «اسـ ـتـ ـعـ ـم ــار مـ ــالـ ــي» ،جـعــل
مـ ــن اخـ ـتـ ـي ــاراتـ ـه ــا الـ ـكـ ـب ــرى وس ـي ــاس ــات ـه ــا
ّ
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة م ـح ــل إم ــاء
مــن املــؤس ـســات املــالـيــة ال ـقــارضــة واملــانـحــة
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،إلـ ــى درج ـ ــة أن تلك
املؤسسات ،مثل االتحاد األوروبــي والبنك
األفـ ــري ـ ـقـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة ،وب ـ ـص ـ ــورة خ ــاص ــة
صندوق النقد والبنك الدوليني ،ال تكتفي
بتلقي تقارير دورية عن أنشطة الحكومات
التونسية (والبنك املركزي) ومدى إيفائها
بالتزاماتها تـجــاه تلك املــؤسـســات ،وإنما

بـ ــات ل ـهــا تـمـثـيـلـيــات قـ ـ ـ ّـارة ت ــرص ــد الـعـمــل
الحكومي التونسي ،وموظفون تونسيون
رفيعون فــي مختلف ال ــوزارات التونسية،
عـلــى غـ ــرار الــوظـيـفــة ال ـتــي كــانــت تـتــوالهــا
ّ
سعيد
نجالء بودن ،قبل أن يجتبيها قيس
عـلــى رأس الـحـكــومــة الـتــونـسـيــة ،يشرفون
عـلــى تنفيذ (وم ـتــاب ـعــة) امل ـشــاريــع املـمــولــة
بواسطة القروض والهبات األجنبية التي
ّ
تـخــطــى اسـتـخــدامـهــا امل ـج ــاالت الـتـنـمــويــة،
ل ـت ـش ـم ــل املـ ـي ــزانـ ـي ــات وص ـ ـ ــرف امل ــرتـ ـب ــات.
وي ـع ـت ـب ــر الـ ـق ــان ــون ع ـ ــدد  35ل ـس ـنــة 2016
املـتـعـلــق بـضـبــط ال ـن ـظــام األس ــاس ــي للبنك
املركزي التونسي مثاال آخر للهيمنة املالية
الدولية ،وما تفرضه من إمالءات تشريعية،
وخصوصا في فصله عدد  25الــذي ينص
على أنــه «ال يمكن للبنك املركزي أن يمنح
تسهيالت
لفائدة الخزينة العامة للدولة
ٍ
كشوفات أو قــروض أو أن يقتني
في شكل
ٍ
بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة».
وقــد بـ ّـن العمل االستقصائي املنشور في
مــوقــع ن ــواة فــي  13إب ــري ــل /نـيـســان ،2016
وعـنــوانــه «قــانــون أســاســي للبنك املــركــزي
اس ـت ـق ــال ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة» أن
الحكومة التونسية ال تستطيع االقتراض
أو ال ـت ـصـ ّـرف فــي األم ـ ــوال امل ــودع ــة بالبنك
املــركــزي إال بــواسـطــة الـبـنــوك الـخــاصــة ،أو
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـش ـتــرك ال ــدول ــة ف ــي رأس ـمــال ـهــا
بنسب فــائــدة ،عــادة ما تكون مربحة لتلك
البنوك على حساب الدولة نفسها.
لـقــد مـ ّـهــدت الهيمنة املــالـيــة الــدولـيــة على
تونس الطريق أمام قوى إقليمية ودولية
ودول ك ـبــرى ل ـل ـتــداول فــي ش ــأن القضايا
الوطنية التونسية في مختلف منتدياتها
السياسية ومؤسساتها التشريعية .وفي
هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،تـ ـن ــدرج م ـنــاق ـشــة ال ــوض ــع
السياسي في تونس في البرملان األوروبي
وإصــدار قــرار في الغرض في  21أكتوبر/
ت ـش ــري ــن األول ال ـ ـجـ ــاري ي ـت ـضـ ّـمــن دع ــوة
«إلـ ــى ال ـع ــودة إل ــى الــديـمـقــراطـيــة الـكــامـلــة
والنشاط البرملاني في أقــرب وقــت ممكن،
ووضع خريطة طريق»،
وفصل السلطات
ّ
فــاألوروبـيــون الــذيــن وقـعــوا اتـفــاق شراكة
ّ
مع تونس سنة  ،1995ومكنوا تونس من
مرتبة الشريك املميز مع االتحاد األوروبي
سـ ـن ــة  ،2012يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون أن ـف ـس ـه ــم رس ــل
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وأن دعمهم
املادي والسياسي مختلف الشعوب ُيقاس
بـمــدى االل ـتــزام بتلك امل ـبــادئ ،على الرغم
مما يخفيه ذلك الــدور من رهانات ولعبة
م ـص ــال ــح ت ـ ــدار ب ــواس ـط ــة آالف ال ـشــرك ــات
األوروب ـ ـيـ ــة املـشـتـغـلــة ف ــي ت ــون ــس ،وال ـتــي
ج ـع ـلــت م ـن ـهــا س ــوق ــا م ـه ـمــة لـبـضــائـعـهــا
ُ
ومـنـتـجــاتـهــا ،وهـ ــذه امل ـصــالــح ال تـشــاهــد
بــالـعــن امل ـج ـ ّـردة ،وإن ـمــا يعلمها الـخـبــراء
والدارسون.
ي ـح ــق ل ـل ــرئ ـي ــس ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد أمـ ـ ــام ه ــذا
ّ
التحكم الدولي بخيوط اللعبة االقتصادية
واملالية التونسية ،والتدخل السياسي في
تفاصيل الشأن العام التونسي وخفاياه،
منذ زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة،
أن ي ـع ـل ــن أنـ ـ ــه ي ـ ـخـ ــوض حـ ــربـ ــا ل ـل ـت ـح ـ ّـرر
الوطني ،وأن يجعل من استرجاع السيادة
الــوطـنـيــة املـسـلــوبــة ش ـعــاره األســاســي في
ه ــذه املــرحـلــة الكبيسة مــن تــاريــخ تونس
املعاصر.
ول ـكــي يـنـجــح ف ــي حــربــه الـتـحــريــريــة ،فــإن
ٌ
مطالب ،بصفة رئيسية،
الرئيس التونسي

الرئيس التونسي
مطالب بفسخ
ٌ
االتفاقيات الدولية
والبينية التي تمثل
القاعدة القانونية
للهيمنة األجنبية

بفسخ االتفاقيات الدولية والبينية التي
تمثل القاعدة القانونية الصلبة للهيمنة
األجنبية ،مثل اتفاق الشراكة مع االتحاد
األوروبــي الذي يمنح البضائع األوروبية
امل ـص ـ ّـدرة إل ــى تــونــس إع ـف ــاءات جمركية،
والـ ـخ ــروج م ــن مـنـظـمــة ال ـت ـج ــارة الــدول ـيــة
ال ـتــي تـجـعــل مــن تــونــس ســوقــا للبضائع
األجنبية بما فــي ذلــك التي يتم إنتاجها
وطنيا ،مــا أدى إلــى إغ ــاق آالف املصانع
وركـ ـ ـ ـ ــود املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـفـ ــاح ـ ـيـ ــة ،وك ــذل ــك
االنسحاب من مذكرة التفاهم مع الواليات
املتحدة ،املوقعة سنة  2015في واشنطن،
فــي أثـنــاء زي ــارة الرئيس السابق الباجي
قائد السبسي ،والتي جعلت تونس حليفا
ّ
مميزا للواليات املتحدة مــن خــارج حلف
ّ
الناتو .ويتعني كذلك على قيس سعيد ،في
ّ
التحرر الوطني التي يقودها،
إطار حرب
ّ
س ــداد دي ــون تــونــس ال ـتــي تـتـطــلــب وضــع
خطة تدوم ثالث سنوات ،تسدد بموجبها
الـحـكــومــة الـتــونـسـيــة مــائــة مـلـيــون ديـنــار
يــومـيــا ،لكي تنخفض الــديــون التونسية
إلى  ،%3حسب تقدير موقع «دين» الدولي.
وأن يـقــوم بتعبئة الجبهة الــداخـلـيــة ،من
قــوى شعبية وأح ــزاب ونقابات ومجتمع
مدني ونخب فكرية وأكاديمية وحقوقية
ومـ ـن ـ ّـص ــات إع ــام ـي ــة وات ـص ــال ـي ــة ،وال ـت ــي
تعرف حاليا حالة انقسام ّ
حاد ال مثيل له
حول خيارات الرئيسّ ،
ورص صفوفها من
ّ
أجل هذه املعركة الوطنية املقدسة.
وب ـق ـط ــع ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ـ ــدى واقـ ـعـ ـي ــة ه ــذه
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات أو ط ــوب ــاوي ـت ـه ــا ،ف ـ ــإن ح ــرب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـت ــونـ ـس ــي م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـت ـح ــرر
الوطني ،والتي تستدعي كثيرا من الحكمة
والعقالنية ،ستبقى مـجـ ّـرد شعار إن هو
عجز على تحقيق االسـتـقــال املــالــي وفك
ّ
تتجرأ
االرت ـبــاط مــع الـقــوى الــدولـيــة الـتــي
وتناقش الوضع التونسي ،وكأنه شأنها
ّ
وسيتحول هذا الشعار ،املشحون
املحلي.
ب ــال ــروح الــوطـنـيــة ال ـتــي تـلـهــب الـعــواطــف
الـشـعـبـيــة ،إل ــى م ـغــامــرة تـنـقــل تــونــس من
الهيمنة الدولية االقتصادية واملالية إلى
خ ـطــر ال ــوص ــاي ــة األج ـن ـب ـيــة ذات امل ــداخ ــل
ّ
املتعددة ،وأسوأها
السياسية والقانونية
الــوضــع تـحــت طــائـلــة الـفـصــل الـســابــع من
م ـي ـثــاق األمـ ــم امل ـت ـحــدة م ــن ال ـ ــدول ذات ـه ــا،
ّ
املتدخلة فــي الـشــأن التونسي واملتحكمة
ف ــي مـجـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ،ال ـت ــي طبقت
الفصل نفسه على كل من العراق وسورية
وليبيا واليمن.
(كاتب ووزير تونسي سابق)
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ضع الثورة على لسانك
فذ انقالبك
ون ّ
أرنست خوري

حاكم عربي آخر ينفذ انقالبًا على سلطة يرأسها .يقتل الثورة لكي ّ
يحسن من
أدائها ،ثم يشعر بإهان ٍة ال توصف حني ُيقال إن ما أقــدم عليه انقالب عسكري.
الحاكم االنقالبي ،في السودان ،عسكري ،بينما هو مدني متحالف مع العسكر في
تونس .في السودانّ ،
مرت أشهر والحاكم العسكري يكاد يقسم على أنه سينفذ
انقالبه لكي يتخلص من عبء مدنيني فرضت الثورة وجودهم في السلطة ،بشراك ٍة
مزعومة ،وكــأن البلد شركة .في األمــس أرغمت الـثــورة الجيش على إطاحة عمر
البشير (بعد خمسة أشهر من قتل املتظاهرين واضطهادهم) ،وهو من العسكر
والعسكر منه ،وفرضت على هؤالء تعيني رئيس حكومة مدني .أجبرهم الضغط
على القبول بوثيقة دستورية كان يجب أن َ تكون بمثابة دستور مؤقت إلى حني
إج ــراء انتخابات تشريعية صيف  .2023قـ ِـبــل الحاكم العسكري بهذا كله على
ّ
فكر باألمر مليًا ،ضحك في ّ
سره وتساءلَ :لم ال؟
مضض في البداية ،لكنه ،عندما
نعلن كل ما يخطر على البال الديمقراطي ،ثم نضع وزراء عسكريني من عندنا
في أرفــع ال ــوزارات وأخطرها ،ونربط أيــدي املدنيني وأرجلهم بشكل نجعلهم فيه
عاجزين عن العمل ،ونحرم املوازنة العامة من عائدات شركات الجيش ،ونتسبب
بفشل اقتصادي رهيب في بلد كان ُيطعم قـ ّـارة بحجم أفريقيًا .نخبر الناس أن
مفتاح البحبوحة يكمن في التطبيع مع إسرائيل لكي ترضى أميركا عنا وتلغي
ماض إرهابي ،ثم نقيم القيامة شرقي السودان
العقوبات املفروضة علينا بسبب
ٍ
ّ
ونحرض على إغالق املنطقة عبر مجلس نظارات البجا .نحرق البلد ونتهم املدنيني
بإحراقه ،يصبح االنقالب مطلبًا شعبيًا ،فيحصل ما حصل بالفعل.
في هذه السيرة املقتضبة التي دامــت عامني ،وصلت هدايا بالجملة إلى العسكر
من املدنيني :انعدام كفاءة استثنائي في االقتصاد واإلدارة .انشقاقات متالحقة
في صفوف هؤالء ،وخلط غير ّ
مبرر بني املبدئية وضــرورات إبرام التسويات في
مرحلة انتقالية لبلد متخلف اقتصاديًا ،تغلب عليه البيئة العشائرية ،صاحب
تجربة حزبية كانت راسخة ،وقد توفيت منذ عقود وصارت قاصرة عن مخاطبة
الناس وتنظيمهم في برامج تحاكي مصالحهم .موافقة على تأدية أدوار ماسح
ََ
القذارة عن ممارسات العسكر .تعميم نفس انتقامي يشبه أجــواء االجتثاث من
خــال «لجنة إزالــة التمكني» .تعويل مطلق على أميركا والـغــرب في انتشال البلد
من كارثته االقتصادية ،وبني هذا وذاك ،قبول بقواعد اللعبة التي وضعها العسكر
ولعبها عــامــن ،وعــدم التجرؤ على اللجوء إلــى الـنــاس عبر إج ــراء انتخابات قبل
موعدها ّ
املقرر منتصف  ،2023وتصديق سخيف للتطمينات العسكرية.
النسخة الحالية من االنقالب السوداني مختلفة عما سبقها .فيها ،يخترع مرتكبها
قــامــوســا سياسيًا جــدي ـدًا ،ال وج ــود فيه لكلمة ان ـقــاب ،بــل لـ«تصحيح مـســار»،
ولـ«ثورة تصحيحية» ،ولـ«تنظيف الثورة من الشوائب» ...هو قاموس وضعت لبناته
األولى األنظمة البعثية والناصرية منذ أولى سنوات ما بعد استقالل البلدان العربية.
بفضل ذلــك الـقــامــوس ،يمكن لعبد الفتاح الـبــرهــان الـقــول بــراحــة ضمير إنــه قام
باالنقالب «بسبب االنقسامات في صفوف املعسكر املدني» .فيه ّ
يتجرأ الرجل على
تسمية املؤسسة العسكرية أنها ِّ
«مؤسسة الفترة االنتقالية» .في قاموس االنقالب
ّ
السوداني ،كحال االنقالب التونسي لقيس سعيد وعسكره ،تركيز استثنائي على
َ
مصطلحي األحزاب والسياسة :تقرأ في بيان البرهان ما معناه :لن نسمح
محاربة
لحزب ّ
معي بفعل كذا ،ولن يسيطر أي حزب على «السودان الجديد» ،والحق هو
على تكالب القوى السياسية على السلطة ،والحكومة املقبلة لن تتألف من ممثلي
أحزاب ً ،وسنشكل برملانًا ثوريًا من الشباب ...كل شيء ال سياسة فيه« .سنؤلف
حـكــومــة مدنية مــن ال ـك ـفــاءات» ،يـقــول الـبــرهــان .السياسة للجيش إذًا ،واإلخـفــاق
االقتصادي واإلداري للمدنيني.
في زمن عبد الفتاح البرهان ومحمد حميدتي وقيس سعيد ،صار يمكن وضع
ً
الثورة على اللسان ،فتصبح االنقالبات حالال.

حسابات أردوغان في قراءتين
مروان قبالن

استقبل الكثيرون بدهشة القرار الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قبل أيــام بطرد عشرة سـفــراء أجــانــب مــن بينهم سـفــراء الــواليــات املتحدة وأملانيا
ً
وفرنسا وكندا وهولندا .مبعث الحيرة أن الـقــرار ال يطاول فقط دوال كبرى ،ذات
تأثير سياسي واقتصادي وازن على الساحة الدولية ،بل األهــم من ذلك أن القرار
يأتي فــي وقــت تــواجــه فيه تركيا أزمــة اقتصادية حــادة يعكسها انـفــات معدالت
التضخم التي بلغت  20باملائة سنويا ،وهــي األعلى منذ أزمــة نهاية التسعينيات
االقتصادية الشهيرة ،والتي حملت حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام .2002
كما تأتي الخطوة في ظل انخفاض كبير في سعر صرف العملة التركية التي فقدت
ثمانني باملائة من قيمتها خالل السنوات السبع املاضية ،من ليرتني أمام الدوالر عام
 2014إلى نحو  10ليرات اآلن.
هناك احتماالن لتفسير قرار أردوغان ،األول أنه جاء في لحظة انفعالية تغلبت لديه
مشاعر الغضب على حسابات املصالح ،وأن الدول الغربية نجحت في جره إلى فخ
من خالل الضرب على وتر حساس بالنسبة له ،بإثارتها قضية رجل أعمال معتقل
منذ خمس سنوات لالشتباه بعالقته باملحاولة االنقالبية الفاشلة التي استهدفت
إطاحة أردوغان عام  ،2016ما دفع الرئيس إلى خطوة غير محسوبة تؤثر في وضع
االقتصاد التركي الصعب أصال واستطرادا بحظوظ الرئيس وحزبه في االنتخابات
الرئاسية والبرملانية املقرر عقدها عام .2023
االحتمال الثاني ،وهو األرجح ،أن أردوغان أقدم على هذه الخطوة بناء على حسابات
اقتصادية وسياسية دقيقة ،وأنه تعمد اتخاذها في هذا الوقت تحديدا لتحقيق أعلى
عائد ممكن .اقتصاديا ،يهدف أردوغ ــان على مــا يبدو إلــى خفض سعر صرف
العملة التركية ألن ذلك يؤدي برأيه إلى زيادة قدرة البضائع التركية على املنافسة
فــي األس ــواق العاملية ،فــي حــن ت ــزداد كلفة البضائع املـسـتــوردة مــن الـخــارج ،وهي
سياسة تقليدية تلجأ إليها الــدول عادة لزيادة صادراتها وتخفيض وارادتها من
السلع والبضائع والخدمات وتحقيق التوازن في ميزانها التجاري .يريد الرئيس
أيضا على ما يبدو دفع املودعني إلى إخراج أموالهم من البنوك ،وضخها في مختلف
قطاعات االقتصاد لخلق فرص عمل جديدة ،لذلك يعمد إلى خفض سعر الفائدة
حتى يصبح العائد املصرفي أقــل من مستوى التضخم .من جهة أخــرى ،يحاول
الرئيس من خالل إصراره على تخفيض الفائدة تخفيف عبء الدين العام ،من خالل
رفع مستوى التضخم وبالتالي تقليل قيمة الدين .وامللفت أن أردوغــان يقدم على
ذلك بعد أن تأكد من خروج معظم الرأسمال األجنبي من سوق الدين التركي .فمنذ
أحداث حديقة غازي عام  ،2013والتي يرى كثيرون أن هدفها كان إسقاط أردوغان،
والبنوك واملؤسسات املالية الغربية تتخلص من حيازاتها من الديون التركية ،فنزلت
حصتها من قيمة الدين العام التركي من  30باملائة إلى  5باملائة حاليا.
يرى أردوغــان أن الوقت حان إلثبات أن تركيا اليوم ليست تركيا األمس ،وأن زمن
تدخل السفراء والقناصل األجانب في شؤونها الداخلية قد ولى ،فتركيا باتت قوة
إقليمية كبرى ،ولديها قاعدة زراعية وصناعية (عسكرية ومدنية) متطورة ،وال
يملك الـغــرب أن يضحي بالعالقة معها فــي ظــل االستقطاب الكبير الحاصل في
النظام الدولي حاليا ،وفي وقت تتبدى فيه مالمح اصطفاف صيني-روسي-إيراني،
إذا مالت تركيا إليه فسوف يوجه ذلك ضربة قاصمة لجهود واشنطن في احتواء
الصعود الصيني ،هذا يبرر ربما تراجع الواليات املتحدة وكندا وهولندا ،وإعالن
امتثالها للمادة  41من اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العالقات الدبلوماسية ،والتي
تنص على «عــدم إخــال الدبلوماسيني بامتيازاتهم وحصاناتهم واحترام قوانني
وأنظمة الدولة املضيفة ،وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
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واشنطن ـ بكين ...الصراع على البصمة السياسية
علي العبداهلل

ّ
الحاد بني الواليات املتحدة
ال يشكل التنافس
وجمهورية الصني الشعبية إال عرضًا لصراع
أســاســي يتعلق بالبصمة الـسـيــاسـيــة على
النظام الدولي ،إذ تسعى األخيرة إلى تسويق
ب ــدي ــل ل ـل ـن ـم ــوذج ال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ـغ ــرب ــي ال ــذي
صاغته الــواليــات املتحدة ُبعيد انتصارها
فــي الـحــرب العاملية الثانية ،وحلولها ،قـ ّـوة
مـسـيـطــرة ،مـحــل اإلم ـبــراطــوريــات األوروب ـيــة
املـ ـت ــرهـ ـل ــة ،وح ــرصـ ـه ــا ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ه ــذا
ال ـن ـظــام ،ألن ــه ق ــاع ــدة هيمنتها وسيطرتها
على املـجــالــن اإلقليمي وال ــدول ــي ،فالتدافع
ف ــي م ـج ــاالت ال ـص ـنــاعــة وال ــذك ــاء الـصـنــاعــي
ّ
املتطورة يخفي خلفه صراعًا على
واألسلحة
قــواعــد النظام الــدولــي وآلـيــات اشتغاله بني
نموذجني سياسيني ،أول ديمقراطي تقوده
ـان س ـل ـط ــوي ت ـق ــوده
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وث ـ ـ ـ ٍ
الصني.
شـ ـه ــدت الـ ـع ــاق ــات األم ـي ــرك ـي ــة  -الـصـيـنـيــة
مـ ــراحـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ّـارة ،حـ ــن ّ
وح ــدتـ ـهـ ـم ــا امل ـص ــال ــح
ملــواج ـهــة االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي أي ــام الــزعـيــم
الصيني مــاو تسي تونغ ،وتفاعالت هادئة
أي ـ ــام ال ــزع ـي ــم دنـ ــغ ش ـي ــاو ب ـي ـنــغ ،واع ـت ـم ــاده
سياسة فتح السوق الصيني على االقتصاد
العاملي ،و«الـتـقــارب التوافقي» مــع الــواليــات
املـتـحــدة ،م ــرورًا بتكريس سياسة االعتماد
امل ـت ـبــادل وامل ـيــل نـحــو الـلـيـبــرالـيــة واقـتـصــاد
ال ـس ــوق ف ــي ظ ــل زع ــام ــة ج ـي ــان زي ـم ــن ال ــذي
زاد نسبة الليبرالية في السياسة الصينية،
ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم ع ـم ـل ـيــة انـ ـتـ ـق ــال دي ـم ـق ــراط ـي ــة
ّ
ومنظمة على صعيد القيادة ،قبل أن تعصف
بالعالقات بــن الدولتني عــواصــف املخاوف
وتآكل الثقة التي أطلقتها تظاهرات ميدان
تيان آن مني عام  1989وشعاراتها الغربية،
وما أثارته من مخاوف من التباين العقائدي
ب ــن ال ـشــري ـكــن ،وق ــد عـ ّـمــق ان ـه ـيــار االت ـحــاد
السوفييتي ع ــام  1991امل ـخــاوف الصينية،
على خلفية تراجع احتياج الوالياتً املتحدة
إلى الصني لتطويقه؛ وزاد الطني بلة انتشار
الـقــوات األميركية فــي الـعــراق وأفغانستان،
وما مثلته من تهديد جيوسياسي لها .وقد
تــزامــن هــذا مــع وصــول الزعيم الـحــالــي ،شي
جني بينغ ،إلى سدة الرئاسة ،فأعاد الصني
إل ــى الـتـمـ ّـســك باملعايير الـعـقــائــديــة وتـحـ ّـدي
الغرب في تصوراته السياسية واالجتماعية
واألخالقية.
أم ــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة ف ـثــارت حفيظتها من
الفرق الهائل في امليزان التجاري بني الدولتني،
وم ــن قــرصـنــة ال ـشــركــات الصينية التقنيات

األم ـيــرك ـيــة ال ـح ـســاســة ،واس ـت ـح ــواذه ــا على
نسبة معتبرة من حصة الشركات األميركية
في السوق العاملي .وهذا فتح الباب لتنافس
اقتصادي وجيوسياسي علني ومكشوف بني
الدولتني ،بدأه الرئيس األميركي باراك أوباما
بالتباحث مــع دول اإلقليم لتشكيل تحالف
اقتصادي ملواجهة ّ
تمدد الصني في السوقني
اإلقليمي والعاملي ،وتوقيع اتفاقية «الشراكة
العابرة للمحيط الهادئ» في  2016/2/4مع
كل من أستراليا ،وبروناي ،وكندا ،وتشيلي،
واليابان ،وماليزيا ،واملكسيك ،ونيوزيلندا،
وبـيــرو ،وسنغافورة ،وفيتنام .وتابعه ،بعد
االنـسـحــاب مــن االتـفــاقـيــة املــذكــورة ،بشراسة
أكبر ،الرئيس السابق دونالد ترامب .وسار
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـحــالــي جــوزي ــف بــايــدن
على النهج ذاتــه ،مع إضافة عنصر عسكري
ّ
تكتالت
التحرك املضاد بتشكيل
وأمني على
ٍ
إق ـل ـي ـم ـي ــة ،ت ـك ـتــل ال ـ ـحـ ــوار األمـ ـن ــي ال ــرب ــاع ــي
(كـ ـ ـ ــواد) ال ـ ــذي ي ـض ــم م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ًّ
ك ــا مــن الـهـنــد وأس ـتــرالـيــا وال ـيــابــان ،وال ــذي
استضاف الرئيس األميركي قادته في البيت
األبـيــض يــوم  25الشهر املــاضــي (سبتمبر/
أي ـل ــول) ،لتفعيل الـتـفــاهـمــات الـســابـقــة ،وفــي
م ـقــدم ـت ـهــا ت ـط ــوي ــق الـ ـص ــن ج ـيــوس ـيــاس ـيــا،
وع ــزل ـه ــا ع ــن م ـح ـي ـط ـهــا وت ـض ـي ـيــق مـســاحــة
وتحالفات مثل تحالف
حركتها بـ ّـرًا وبـحـرًا،
ٍ
«أوك ـ ـ ــوس» ال ـج ــدي ــد ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تفعيل
اتفاقية الـتـعــاون والتنسيق االستخباراتي
(يوكيوسا) ،القديمة واملستمرة منذ ،1946
مع كل من اململكة املتحدة وأستراليا وكندا
ّ
ونـيــوزيـلـنــدا؛ وتوظيفها جميعها فــي خطة
بــايــدن الـصـلـبــة ،ملـحــاصــرة ال ـصــن واح ـتــواء
ّ
تحركاتها ولجم طموحاتها الجيوسياسية،
ل ـيــس ف ــي مـحـيـطـهــا اإلق ـل ـي ـمــي ف ـق ــط ،ب ــل في
كل املناطق ،ورســم استراتيجية العالقة مع
الصني على قاعدة «أكبر ّ
تحد جيوسياسي
ف ــي ال ـق ــرن الـ ـ ـ ــ ،»21بـحـســب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
أنتوني بلينكن.
ق ـ ـ ـ ــاد إدراك ال ـ ـ ـصـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــوة ال ـت ـق ـن ـي ــة
والعسكرية بينها وبــن الــواليــات املتحدة
ّ
إل ـ ــى ت ـب ــن ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــن م ـس ـتــويــن:
االن ـخــراط فــي تشكيل منظمات وتجمعات
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ش ـن ـغ ـه ــاي
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ،م ـج ـم ــوع ــة ب ــريـ ـك ــس ،الحـ ـت ــواء
الضغوط األميركية بإقامة أطواق وخطوط
ام ـت ـص ــاص ج ـيــوس ـيــاس ـيــة .ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
تطوير أسلحة ،بحرية خصوصًا ،باعتبار
حلفاء الواليات املتحدة في اإلقليم ،اليابان
والـهـنــد وأسـتــرالـيــا وفـيـتـنــام ،قــوى بحرية،
حـيــث أص ـبــح األس ـط ــول ال ـب ـحــري الصيني

م ــن أك ـبــر األس ــاط ـي ــل ف ــي اإلق ـل ـي ــم؛ أك ـثــر من
سبعمائة قطعة بحرية حربية ،باإلضافة
إلــى العمل على تطوير الترسانة النووية
وم ـض ــاع ـف ــة عـ ــدد الـ ـ ـ ــرؤوس الـ ـن ــووي ــة أرب ــع
ّ
مرات ،بما في ذلك صواريخ «فرط صوتية»
(هــاي ـبــرســون ـيــك), ،يـنـطـلــق ه ــذا ال ـن ــوع من
الـ ـص ــواري ــخ ف ــي ال ـط ـب ـقــات ال ـع ـل ـيــا لـلـغــاف
بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف
الجوي
ٍ
سرعة الصوت ،أو نحو  6200كيلومتر في
الـســاعــة ،يـعــود بعدها إلــى الـغــاف الجوي
ويضرب هدفه ،وقد أجرت تجربة ألحد هذه
الصواريخ في شهر أغسطس /آب املاضي،
ما أثار قلق الواليات املتحدة ،كما نصبتها
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ـ ّـر ال ـص ـي ـن ــي مل ــواجـ ـه ــة أي ه ـجــوم
أميركي ،وتعزيز عالقتها مع روسيا ،التي
تشاركها املوقف من تدخل الواليات املتحدة
في شــؤون الــدول الداخلية ،لتوفير الطاقة
ـدر لـيــس مـعـ ّـرضــا ملـخــاطــر العرقلة
مــن م ـصـ ٍ
أو املنع ،مشروع «خط قوة سيبيريا» الذي
اتـفـقــت مــع روس ـيــا عـلــى إنـشــائــه ع ــام 2014
وتـبـلــغ قيمته  400مـلـيــار دوالر ،لتصدير
ال ـغ ــاز ال ــروس ــي ن ـحــو ال ـص ــن ،وت ــوري ــد 38
مـلـيــار طــن سـنــويــا مــن ال ـغــاز ال ــروس ــي إلــى
ال ـص ــن  30ع ــام ــا ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى أنـظـمــة
ّ
تـســلــح عـسـكــريــة روس ـي ــة م ـت ـ ّطـ ّـورة وإج ــراء
ـات م ـش ـتــركــة ،ك ـمــا وثـ ـق ــت عــاقـتـهــا
ت ــدريـ ـب ـ ٍ
بإسرائيل لالستفادة من إنتاجها العسكري
ّ
املتطور .واملتابعة الحثيثة ملشروع «الحزام
والطريق» ،برأس مال قدره تريليون دوالر،
وربط أكثر من مائة دولة به عبر استثمارات
ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة والـتـنـقـيــب عن
النفط والغاز واملعادن والقروض الضخمة،
وإقامة مرتكزات لخططها؛ قاعدة عسكرية
فــي جـيـبــوتــي ومـيـنــاء ج ــوادر الباكستاني
وميناء بيريوس في اليونان وإدارة ميناء
أشــدود اإلسرائيلي ،والــدخــول على تركيب
شبكات الجيل الخامس في دول كثيرة ،بما
فيها دول حليفة للواليات املتحدة ،كاململكة
املـتـحــدة ،واالسـتـثـمــار فــي سـنــدات الخزينة
األميركية بمبلغ ضخم قدره تريليون دوالر،
وت ــوظ ـي ــف اس ـت ـي ــاء دول حـلـيـفــة ل ـلــواليــات
املتحدة فــي الـشــرق األوس ــط مــن ضغوطها
ب ـخ ـص ــوص الـ ـح ــري ــات وحـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان؛
وان ـس ـح ــاب الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ال ـفــوضــوي
واملــرت ـبــك مــن أفـغــانـسـتــان وس ـي ـطــرة حــركــة
طــالـبــان عـلــى كــابــول للتشكيك فــي صدقية
واشنطن لدى حلفائها وإبراز تراجع دورها
عـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي ،ملــواج ـهــة ال ــوالي ــات
املتحدة في خطة من ثالث مراحل :إضعاف
النفوذ األميركي في آسيا ،الحلول محلها

ثارت حفيظة الواليات
المتحدة من الفرق
الهائل في الميزان
التجاري بين الدولتين،
ومن قرصنة الشركات
الصينية التقنيات
األميركية الحساسة
المعادلة الراهنة
بين الدولتين،
والنموذجين ،دقيقة
وحساسة على خلفية
ّ
تشدد الصين وتصلّبها
ّ
في ملفات كثيرة،
خصوصًا استعادة
جزيرة تايوان

ً
في املنطقة وصوال إلى صياغة نظام دولي
على مقاسها ،وفق محللني أميركيني.
ّ
ّ
التحرك الصيني
ردت الواليات املتحدة على
ّ
الواسع باالستثمار في التقنيات املتطورة،
مثل الذكاء الصناعي والحوسبة والعمليات
ال ـس ـي ـب ــران ـي ــة ،إذ خ ـ ّـص ـص ــت أكـ ـث ــر مـ ــن 66
م ـل ـيــار دوالر م ــن مــوازن ـت ـهــا ل ـلــدفــاع لـلـعــام
الحالي ( ،)2021والبالغة  715مليار دوالر،
لالستعدادات في منطقة املحيطني الهندي
والـ ـه ــادئ ،بــاعـتـبــارهــا ب ــؤرة لـلـمــواجـهــة مع
الـ ـص ــن ،وغـ ـ ّـيـ ــرت ان ـت ـش ــار ال ـس ـف ــن وال ـع ـمــل
مــن مسافة فــي البحر أبـعــد بكثير مما كان
ف ــي ال ـســابــق ،لـتـحــاشــي م ــدي ــات ال ـصــواريــخ
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ووضـ ـ ـ ــع األق ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـص ـن ــاع ـي ــة
ّ
االستطالعية فــي م ــدار األرض ،كــي تتمكن

م ــن ال ـت ـقــاط إش ـ ــارة األش ـع ــة ت ـحــت ال ـح ـمــراء
م ــن صـ ـ ــاروخ بــال ـي ـس ـتــي ت ـق ـل ـيــدي ،وإع ـط ــاء
تحذير سريع للقوات األميركية ،فمبادرتها
الردعية في املحيط الهادئ تهدف إلى تعزيز
لحرب محتملة ،وشيكة ،حسب
استعدادها
ٍ
بعض املحللني ،في املنطقة ،من خالل تحديث
الترسانة النووية وتمويل أنظمة الصواريخ
واألق ـ ـمـ ــار ال ـص ـنــاع ـيــة وأج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـجـ ّـســس
وإعـطــاء أولــويــة للقوات الجوية والبحرية.
بالنسبة إلى األميركيني ،من األهمية بمكان
امتالك القدرة على تدمير منشآت الصواريخ
الصينية الــ«هــايـبــرســونـيــك» عـلــى األرض،
قبل أن تنطلق في الجو.
املعادلة الراهنة بني الدولتني ،والنموذجني،
وحساسة على خلفية ّ
ّ
تشدد الصني
دقيقة
ّ
وت ـصــل ـب ـهــا ف ــي م ـل ـفــات ك ـث ـي ــرة ،خـصــوصــا
استعادة جزيرة تايوان ،وبسط سيطرتها
عـلــى ب ـحــري ال ـص ــن ،الـجـنــوبــي وال ـشــرقــي،
ّ
وتوجهها الحازم الختراق الشرق األوسط
ّ
والتقدم فيه عبر االنفتاح على دوله تجاريًا
واستثماريًا وتوظيف امللف النووي اإليراني
في الضغط إلخــراج الــواليــات املتحدة منه.
فـخـســارة ال ــوالي ــات املـتـحــدة مـعــركــة الــدفــاع
عــن تــايــوان ال ــذي أعلنه الرئيس األميركي،
ّ
التمدد في دول
منذ أيام ،ونجاح الصني في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،س ـي ـق ــودان إل ــى هبوطها
إل ــى ق ــوة عــاملـيــة مــن الــدرجــة الـثــانـيــة ،وإلــى
ان ـه ـي ــار ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي الـ ــراهـ ــن ،ف ــي حني
سـتـصـبــح ال ـص ــن ال ـق ــوة ال ـع ـظ ـمــى األول ـ ــى.
وهـ ــذا سـيـمـنـحـهــا م ـســاحــة أك ـبــر لـلـمـنــاورة
ّ
والهيمنة ،مــا يحتم عليها مــواجـهــة القوة
العسكرية والـنـفــوذ االقـتـصــادي والعقيدة
السياسية للصني ،كــي تتحاشى الهزيمة
وضـ ــرب ال ـن ـظــام ال ــدول ــي ال ـغــربــي ،فالصني
م ـص ـ ّـم ـم ــة ع ـل ــى ك ـس ــر الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي
ال ـل ـي ـب ــرال ــي الـ ـ ــذي بـ ـن ــاه ال ـ ـغـ ــرب ،وق ــائ ــدت ــه،
ً
الواليات املتحدة ،التي تبذل جهودًا كبيرة
ل ـلــدفــاع عــن ق ـيـ ٍـم تـنــاصـبـهــا ال ـصــن ال ـعــداء،
ّ
الحرة والشفافية
مثل الليبرالية واألســواق
ّ
والديمقراطية وحـ ّـريــة التعبير ،وكــل تقدم

اليونان :بحث عن مهاجرين مفقودين بعد غرق زورق
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تراجع كبير لمنسوب نهر في العراق

أعــرب مسؤولون عراقيون عن قلقهم إزاء التراجع الكبير ملنسوب نهر سيروان في شمال شرق
العراق ،بفعل قلة األمطار وسدود خلف الحدود في إيران حيث ينبع النهر ،ما يؤثر على الزراعة
واإلن ـتــاج الكهربائي .ودف ــع تــدهــور الــوضــع وزي ــر امل ــوارد املائية الـعــراقــي مـهــدي الحمداني إلى
التلويح بتقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية ،في وقت تتمتع إيران بنفوذ قوي
في العراق .وقال مدير السد رحمن خاني« :هناك فرق في منسوب املياه بني العام املاضي وهذا
(فرانس برس)
العام بحدود  7أمتار و 50سنتيمترًا».

بدأت السلطات اليونانية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحل جزيرة خيوس ،شرقي البالد ،بعد غرق
زورق كان يقل مهاجرين من الساحل التركي في ساعة مبكرة من صباح أمس .وقال خفر السواحل
اليوناني إنه أنقذ  20شخصًا ،ويعتقد أن سبعة آخرين ما زالــوا في عــداد املفقودين .وتشارك في
عملية البحث مروحية إنقاذ وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وقــوارب خاصة .وكانت اليونان
نقطة الدخول الرئيسية لالجئني واملهاجرين الذين دخلوا إلى االتحاد األوروبي خالل أزمة عامي
(أسوشييتد برس)
 2015و ،2016لكن عددهم انخفض بشكل كبير على مدار العامني املاضيني.

هولندا :ارتفاع منسوب مياه البحر
تــواجــه هولندا خطر ارتـفــاع مستوى مـيــاه البحر
عـلــى ســواحـلـهــا بــدرجــة أكـبــر بكثير مــن املـتــوقــع،
قــد يصل إلــى مترين بحلول عــام  ،2100على ما
أعلن معهد األرصاد الجوية في هذا البلد املعرض
بشدة لتبعات هذه املشكلة .وقبل أيام من انطالق
مؤتمر األطــراف السادس والعشرين بشأن املناخ
(كــوب  )26في غالسكو ،قال املعهد الهولندي إن

«الـتـقــديــرات تظهر ارتـفــاعــا أعـلــى مــن املـتــوقــع في
مـسـتــوى ال ـب ـحــر» .وف ــي ظــل وج ــود مــا ي ـقــرب من
ثلث أراضيها تحت مستوى البحر ،تواجه هولندا
مـخــاطــر أك ـبــر م ــن جـ ــراء الـتـغـيــر امل ـنــاخــي ،لكنها
أيضًا من أكثر البلدان تلوثًا في أوروبا نسبة لعدد
السكان .وقــال املعهد الهولندي لألرصاد الجوية:
ّ
«إذا لم نقلص انبعاثات الغازات الدفيئة ،فقد يرتفع

مـسـتــوى م ـيــاه الـبـحــر قـبــالــة ال ـســواحــل الـهــولـنــديــة
بــواقــع  1,2مـتــر بـحـلــول ع ــام  2100بــاملـقــارنــة مع
مـطـلــع ال ـق ــرن ال ـح ــال ــي» ،وق ــد ي ـصــل االرتـ ـف ــاع إلــى
مترين إذا مــا تـســارع ذوبــان الغطاء الجليدي في
الـقـطــب الـجـنــوبــي .وف ــي وق ــت ســابــق ،أعـلــن املعهد
أن ارتـفــاع مستوى مياه البحار لن يتخطى املتر.
إال أن التقديرات ال تستبعد وصــول االرتـفــاع إلى

مستوى مترين ،بحسب مكتب املياه في هولندا،
البلد األوروبــي الذي غمرته الفيضانات إلى جانب
أملانيا وبلجيكا في يوليو /تموز املاضي.
وقال رئيس هذه الهيئة العامة املعنية بإدارة قطاع
املياه روخير فان دي سانده ّإن «زمن القدرة على
ّ
التحكم باملياه والتربة واألرض لدينا ولى».

(فرانس برس)

يـحــرزه أحــد الخصمني فــي أي مــن مجاالت
ال ـت ـنــافــس سـيـسـجــل ف ــي صـفـحــة نـجــاحــات
نموذجه ،ويجعله أقــرب إلــى تحقيق هدفه
االستراتيجي :املحافظة على النظام الدولي
القائم بالنسبة لـلــواليــات املتحدة وضربه
ل ـصــالــح بــديــل س ـل ـطــوي بــالـنـسـبــة لـلـصــن،
وال ـث ـم ــن س ـتــدف ـعــه ال ـش ـع ــوب ال ـت ــي س ـتــدور
املواجهة على أراضيها وأجوائها ،وبتمويل
من مالية دولها.
(كاتب سوري)

روح الشعب السوداني
الوليد آدم مادبو

يـ ـتـ ـب ــادر سـ ـ ـ ــؤال إل ـ ــى ذه ـ ــن املـ ـت ــاب ــع ل ـل ـشــأن
الـ ـس ــودان ــي ،فـيـمــا ي ـخ ـ ّـص طـبـيـعــة االن ـق ـســام
الحالي :هل هو بني مبدئيني وانتهازيني ،كما
يـ ّ
ـود لنا بعضهم أن نعتقد ،أم أنه صــراع بني
ق ــوى حــديـثــة وأخ ــرى تقليدية ،أم أن ــه صــراع
بني ثوريني واقعيني وثوريني حاملني؟ تحتمل
اإلجابة هذا كله ،بل يجوز أن ّيكون االنقسام
بني مجموعتني انتهازيتني ظنتا أن الشعب
ق ــد خ ـف ـضــت ث ــوريـ ـت ــه ،فـ ــأرادتـ ــا أن تـمـتـحـنــا
صبره وذكاءه باللجوء مباشرة إلى الشارع،
َ
ُمــتـ َـجــاوزتــن األروق ــة السياسية واملؤسسات
السيادية والتنفيذية املفترض أن تناقش في
داخلها وتعالج فيها القضايا العالقة.
خـطــورة هــذه األســالـيــب أنـهــا تـ ّ
ـؤجــج املشاعر
وتلهب العواطف ،فتعلي من حجم التوقعات
وتـخـفـضــه ،مــن دون أن تـكــون هـنــالــك وسيلة
ل ـتــرش ـيــد الـ ـح ــوار وال ــدف ــع ب ــه ن ـح ـ ّـو تـحـقـيــق
امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة ال ـع ـل ـيــا .ب ــل إنـ ـه ــا تفتح
املـجــال للمغامرين ،ليستولوا على السلطة،
م ـت ـعــذريــن بـضـعــف أداء امل ــدن ـي ــن .ل ـقــد خــرج
الـشـعــب ال ـســودانــي فــي  21أك ـتــوبــر /تشرين
األول الـحــالــي وه ــو ع ــازم عـلــى أال يعطي ّأيــا
من املجموعتني املتخاصمتني تفويضًا ،إنما
ّ
تـحــذيـرًا وتنبيهًاّ ،
يبينان قــدرتــه على تولي
زمـ ــام املـ ـب ــادرة ،وت ـفــويــض م ــن يـ ــراه مناسبًا
ح ــال فشلهما فــي الـتــواصــل بـطــريـقــةٍ تضمن
االس ـت ـقــرار ،وتــدفــع بــه نحو تحقيق االنتقال
السلمي للسلطة.
م ــا ال ـغ ــاي ــة ال ـت ــي كـ ــان ُي ــرج ــى تـحـقـيـقـهــا مــن
حــل الـحـكــومــة ،عـلـمــا أن ــه لــم ي ـمــض ع ـ ٌ
ـام على
ِ
تـكــويـنـهــا؟ هــل كــانــوا يـبـ ّـيـتــون الـنـيــة إلطــاحــة
رئـيــس ال ـ ــوزراء ،عـبــد الـلــه ح ـمــدوك ،ومل ــاذا ،أم
إن ـه ــم ي ــري ــدون تـحـســن أداء ال ـح ـكــومــة ،ومــا
هي وسيلتهم لذلك؟ تآكلت شرعية حمدوك
نسبيًا ،بيد أنه لم يزل يحتفظ بنسبة عالية
من القبول ،املحلي واإلقليمي والــدولــي ،كما
أن أداء ال ـ ــوزراء يعتبر ج ـي ـدًا (م ـقــارنــة ب ــأداء
ّ
انضمت لها مجموعة
الحكومة األولــى) ،وقد
م ــن ًش ـبــاب ال ــري ــف ال ـح ــادب ــن ،ب ـعــد أن كــانــت
ممثلة لقطاع صغير من قطاعات الشعب .لم
يـكــن ال ـســودان ـيــون فــي حــاجــةٍ إلرب ــاك املشهد
ال ـس ـيــاســي بـتـغـيـيــر ال ـح ـكــومــة ،ك ــل م ــا كــانــوا

يحتاجونه ممارسة ضغوط على الحاضنة
السياسية كي تلتزم باملؤسسية ،وأن تعنى
بالشفافية فــي كــل أنـشـطـتـهــا .وإذا ك ــان ّ
ثمة
إصالح منشود فللمنظومة كلها.
كـ ــان ع ـلــى ال ـحــاض ـنــة ال ـس ـيــاس ـيــة أن تـتـحــد،
وأن ت ـنــأى بنفسها عــن نـهــج الـتـنـمـيــط الــذي
ـات ك ــان يـمـكــن أن تكون
أكـسـبـهــا ع ــداء ق ـطــاعـ ٍ
عضدًا للثورة ،ال أن تكون خصمًا لها ،تحديدًا
ال ــري ــف ،بـعـمـقــه الـقـبـلــي وال ـص ــوف ــي ،الـشـبــاب
وال ـ ـن ـ ـسـ ــوة ،وك ـ ـبـ ــار ال ـش ـخ ـص ـي ــات الــوط ـن ـيــة
والعسكرية ،الخبراء والعلماء وكثيرين ممن
لــزم أن يتم تمثيلهم فــي املجلس التشريعي
ّ
يتطلب أن ّ
تعدل
املزمع تكوينه .األمر الذي كان
الــوث ـي ـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة بـحـيــث ال ت ـح ــوز قــوى
الحرية والتغيير أكثر من الثلث ،إذ ال بد من
االجتماعية والسياسية ،كما
مراعاة األوزان
ُ
الثقافية الفكرية .هــذا إن أري ــد تكوين جبهة
وطنية عريضةّ ،أما إذا آثرنا حبل االستحواذ،
فإننا سنقع ضحية االستقطاب الذي ُيضعف
مــن ق ــدرة الـشـعــوب عـلــى الـصـمــود ،ه ــذه امل ـ ّـرة
ف ــي وج ــه الـعـسـكــر ال ــذي ــن ل ــن ي ـ ّـدخ ــروا جـهـدًا
يبذلونه لترويض املجتمع ،مستخدمني حيل
ال ـتــره ـيــب وال ـتــرغ ـيــب .وال ـك ــام ه ـنــا تـحــديـدًا
عــن اللجنة األمـنـيــة الـتــي أصبحت تطاردها
أشباح الضحايا في الهامش ،واملـغــدور بهم
في الخرطوم في ساحة االعتصام.
ّ
ّ
يضيع العسكر وقتًا كان يمكن أن يوظفوه في
تنفيذ متطلبات الشعب السوداني والسعي
ّ
نحو تطلعاته ،عل ذلك يشفع لهم عندما تأتي
ساعة املساءلة .لقد ذهبت الطغمة العسكرية
ـات لــم تكن مــن اختصاصهم ،كما
فــي اتـجــاهـ ٍ
أنها لم تكن من أولويات الثوار ،مثل التطبيع
ـارات فــي أمــاكــن لم
مــع إســرائ ـيــل ،إي ـجــاد م ـس ـ ٍ
تكن فيها حــروب ،وإن كانت لديها ظالمات،
إل ــى آخ ــرهّ .أم ــا املــدن ـيــون فـقــد ُع ـنــوا بتطبيق
سـ ـي ــاس ــات اق ـت ـص ــادي ــة ع ـل ــى ن ـه ــج ل ـي ـبــرالــي
يتعارض مــع توجهات املؤتمر االقـتـصــادي،
األم ــر ال ــذي تـسـ ّـبــب فــي الـضـنــك ال ــذي تعيشه
الـبــاد ،ومــا صحب ذلــك مــن معاناة .بــل إنهم
اسـتـغـلــوا فــرصــة غـيــاب املـجـلــس التشريعي،
ً
وص ــادق ــوا عـلــى ات ـفــاق ـيــات («سـ ـي ــداو» مـثــا)
ل ــم تـشـكــل هــاج ـســا ي ــوم ــا ل ـل ـســودان ـيــن ال ــذي
ثـ ــاروا ض ــد ال ـط ـغ ـيــان ،ف ــإذا بـهــم ي ـعــانــون من
طغيان اقتصادي واجتماعي وثقافي ،وحتى
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

س ـيــاســي ،تـجـلــى ف ــي ش ـكــل االس ـت ـب ــداد ال ــذي
تمارسه قوى الحرية والتغيير ،باقتصارها
امل ـش ــورة عـلــى فـئــة قـلـيـلــة ،غـيــر م ــدرك ــة وغـيــر
واعية ،من الناشطني.
لقد بــاءت محاولة العسكر للمرة الثانية في
ـواز لـلـشــارع ال ـثــوري بالفشل
ـارع م ـ ٍ
إيـجــاد ش ـ ٍ
(األولــى كانت عندما استقدم رجــاالت اإلدارة
األهـلـيــة لــدعــم العسكر فــي محاولتهم ّ
تسيد
امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي والـ ــرجـ ــوع ب ــال ـب ــاد إل ــى
يغامرون
خانة االستبداد اإلنقاذي) ،وها هم
ّ
باالستيالء على السلطة ،على الرغم من أنهم
يتربعون على قمتها .ال أخــالـهــم سيبلغون
غــاي ـت ـهــم ف ــي الـ ــوصـ ــول إلـ ــى س ـل ـط ــةٍ مـطـلـقــة،
فالشعب سيقاومهم مقاومة باسلة ،وستكون
ُ
ٌ
تضحيات علها تحدث انشقاقًا يدفع الضباط
ّ
ال ــوط ـن ـي ــن إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ل ـت ـج ـن ـيــب ال ـب ــاد
ّ
حمامات دماء.
أخطر ما في هذه املرحلة هو التحالف الجهوي
واملناطقي بــن ق ــوات الــدعــم الـســريــع وبعض
قــادة الحركات ،والتحالف األيديولوجي بني
اإلسالميني وأحد قادة الحركات .ألم يكن من
ْ
األولــى لقادة الحركات االهتمام بالترتيبات
ّ
اإلداريــة واملؤسسية التي تتطلبها مواقعهم
ال ـت ــي اس ـت ـح ـقــوهــا ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة جــوبــا،
ـذي
أم أنـهــم افـتـقــروا إلــى االل ـتــزام األخــاقــي الـ ّ
يتطلب املثابرة واملصابرة للتعامل مع الشق
التنسيق مــع الشق العسكري،
املــدنــي ،وعــدم ّ
مهما كــانــت املـشــقــة النفسية؟ لقد ظلت هذه
املتالزمة تالحق السياسة السودانية والتي
دفـعــت املــدنـيــن إلــى التعامل مــع العسكريني
فــي كــل م ــرة عـنــدمــا يـضـيـقــون ذرع ــا بعضهم
ببعض .لقد تــذرع بعض قــادة الحركات بأن
«أربعة طويلة» أقلية أيديولوجية استحوذت
عـلــى املـشـهــد الـسـيــاســي ،عـلــى الــرغــم مــن أننا
في دارف ــور لم ّ
نتبرم من هيمنة أقلية عرقية
ع ـل ــى م ـقــال ـيــد األمـ ـ ــور ّف ــي اإلق ـل ـي ــم ال ـغ ــرب ّــي،
ومــا ذلــك اسـتـهــوانــا مــنــا بــالـشــأن ال ـعــام ،إنما
تـغـلـيـبــا لـلـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي تقتضي
إعطاء أولوية لالستقرار ،وتدعيم املؤسسات
وت ـقــوي ـت ـهــا ،ك ــي ت ـق ــوم ب ــدوره ــا ف ــي الـتـنـمـيــة
االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
كان من املفترض ،ومن البديهي ،أن تدرك قوى
الحرية والتغيير ،كما العسكر ،أن الشعب لم
يعط أح ـدًا شيكًا على بـيــاض ،وأن تفويضه
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ها هم العسكر
يغامرون باالستيالء
على السلطة ،على
الرغم من أنّهم
يتربعون على قمتها

مـقـيـ ٌـد بــاالل ـتــزام بـبـنــود الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة
الـتــي ال يمكن أن يـتــم تعديلها إال مــن خــال
الجهاز التشريعي أو إجماع مجلس الشركاء.
يتفهم الكاتب جـدًا استياء مجموعة امليثاق
(قـ ـ ــوى الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر ب) م ــن امل ـج ـلــس
املــركــزي (ق ــوى الـحــريــة والـتـغـيـيــر أ) ،لكنه ال
يـجــد ذل ــك م ـب ـ ّـررًا كــافـيــا لـلــوقــوع فــي أحـضــان
اللجنة األمـنـيــة لعمر البشير ،فـهــؤالء كانوا
سيغدرون بهم فــي أول منعطف ،على الرغم
مــن ال ـع ـبــارة الـفـضـلــى لــرئـيــس الـ ـ ــوزراء ،إنهم
«يعملون في تناغم تام مع العسكر ».هل هذه
هي النتيجة ّ«التناغم التام»؟
لعل ذلك ما كنا نحتاجه بالضبط للتخلص
م ـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن واملـ ـغ ــام ــري ــن
ال ـع ـس ـكــريــن ،وم ــن ث ــم اإلتـ ـي ــان ب ــرج ــال دول ــةٍ
مــن املــدنـيــن يـعــاونـهــم ،وال يـقــودهــم ،ضباط
محترفون لقيادة املرحلة املقبلة ،فهذا االنقالب
سـتــدحــره ،ال مـحــالــة ،اإلرادة الشعبية ،مهما
بلغ الـثـمــن ،كما أن غــربــال ال ـثــورة قــد ّ
محص
االنتهازيني ،وفضح حبائل املتواطئني كافة.
ال غنى عن التعامل بني املدنيني والعسكريني،
بالنظر إلى ظرف السودان األمني والعسكري،
فصيل محترف.
لكنهم يجب أن يكونوا من
ٍ
ال م ـس ـت ـق ـب ــل ل ـل ـط ـغ ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ظــل
ال ـض ـغــوط ال ـش ـع ـب ـيــة ،وال ـض ـغ ــوط اإلقـلـيـمـيــة
التي قد تطاولهم في شكل
عقوبات شخصيةٍ
ٍ
وجـمــاعـيــة ،وه ــا هــم قــد سـ ّـولــت لـهــم أنفسهم
يومًا االستيالء على السلطة .والـحــال هكذا،
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هاتف0097440190600 :

لن يقف الجيش مكتوف األيــدي ،وهو يناظر
قيادته ّ
تتردد في االستجابة لنداءات الشعب،
ب ــل ال ـت ــآم ــر ع ـل ـي ـهــا .ك ـمــا أن ال ـش ـعــب ل ــم يكن
ليصبر على تلكؤ الجهاز التنفيذي وتباطؤه
ع ــن االم ـت ـثــال ملــوج ـهــات الـ ـث ــورة ،ع ـلــى الــرغــم
التأييد الــذي ح ــازه ،وهــا هــو قــد أعطاهم
مــن ً
ً
فــرصــة أخ ـيــرة لــإمـســاك بالعصا مــن طرفها
الذي فيه روح الشعب ّ
التواق للحرية والسالم
والعدالة .لكنهم ،ببساطةٍ  ،أخفقوا في حماية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ك ـمــا أخ ـف ـق ــوا ف ــي االض ـط ــاع
بمهامهم الدستورية.
ً
ْ
املكوني ،املدني
ختامًا ،أعطى الشعب كال من
والعسكري ،فرصتني ،وال أظنه يجود عليهما
بفرصة ثالثة .وهــا هــي الجموع تتأهب ،في
غياب القيادة ،ملواجهة مرحلةٍ فيها شديد من
التعقيدات؛ إنها تؤجل معركتها مع املدنيني،
لكنها ال تغفل عــن تــواطــؤهــم ،بــل وتماهيهم
غير املفهوم مع اللجنة األمنية .وإذا ما حانت
ّ
التصدي للشق املدني ،فإنها ستكون
لحظة ً
مواجهة من دون أي مواربة ،إنما االستئصال
بجيل قادر على حمل
الذي تتبعه االستعانة
ٍ
األم ــان ــة .عــوضــا عــن الـتـعــويــل عـلــى الـشـعــب،
اتخذ العسكر جهاالت قوى الحرية والتغيير
األول ـ ــى ،وت ـظ ـل ـمــات ق ــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر
الـثــانـيــة ،م ـبـ ّـررًا للتخلي عــن اإلي ـفــاء الـعـهــود.
بـتـصــرفــاتـهــم ال ـه ــوج ــاء ،وانـقـضــاضـهــم على
املــدنـيــة ،فقد عسكر اللجنة األمنية مــا تبقى
لهم من شرعيةٍ  ،ولن يستطيعوا بعد اآلن أن
يـسـتـمـ ّـروا فــي أداه ــم املـســرحــي ،فـمــن األح ــرى
لهم أن يستقيلوا قبل أن ُيقالوا ،أو أن يقادوا
إلى سجن كوبر كي ينعموا بصحبة رئيسهم
املخلوع .أي مماحكة من اآلن فصاعدًا ستدخل
الـشـعــب ال ـس ــودان ــي ف ــي مــواج ـهــةٍ دم ــوي ــةٍ مع
ُ
جسده
هــذه الفئة الباغية .الشعب ،وإن ه ًــزل
وأن ـه ــك ،ف ــإن روح ــه مــا زال ــت يـقـظــة وذهنيته
مــا زال ــت مـتـقــدة ،فليحذر الـســاســة والعسكر
م ــن م ـحــاول ـت ـهــم ال ـتــاعــب ب ــه ،أو االس ـت ـه ــزاء
ب ـش ـعــاراتــه ال ـت ــي ّ
ردده ـ ـ ــا م ــدوي ــة ظ ـه ـيــرة 21
أكـتــوبــر املـجـيــدة .إذا كــانــت ثمن انـقـســام فهو
فــي أوس ــاط النخب السياسية الـتــي اخـتــارت
االن ــدغ ــام (ول ـيــس الـتـنــاغــم) مــع الـعـسـكــر .أمــا
الشعب فإن موقفه موحد ،ووجهته واضحة،
ال يسعنا غير االلتزام بها والعناية بقصدها.
(كاتب سوداني)
¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :
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أمان ناقص على طرقات روسيا

موسكو ـ رامي القليوبي

انشغل الرأي العام الروسي أخيرًا بحادث
سـ ـي ــر تـ ــورطـ ــت فـ ـي ــه اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ــذائـ ـع ــة
الصيت كسينيا سوبتشاك ( 39عامًا) التي
ترشحت النتخابات الرئاسة عام  ،2018وأسفر عن
مقتل امــرأة في الــ 35من العمر على الطريق املؤدي
إلى مطار منتجع سوتشي املطل على البحر األسود
(جنوب).
لم تقد سوبتشاك السيارة بنفسها ،لكن مغادرتها
موقع الحادث سريعًا على منت سيارة أخــرى نحو
امل ـط ــار ،وه ــو م ــا رص ــدت ــه كــام ـيــرات مــراق ـبــة تــراقــب
ط ــرق ــات ال ــدخ ــول إل ــى ق ــاع ــة ك ـب ــار امل ـس ــاف ــري ــن ،زاد
االنتقادات املوجهة إليها والتي طالبت بإخضاعها
ملـســاء لــة فــي حيثيات ال ـحــادث ال ــذي ج ــدد ،مثل كل
الحوادث التي تحصل بوجود مشاهير ،النقاشات
حــول ضــرورة تحسني أمــان السير ،في وقــت تظهر
إحصاءات أن أكثر من  200ألف شخص قضوا على
الطرقات خالل السنوات العشر املاضية.
وف ـي ـمــا ت ــراف ــق الـ ـح ــادث الـ ـخ ــاص ب ــال ـس ـي ــارة الـتــي
أق ـل ــت ســوب ـت ـشــاك م ــع م ـخــال ـفــة ســائ ـق ـهــا وهـ ــي من
ط ــراز «مــرسـيــدس مــايـبــاخ» تابعة لخدمة سـيــارات
األجــرة الفاخرة قواعد املــرور في االتـجــاه املعاكس
بمنطقة جبلية ،زاد ذلك التساؤالت حول الضغوط
التي يتعرض إليها سائقو هذه السيارات ملخالفة

الـ ـق ــواع ــد مـ ــن أج ـ ــل إرضـ ـ ـ ــاء ط ـل ـب ــات ال ــزب ــائ ــن مــن
الشخصيات الكبيرة.
ويشدد رئيس تحرير مجلة «دفيجوك» املتخصصة
في شــؤون السيارات ،رومــان زوبـكــو ،على ضــرورة
إجـ ـ ـ ــراء ت ـح ـق ـيــق فـ ــي ح ـ ــادث الـ ـسـ ـي ــارة الـ ـت ــي أق ـلــت
ســوب ـت ـشــاك ،وأه ـم ـيــة ح ــل م ـشــاكــل ح ـ ــوادث الـسـيــر
ّ
للحد من عــدد الوفيات الناجمة
في شكل منهجي
عنها .ويقول لـ«العربي الجديد»« :تواجه خدمات
ال ـس ـي ــارات ال ـف ــاخ ــرة مـشـكـلــة مـطــالـبــة ال ــرك ــاب ،في
ح ــال كــانــوا مستعجلني ،الـســائـقــن بتخطي باقي
السيارات .ورغم أن سوبتشاك تزعم أنها لم تمارس
أي ضغط ،يتحمل السائق مسؤولية الحادث ،علمًا
أن شائعات تسري عــن أن رفــض السائق االمتثال
للزبون يجعله مـهــددًا بالفصل ،وحتى بمنعه من
العمل في شركة أخرى توفر الخدمة ذاتها».
ويعلق زوبكو على تردي أوضاع األمان في السير
ب ــروس ـي ــا بـ ــأن «اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ت ـك ـشــف ت ــراج ــع عــدد
ال ـحــوادث سـنــويــا ،لكن ليس بــالــوتـيــرة املـنـشــودة».
يضيف« :ال شك في أن الجهود الكبيرة التي بذلت
فــي مـجــال تشييد الـطــرقــات السريعة ساهمت في
ت ــراج ــع ع ــدد الـ ـح ــوادث وال ــوفـ ـي ــات ،بــاع ـت ـبــار أنـهــا
ً
لحظت تحوال نحو الطرقات املدفوعة األكثر أمانًا
من تلك العادية .وقد وضعت وزارة الداخلية هدفًا
طموحًا من أجل خفض معدل وفيات حوادث السير
إلــى أربــع حــاالت لكل  100ألــف شخص بحلول عام

 .2030لكن هذا الرقم أقل طموحًا على سبيل املثال
م ــن ال ـســويــد ال ـت ــي تـسـتـهــدف خ ـفــض ع ــدد وف ـيــات
الحوادث إلى صفر عبر تحديث أسطول السيارات
في أراضيها» .عمومًا ،ليس حــادث السيارة التي
أقلت سوبتشاك األول الذي يشمل مشاهير ويشغل
الرأي العام الروسي في السنوات األخيرة ،إذ أصدر
الـقـضــاء حكمًا بسجن املمثل ميخائيل يفريموف
ثـمــانــي س ـنــوات ع ــام  ،2020بـعــد إدان ـت ــه بالتسبب
فــي ح ــادث سير م ــروع خــال قـيــادتــه سـيــارة وسط
ال ـع ــاص ـم ــة م ــوس ـك ــو ف ــي حـ ــال س ـك ــر ش ــدي ــد أف ـق ــده
ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ،وجـعـلـهــا ت ـن ـحــرف إل ــى االت ـجــاه
املعاكس ،وتتسبب في مقتل شخص.
وخ ـ ــال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،أدل ـ ــى ي ـفــري ـمــوف ب ـش ـهــادات
متناقضة بدأت باعترافه باملسؤولية عن الحادث ثم
إنكاره الجلوس في مقعد السائق أثناء االصطدام،
ً
وصوال إلى اعترافه في كلمته أمام املحكمة ،مفسرًا
بأنه ال يتذكر ما حصل ،ومقرًا بشربه الكحول .أما
التحاليل فأظهرت أن دمه احتوى على نسبة كحول
ت ـعــادل ت ـنــاول زجــاجــة كــامـلــة تـقــريـبــا مــن مـشــروب
الفودكا ،إضافة إلى آثار للقنب والكوكايني.
ّ
وللحد من الـحــوادث من هــذا الـنــوع ،يقترح زوبكو
الفصل بني االتجاهني املعاكسني بأسوار في عدد
أكبر من الطرقات ،وعدم االكتفاء بالخطوط البيض
الفاصلة على اإلسفلت« ،إذ سيساعد ذلك في بقاء
السيارة الخارجة عن سيطرة السائق ضمن اتجاه

وفيات وجرحى
تشير أرقام منظمة الصحة العالمية عام 2019
إلى أن معدل الوفيات بحوادث السير في روسيا
ويعد أسوأ كثيرًا
بلغ  12لكل  100ألف شخص،
ّ
من دول أوروبــيــة عــدة .وكــان وزيــر الداخلية
فالديمير كولوكولتسيف قد كشف مطلع
أكتوبر /تشرين األول الجاري أن أكثر من  200ألف
شخص قضوا وجرح أكثر من مليونين آخرين
جراء حوادث السير.

سـيــرهــا ،ويمنع انحرافها إلــى االت ـجــاه املـعــاكــس»،
وه ــو مــا حـصــل ل ـس ـيــارة جـيــب «غ ــران ــد شـيــروكــي»
ال ـخــاصــة بـلـيـفــريـمــوف ح ــن ان ـحــرفــت ع ــن امل ـس ــار،
واص ـط ــدت بـســرعــة عــالـيــة ب ـس ـيــارة مــن ط ــراز «الدا
غرانتا» كانت تسير في االتجاه املعاكس ،ما أسفر
عن مقتل سائق توصيل الطلبات سيرغي زاخاروف
الذي كان في الـ  57من العمر.
وي ـل ـفــت زوبـ ـك ــو إلـ ــى مـشـكـلــة ان ـت ـش ــار ال ـف ـس ــاد في
منظومة شرطة املــرور من جهة ،وإمـكــان الحصول
على رخصة قيادة عبر دفع رشوة من دون الحاجة
إلى ضمان النجاح في امتحان القيادة.
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تزوير سندات العقارات بإدلب

ال خالص للسوريين بعد نزوحهم داخل البالد أو حتى
لجوئهم إلى بالد بعيدة عن وطنهم ،فهناك على
ويكدر عيشهم ،ليرافقهم
الدوام من يتربص بهم
ّ
األلم أينما حلّوا ،خصوصًا مع االستيالء على أمالكهم

ابتزاز
السوريين
عبد اهلل البشير

فــي ســوريــة ،إن أقفلت بــاب بيتك
وغــادرت ،لن تكون في مأمن على
امتداد جغرافية البالد ،إذ قد يأتي
مــن يـحــاول استغاللك ويـلــوي عنق القانون
ليكون ضدك .قد تكون عرضة البتزاز مالي،
ّ
لتخسر كل تعب الحياة مع عدم القدرة على
ف ـع ــل شـ ــيء السـ ـتـ ـع ــادة م ــا ت ـم ـل ــك .هـ ــذه هــي
ح ــال كـثـيــر م ــع ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن تـعــرضــوا
ّ
لالستغالل ،فال هم قــادرون على إيجاد حل
للحفاظ على أمــاكـهــم وال هــم ق ــادرون على
وضع حد ملستغليهم.
مـنــذ ع ــام  ،2015بـ ــدأت م ـعــانــاة الخمسيني
ع ـي ـســى ،الـ ــذي اس ـتــولــى أح ــد املـتـنـفــذيــن في
مليشيا تابعة للنظام ال ـســوري ،على بيته
ً
في دمشق عنوة ،مستغال وجوده في تركيا،
ليدخل فــي دوام ــة مـحــاولــة اس ـتــرداد البيت.
يـقــول عيسى لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :غ ــادرت
دمشق ،وأقفلت باب بيتي خلفي وأنا أشعر
ّ
بالثقة أن ال أحد سيقترب منه ،وسأعود إليه
يومًا وإن طال األمــر .مضت أعــوام على ذلك،
ّ
وبـعــد مـ ّـدة علمت أن هـنــاك مــن اقتحم بيتي
ّ
عنوة ،كأننا نعيش في غابة ،كل شيء مباح
فيها .بداية ،لم يكن هناك ما يمكن أن أفعله
فأنا مطلوب للنظام ،وال يمكنني العودة إلى
س ــوري ــة ،أو فـتــح قـضـيــة فــي مـحـكـمــة ،أو ّ
أي
ّ
خيار آخر إلخراج من احتل املنزل».
يتابع« :أرسلت أحد األشخاص للتفاوض
مع املحتل .هنا ،بــدأت سلسلة املفاوضات،
فالرجل الــذي استولى على املنزل طلب أن
آتي شخصيًا ،وكان هذا الشرط تعجيزيًا إذ
علي ذلك .وبعد جدال وأخذ ّ
يستحيل ّ
ورد،
ّ
املال ،بحجة أنه كان
من
ضخمًا
طلب مبلغًا
ّ
يحمي امل ـنــزل ،كما ادع ــى أن ــه أج ــرى بعض
الصيانة فيه .املبلغ قــارب فعليًا ثلث سعر
منزلي ،وكان هذا الخيار أيضًا صعبًا جدًا،
ّ
ّ ّ
أي حل آخــر ،فاستسلمت
لكنه لم يترك لي
ّ
ل ـل ــواق ــع وت ــرك ــت ك ـ ــل ش ـ ــيء ع ـل ــى ح ــال ــه .ال
أمـلــك ّ
أي ح ـلــول ،فــالـبـيــت فــي منطقة سكن
ّ
عشوائي ،وإثباتات امللكية صعبة في ظل
الوضع الراهن ،كما تحتاج إلى وقت وجهد
كـبـيــريــن .قــد يـكــون دف ــع املـبـلــغ هــو خـيــاري
الوحيد الستعادة منزلي».
يضيف عيسى« :وصلت إلى سماسرة قدموا
لــي عــروضــا السـتـعــادة الـبـيــت ،لـكــن ،ليست
ّ
لدي ثقة بهم أيضًا ،فهم نفسهم متعاملون
مع من يقتحمون البيوت ويحتلونها ،وقد
يغتالني أحــد مــا إذا خــاطــرت بـ ّ
ـأي محاولة
الس ـت ـع ــادة ال ـب ـي ــت .ل ـك ــن ،ف ــي ن ـهــايــة األمـ ــر،
سيبقى البيت ملكي ،ولن يستطيعوا سلبي
حقي ،وإن لم أستعده اآلن».
ّ
املهجرين من قبل
بات االستيالء على أمالك

تواجه محافظة
إدلب الواقعة شمال
غربي سورية ،مشكلة
تزوير سندات الملكية،
بعد أن شهد القطاع
العقاري نشاطًا غير
مسبوق ،بسبب حركات
النزوح والتهجير من
المحافظات الجنوبية
إلى المدينة
عبد الرحمن خضر

استغالل غياب
المواطنين
عن منازلهم

عناصر األمــن أو املليشيات أم ـرًا شائعًا في
مـنــاطــق سـيـطــرة ال ـن ـظــام ،فـفــي مــديـنــة دومــا
بريف دمشق جرى األمر بغطاء قانوني من
قـبــل الـنـظــام ،تـحــت تهمة الـخـيــانــة وارت ـكــاب
أعمال إرهابية .وفي مدينة تدمر في الريف
ال ـش ــرق ــي مل ـحــاف ـظــة حـ ـم ــص ،س ـط ــا عـنــاصــر
املليشيات اإليرانية على منازل في األحياء
الغربية ،كما اقتحم عناصر مليشيا «فاغنر»
الــروسـيــة مـنــازل أيـضــا فــي املــديـنــة ليتخذوا
منها مساكن لهم .وهو ما دفع بعض أهالي
تدمر للرضوخ للسماسرة الذين يستغلون
م ــا ي ـحــدث ف ــي املــدي ـنــة وي ـج ـبــرون م ــن يــريــد
بيع بيته على القبول بسعر بخس يحدده
الـسـمـســار .أمــا فــي بـلــدة عـســال ال ــورد بريف
دمشق ،قــرب الحدود مع لبنان ،لجأ النظام
الـســوري ملـصــادرة أمــاك املنشقني عنه ،كما
ّ
أن أقــارب ـهــم مــن ال ــدرج ــة األولـ ــى ،ال يمكنهم
ّ
إجراء أي عملية تتعلق بأمالكهم منها البيع
أو الـ ـش ــراء أو ح ـصــر اإلرث ،م ــع مـضــايـقــات
ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا ذووهـ ـ ـ ـ ــم .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـعــان ـيــه
الثالثيني عمار أبو محمد ،املقيم في تركيا.
ّ
يوضح لـ«العربي الجديد» أن معاملة حصر
اإلرث التي بدأها والده بدأت تتشعب بشكل
ّ
كـبـيــر ،إذ ص ــودرت أم ــاك وال ــده ألن شقيقه
الضابط ،انشق عن النظام عام  .2012يؤكد

ّ
أن أمـ ــاك ال ـعــائ ـلــة مـ ـص ــادرة وه ـن ــاك مـبــالــغ
م ــال ـي ــة ض ـخ ـمــة ع ـل ـي ـهــم دف ـع ـه ــا وم ـع ــام ــات
ط ــوي ـل ــة ،ف ـي ـمــا س ـم ــاس ــرة وضـ ـب ــاط أمـ ــن في
صفوف النظام يعملون على استغاللهم.
حرية البيع مقيدة

ف ـ ــي ري ـ ـ ــف حـ ـم ــص ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،م ـ ــع ت ـ ــردي
األوضـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـيــة ،ل ـج ــأ ال ـب ـع ــض لـبـيــع
ع ـق ــارات ـه ــم ،وهـ ــو م ــا أت ـ ــاح ف ــرص ــة ذهـبـيــة
لسماسرة العقارات الستغالل املوقف ،بدعم
من قوات األمن التابعة للنظام ،التي تساند
هــؤالء .يتحدث عبد الكريم ،من بلدة الــدار
الـكـبـيــرة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» عــن تجربته
مــع ه ــؤالء السماسرة فـيـقــول« :قـبــل أع ــوام،
ب ـعــت أرضـ ــا بـسـعــر م ـق ـبــول .ك ـنــت مـضـطـرًا
لذلك ،كما اضطر كثيرون غيري .لكن ،بعد
سيطرة النظام على املنطقة ،أردت أن أبيع
أرضــا أخــرى ،فعرض ّ
علي أحــد السماسرة
شــراء هــا بأقل مــن ثلث قيمتها ،فــي عملية
استغالل واضـحــة .وبعد مـحــاوالت ،علمت
ّ
أن ال ـس ـم ــاس ــرة عـ ـب ــارة ع ــن ش ـب ـكــة تـنـســق
عمليات االستغالل في ما بينهم».
يتابع عبد الكريم« :الصورة باتت واضحة،
إذ يـ ـ ــريـ ـ ــدون اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـن ــا بـ ـ ـ ـ ّ
ـأي شـ ـك ــل مــن
األشكال ،فيضعون العراقيل ملن يريد إثبات
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م ـل ـك ـي ـتــه ،ك ــي ي ـع ــود إل ـي ـه ــم ،ف ـت ـبــدأ عـمـلـيــة
اس ـت ـن ــزاف ق ــد ت ـط ــول سـ ـن ــوات .ي ـتــابــع« :لــن
أترك أرضي تذهب هباء ،بأن تكون ملكًا في
النهاية لسمسار جـشــع .إذا بــاتــت ملكًا له
سيستغل غيري ليحصل منه على أضعاف
ما يدفعه لي .طبعًا ،معامالتهم ميسرة عند
النظام على العكس منا نحن ،إذ ندخل في
قضايا كثيرة ونحتاج إلى موافقات أمنية
للتصرف بأمالكنا ،تكلفنا الكثير وتعيدنا
أيضًا إلى رحمة السماسرة ،في حال أردنا
التصرف بها».
ي ـف ـيــد امل ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
ّ
ف ــي ت ـقــريــر ل ــه ،أن دوريـ ـ ــات تــاب ـعــة ل ــ«األم ــن
ال ـعـس ـكــري» ال ـتــابــع لـلـنـظــام ،أنـ ــذرت قاطني
ً
نحو  50منزال في مدينة البوكمال ،بضرورة
إخــائـهــا خــال مــدة زمنية أقـصــاهــا أسبوع
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ّ
واحــد فقط .ولفت إلــى أن ملكية هــذه املنازل
تعود ألشخاص معارضني للنظام السوري
مـمــن شــاركــوا فــي ال ـحــراك ال ـثــوري ضــده في
ب ــداي ــات ال ـث ــورة ال ـس ــوريــة ف ــي م ـ ــارس /آذار
ُ
 ،2011وه ـ ّـج ــروا مــن الـبــوكـمــال بعد سيطرة
تنظيم «داع ــش» عليها ثم اإليــرانـيــن .يؤكد
ّ
املــرصــد أن إن ــذار قاطني املـنــازل جــاء بطلب
مما يسمى «مكتب األصدقاء» التابع بشكل
مـبــاشــر لـلـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ،إذ أبلغ
ق ــوات «األم ــن الـعـسـكــري» بتسليم البالغات
لـ ـق ــاطـ ـن ــي امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ال ـ ـتـ ــي س ـ ـت ـ ـصـ ــادر خ ــال
ّ
أي ــام ،علمًا أن مــن يقطن تـلــك امل ـنــازل أق ــارب
ألصحابها األصليني.
وعـمــل النظام خــال الـسـنــوات األخـيــرة على
صياغة قوانني تتيح له مـصــادرة ممتلكات
امل ـع ــارض ــن لـ ــه ،م ـت ـي ـحــا ل ـس ـم ــاس ــرة ت ـج ــارة
العقارات استغالل الناس بغطاء منه ،بينما
لـجــأت جـهــات أخ ــرى ،كاملليشيات اإليــرانـيــة
والروسية وغيرها ،للقوة في سبيل مصادرة
أمالك السكان.
ليس النظام وحده

من الشعب السوري ،أجبروا على
مغادرة منازلهم منذ عام ،2011
ونزحوا في الداخل ،أو لجأوا خارج البالد.

وفي مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة
ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام (ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة س ــاب ـقــا)،
وثقت منظمة «ســوريــون من أجــل الحقيقة
وال ـ ـعـ ــدالـ ــة» ف ــي ت ـق ــري ــر ل ـه ــا خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ــواق ـع ــة م ــا ب ــن أواخـ ـ ــر  2018ومـنـتـصــف
أكتوبر /تشرين األول  2019استيالء هيئة
ّ
ً
تحرير الشام على ما ال يقل عن  550منزال
ً
ومحال تجاريًا تعود ملكيتها لعائالت من
ّ
املدينة ،وذلــك بحجة عــدم تواجدهم فيها.
وأهال من
ونقلت املنظمة عن شهود عيان
ٍ

مدينة إدلــبّ ،أن هيئة تحرير الشام ّ
أجــرت
هــذه األم ــاك مــن أجــل االنـتـفــاع منها ،فيما
أس ـك ـنــت ع ــائ ــات ع ـنــاصــرهــا ف ــي عـ ــدد من
املنازل التي استولت عليها .وقالت املنظمة
فــي تـقــريــرهــا« :فــي أوائ ــل أكـتــوبــر /تشرين
األول  ،2019بـ ـ ــدأت ه ـي ـئــة ت ـح ــري ــر ال ـش ــام
بــإرســال بــاغــات تقضي بتسليم العقارات
ال ـت ــي ت ـع ــود مـلـكـيـتـهــا إل ــى مـسـيـحـيــن في
م ــدي ـن ــة إدل ـ ـ ــب ،وط ــال ـب ــت م ـس ـت ــأج ــري ه ــذه
ّ
بالتوجه إلى أحد املكاتب التابعة
العقارات
ّ
لها من أجل الحصول على موافقة تخولهم
املكوث في هذه العقارات ،مقابل دفع رسم
اإليجار الشهري لها وليس إلى املالكني».
واتبعت الهيئة سياسة وضع اليد في قضية
السكن الشبابي بمدينة إدل ــب ،وهــو عبارة
ع ــن مـ ـش ــروع ك ـت ــل س ـك ـن ـيــة ن ـف ــذت ــه ح ـكــومــة
النظام التي كانت تسيطر على املدينة ،على
غــرار مشاريع الجمعيات السكنية الشائعة
فــي س ــوري ــة ،إذ ي ـســدد مــن يــريــد الـتـمـلــك في
هذه الجمعيات سعر العقار بالتقسيط على
مــدة زمنية طويلة .ووفقًا ملصدر محلي من
مدينة إدلب ،لم تكن الشقق السكنية موزعة
بعد ،إذ لم يكن املشروع جاهزًا .يقول املصدر
ّ
لـ«العربي الجديد» إن مالكي هذه العقارات
يــواج ـهــون مـشـكـلــة ،فـهــم ال ي ـعــرفــون الـعـقــار
املخصص لهم ،وبعد سيطرة هيئة تحرير
الـ ـش ــام لـ ـج ــأت ع ــن ط ــري ــق ح ـك ــوم ــة اإلنـ ـق ــاذ
التابعة لها ،لعملية التفاف بغرض إخــراج
ال ـع ــائ ــات امل ـه ـجــرة م ــن امل ـس ــاك ــن ،لتستفيد
الهيئة من عائداتها املادية بعد تأجيرها.
وفــي خطوة مماثلة بمدينة الرقة ،اتجهت
قوات سورية الديمقراطية «قسد» للسيطرة

طلب من احتل منزلي
مبلغًا ضخمًا إلخالئه
بحجة أنّه كان يحميه
علي أحد
عرض
ّ
السماسرة شراء أرضي
بأقل من ثلث قيمتها
ع ـل ــى ال ـس ـك ــن ال ـش ـب ــاب ــي ف ــي ح ــي الــرم ـي ـلــة
بمدينة الــرقــة .فقد اسـتــولــت على نحو 20
ً
منزال ،وذلك بهدف تأمني سكن للعسكريني
ال ـتــاب ـعــن ل ـه ــا .وه ـ ــذا ال ـت ـص ــرف ت ـك ــرر في
العديد من مناطق سيطرتها شمال شرقي
ســوريــة ،والق ــى ذلــك استهجانًا مــن جانب
ّ
السكان ،لكن «قسد» تجاهلت االحتجاجات
كافة.
وف ــي عـفــريــن ،سجلت ت ـج ــاوزات وعمليات
استغالل من قبل عناصر تابعني لفصائل
ف ــي ال ـج ـيــش ال ــوط ـن ــي ،ال ـتــابــع لـلـمـعــارضــة
الـ ـس ــوري ــة .وق ــال ــت ب ــري ــان ـك ــا م ــوت ــاب ــارث ــي،
املديرة املؤقتة لقسم الطوارئ في «هيومن
راي ـت ــس ووت ـ ــش»« :ع ـلــى الـجـيــش ال ـســوري
ّ ّ
الحر أال يدمر أو يسكن أمالك من اضطروا
ً
إلى الفرار من القتال عند وصوله .بدال من
حماية املدنيني الضعفاءّ ،
يعمق املقاتلون
االن ـت ـهــاكــات» فـقــد ع ـمــدت بـعــض الفصائل
إلى تأجير املنازل التي استولت عليها.

ش ـهــدت مـحــافـظــة إدلـ ــب الــواق ـعــة شـمــال
غــربــي س ــوري ــة ،وال ـخــارجــة عــن سيطرة
ال ـن ـظــام ،حــركــة ت ـجــاريــة غـيــر مـسـبــوقــة،
خاصة على مستوى األراضي والعقارات،
وزاد مــن ه ــذا الـنـشــاط ال ـت ـجــاري تــوالــي
حركات النزوح والتهجير من املحافظات
الجنوبية إلى املدينة الخاضعة لسيطرة
ّ
حـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ ،ال ـتــي تـشــكــل الــواجـهــة
الـسـيــاسـيــة لهيئة تـحــريــر ال ـش ــام ،وهــي
ّ
ت ـس ـت ـغــل هـ ــذا ال ـج ــان ــب ل ــرف ــد خــزيـنـتـهــا
باملزيد من الضرائب واإلتاوات.
وم ــن أبـ ــرز امل ـشــاكــل ال ـتــي ت ــواج ــه حــركــة
تـ ـج ــارة األراضـ ـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،مـشـكـلــة
تــزويــر س ـنــدات املـلـكـيــة ،بـحـســب عــدنــان
النافلة ،وهــو صاحب مكتب عقاري في
بـلــدة بـلـيــون ،فــي منطقة جـبــل ال ــزاوي ــة،
جنوبي إدلب .إذ يقول النافلة ،لـ»العربي
الجديد» ،إنه «ال ّ
يمر أسبوع إال ونسمع
ّ
فيه عــن أشـخــاص زوروا سـنــدات ملكية
ألراض قتل مالكها خالل سنوات الحرب
أو ه ـ ٍّـج ــروا ،وه ـن ــاك أش ـخ ــاص يـ ـ ّ
ـزورون
وك ــاالت لبيع أراض ،دون علم أقاربهم
ومن ثم يهربون خارج إدلب بعد بيعها».
ّ
وي ـض ـي ــف أن هـ ــذه املـ ـع ــام ــات ت ـت ـ ّـم فــي
الخفاء ،من خالل شهود يأخذون مبالغ
م ــال ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ص ــاح ــب املـكـتــب
ّ
ـش ،ألن عملية
ال ـع ـقــاري ،ومــوظــف م ــرت ـ ٍ
فـ ــراغ ال ـع ـقــار ال يـمـكــن إال أن ت ـتــم بـهــذه
ال ـطــري ـقــة .وامل ـش ـت ــري ،ه ــو ضـحـيــة هــذه
الـ ـح ــاالت ب ـح ـســب ال ـن ــاف ـل ــة ،وال تـطــول
عـمـلـيــة ال ـك ـشــف ع ـن ـهــا ،بـسـبــب مـحــاولــة
ّ
يتنبه
األخـيــر الـتـصـ ّـرف بالعقار ،وهـنــا
املالك الحقيقيون لألمر.
ّ
ويشير إلى أن أصحاب املكاتب العقارية،
ّ
لــدي ـهــم صـحـيـفــة ع ـق ــاري ــة ل ـك ــل ع ـق ــارات
املنطقة ،وقبل إتمام ّ
أي معاملة بيع أو
ش ــراء يـعــودون إليها للتأكد مــن وجــود
ً
العقار املراد بيعه أصال ،ومن عدم وجود
ّ
عــامــات رهــن عليه وأن املــالــك الحقيقي
هو من يرغب ببيعه ،إضافة إلى التأكد
من عدم وجود مالك آخرين له وورثة.
وعــن أسـبــاب مثل هــذه ال ـح ــوادث ،يقول
النافلةّ ،إن «معظم األوراق ّ
يتم تزويرها
في مناطق النظام ،عبر محامني وأقارب
ألص ـح ــاب األراض ـ ــي والـ ـعـ ـق ــارات ،وه ــذه
ُ
ال ـق ـض ـي ــة ال ت ـع ـت ـب ــر ص ـع ـب ــة إن ادعـ ــى
ّ
الـشـخــص أن صــاحــب األرض قــد توفي
خ ــال ال ـح ــرب .ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة ،يسهل
اس ـت ـخــراج ش ـه ــادة وف ـ ــاة» .ويـشـيــر إلــى
ّ
أن الـتــزويــر قــد ال ي ـطــاول شـخــص مالك
األرض ف ـق ــط ،ب ــل ق ــد ي ـت ـعــدى ذلـ ــك إلــى
املواصفات واملساحة.
أح ـ ـمـ ــد م ـ ــوس ـ ــى ،ط ـب ـي ــب م ـ ــن م ـحــاف ـظــة
ح ـمــص ،يـقـيــم ف ــي إحـ ــدى دول الـخـلـيــج
الـ ـع ــرب ــي ،يـ ـق ــول لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»:
ً
«اش ـ ـتـ ــريـ ــت م ـ ـنـ ــزال فـ ــي حـ ــي ال ـض ـ ّـب ـي ــط
بمدينة إدلب ،وأرسلت أقارب لي للسكن
فيه ،لكنهم ووجهوا حينها برفض عدد
مــن األش ـخــاص ،الــذيــن قــالــوا إنـهــم ورثــة
ولـهــم حــق فــي امل ـنــزل ول ــم يطلعهم أحــد
على عملية البيع».
يضيف موسى أنه راجع صاحب مكتب
العقارات الذي ّ
سهل عملية شراء املنزل،
وســألــه عــن املــوضــوع وعـنــد الـبـحــث عن

البائع ،فوجئوا أنه قد سافر إلى إحدى
ّ
الدول األوروبية ،ما اضطر الطبيب إلى
تقديم شكوى في محكمة إدلب ،التابعة
لحكومة اإلنقاذ.
ســالــم اسـمــاعـيــل ،ن ــزح مــن مــديـنــة حلب،
بعد سيطرة قــوات النظام عليها بشكل
كامل أواخ ــر عــام  ،2016واشـتــرى قطعة
أرض ق ــرب مــديـنــة الــدانــا شـمــالــي إدل ــب.
ّ
ي ـقــول اس ـمــاع ـيــل« :فــوج ـئــت أن مساحة
ّ
األرض ال ـت ــي اش ـتــري ـت ـهــا ت ـقــل ـصــت إلــى
الثلث وذلك بسبب افتتاح البلدية طريقًا
فيها ،وعندها لم تعد صالحة لإلعمار».
ّ
ّ ّ
و ّهــو يــؤكــد أن البلدية أخـبــرتــه أن قــرار
ّ
على
شق الطريق قديم ّ،وأن املالك القديم ّ
علم بــه .يــوضــح أن ــه راج ــع الـبــائــع ،لكنه
لــم ي ـجــده .وع ـنــدمــا ح ــاول اإلت ـص ــال بــه،
اكتشف أنه هرب إلى ريف حلب الشمالي
الـ ـخ ــاض ــع ل ـس ـي ـط ــرة ف ـص ــائ ــل ال ـج ـيــش
الوطني الـســوري املـعــارض املــدعــوم من
تركيا.
من جهته ،يعتبر رئيس ّ
تجمع املحامني
السوريني ،غــزوان قرنفل ،في حديث مع
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «جميع عمليات
ّ
بيع الـعـقــارات التي تتم فــي إدلــب الغية
قــانــونــا ،ألنـهــا تتم عبر حكومة ودوائ ــر
غـيــر مـعـتــرف بـهــا رس ـم ـيــا ،وه ــدف هــذه
الـحـكــومــة ه ــو جـنــي األم ـ ــوال ف ـقــط ،عبر
الضرائب التي تتقاضاها من خالل إبرام
العقود ،ومن ّ ثم أثناء تثبيتها».
ويشير إلى أنه «هناك العديد من املشاكل

ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي س ـت ـن ـتــج ع ــن س ـنــوات
ال ـحــرب ،هــذا إذا مــا استبعدنا عمليات
ال ـت ــزوي ــر ،ووضـ ــع ال ـي ــد ع ـلــى أمـ ــاك من
تصفهم هيئة تحرير الشام بـ»الشبيحة»
ّ
(مؤيدين للنظام الـســوري) ،ومــن سكان
ّ
إدل ـ ــب م ــن غ ـيــر امل ـس ـل ـمــن ،ال ــذي ــن هــجــر
معظمهم مــن املـحــافـظــة ،وبــاتــت الهيئة
املسؤول الوحيدة عن أمالكهم».
ّ
ّ
ّ
التجمع
وفي هذا الصدد ،يؤكد قرنفل أن
ب ـ ـ ــدأ قـ ـب ــل س ـن ـت ــن ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع ل ـتــوث ـيــق
ملكية العقارات داخل املناطق الخارجة
ع ــن سـيـطــرة ال ـن ـظــام ،ب ـهــدف اسـتـخـ ّـراج
ّ
التثبت والتحقق،
شـهــادات ملكية بعد
ومنعتهم من
عمله
لكن الهيئة أوقـفــت
ّ
ووصفتهم بـ»الكفار»،
إكمال هذه املهمة،
ّ
على حد قولهُ .وبعد توقف عمل التجمع
ف ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل ،أطـ ـ ـل ـ ــق ب ـح ـس ــب ق ــرن ـف ــل،
منصة إلكترونية وم ـشــروع تحت اسم
ّ
«رد املـســاكــن وامل ـم ـت ـل ـكــات» ،ي ـهــدف إلــى
تمكني السوريني الذين تركوا مساكنهم
وم ـم ـت ـل ـك ــات ـه ــم الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـ ــي م ـنــاطــق
سيطرة قوات النظام أو أي قوى أخرى،
مـ ــن تــوث ـي ـق ـهــا وإمـ ـك ــانـ ـي ــة اسـ ـت ــرداده ــا
ً
ّ
التجمع أشار إلى
مستقبال ،لكن رئيس
ّ
ّ
أن اإلقـ ـب ــال ع ـلــى امل ـن ـصــة ،ال ـت ــي نــسـقــت
هــذا املـشــروع مــع األمــم املـتـحــدة ،لــم يكن
بالشكل املــرجــو ،وأع ــاد ذلــك إلــى ضياع
وف ـقــدان الــوثــائــق الـعـقــاريــة ل ــدى الكثير
مــن الـســوريــن بسبب القصف والسرقة
وحركات النزوح والتهجير.

زاد من النشاط العقاري توالي حركات النزوح والتهجير (محمد عبداهلل/األناضول)

ألراض قتل مالكها أو هجّ روا (سباستيان بكهاوس)Getty/
سرقت سندات ملكية
ُ
ٍ

تحذير من زيادة اإلدمان على األلعاب اإللكترونية
ساهم تفشي فيروس
كورونا الجديد قضاء
األطفال والشباب ساعات
طويلة على األلعاب
اإللكترونية ومواقع
التواصل وغيرها من
التطبيقات إلى حد
اإلدمان أحيانًا ،وهو ما
سيكون له تأثير كبير على
سلوكهم مستقبًال
يصعب على األهل أحيانًا
تحديد ساعات اللعب (برونو
فاهي /فرانس برس)

لندن ـ العربي الجديد

أدرك الكندي كــام أديــر ( 32عــامــا) أن إدمانه
األلـعــاب اإللكترونية كــان خــارج قــدرتــه على
الـسـيـطــرة ،فــي اللحظة الـتــي بــدأ يفكر فيها
في إنهاء حياته .يقول ،كما نقلت عنه شبكة
«بي بي سي» اإلخبارية البريطانية« :أدمنت
ألـ ـع ــاب ال ـف ـيــديــو ملـ ــدة  10سـ ـن ــوات ،وتــركــت
امل ــدرس ــة ال ـث ــان ــوي ــة ولـ ــم أل ـت ـحــق بــالـجــامـعــة
مطلقًا .تـظــاهــرت بالعمل مــن أجــل عائلتي،
حتى أتمكن من إمضاء أكبر وقت ممكن على
ألعاب اإللكترونية».
حاول أدير االنتحار ،وكتب رسالة قال فيها
إنــه قضى  3860يــومــا فــي عــاملـ ّـه الـخــاص مع
األلعاب اإللكترونية .اعترف بأنه يحتاج إلى
املساعدة للخروج من هــذا النفق .وبالفعل،
تمكن بفضل مساعدة اجتماعية من التخلص
من هذا اإلدمان .يقول« :طلبت املساعدة ألنقذ
ً
ح ـيــاتــي .ك ـنــت م ـخــادعــا ومـنـغـلـقــا وم ـع ــزوال
وعدائيًا .في الوقت الحالي ،أنا سعيد وقادر

على التعامل مــع ضـغــوط الـحـيــاة»ّ .
وأســس
أدي ــر ( Game Quittersلعبة املقلعني) ،وهي
مجموعة دعم عبر اإلنترنت ملدمني األلعاب
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وق ــد ج ــذب أك ـث ــر م ــن 75.000
عضو حول العالم.
مع تفشي فيروس كورونا الجديد ،ساعدت
الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي اس ـت ـمــرار األع ـم ــال خــال
عمليات اإلغ ــاق .في الوقت نفسه ،ساهمت
ف ــي ت ــدم ـي ــر ال ـك ـث ـيــر م ــن األش ـ ـخـ ــاص .ي ـقــول
أدي ــر« :قــادنــي الــوبــاء إلــى قـضــاء وقــت أطــول
من املعتاد في مشاهدة ( Twitchمنصة بث
مرئية تركز على األلـعــاب اإللكترونية وحل
أل ـغــازهــا ال ـتــي يـقــدمـهــا املـسـتـخــدمــون ،وبــث
مسابقات الرياضة اإللكترونية ،وغير ذلك
مــن األح ــداث املتعلقة بــاأللـعــاب ويــوتـيــوب)،
ووجــدت أن الكثير من محتوى يوتيوب هو
عبارة عن ألعاب ،األمر الذي يحفز على املزيد
من اللعب .لحسن الحظ نجوت».
ت ـص ــف امل ـك ـت ـبــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـطــب (،)NLM
التي تديرها الحكومة الفيدرالية للواليات

إدمان اإلنترنت أحد أنواع
اإلدمان السلوكي ،مثل
إدمان اإلباحية
بالنسبة للبالغين ،يمكن أن
يؤدي إدمان اإلنترنت إلى
إدمان القمار

املـتـحــدة ،وتـتـبــع مـعــاهــد الـصـحــة الوطنية
األم ـي ــرك ـي ــة ،وت ـع ــد أك ـب ــر مـكـتـبــة ط ـب ـيــة في
ال ـع ــال ــم ،إذ ت ـضــم أك ـث ــر م ــن س ـب ـعــة مــايــن
ك ـت ــاب وم ـخ ـطــوطــة وم ـج ـلــة ومـيـكــروفـيـلــم
وصــورة ،اإلكثار من األلعاب اإللكترونية بـ
«إدمان اإلنترنت» .وهو أحد أنواع اإلدمان

ال ـس ـلــوكــي ،م ـثــل إدم ـ ــان اإلب ــاح ـي ــة وأل ـع ــاب
الفيديو ،كما أنــه اضـطــراب مــرضــي يحدث
لألشخاص الذين يقضون ساعات طويلة
غ ـي ــر م ـج ــدي ــة أم ـ ـ ــام شـ ــاشـ ــات ال ـح ــواس ـي ــب
وال ـ ـهـ ــواتـ ــف ال ــذكـ ـي ــة وي ـ ـكـ ــون مـ ــن ال ـص ـعــب
االبتعاد عنها.
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـق ــول ط ـب ـيــب األع ـص ــاب
والـخـبـيــر فــي اإلدمـ ــان الــرقـمــي ،أن ــدرو دوان،
إن عمليات اإلغ ــاق أدت إلــى تفاقم املشكلة.
يضيف أن «ضغوط الحياة تدفع إلى البحث
ع ــن وس ــائ ــل ل ـل ـهــرب ،وق ــد ســاهــم ال ــوب ــاء في
زيـ ــادة ال ـتــوتــر فــي ح ـيــاة ال ـن ــاس .لــذلــك ،لجأ
كـثـيــرون إل ــى الــوســائــط الــرقـمـيــة الترفيهية،
مثل ألعاب الفيديو ووسائل التواصل».
ولـلـمـســاعــدة فــي مـكــافـحــة إدمـ ــان اإلن ـتــرنــت،
أنـتـجــت ش ــرك ــات تـكـنــولــوجـيــة أدوات يمكن
اسـتـخــدامـهــا للمساعدة فــي حـظــر أو تقييد
الــوصــول إلــى املــواقــع األل ـعــاب .و«الي ـنــوايــز»
( )Linewizeأح ـ ـ ــد ه ـ ـ ــذه املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـت ــي
تستهدف األطفال واألهــل ومقدمي الرعاية،

ويتيح لهم تحديد ومراقبة الوقت الذي يمكن
ّ
لألطفال قضاءه على اإلنترنت .كما يمكن من
اللجوء إلى أدوات الرقابة األبوية التي تمنع
الوصول إلى املواد اإلباحية والعنفية.
تــرى املتخصصة فــي علم النفس والخبيرة
فــي الصحة الــرقـمـيــة ،ت ـيــودورا بافكفيك ،أن
ال ـش ـبــاب ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص مـعــرضــون
لقضاء الكثير من الوقت على اإلنترنت ،وهذا
أمر خطير إذ لم يتم تقييده أو تحديد الوقت.
تضيف« :تتطلب إدارة الوقت عبر اإلنترنت
اعـ ـتـ ـم ــاد أس ـ ـلـ ــوب رقـ ـم ــي ص ـح ــي وم ـ ـتـ ــوازن
ومـ ـه ــارات مـعــرفـيــة م ـت ـطــورة لـلـغــايــة والـتــي
ال تتطور بشكل كــامــل قبل بـلــوغ ســن الـ ـ 25
عــامــا» .وبالنسبة للبالغني ،يمكن أن يؤدي
إدم ــان اإلنـتــرنــت إل ــى إدم ــان الـقـمــار ،نتيجة
اللجوء إلى تطبيقات الرهانات.
وطـ ـ ّـور مــوقــع آخ ــر ي ـهــدف إل ــى مـنــع األط ـفــال
وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب مـ ــن امل ـ ـقـ ــامـ ــرة .ي ـع ـت ـب ــر تـطـبـيــق
 BetBlockerالــذي يسمح لألشخاص بحظر
وص ــول ـه ــم إلـ ــى عـ ـش ــرات اآلالف م ــن م ــواق ــع

وتطبيقات املـقــامــرة لـفـتــرة زمـنـيــة يحددها
املـسـتـخــدم ،مــن أف ـضــل الـتـطـبـيـقــات ملعالجة
إدم ـ ـ ــان الـ ـقـ ـم ــار .ب ـم ـج ــرد ت ـن ـش ـيــط الـتـقـيـيــد،
ال يـمـكــن لـلـشـخــص ال ــوص ــول إل ــى مـنـصــات
املقامرة حتى انتهاء صالحية القيد .ويقول
مــؤســس «ب ـيــت ب ـلــوكــر» دوغ ـ ــان غ ــارف ــي ،إن
س ـهــولــة ال ــوص ــول إلـ ــى ألـ ـع ــاب ال ـق ـم ــار عبر
اإلنترنت هي بال شك أكبر تحد يواجهه أي
شـخــص مــدمــن عـلــى الـقـمــار ال ـي ــوم» .ويمكن
ح ـظــر م ــواق ــع امل ـق ــام ــرة ل ـســاعــات أو أيـ ــام أو
أسـ ــاب ـ ـيـ ــع .كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن لـ ــأش ـ ـخـ ــاص أي ـض ــا
استخدام التطبيق لحظر مواقع أخــرى مثل
األلعاب اإللكترونية».
ك ــذل ــك يـمـكــن اس ـت ـخ ــدام تـطـبـيــق «غ ـ ــام بـلــوك
( )GamBlockملنع الوصول إلى مواقع القمار،
م ــع اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه ي ـس ـت ـخــدم ع ـلــى نـطــاق
واس ـ ــع .وي ـق ــول الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة
األسـتــرالـيــة الـتــي أطلقته ،ديفيد وار« :لسنا
مـنــاهـضــن ل ـل ـق ـمــار ،ب ــل هــدف ـنــا يـنـصــب على
مساعدة املقامرين الذين يعانون من مشاكل».

20

سياحة

منوعات

األربعاء  27أكتوبر /تشرين األول  2021م  21ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2613السنة الثامنة
Wednesday 27 October 2021

األربعاء  27أكتوبر /تشرين األول  2021م  21ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2613السنة الثامنة
Wednesday 27 October 2021

السعادة على الشاطئ
رحالت الشاطئ قد تكون أهم الرحالت التي تشعر املراهقني بالفرح .تعد مدينة سبليت في كرواتيا واحدة من أكثر
املدن ديناميكية ،واألكثر صداقة للمراهقني في كرواتيا .فالشواطئ املائية ،والرحالت التي تقوم السلطات بتنظيمها
للمراهقني ،تجعلهم في غاية السعادة .يمكن للمراهق االختيار ما بني االستمتاع بأشعة الشمس ،أو بني القيام
باملغامرات ،كركوب األمواج ،أو التحليق فوق البحر باستخدام املنطاد.إضافة إلى ذلك ،فإن القيام برحلة إلى مواقع
تصوير أشهر مسلسل  Games of Thronesالتي تستغرق ساعتني ،والتي يتمكنون خاللها من مشاهدة مواقع
األفــام املختلفة للمسلسل الشهير .سيحب املراهقون أيضًا استكشاف هذه املدينة الجميلة خالل جولة بحرية،
للتعرف على معاملها ،أما األطفال األصغر سنًا ،سيكونون سعيدين جدًا ،في القيام برحلة القراصنة البحرية على
منت قارب شبيه بقارب كريستوفر كولومبوس)Getty( .

MEDIA
بولسونارو
ُمعاقَ ب

واشنطن ـ العربي الجديد

ّ
عــلـقــت مـنـ ّـصــة «يــوت ـيــوب» االث ـنــن أنـشـطــة قـنــاة
ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي جــاي ـيــر ب ــول ـس ــون ــارو ،ملــدة
أسـ ـب ــوع ،ب ـعــد إزال ـت ـه ــا مـقـطــع ف ـيــديــو ذكـ ـ َـر فيه
مـعـلــومــات غـيــر صـحـيـحــة تــربــط ل ـقــاح فـيــروس
كورونا باإليدز .وأعلن موقع «يوتيوب» في بيان
نقلته «فــرانــس ب ــرس»« :أزل ـنــا مقطع فيديو من

قـنــاة جايير بــولـســونــارو ،النتهاكه السياسات
املتعلقة بالتضليل الـطـبــي الـخــاصــة بـنــا بشأن
ُ ّ
كوفيد ،19-عبر ّادعائه ّأن اللقاحات ال تقلل من
خطر اإلصــابــة بــاملــرض ،وأنـهــا تسبب أمــراضــا
معدية أخرى» .وهذه املرة الثانية التي ينتهك فيها
الرئيس البرازيلي «معايير» للمنصة .وهذه املرة،
لن يتمكن خــال األيــام السبعة املقبلة من نشر
أي مقاطع فيديو جــديــدة أو إج ــراء بــث مباشر.

وال تــزال بقية مقاطع الفيديو الخاصة بــه على
القناة ،حيث يشترك  3.5ماليني شخص ،متاحة
على «يوتيوب» .وفي اليوم نفسه ،حذفت شبكتا
التواصل االجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام»،
املنتميتان إلى املجموعة نفسها ،الفيديو للسبب
ً
نفسه .وفي مقطع الفيديو هذا الذي بث مباشرة
الخميس ،يذكر بولسونارو شائعة مفادها أن
تـقــاريــر رسـمـيــة للحكومة البريطانية «تشير»
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ّ
إلــى أن األش ـخــاص امللقحني بالكامل ُي ـطـ ّـورون
فيروس اإليدز «أسرع بكثير مما كان متوقعًا».
يذكر أن الرئيس البرازيلي أمضى شهورًا في إثارة
الشكوك بشأن اللقاحات ،خاصة لقاح «سينوفاك»
الذي تنتجه شركة صينية .كذلك حذر البرازيليني
من أنه لن يكون هناك أي سبيل قانوني ملقاضاة
شركة «فايزر» ألي شخص يعاني من آثار جانبية
ناتجة من تلقي اللقاح الذي تنتجه.

مجيء جورج قرداحي ،الذي ال يحب التغيير ،إلى وزارة اإلعالم اللبنانية ،من الشاشة ،يعيد طرح قضيّة جدوى
الوزارة من أصلها ،وسط إعادته للنقاش حول القطاع والتنظيم خمسين عامًا إلى الوراء

سينما وألعاب

جورج قرداحي« ...وزير العام» اللبناني

قد يكون السفر مع املراهقني أمرًا صعبًا .فهو يشكل نوعًا من التحدي بالنسبة إلى
األهل ،ألن مراعاة أذواقهم ليست باألمر اليسير .الكثير من الخيارات التي كانت تروق
لهم في صغرهم ،باتت اليوم بالنسبة لهم اآلن مملة ،أو غير ممتعة .عادة ما يفضل
املراهق الرحالت الشيقة ،خوض املغامرات ،وإن أراد زيارة األماكن التاريخية ،فعادة
ما تكون تلك املرتبطة بمراكز تصوير املسلسالت ،على غرار مواقع تصوير سلسلة
 Harry Potterفي اململكة املتحدة .فهذه األماكن بالنسبة لهم أشبه بحلم .إضافة إلى
ذلك ،يكاد يجمع عدد كبير من املراهقني والشباب ،على أن زيارة مدينة نيويورك تكاد
تكون واحدة من أجمل أحالمهم ،ألنهم تمثل بالنسبة لهم املستقبل .فيكتفي املراهق
فقط بالتنزه فــي حدائقها أو السير فــي شــوارعـهــا ،أو حتى االستمتاع باملأكوالت
واملشروبات التي تباع في عربات الشارع ،أو داخل محطات القطار .رحلة بسيطة قد
ً
يقضيها املراهق باكتشاف شكل الحياة مستقبال( .أنجيال وايس /فرانس برس)

أحمد محسن

رحالت للمراهقين إليكم هذه المدن
التاريخ والمغامرات
ترحب أمـسـتــردام دائـمــا بالشباب .كــل شيء
ي ـت ـح ــرك ،ك ــل شـ ــيء م ـم ـكــن ف ــي أم ـس ـت ــردام.
يتعلم املاليني من الطالب الشباب في برنامج
 Eurasmusكيف يصبحون أكثر استقاللية
ع ــن آبــائ ـهــم .ولـ ــذا تـعــد زي ـ ــارة املــدي ـنــة واح ــدة
من أكثر املــدن جذبًا للطالب خــال مراحلهم
الدراسية الثانوية ،ألنها تقدم لهم أفقا واسعا
الختيار تخصصاتهم الجامعية .كذلك ،فإن
املراهقني الذين لديهم شغف بالتاريخ والفن،
سـيـجــدون الـكـثـيــر مــن امل ـع ــارض الـفـنـيــة التي
تعرفهم على أنواع مختلفة من الفن التشكيلي،
وع ــادة مــا يقصد ال ــزوار ،وخصوصًا الفئات
الـشـبــابـيــة ،مـتـحــف ف ــان غ ــوغ الـشـهـيــر ،حيث
يــرافــق الـطــاب مــرشــد متخصص ،يـقــدم لهم
تفاصيل هامة عن األعمال الفنية للفنان .وإذا
كــان أوالدك ــم شغوفني بالرياضة ،فال بد من
حـجــز تــذاكــر إل ــى «مـلـعــب أم ـس ـتــردام أري ـنــا»،
وم ـشــاهــدة امل ـب ــاري ــات .لـلـنــزهــة الـعــائـلـيــة ،فــإن
القيام رحلة بحرية في قنوات أمستردام ،قد
تكون نشاطًا محببًا لجميع األعمار واألذواق.
(الزلز زيرتي)Getty/

مدينة عالمية
ربما تكون «الغارف» واحدة من أفضل الوجهات في البرتغال .فهي الوجهة الوحيدة التي يمكن أن تكون مناسبة لألطفال
واملــراهـقــن واآلب ــاء واألج ــداد .الجميع يحب هــذه املنطقة ،لعدة أسـبــاب ،الطبيعة الخالبة ،بما تضمه مــن جبال وجــزر في
مقدمتها ،جزيرة ديزرتا ،حدائق الحيوانات ،واألسواق األصلية مع الفواكه والخضروات الطازجة ،وأيضًا االسترخاء على
أحد الشواطئ املذهلة .ويمكن إطالق وصف املدينة الشاملة عليها .محبو الطعام ،وخاصة الشباب الذين يأملون يومًا بأن
يصبحوا طهاة عامليني ،تقدم لهم املدينة سلسلة واسعة من الخيارات ،لالنخراط في دورات تعليمية ،وورش تدريب عن أسس
الطعام .أضف إلى ذلك ،تتميز املدينة بتنوع املهرجانات الفنية والغنائية ،خاصة على الشواطئ الرملية خالل فصل الصيف.
أما في الشتاء ،تبدأ عروض فنية فلوكلورية ،بهدف تعريف السياح على التقاليد األوروبية القديمة( .وولفغانغ كيلر)Getty/

ترفيه وعلوم
تعد دولة «بليز»  Belizeالواقعة على الساحل الشرقي ألميركا الوسطى ،مكانًا
استثنائيًا بالنسبة إلى املراهقني ،وحتى إلى ذويهم .تضم املدينة واحدا من أكبر
الحواجز املرجانية في العالم ،املليء باملئات من الجزر املنخفضة ،حيث الحياة
البحرية الغنية .تعتبر «بليز» مهدًا أساسيًا للتعرف على حضارة املايا من خالل
اآلث ــار املــوجــودة هـنــاك .يصفها مــوقــع  Lonely planetاملتخصص بالشؤون
السياحية ،بأنها املكان شبه الوحيد الــذي تنصهر فيه جميع مغامرات البحر
الكاريبي .املياه الــزرقــاء الكريستالية وأشجار النخيل املتمايلة على الشواطئ،
تجعل زيارتها ممتعة جـدًا ،وحاملة أيضًا .ممارسة رياضة السباحة ،ستكون
تجربة جديدة ،مع وجود املاليني من األسماك الصغيرة ،كما تعد املنطقة مركزًا
أساسيًا لعشاق الغطس( .رينارد ديشر)Getty/

ث ـم ــة س ـ ـ ــؤال م ـمـ ـك ــن ،فـ ـ ــات املـ ــراس ـ ـلـ ــن أن
ي ــوج ـه ــوه إل ـ ــى وزيـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي
ال ـجــديــد ،خ ــال اسـتـقـبــالــه .بـمــا أن ــه يأتي
من التلفزيون إلى الدولة ،وليس العكس،
ً
كـمــا ي ـحــدث ع ـ ــادة ،ك ــان يـمـكــن أن ُي ـســأل:
مــا هــي ال ــدول ــة؟ ال ــدول ــة فــي لـبـنــان طبعًا.
وكـ ــانـ ــت إجـ ــابـ ــة ال ـ ــوزي ـ ــر ،املـ ـ ـع ـ ــروف عـنــه
«دبـلــومــاسـيـتــه» ال ـشــديــدة ،وق ــدرت ــه على
ً
إعالن آرائه من دون إحراج ،لتكون مثيرة
ل ــاه ـت ـم ــام بـ ـح ــق .وكـ ــانـ ــت اإلج ـ ــاب ـ ــة ،فــي
ً
الـسـيــاق نـفـســه ،مـفـيــدة ليفهم الـعــاديــون،
تصورات الوزير الجديد ،عن املكان الذي
جــاء إلـيــه ،ومقارنتها بتصورات ال ــوزراء
اآلخــريــن .لكنهم لسوء الحظ لم يطرحوا
هذا السؤال .وجدوا أنفسهم أمام إجابات
أك ـث ــر غ ــراب ــة ،م ـثــل ال ــدع ــوة إل ــى «تـقـنــن»
الظهور على الشاشات ،من شخص يأتي
مــن ال ـشــاشــة .وج ــدوا نفسهم أم ــام دعــوة
ً
صريحة للرقابة وربما خاب أملهم قليال.
فهم إعالميون في النهاية.
ليس جورج قرداحي مثل ّ
مقدمي البرامج
الـسـيــاسـيــة الـتـقـلـيــديــن ف ــي ل ـب ـنــان .بنى
شعبيته املحلية والعربية أيضًا ،في مكان
آخـ ــر .ي ـعــرفــه ال ـج ـم ـهــور ك ـم ـح ــاور رصــن
ف ــي «م ــن س ـيــربــح امل ـل ـي ــون» ،أو كــوسـيــط
لـبــق لـحــل خـصــومــة قــدي ـمــة ،عـلــى قــاعــدة
اسـتـعــراض عــواطــف شخصية مشحونة
أم ـ ــام ال ـج ـم ـه ــور ،ف ــي ب ــرن ــام ــج «امل ـســامــح
كــريــم» .حتى اآلن ،مــا زالــت هــذه النوعية
مــن الـبــرامــج تحظى بشعبية نسبية في
لبنان ،وفــي العالم العربي عمومًا ،وكان
دور قــرداحــي املــركــزي فيها أســاسـيــا في
بناء صــورتــه .من هــذه الـصــورة ،جــاء إلى
ً
ال ـس ـيــاســة ،م ـح ـمــا ب ـمــواق ـفــه الـسـيــاسـيــة
الـثـقـيـلــة نـفـسـهــا .مــواقــف أك ـبــر مــن وزارة
اإلعـ ــام فــي لـبـنــان ،الـتــي تـعــانــي مــن دور
م ـل ـت ـبــس ب ـح ــد ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،وقـ ـ ــد صـ ـ ــار أك ـثــر
التباسًا من الناحية التقنية ،في ظل وجود
مؤسسات صحافية كبيرة ومستقلة عن
الدولة ،وجمهور صار أكبر منها بكثير،
ينشط على وسائل التواصل االجتماعي،
وفق شروط واعتبارات جديدة.
يـحـ ّـب قــرداحــي ال ـحــوار .رجــل ه ــادئ ،كما
ي ـعــرفــه املـ ـش ــاه ــدون الـ ـع ــرب ع ـلــى شــاشــة
التلفزيون .يميل إلــى الـحــوار ،وإلــى بقاء
األم ـ ــور ع ـلــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه .ال يـعـتـقــد أن
التغيير ضــروري في سورية ،وأن الناس
ّ
هـنــاك كــان بإمكانهم الـقـبــول بكل مــا حل
بـهــم .وقــد أعـلــن مــواقــف «سـيــاسـيــة» زايــد
فيها على السياسيني أنفسهم ،إلــى حد
طالب فيه بمنح رئيس النظام لقب «رجل
العام» .وليس جديدًا أيضًا ،أنه في مصر،
ت ـعــاطــف م ــع «شـ ـخ ــص» ح ـس ـنــي م ـب ــارك،
واستعرض ما اعتبره مزايا وطنية فيه.
تعاطف أيضًا نسبيًا ،مــع ضحايا غــزوة
الـجـمــل ف ــي م ـي ــدان راب ـع ــة ،لـكـنــه تـعــاطــف
ً
«نسبي» فعال ،يبقى مشروطًا بمجموعة
اعـ ـتـ ـب ــارات س ـيــاس ـيــة ،ي ـصــل فـي ـهــا امل ـقــام
اإلنساني إلى درجة أقل من السياسة ،إذا
طبقنا املـعــايـيــر اإلنـســانـيــة ذاتـهــا لـقــراءة
م ــواق ــف الـ ــوزيـ ــر «ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة» فــي
ً
سورية مثال .انطالقًا من مواقفه السابقة،
لم يكن مستغربًا أن يكون قرداحي وزيرًا
ف ــي إح ـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .لـكــن
الـ ـص ــورة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـق ــرداح ــي لـبـنــانـيــا
ً
تـ ـج ــاوزت ص ــورت ــه اإلع ــام ـي ــة .م ـث ــا كــان
طـبـيـعـيــا أن ي ـكــون وزي ـ ـرًا لـلـخــارجـيــة في
ح ـكــومــة «ن ـظ ــام ل ـب ـنــانــي» ،ول ـي ــس وزيـ ـرًا
ل ــإع ــام .إال أن خـيـبــات األمـ ــل ف ــي لبنان
كثيرة إلى درجة أن أحدًا لن ينتبه لخيبة
طفيفة من هذا الحجم.
ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ي ـش ـبــه ق ــرداح ــي ن ـف ـســه في
بــرام ـجــه الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي كــانــت سببًا
ل ـش ـهــرتــه .لـيـســت ه ـن ــاك م ـف ــاج ــآت .يعمل

دائمًا على «تدوير الــزوايــا» ،مهما بلغت
درجـ ــة ال ـض ـيــق .قـبــل أس ـبــوعــن ،استقبل
وف ـدًا من نقابة االعــام املرئي واملسموع.
وك ـ ـ ـ ــان يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـ ـك ـ ــون ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
أقـ ـ ــرب إلـ ــى زي ـ ـ ــارة «ش ـخ ـص ـ ّي ــة» ،ي ـت ـبــادل
ف ـي ـهــا الـ ـ ــزائـ ـ ــرون اآلراء .ي ـف ــض ــل ال ــوزي ــر
واإلعالميون التابعون ملؤسسات ُ
السلطة
ال ـت ـس ــوي ــات ،وب ـق ــاء األم ـ ــور ع ـلــى حــالـهــا،
تحت مجموعات مسميات جــاهــزة ،مثل
«االس ـت ـقــرار» و«الـتـنـظـيــم» .يمكن اعتبار

تبحث الوزارة عن
محاولة وصاية على
اإلعالم اللبناني

قرداحي ،في موقعه ،وسيطًا ممتازًا كما
ك ــان ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون .لـكـنــه ه ــذه املـ ــرة في
جانب الدولة لقيادة العالقة مع املجتمع،
ول ـيــس ف ــي جــانــب املـجـتـمــع ال ــذي يــواجــه
الـ ــدولـ ــة .ف ــال ــدول ــة ،ل ـي ـســت م ـج ــرد ج ـهــاز
نـهــائــي ،يعمل وف ــق سلسلة عــاقــات بني
الـشـعــب واإلقـلـيــم تـحــت مسمى الـسـيــادة،
وإن كــان هــذا التعريف يصلح ألن يكون
ً
مــدخــا لفهم الــدولــة .الـعــاقــة بــن الــدولــة
واملجتمع ،تقوم على مجموعة مصالح،

في الوزارة يشبه قرداحي نفسه في برامجه التلفزيونية التي كانت سببًا لشهرته (حسين بيضون)

تصريحات الوصاية

فــي سبتمبر/أيلول املــاضــي ،شـ ّـن وزيــر اإلع ــام اللبناني
ّ
الجديد جــورج قــرداحــي ،لــدى عــودتــه إلــى بـيــروت لتسلم
م ـهــامــه ض ـمــن ح ـكــومــة ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،ه ـجــومــا على
املحللني السياسيني الــذيــن حــاكــوا عبر وســائــل اإلعــام
سيناريو تأليف الحكومة الجديدة التي ولــدت على أيدي
سياسيي وأح ــزاب سلطة املحاصصة و«تقاسم جبنة»
مــراكــز ال ـقــرار والـنـفــوذ .وق ـ ّـرر قــرداحــي فــي ّ
«أول دخوله
ّ
إلى عالم وزارة اإلعالم» أن ّ
ويحدد لوسائل اإلعالم
يقرر
الضيوف الذين يجب أن تستضيفهم ،وأن «يضع فيتو»
على آخرين ،وهو ما أدى إلى حملة تنديدات واسعة من
ً
قبل صحافيني أوال وناشطني اعتبروا أن الــوزيــر يلعب
دور الوصي على املنابر والتلفزيونات ،ويسعى ،حتى قبل
تسلم وزارتــه ،إلى استخدام سالح كتم الصوت والتعتيم
على الحقيقة املعروفة عند كل اللبنانيني ،وال سيما حول
طريقة تأليف الحكومة واختيار الوزراء بعد صراع دام 13
شهرًا .وتوجه قرداحي إلى من أسماهم «بعض الجهابذة

واملحللني الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل اإلعالمية
خـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،وح ـل ـل ــوا تـشـكـيــل الـحـكــومــة
ً
واملحاصصة» ،بالقول« ،فليسمحوا لنا وليهدأوا قليال».
و«تمنى» قرداحي على وسائل اإلعالم «عدم استضافتهم
ألن الحكومة حديثة الوالدة».
هــذا التصريح الــذي أثــار الجدل والغضب حــول الوصاية
على اإلعالم اللبناني ،واستنكار صحافيني ومؤسسات
ّ
بحرية الصحافة ،لم يكن األخير ،فقد
ومنظمات معنية
قــال الــوزيــر نفسه خــال لقائه وف ـدًا مــن نقابة محرري
الصحافة ّإن «املـبــدأ األســاســي لــإعــام هــو الحرية التي
نقدسها لكن حرية املرء تقف عند حدود حرية اآلخرين.
وهذا مبدأ عاملي فال يجوز انتهاك حريات وحرمات الناس
واالعتداء عليهم باإلشاعات املغرضة وبالشتائم أحيانا»،
مضيفًا« :ال يــوجــد إع ــام فــي الـعــالــم يسمح بـهــذا األمــر
ً
فهناك قــوانــن تضع ضــوابــط كفرنسا مثال التي هــي أم
الحريات حيث ال يمكن االعتداء على كرامة السياسيني».

وعالقات قوة ،بني األفراد والجماعات .من
هـنــا ،يتجدد النقاش دائـمــا حــول جــدوى
وجـ ــود وزارة إع ـ ــام ،ب ـصــرف ال ـن ـظــر عن
هوية الوزير نفسه .فإلى جانب قرداحي
َّ
إعالميان اثنان في الحكومة
نفسه ،يوجد
الجديدة ،هما وزير الزراعة عباس الحاج
ً
حسن (عمل مراسال لقناة فرانس  24في
باريس) وعميد كلية اإلعالم في الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـس ــاب ــق ج ـ ــورج كـ ــاس ال ــذي
ص ــار وزي ـ ـرًا لـلـشـبــاب وال ــري ــاض ــة .عندما
نـتـحــدث عــن «وزارة اإلع ـ ــام» ال نتحدث
عــن الــوزيــر بشخصه بــالـضــرورة .تهيمن
النخبة الحاكمة على كل شيء ،وهذا ليس
خــافـيــا عـلــى أح ــد .اإلع ــام بالنسبة لهذه
النخبة ،مثل الحصص في املستشفيات،
وفــي الـجــامـعــات ،وفــي جميع املؤسسات
البرجوازية .ليس جديدًا ،أن يكون اإلعالم
في لبنان على عالقة ُ
بالسلطة ،وأن تقوم
هذه العالقة على شكل من أشكال التكامل
ً
والتنسيق ،ب ــدال مــن ال ــدور الــرقــابــي .وإن
ً
كــانــت ال ــزي ــارة بـحــد ذات ـه ــا ،لـيـســت دلـيــا
إلــى هيمنة ُ
«سـلـطــة» على اإلع ــام ،فإنها
ً
تبقى مدخال مناسبًا لتفسير هذه العالقة
ً
الـ ـت ــي تـ ـح ــاول أن ت ــأخ ــذ شـ ـك ــا لـبـنــانـيــا
تستمد منه «طبيعيتها» ،مــع أن وجــود
وزارة إعـ ــام ،لـيــس أمـ ـرًا طـبـيـعـيــا .عــاقــة
تقوم على «وصاية» ال ــوزارة ،التي تتخذ
طــابـعــا أبــويــا ،عـلــى اإلع ــام واإلعــامـيــن،
أو «م ـحــاولــة» وصــايــة تبحث عــن حصة
أكبر في منظومة عالقة قوة ،بما أن جزءًا
ي ـس ـي ـرًا م ــن اإلعـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي يستطيع
تجاوز هيكل الــدولــة وفكرتها وميثاقها
ّ
يمت إليها بصلة ،بسبب هيمنة
وكــل ما
التركيبة الطائفية على الدولة نفسها.
م ــا ه ــو م ــؤك ــد ،أن ال ــوزي ــر ال ـجــديــد ليس
ش ـخ ـصــا ي ـت ـح ـمــس ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر .م ــن خ ــال
مواقفه األولى كوزير لإلعالم حصرًا ،أكد
قرداحي على «حرية التعبير» ،وحاول أن
يـتـفــادى الـنـقــاش مــن أســاســه ،عــن جــدوى
وج ــود وزارة ،بــإشــارتــه إل ــى أن أهميتها
تكمن في «تنظيم العمل اإلعــامــي» ،لكي
يـصــار إلــى التمييز بــن الـحــريــة وبــن ما
وصفه بالتجريح باألشخاص .وهو تاليًا،
يعيد النقاش إلــى مــا كــان عليه إلــى قبل
خمسني عامًا تقريبًا ،حني بدأ العالم يسأل
ُ
والسلطة،
بجدية عن العالقة بني اإلعــام
تزامنًا مع انتفاضة  1968في فرنسا .في
ذل ــك ال ــوق ــت ،اك ـت ـشــف ال ـفــرن ـس ـيــون ،أنـهــم
أمــام نوعني من الصحافيني .النوع الذي
يـنـقــل م ــا ي ـح ــدث ف ــي «ال ـح ــي الــات ـي ـنــي»،
وي ـت ـن ـق ـل ــون بـ ــن ال ـ ـحـ ــواجـ ــز وي ـت ــاب ـع ــون
اشتباكات املتظاهرين مع رجال الشرطة،
والنوع الذي يتحدث عن «هدوء تام» في
باريس .وربما يكون هذا هو «التنظيم»،
الذي تمارسه معظم املؤسسات اإلعالمية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ب ــوص ـف ـه ــا أدوات دع ــائ ـي ــة
تـقــوم على ال ــوالء الطائفي .هــذا التنظيم
أفضل نحو ،بمشاركة وزارت
حــدث على
ّ
اإلع ــام ،الـتــي فضلت بـصــورة متواصلة
بقاء األمور على ما هي عليه .وبمراجعة
اإلعــام الرسمي ،يتضح أن انتفاضة 17
تشرين األول لم تحدث ،وأن املتظاهرين
لــم ُيقتلوا فــي طــرابـلــس أو فــي الضاحية
أو فــي أي م ـكــان آخ ــر ذات ي ــوم ،ويتضح
أيضًا أن اإلعالم «غير الرسمي» ،ال ينتبه
لــوجــود وزارة ،أو لــوجــود اع ــام ،ويعمل
وف ـ ــق م ـعــاي ـيــر أخ ـ ـ ــرى ،ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـتــأك ـيــد
بـعـيـنــن مـغـمـضـتــن أن ـه ــا غ ـيــر إعــام ـيــة.
يكفي متابعة تغطية أحداث عني الرمانة
األخيرة (االشتباكات في الطيونة/عدلية
ي ــوم  14أكـتــوبــر/تـشــريــن األول املــاضــي)
 ول ـيــس أح ـ ــداث ع ــن ال ــرم ــان ــة ف ــي 1975 على شــاشــة أكـثــر مــن مــؤسـســة ،لنتأكدأن «الـتـنـظـيــم» ال ــذي تـتـحــدث عـنــه وزارة
اإلعـ ـ ـ ــام ،ل ـي ــس سـ ــوى م ـح ــاول ــة دائ ـ ـمـ ــة...
إلبقاء كل شيء على ما هو عليه!
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منوعات فنون وكوكتيل
موسيقى

هيثم أبوزيد

برصيد ضخم من العروض الفنية
ال ـن ــاج ـح ــة ،امل ـت ـس ـمــة بــاالس ـت ـمــرار
عبر ثالثة عقود ،استطاعت فرقة
الـطـنـبــورة الـبــورسـعـيــديــة ،أن تـحـجــز موقعًا
متميزًا ومكانة كبيرة بــن محبي هــذا الفن،
الـ ــذي اش ـت ـهــرت ب ــه م ــدن ق ـن ــاة ال ـســويــس في
مـصــر .فــاألغـنـيــات ،والــرق ـصــات ،واإليـقــاعــات،
وص ـ ـ ـ ــوت اآلل ـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري،
ع ــوام ــل تـتـضــافــر لـتـجـعــل م ــن «الـسـمـسـمـيــة»
س ـب ـبــا م ــؤكـ ـدًا لـتـحـصـيــل ال ـب ـه ـجــة وتـحـســن
الـحــالــة املــزاجـيــة .لكن أهــم مــا تتميز بــه فرقة
«الـ ـطـ ـنـ ـب ــورة» ،وال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ـي ـهــا ،ه ــو ذلــك
الـحــرص الـكـبـيــر ،والـجـهــد الــواضــح ،لتوريث
هذا الفن املحلي العريق لألجيال الجديدة من
األطفال والشباب ،مع تحقيق إنجاز حقيقي
في هذا الجانب ،يقضي تمامًا على هواجس
االنقطاع ،ومخاوف االندثار.
في عام  ،1989وضع «الريس» زكريا إبراهيم،
اللبنات األول ــى لتأسيس فرقة «الطنبورة»،
بمشاركة عدد من كبار هــواة فن السمسمية،

أسس الريس زكريا إبراهيم ،فرقة «الطنبورة» البورسعيدية .مجموعة من
في عام ّ ،1989
الفنانين الذين أعادوا إحياء أغان شعبية ،ارتبطت بالميناء والبحارة

فرقة الطنبورة

خطة توريث السمسمية

الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم .تضافرت
جهود عدد من الورثة الشرعيني للفن ،من أمثال
الريس امبابي ،والريس أحمد وليم ،واألسطى
محمد القط ،واألسطى سعد أبو الشحات ،كي
تخرج الفرقة إلى النور ،وتواجه الجمهور الذي
كاد ينسى ،بعد سنوات التجهير التي عاشها
سكان مدن القناة ،ومنهم مؤسس الفرقة ،الذي
ُ
هجر من بورسعيد عام  1969إلى السنبالوين
بمحافظة الدقهلية.
فــي سـنــوات التهجير ،كــانــت السمسمية هي

الــوسـيـلــة الــوح ـيــدة للمحافظة عـلــى الــذاكــرة
وال ـهــويــة ،والتعبير عــن ال ـشــوق لـلـعــودة إلــى
بيوت السويس ومدن اإلسماعيلية وشوارع
بورسعيد .لكن ،بعد الـعــودة ،فــي عــام ،1974
واالن ـش ـغ ــال ب ــإع ــادة اإلعـ ـم ــار ،وه ـب ــوب ري ــاح
«االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح» ال ـع ــات ـي ــة ،خ ـب ــا الـ ـف ــن ،وتـ ـ ــوارى
األسـ ـط ــوات ال ـك ـب ــار ،وال سـيـمــا ب ـعــد تـحــويــل
بورسعيد إلى «منطقة حرة» ،وانشغال معظم
األهالي بلقمة العيش.
أدرك زكـ ــريـ ــا إب ــراهـ ـي ــم أن اسـ ـتـ ـع ــادة تـ ــراث

نقلت الفرقة تعاليم
فن السمسمية
إلى األطفال والشباب

السمسمية ،يحتاج إلى جهد ضخم متواصل
وم ـن ـظــم ،وي ـح ـتــاج أي ـضــا إل ــى «ع ـش ــاق» ممن
يحبون الفن لذاته ،من دون نظر إلى أي فائدة
مادية تأتي من ممارسته.
من لحظة البدء ،كان الريس زكريا يمتلك رؤية
إحيائية تستعيد بها السمسمية مكانتها.
هكذا ،وجــد في آلــة الطنبورة ضالته ،لتكون
أول الطريق في تطوير يقف على أرضية صلبة
من األصالة .وكذلك ،قرر االستفادة من موروث
ما يعرف بفن «الضمة» ،وهي حلقات شعبية،

شفت القمر
غنائيًا ،تملك فرقة
الطنبورة رصيدًا ضخمًا،
يتميز بالثراء والتنوع.
تتناول األغاني مختلف
الجوانب تاريخيًا واجتماعيًا
وعاطفيًا .تتحدث عن
البحر والصيادين ،عن
السفر ،عن الحب واللوعة:
«شفت القمر على صدر
جميل ..ياكل حالوة ثم
يشرب خمير ..كل شيء له
نظر ..يا حمام شيل ..كل
شيء له نظر» .هذا مثال
من المخزون الكبير الذي
يبدأ األطفال في تعلّمه،
ومهمة تحفيظ األغاني
أسندت إلى عضو الفرقة
مرسي الشين.
استطاعت «الطنبورة» نقل هذه الفنون إلى خارج مصر (محمد كمال)

قراءة

سالم أبو ناصر

عبر ثالثة مواسم ،يحاول املسلسل األميركي
«أنـ ـ ــت» ( )Youت ـض ـمــن ال ـجــري ـمــة ف ــي قــالــب
إنـســانــي ،كــرد فعل عاطفي عكسي ،نــابــع عن
بـيـئــة طـفــولـيــة عنيفة تــرســم س ـلــوك اإلن ـســان
األخالقي ،وتقود فيه إرادته وخياراته.
مـنــذ امل ــوس ــم األول ،حـيــث نـتـعــرف عـلــى جــو،
ب ـطــل ال ـح ـك ــاي ــة ،م ــوظ ــف امل ـك ـت ـبــة ،ن ــدخ ــل في
أج ــواء القضية ،املختلة والعبثية ،إذا أمكن
القول .فــالــراوي هو نفسه البطل الرومانسي
املـخـتــل عــاطـفـ ًـيــا ،ح ــاد ال ــذك ــاء ،بليد املـشــاعــر،
الـقــادر على إزه ــاق األرواح فــي سبيل الحب.
ه ــذه ه ــي الـنـسـخــة املـخـتـصــرة ع ــن شخصية
البطل .وعليه ،فإن على املشاهد فرز املعطيات
وال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـن ـف ـس ـي ــة ،ق ـب ــل ال ـ ــول ـ ــوج إل ــى
سرديات القصة وشخوصها ومحاورها.
راق ال ت ـشــوبــه ،في
ال ـقــاتــل لـطـيــف ال ـط ـب ــاعٍ ،
ن ـسـيــج درامـ ـ ــي م ـت ـخ ـيــل ،ش ــائ ـب ــة .ولـ ـك ــن ،مع
صعود الحلقات وتــوســع األح ــداث ،ستختل
هــذه السمات ،وتنزلق نحو هاوية الصدمة.
تتفكك نظرية البطل املتكامل أمــام فوضوية
األثر اللحظي ،من دون أن ننزع عن أداء البطل
حضوره التمثيلي ومالمحه التي تساعد في
تــرك انطباعات متوترة أمــام الكاميرا .درجة
لن تعرف معها مدى تماهيك وتعاطفك معه،
دمــوي ورومانسي .ازدواجـيــة قاسية التقبل
في عالم أدب الجريمة واإلثــارة النفسية .وال
شك أن هذا النوع من الشخصيات يحتاج إلى
ً
دراميا
مهارة عالية في بنائها وتجسيدها
لضبط اإليقاع التفاعلي بينها وبني املشاهد،
وهـ ـ ــو مـ ــا ال ن ـن ـف ـيــه فـ ــي امل ـس ـل ـس ــل .غ ـي ــر أن
منحنيات القصة أخــذت تخرج عن مسارها

نرى القاتل في حكاية
حب جديدة سيرتكب
ألجلها سلسلة من الجرائم
وقع الموسم الثاني من العمل في فخ الرتابة والتكرار (نتفليكس)

إضاءة

ماذا عن تاريخ الفشل؟
عمار فراس
ّ

تمتلئ شاشاتنا بإعالنات عن «صفوف ماستر»؛
دورات رقمية أمــام الشاشة ،يقدمها املجاهيل أو
املـشــاهـيــر ،فــي م ـحــاولــة لــ«تـعـلـيـمـنــا» ،وإكـســابـنــا
مـهــارات ال توجد إال فــي هــذه الصفوف .األهــم ،أن
نتائج هذه الــدورات ،جعلت الكثيرين ،وبسذاجة،
ي ـ ـم ـ ـلـ ــؤون صـ ـفـ ـح ــاتـ ـه ــم بـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات وص ـ ـ ـ ــور عــن
مـشــاركــاتـهــم املـتـنــوعــة ،لـتــرى أحــدهــم بـعــد بضعة
أشهر ،ناقدًا فنيًا ،وخبير تواصل بشري ،ومدير
تسويق ،ونـجــار .هــذا الكم الهائل مــن «الخبرات»
امل ـك ـت ـس ـب ــة ب ـب ـض ــع س ـ ــاع ـ ــات ،يـ ـط ــرح ال ـك ـث ـي ــر مــن
التساؤالت ،ليس فقط حول جدواها ،بل حقيقة ما
«نتعلمه» إن تابعنا أحد ،أو «كل» ،هذه الصفوف.
هذه الصفوف كانت محط اهتمام الصحافي تاد
فريند ،الذي نقرأ في «ذا نيويوركر» عن تجربته
مع منصة  MasterClassالتي افتتحت عام 2015؛
إذ نقرأ بنبرة ال تخلو من السخرية ،كيف يصف
ل ـن ــا فــري ـنــد وع ــد امل ـن ـصــة ملـتــابـعـيـهــا بــال ـعـبــارة
اآلت ـي ــة« :ك ـشــف أس ـ ــرار ك ــل شـ ــيء ،م ــن الـتـصــويــر
إلـ ــى ال ـك ــوم ـي ــدي ــا» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ال ي ـم ـكــن املـ ــرور
عليه جــزافــا ،ك ــون املـنـصــة تـحــوي فــي أرشيفها
أسماء ال يستهان بها ،قدموا صفوفًا للماليني،
مـثــل جـيـمــس كــام ـيــرون ،وم ــارت ــن سـكــورسـيــزي،
وس ـي ــري ـن ــا ويـ ـلـ ـي ــام ــز ،وغـ ـي ــره ــم مـ ــن امل ـشــاه ـيــر
أص ـحــاب الصنعة الـتــي ال يمكن التشكيك بها.

نـتـعــرف ف ــي امل ـق ــال عـلــى ديـفـيــد روج ـي ــر ،مــؤســس
املــوقــع ،فــي ذات الــوقــت تعليقات الصحافي الــذي
ي ـص ــف الـ ـش ــرك ــة ب ــأن ـه ــا ت ـت ـب ــع أسـ ـل ــوب ــا إلش ـب ــاع
الـفـضــول ،وم ــن الـسـهــل التهكم عليها ،خصوصًا
ّ
االستهالكية ،مثل الرغبة
أنها تخاطب حاجاتنا
بالتفرد ،والسرعة في اكتساب الخبرات ،واألهــم،
اإليمان بأن كل واحد منا قادر بساعات أن يصبح
ّ
«معلمًا» .وهذا بالضبط هدف روجير ،الذي يحلم
بــأن تـكــون منصته مكتبة اإلسـكـنــدريــة الـجــديــدة،
تـ ـح ــوي كـ ــل ش ـ ـ ــيء ،وت ـت ـي ــح ألي شـ ـخ ــص ،مـهـمــا
كانت خبرته ،أن يشاهد عبر خــوارزمـ ّـيــة محددة،
مجموعة من الصفوف التي ،في النهاية ،ستحوله
إلى «ماستر» ،أو معلم في املهنة التي يريد.
نقرأ ،أيضًا ،عن طيف يحوم في الشركة وصفوفها،
وهو طيف موزارت ،الذي يذكر في معظم الصفوف
إليـ ـض ــاح امل ـف ــارق ــة ب ــن ال ـع ـب ـقــريــة وبـ ــن ال ـخ ـبــرة،
وإيمان الشركة والكثير من املعلمني ،بأن الخبرة
كــافـيــة ،لـكــن ال بــد مــن بـعــض املــوهـبــة ،األم ــر الــذي

هل يمكن فعًال
اختزال خبرة حياة كاملة
في صف واحد؟

األمر في «ماستر
كالس» أقرب
إلى نصائح
توجيهية منه
إلى «صفوف»
حقيقية (مايكل
تولبيرغ)Getty/

ً
تراهن عليه الشركة من دون تقديمه فعال .صحيح
أن ال ـص ـفــوف تـتـبـنــى اإلي ـم ــان ال ـف ــردي بــاملــوهـبــة،
وتروج له؛ لكن ماذا عن العمل الجاد لسنوات؟ ماذا
عن تاريخ الفشل قبل النجاح؟ ال وصفة وال كلمات
لهذا األم ــر ،وع ــادة هــو مــا يثمر ،وليس املشاهدة
على الشاشة .ببساطة :هل يكفي أن نستمع إلى
سكورسيزي لنصبح مخرجني أفضل؟ هل الوحي
والتقنيات واألف ــام الشهيرة التي يتحدث عنها
ّ
كافية لجعلنا معلمني؟ كل هذه األسئلة تحوم في
خلفية الصفوف املكلفة وامليزانية التي قد تصل
إلى خمسني ألف دوالر لتصوير الصف الواحد.
مـهـمــا ح ــاول ـن ــا ت ـف ــادي أو ت ـجــاهــل عـقـلـيــة شــركــة
«سيليكون فــالــي» القائمة على اإلعــانــات ،هناك
شعور بعدم الثقة ينتابنا حني نشاهد الصفوف
ً
أو نقرأ اللقاء .هل يمكن فعال اختزال خبرة حياة
كاملة في صف واحد؟ أو لنقل عشرة؟ املقارنة مع
ّ
ّ
منطقية ،خصوصًا
التعليمية هنا ال تبدو
املؤسسة
أن س ـنــوات الـتـعـلـيــم ،ال تـعـنــي فـقــط الـجـلــوس في
الصف ،والخبرة ال تعني فقط االستماع ومشاهدة
«املـعـلـمــن» .األم ــر فــي «مــاسـتــر ك ــاس» أق ــرب إلــى
نـصــائــح توجيهية مـنــه إل ــى «ص ـف ــوف» حقيقية.
وهذا بالضبط املرعب في الشكل الرأسمالي لهذه
«املـنـتـجــات»؛ فهي تـقــدم وع ـدًا بــاملـهــارة وإتقانها
ب ـم ـجــرد اسـتـهــاكـهــا ف ــي امل ـي ـتــرو أو املـ ـن ــزل ،عبر
الشاشة ،ناهيك عــن أن نتائجها ترفع مــن تقدير
الفرد لذاته ،من دون خبرة حقيقية.

متابعة

«أنت» ...القاتل في جلسات العالج النفسي
الـسـلـيــم م ــع ن ـهــايــة امل ــوس ــم األول .واإلي ـق ــاع
التفاعلي شابه الشطط واملـلــل فــي عديد من
النواحي ،فأصبحت شخصية جو مستهلكة
في املوسم الثاني ،إلى جانب استهالك جميع
عناصر الحكاية ،على رأسها املونولوجات
ال ـتــي يـخــاطــب بـهــا جــو عـقــل امل ـشــاهــد .فرغم
أن ـهــا حـ ـ ــوارات ذك ـيــة (أو م ـتــذاك ـيــة) وتـشـكــل
ً
عــامــا أســاسـ ًـيــا لفهم عقلية الـبـطــل ،ولــربــط
األح ـ ــداث أو الـتـمــويــه فـيـمــا بـيـنـهــا ،إال أنـهــا،
لكثرة االعتماد عليها ،شلت حركية املشاهد
ودينامية ال ـصــورة فــي مــواضــع كـثـيــرة ،رغم
م ـح ــاول ــة ض ــخ ب ـعــض ال ـل ـم ـســات الـتـكـتـيـكـيــة
في السرد القصصي ،وتفريغ النهاية ،ملامًا،
فــي جعبة مــوســم جــديــد .فينتقل الـبـطــل من
قصة إلى قصة أخرى ،أي حكاية حب أخرى،
وضحايا جــدد ،ضمن أسلوب واحــد مصمم
لـتـكـثـيــف امل ـقــاصــد األخــاق ـيــة امل ـطــروحــة في
ثنايا العمل ،والتي تتضح أكثر مع حلقات
املوسم الثالث.
يكشف املــوســم الثالث عــن سعي محموم في
دحــض نظرية عقدة الــذنــب ،ونسفها .البطل
ً
ال ــذي أصـبــح شــريــكــا مــع حبيبته الف ،التي
ً
أن ـجـبــت م ـنــه ط ـف ــا ،جـعــل ش ـكــل ال ـعــاقــة بني
الزوجني يتحول إلى درامــا اجتماعية خلقت

تشبه السمسمية ،لكن أغانيها تتميز كلها
بـقــدر الف ــت مــن ال ـحــزن والـشـجــن املــؤثــر .ومــع
آلة الطنبورة ،ودمج أغاني الضمة ،كان الركن
ً
الثالث للتطوير ،متمثال في إدخــال نصوص
جــديــدة ،وأل ـحــان جــديــدة ،إلــى ج ــوار امل ــوروث
الضخم؛ فأصبحت الفرقة تقدم قديما متجددًا،
وتراثًا متشبعًا بروح العصر.
وح ـ ـتـ ــى بـ ـع ــد م ــرحـ ـل ــة ال ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن ،واجـ ـه ــت
«الطنبورة» تحديات كبيرة ،منها عدم توفر
أم ــاك ــن م ـنــاس ـبــة ل ـت ـقــديــم ال ـ ـعـ ــروض ،وأي ـضــا
واجـ ـه ــت س ـل ــوك ـي ــات ج ـمــاه ـيــريــة ال يـقـبـلـهــا
مــن يـحـتــرم فـنــه .وم ــن أه ــم ه ــذه الـسـلــوكـيــات،
امل ـق ــاط ـع ــة م ــن ال ـج ـم ـه ــور أثـ ـن ــاء الـ ـغـ ـن ــاء ،وال
س ـي ـم ــا فـ ــي األف ـ ـ ـ ـ ــراح ،مـ ــن أج ـ ــل مـ ــا يـ ـع ــرف ب ـ
«النقوط» .وكان عاديا أن يسطو أحدهم على
«امل ـي ـكــروفــون» ،ليحيي «ال ـعــريــس» ،مــن دون
اكـتــراث بأعضاء الـفــرقــة ،أو إخ ــراج الجمهور
من حالة االندماج مع األغنيات والرقصات.
وم ــن ق ـبــل ،ق ــد كــانــت تـلــك الـسـلــوكـيــات سببًا
لعزوف أسطوات الفن عن األداء أمام الجماهير.
ولعل من أبرز هؤالء ،العازف محسن العشري،
نجل حسن العشري ،الذي يعده املهتمون بهذا
الفن أفضل عازف للسمسمية في تاريخ مصر.
هجر محسن الفن بسبب هذه السلوكيات ،لكن
املصادفة ساقت أباه إلى محفل لفرقة الطنبورة،
فأعجب بها وبجمهورها املندمج تمامًا مع
املـغـنــن ،وأقـنــع ابـنــه بــاالنـضـمــام إلــى الفرقة،
والعودة للعزف على آلته األثيرة.
مع مرور السنوات ،وتقديم العروض ،اتسعت
القاعدة الجماهيرية لفرقة الطنبورة ،وتعددت
أماكن العروض ،وفقًا ملواعيد ثابتة ،أسبوعيًا
في بورسعيد ،على مقهى النجمة في بورفؤاد،
وبعرض مجاني مفتوح ،ومستمر منذ نحو
ثــاثــة ع ـق ــود ،وش ـهــريــا ف ــي ال ـقــاهــرة بمسرح
ال ـض ـمــة ب ـعــابــديــن ،ح ـيــث ال ـل ـقــاء املـنـتـظــم مع
جمهور القاهرة ،وكثرت حفالتهم في األوبرا،
وعــرفـتـهــم املـحــافـظــات املختلفة ،ومسارحها
املهمة ،وبدأت الدعوات تنهال على الفرقة من
خارج مصر ،لينتقل هذا الفن املغرق في املحلية
إلى آفاق جديدة ،ولتشارك الفرقة في عدد كبير
جــدا من املهرجانات الدولية ،محققة نجاحا
كبيرا والفتا ،يدفع إلى مزيد من الدعوات ،التي
ترجمت إلى عروض في مختلف قارات العالم.
رغم هذه النجاحات املتوالية ،واالنتشار الواسع
في مصر وخارجها ،إال أن هاجس االنقطاع ظل
يشغل بال الريس زكريا .فقد شهد الرجل ،خالل
حياته ،اندثار كثير من الفنون والصناعات،
بعد رحـيــل أسـطــواتـهــا الـكـبــار ،وزه ــد األبـنــاء
واألج ـي ــال الـجــديــدة فــي وراث ــة فـنــون آبــائـهــم.
و«الطنبورة» ،في تكوينها األول اعتمدت على
فنانني متمرسني ،يحبون هذا الفن ،ويتقنون
أصوله .كانوا موجودين أصال ،وبعضهم كان
كبيرا في السن بالفعل .ومع رحيل هؤالء الكبار،
واحدا إثر آخر ،أصبحت مخاوف االنقطاع تمثل
قلقا حقيقيا مزعجا ملؤسس الفرقة ،وأعضائها
األساسيني.
لـكــن ي ـبــدو أن الــريــس زكــريــا قــد اع ـتــاد على
مواجهة التحديات .قرر الرجل أن يوجه جزءًا
مهمًا من جهد الفرقة لتعليم فن السمسمية
إلــى األطفال والشباب .وجــه نــداء إلــى أهالي
ب ــورس ـع ـي ــد ال ــذي ــن ت ـع ـل ـقــوا ب ــ«ال ـط ـن ـب ــورة»
وأغــانـيـهــا :هلموا إلينا بأبنائكم وبناتكم،
لينهلوا من نبع األصالة والفن البورسعيدي
ال ــذي حفظ ذاك ــرة املـقــاومــة ،وليتلقوا فنون
«الضمة» التي جمعت اآلباء واألجداد في ليالي
الدفء واألنس والشجن .وبدأ «املستجدون»
بالتوافد ،ومــع قطعهم أشــواطــا معتبرة من
الـتـعـلــم ،ومـشــاركـتـهــم ف ــي بـعــض ال ـع ــروض،
وت ـل ـق ـي ـهــم ت ـش ـج ـي ـعــا ك ـب ـي ــرا وح ـم ــاس ـي ــا مــن
الجمهور ،ازداد اإلقبال ،وتوزعت املهام على
فريق التدريب بقيادة العازف األول في الفرقة
محسن العشري :غناء ،وعزف ،ورقصات.
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 MBCتغادر بيروت إلى الرياض
ً
ً
ً
مناسبا ومختلفا لألحداث ،غير أنها
صراعا
بقيت ت ــدور فــي فـلــك تطهير ًعـقــل الـقــاتــل من
عنفه وجــرائـمــه .فــالــزوجــة أيــضــا قاتلة .وهي
ك ـبــش فـ ــداء ل ـل ـب ـطــل .يـسـتــل مـنـهــا إنـســانـيـتــه
امل ـف ـق ــودة ل ـح ـمــايــة ط ـف ـلــه م ـنــه وم ـن ـه ــا .وهــي
مـبــررات واهـيــة مضبوطة بسيناريو مكثف،
لخلق عملية التماهي مع رحلة البطل وتطور
شخصيته وقناعاته ،وفق تفسير سلوكي ال
يختلف ،من حيث االقتباس ،عن شخصيات
دوستويفسكي ،وال سيما شخصية روديون
راسكولينكوف في روايته الشهيرة «الجريمة
والعقاب» .فعقدة الذنب تــودي ببطل الرواية
إلى االعتراف بجريمته .أما بطل املسلسل فإلى
انتفائها من أساسهاً ،
لحجج يمارسها
تبعا
ٍ
ألن ـس ـن ــة مـ ـش ــاع ــره ،وفـ ـت ــح ب ــواب ــة ل ــان ــدم ــاج
الطبيعي مــع املجتمع وسـلــخ الـجــرائــم ،التي
ارتكبها بدافع العاطفة ،من ذاكرته.
ل ــذل ــك ،نـ ــرى ج ـل ـســات الـ ـع ــاج ال ـن ـف ـســي الـتــي
يـحـضــرهــا م ــع زوجـ ـت ــه .تــرب ـيــة ال ـط ـفــل وفـتــح
مـسـتــوى آخ ــر مــن ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة مع
املحيط .وهو أسلوب جيد لتوسيع األحــداث
وسردها بشكل آخر مختلف عما كانت عليه
فــي امل ــواس ــم األول ـ ــى؛ مــا يـسـمــح بـفـتــح نــوافــذ
أخ ـ ــرى ع ـل ــى ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـع ــام لـلـمـسـلـســل،
وتمكني خيوط العمل من انتشال الرتابة في
النص وفي الشخصيات الرئيسية.
دوافـ ـ ــع ال ـن ــص درامـ ـ ًـيـ ــا ل ــم ت ـك ـشــف ع ــن نــزعــة
فـطــريــة تتجلى فــي ال ــذات اإلنـســانـيــة ،إال في
مراحل متأخرة من املوسم األخير .والنهاية،
كما كــل مــوســم ،تـكــرر نفسها ،وتـكــرس عــودة
الـبـطــل إل ــى طبيعته .الـقــاتــل فــي حـكــايــة حب
جديدة سيرتكب ألجلها سلسلة من الجرائم،
هي في مجملها غير منطقية ،وال مبررات لها.

بدأ مكتب بيروت التابع
لمحطة  MBCالسعودية
التجهيز لالنتقال إلى
الرياض في موعد أقصاه
بداية  .2022ما مصير
العاملين من بيروت؟
إبراهيم علي

مع بداية عام  ،2022تبدأ بشكل رسمي معظم
املــؤسـســات اإلعــامـيــة الـسـعــوديــة العمل من
الرياض .والواضح أن الخطة الخاصة بنقل
مــراكــز هــذه املؤسسات إلــى الــريــاض تسابق
الزمن لتبدأ نشاطها الفعلي.
ق ـبــل ع ــام ت ـقــري ـبــا ،ات ـخ ــذت ش ــرك ــة «روت ــان ــا»
للصوتيات واملرئيات قــرارًا نهائيًا باالنتقال
إل ـ ــى ال ـ ــري ـ ــاض ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد سـ ـن ــوات طــوي ـلــة
مــن مـحــاولــة الـشــركــة تثبيت جـهــودهــا داخــل
امل ـم ـل ـكــة ،ح ـتــى ُح ـس ــم األمـ ــر ب ـعــد ت ــول ــي ولــي
ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان زم ــام
األمور في البالد ،وأوكل إلى مستشاره الفني
تركي آل الشيخ املهمة ،وفــي اعتقاد الجميع
أن «ال ـخ ـط ــة» ن ـج ـحــت ،وأص ـب ـحــت ال ـشــركــات
ال ـت ــي ح ـم ـلــت ل ـع ـق ــود «الـ ـه ــوي ــة» ال ـس ـعــوديــة
ف ــي مــوطـنـهــا األص ـل ــي ب ـعــد ه ـجــرة اسـتـمــرت
ث ــاث ــة عـ ـق ــود .وب ـع ــد روتـ ــانـ ــا ،ي ـس ــود مكتب
ب ـ ـيـ ــروت الـ ـت ــاب ــع مل ـح ـطــة وم ـج ـم ــوع ــة MBC
السعودية جدل واسع ،بعد عدد من الرسائل
اإللكترونية وصلت إلى بعض العاملني من

إدارة املوظفني ،تخيرهم فيها بني السفر إلى
الرياض ملتابعة أعمالهم أو االستقالة.
وف ـي ـمــا ال ي ـ ــزال ال ـب ـعــض ي ـف ـكــر ف ــي ال ـعــرض
وعروض العمل
املقدم للذهاب إلى الرياض،
ً
امل ـف ـت ــرض أن ي ـت ـفــق ب ـشــأن ـهــا الح ــق ــا ،لجهة
اإلقــامــة والـحــوافــز املــالـيــة والـسـكــن وغيرها،
ع ـلــم أن ادراة امل ـح ـطــة سـتـبـقــي ع ـلــى مكتب
بيروت بشكل تمثيلي ،لبعض األمور اإلدارية
املرتبطة بني بيروت والرياض ،بعيدًا عن أي
إنتاج تلفزيوني ،كما جرت العادة لسنوات.
ي ـع ـت ـبــر م ـك ـت ــب ب ـ ـيـ ــروت امل ـ ـحـ ــرك األس ــاس ــي
مل ـج ـم ــوع ــة  MBCال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو ،مل ــدة
ت ــزي ــد ع ــن  25ع ــام ــا ،كـ ــان ال ـح ـج ــر األسـ ــاس
ل ـش ـه ــرة امل ـح ـط ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،الـ ـت ــي تــأس ـســت
بــدايــة التسعينيات وانطلقت مــن العاصمة
البريطانية ،وسرعان ما لجأت إلى بيروت،
التي كانت شاهدة على «وثبة» املحطة بداية
القرن الحالي ،وتبوؤها مركزًا متقدمًا على
املحطات التي نشأت بالتزامن معها.
مــن دون شــك ،فــإن «تحجيم» مكتب بيروت
سيؤثر تلقائيًا على عجلة اإلنتاج الخاصة
بالبرامج ،خصوصًا الترفيهية منها ،والتي
وفرت «العصر الذهبي» للمحطة حتى األمس
القريب .في املقابل ،تقول معلومات متقاطعة
إن قــرار االنتقال إلــى الــريــاض يشكل تحديًا
ل ـل ـخ ـطــة ال ـت ــي وض ـع ـه ــا اإلع ـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي
م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وتـقـتـضــي عـ ــودة املــؤس ـســات
ال ـس ـعــوديــة إل ــى وطـنـهــا األم ،بـعــد االنـفـتــاح
ال ــذي تـشـهــده املـمـلـكــة ،وي ـق ــوده ول ــي العهد
األم ـيــر محمد بــن سـلـمــان .لـكــن ،فــي املـقــابــل،
يتخوف بعض العاملني فــي املحطة مــن أن
تنعكس اإلقامة داخل اململكة على محتواها
ال ـعــام ،فــي وقــت تنشط املاكينة الـنــافــذة في

قرار بتصوير كل برامج المنوعات والترفيه داخل المملكة ()MBC

املجموعة ،وهي حتى اليوم تحضر في دبي،
وتنشط من أجل تسويات تفضي إلى اإلبقاء
على املستوى العام في املحتوى والبرامج،
وصــورة املؤسسة عمومًا .في الوقت نفسه،
يجد بعض املوظفني املقيمني في بيروت ،أو
في دبــي ،أنــه من الصعب التأقلم مع قــرارات

جديدة ،إذ ال يــزال قــرار «الخيار» للموظفني
بــاالنـتـقــال إل ــى ال ــري ــاض ،مــن دون تفاصيل
حــول إمكانيات العمل ،والــرؤيــة املستقبلية
الــواجــب أن تـصــل بـهــا املـحـطــة ،بـعــد كــل هــذا
النجاح الــذي حققه هــؤالء ،بدعم مباشر من
امل ـح ـطــة وامل ـس ــؤول ــن عـنـهــا خ ــال الـعـقــديــن

األخـيــريــن .وفــق املـعـلــومــات الـخــاصــة ،تعول
ال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ع ـم ــل وت ـفــاعــل
ونـ ـج ــاح اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي «الـ ـع ــائ ــد» إلــى
أحـ ـض ــان ال ـس ـل ـط ــة ،ف ــي ح ــن ي ـن ـت ـظــر م ـئــات
ال ـعــام ـلــن داخـ ــل ه ــذه املــؤس ـســات «ال ــرؤي ــة»
الواضحة للواقع املستجد.
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وقفة
مع

قصائد

س ٌ
خ تتعاقب مثل األحالم
نُ َ
من فرطها لم أعد أعرف من أكون

لم يكن من الصعب الحدس بأن
وراء الترجمات الشعرية التي
ـدمــهــا فــي هــذه الصفحة؛
قـ َّ
شــاعــ ًرا يتخفى وراء المترجم
والــصــحــافــي ويمنحهما من
وهــجــه .ولــد جعفر العلوني
(الصورة) في دمشق عام ،1989
ويقيم فــي ألــمــريــة األندلسية،
وفــي رصــيــده ثالثة عشر عمًال
مترجمًا بين العربية واإلسبانية.
من األعمال التي نقلها للعربية:
«األدب اإلســـبـــانـــي فـــي الــقــرن
العشرين» ( ،)2014ومما وضع
في اإلسبانية« :ديــوان الشاعرات
العربيات المعاصرات» (.)2016

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ـحــداد
قبل أيــام ،انتهيت من روايـتــي «الـ
ِ
ّ
يـلـيــق بــال ـس ـيــدة بـ ـغ ــداد» ،ال ـت ــي تـشــكــل
امـتــدادًا لرواية «مشرحة بـغــداد» .وأعــدّ
ل ـل ـب ــدء ب ــال ــرواي ــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن سـلـسـلــة
«املتاهات الجديدة» ،التي تحمل عنوان
«فـنــدق بــاب الـسـمــاء» ،وقــد ص ــدرت من
هــذه السلسلة روايـتــان« :مملكة املوتى
األح ـي ــاء» و«مـطـهــر الـخـطــايــا املـقــدســة:
إيفا ماجدولينا».

إعادة تدوير

الشرفة،
من وراء
ٌ
َ
ّ
يبدو البحر كأنه نسخة ِطبق األصل
عـ ــن م ـح ـي ــط يـ ـتـ ـم ـ ّـوج فـ ــي الف ـ ـتـ ــات ش ــرك ــةٍ
ّ
سياحية.
كان واسعًا لدرجة أال أفق له،
كان أزرق،
وك ـن ـ ُـت ُ
أراه م ــن وراء ش ــرف ــةِ امل ـق ـهــى ال ــذي
أنتظرك فيه،
ِ
في مكاننا نفسه،
بقلبي املظلم والبائس نفسه.
منذ أن رحلتُ ،
َ
تدوير نفسي،
أعيد
ِ
َ
ّ ُ
إليك من أجل أن أتحدث مع صدإي
أتحد ُث ِ
ّ
أكتشف في أطيافًا ال أعرفهم،
حيوانات لم ّ
تروض بعد،
ٍ
نباتات غامضة
ٍ
سالالت معدنية غير مصنوعة،
أبعاد ًُا ال نظام لها إال الفوضى.
أكتشف ّ
في حيرتي.
أحمر
كأس
في
يذوب
حولي
الوقت من
ٍ
ٌ
ُ
قميصه ُامل َّ
ٌّ
ورد.
أجنبي يخلع
والكون زبون
ُ
ُ
مــع ذلــك ال زل ــت أنـظــر فــي الـســراب وأحــاكــي

أملي
الكلمات ال شكل لها،
صارت غبارًا تنفضه أحصنة املعدن.
أنتظرك في كل األماكن،
ف ــي ال ـب ـيــت ،ف ــي امل ـق ـهــى ،ف ــي ال ـطــريــق ،على
مقود السيارة،
في شاشة الحاسب،
الفأر اآللي.
في الكأس ،وفي هذا
ّ
ّ
ِّ
ُ
ـرف أدقــه على هــذا اللوح
أنتظر ِك في كــل حـ ِ
املعدنيِّ
ً
أبجدية لنا،
أنتظرك عند الفجر
ِ
حني تقشرين جروحك،
َ
وتتفتحني على ضوء شاشتي
ويخرج جسدك من أسفلت املعدن.
ُ
أعرف لست إال أطيافًا وأحالمًا،
مع ذلك أنتظرك.
ها هي الشمس تسقط في سريرها األزرق
جاء وقت الرحيل،
ُ
أعدت تدوير نفسي،
كلما
جهلتك أكثر.
ِ
أنت؟
من ِ
■■■

نسخة طبق األصل

ما أكثرني!
النسخ املوجودة عني ال نهاية لها.

إضاءة

الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
■ ما التغيير ُ
أحــام ـنــا ق ــد أج ـ ِـه ـض ــت ف ــي ِّ ق ُـي ــام عــالـ ٍـم
يحفظ كــرامــة الـبـشــر ،ويـحــقــق االكتفاء
ال ـغ ــذائ ــي ل ـل ـج ـم ـيــع ،وي ـن ـهــي اس ـت ـغــال
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان لـ ــإن ـ ـسـ ــان وهـ ـي ـمـ ـن ــة ال ـ ـ ــدول
املـ ـتـ ـق ــدم ــة عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب الـ ـفـ ـقـ ـي ــرة،
واالن ـت ـه ــاء م ــن الـتـعـ ّـصــب الــدي ـنـ ّـي لــدى
الجميع .الشر موجود في البشر ،وإرادة

مع تراكم أعماله
وتوغله في اإلبداع
كون
يشعر الكاتب بأنه ّ
عائلة

الخير لم تنتصر .ما أريــده شــيء ،وما
أنتظره شيء آخر .ال أنتظر شيئًا سوى
ِّ
سيقدمه العلم لنا من كشوفات في
ما
مجال الطب والعلوم وتقديم الخدمات
للبشر ،وكـشــف أس ــرار الـكــون مــن جهة
أخرى.
■ شخصية مــن املــاضــي تــود لـقــاءهــا ،وملــاذا
هي بالذات؟
ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة ه ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
ُّ
أود رؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا .ب ـع ـض ـه ــا ش ـخ ـص ـيــات
ّ
ّ
أدب ــي ــة وف ـن ــي ــة وفـلـسـفـيــة وسـيـنـمــائـيــة
وموسيقية وتاريخية وواقعية ،كذلك
أود لـقــاء بعض الشخصيات الــروائـيــة
وال ـ ـف ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي الـ ـ ــرواي ـ ـ ــات
وامل ـس ــرح ـي ــات واألف ـ ـ ــام .ل ــذل ــك يصعب
حصر هذا الحشد من الشخصيات في
شخصية واحدة.
■ صــديــق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعود
إليه دائمًا؟

روايـ ــة «األب ـل ــه» لــدوسـتــويـفـسـكــي التي
أعيد قراءتها كل عامني تقريبًا ،وكذلك
رواية «األحمر واألسود» لستندال.
■ ماذا تقرأ اآلن؟
أنا أقرأ كتبًا مختلفة في الوقت نفسه.
ّ
أقسم وقتي بينها .أقرأ في كتاب علمي
فــي الفيزياء الكونية بعنوان «الـقــوى
األرب ـ ــع األس ــاس ـي ــة ف ــي الـ ـك ــون» لـبــول
ديـفـيــز .وأق ــرأ فــي كـتــاب «مــاركــس ضد
نيتشه :الطريق إلى ما بعد الحداثة» لـ
محمد دوير ،وفي «الكوميديا اإللهية»
بـتــرجـمــة كــاظــم ج ـهــاد .مثلما أق ــرأ في
املجموعة الكاملة لسركون بولص.
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة
غـنــائـيــة أو مــوسـيـقـيــة يـمـكـنـنــا أن نـشــاركــك
سماعها؟
وأن ـ ـ ــا أكـ ـت ــب هـ ـ ــذه اإلجـ ـ ــابـ ـ ــات أس ـت ـمــع
إل ـ ــى م ـق ـط ــوع ــة مــوس ـي ـق ـيــة لــإي ـطــالــي
ألبينوني.

راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت
ٍ
أي مبدع حني ينهمك بعمل ما يعتقد
أنــه سيقول كل شــيء فيه .وسيتجاوز
مـ ــا ق ــال ــه وقـ ـ ّـدمـ ــه س ــابـ ـق ــا ،ل ـك ــن مـ ــا إن
ينتهي من عمله ويــراه منشورًا ،حتى
ّ
يتيقن أنه لم يقل كل شيء ،فيبدأ رحلة
الـبـحــث مــن جــديــد .ل ــذا ،ال ي ّـكــون هناك
ّ
رض ــا ك ــام ــل .لـكــن كــلـمــا ت ــوغ ــل الـكــاتــب
ف ــي ح ـقــول اإلب ـ ــداع وتــراك ـمــت أعـمــالــه،
يشعر بأنه كـ ّـون عائلة ،ويشعر بدفء
ما أنجزه.

منذر جوابرة ،عمل ديجتالي 60 × 90 ،سم

النسخ املوجودة عني
تختلط فيما بينها:
ٌ
حدود وال أسالك!
ال
أهذا أنا أم نسخة ّعني؟
ٌ
مسارات هشة
الهوية
وأخرى.
نسخة
بني
قفز
لعبة
والوعي
ٌ
ـق
الـنـســخ امل ــوج ــودة عـنــي مـفـتــوحــة عـلــى أفـ ٍ
جائع.
ٍ
النسخ املوجودة عني تتعاقب مثل األحالم.
من فرطها لم أعد أعرف من أكون.
ُ
نسيت وجهي
هكذا
ُ
بدلت سربالي،
ُ
ُ
ول ـب ـس ــت وجـ ــه ال ـن ـس ـخــة ال ـت ــي ت ـك ـتــب هــذه
القصيدة.
■■■

هامش غير آلي

 هل يمكن أن يكونَّ ،حبًا ،هذا الذي بيننا؟
كان امليناء وحيدًا مثلنا في الشتاء يتذكرُ
سالسل ألعاب إلكترونية
هاتفك الطائر.
انعكست أشعتها من شاشة
ِ
ولـ ـي ــس ب ـع ـي ـدًا عـ ـن ــه ،ب ــن الـ ـضـ ـب ــاب أو مــا
يسمونه جسد الغيم،
كــانــت الـسـفــن الـصـنــاعـ ّـيــة ونــاقــات الــوقــود

العمالقة
الـتــي تـنــدت وجــوهـهــا بــالــديــزل املـطـهــر من
الكبريت
تنسج من حدود ثورتنا آخر أثوابها.
الضباب-
ّ
كنا قد اخترناه لكي نبقى مهمشني،
لكي نهرب وننسى هذا البلد األمني.
ٌ
ِّ
للحب.
 نعم ،حتى اآلن ،ثمة مكانيــريــدون أن ينسجونا خيوطًا فــي هيجان
تشريعاتهم
يريدون أن نكون فراغًا في فضاء ثقافاتهم،
َ
والفكر بسببهم،
وبعد أن كرهنا الشعر
ٍّ
حـ ّـولــوا السياسة إلــى بــرنــامــج ح ــواري في
استديوهات تلفزيونية،
ّ
ونوعوا القنوات.
ُ
إليك.
أحتاج ِ
ُ
جسدك،
أحتاج إلى
ّ
والضوء والــدفء والنفس وأشكالك األكثر
ً
حميمية.
نمنا في مالجئ،
ُ
زل غامضة،
في ن ٍ
غرف على هوامش قوانينهم،
في
ٍ
ّ
واملشردين،
مثل املهاجرين
ورحنا نقرأ في الصحف والجرائد

كيف انتشر الفساد،
رحـنــا نــرى فــي شــاشــات تلفزيونية يـتــأوه
الضوء فيها
كيف ّ
يتنبأ املفكرون الرسميون
َّ
أن التاريخ قد وصل إلى نهايته.
ُ
َ
وف ـي ـمــا ك ـنــا ن ـق ــات ــل وج ـ ــه ال ـح ـض ــارة وه ــذا
الشكل منها،
ألقت بثقلها علينا،
وه ـ ـ ـكـ ـ ــذا عـ ـل ــى أث ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ــو ،وف ـ ـ ــي ظــل
التلفزيونات،
في صدأ اآللة،
ّ
الرصاصية،
بني األعمدة والسطور
رأينا وجهها ّ
املزيف يتحول أليفًا بيننا
ّ
ويكون جسد املجتمع الــذي يجب أن نحيا
فيه.
العراء! العراء!
 هل ُتريدني أن أتعرى أمامك؟
كانت كل كلمةٍ تضيء نطاقات عطشي
ُ
فيك عن املاضي
ولم أكن أبحث ِ
ُ
ـارات تعلق على
كي ال تصبح كلماتي شـعـ ٍ
هياكل إعالنية في الطرق وأمام املارة.
ُ
ُ
كنت أبحث عن ريق فمك
ِ ً
لنجعل من اإلباحة تنزيال جديدًا.
هـ ـك ــذا ع ـل ــى أضـ ـ ـ ــواء م ـصــاب ـي ـح ـهــم وع ـ ــواء

الكالب اآللية
أبحرت أعضاؤنا في عرق األسئلة
التي لم نتجرأ أن نجيب عليها،
لــم نقدر أن ننام مــن مــاك الـخــوف املعدني
الساهر علينا،
اتهمونا بأننا حطمنا نظام األشياء
أننا فتحنا قلب التاريخ لنكتبه من جديد
أننا عطلنا الحياة العامة.
عــرفـنــا أن ـنــا انـتـصــرنــا ف ــي ثــورت ـنــا قـبــل أن
نشعلها.
كنا غير مرئيني،
وكانت أفكارنا ال عالقة لها باآلخرين:
كل ّ
تحول هو ّ
تشي ٌد لفكر جديد في العالم.
مع ذلك ،ال وجه لنا،
هويتنا فعل وال فاعل له،
مثل الشتات.
 نعم ،تعري.خصرك يلخص دوران األرض
كان
ِ
والزمن واقف يتفرج.
ّ
تحسست فيه،
كنت املكان الذي
ِ
أول مرة،
قيامتي الجديدة.
(قصائد من عمل شعري يحمل العنوان نفسه)

دار الكتب الوطنية في تونس محاوالت لتجميل وجه عبوس

مثل قلعة تفتح نوافذها
تظهر في السنوات
األخيرة مبادرات كثيرة
إلخراج المؤسسة من
صورتها المكرّسة وهي
تفصل الكتب عن قرّائها
بحجاب من البيروقرطية
والعنف الرمزي

شوقي بن حسن

من مدخل «دار الكتب الوطنية» في تونس العاصمة

وروائيًا وأستاذًا جامعيًا وسينمائيًا
ومترجمًا.

أربيل ـ العربي الجديد

جعفر العلوني

بطاقة

برهـان شـاوي

تقف هذه الزاوية
مع مبدع عربي في
أسئلة سريعة عن
انشغاالته اإلبداعية
وجديد إنتاجه وبعض
يود مشاطرته
ما
ّ
مع قرّائه

تحوالت
ّ
آلـة

ك ــان ُيـفـتــرض بالخبر أن يـمـ ّـر م ــرور ال ـكــرام.
خبر َ
ٌ
ظهر على صفحة «دار الكتب الوطنية»
في تونس ،نهاية الشهر املاضي ،ومفاده أنه
قــد جــرى تخصيص فضاء لليافعني فيها.
ال شيء أبسط من أن تفتح املكتبات أبوابها
لـلــزائــريــن مـهـمــا كــانــت أع ـمــارهــم .ل ـكــن ،ومــع
ّ
«دار الكتب الوطنية» في تونس بالذات ،فإن
يستحق ٌالتوقف.
الخبر
ُ
كما تـقــول أغـنـيــة لـشــارل أزن ــاف ــور« :أحـ ّـدثـكــم
عــن زمــن ،ال يستطيع أن يعرفه مــن هــم دون
ّ
العشرين» .شخصيًا ،لم أتمكن من االشتراك
ّ
الجامعي .وهناك
في املكتبة إال بعد التخرج ّ
من لم يدخلها إطالقًا لعدم توفر الشروط .أي
معنى لذلك؟ ربما هو شكل من أشكال حماية
النار ّ
املقدسة للمعرفة.
في تلك السنوات قبيل  ،2011يجري التعامل

ّ
مع الـقــرارات البيروقرطية مثل وحــي منزل،
فما بــالــك بتلك الـتــي تــأتــي مــن مبنى ضخم
ّ
معلق فــي أعــالــي هضبة مــن هـضــاب تونس
الـعــاصـمــة ،كــي تبلغه عليك أن تصعد أكثر
م ـئــة درج ـ ــة ،ب ـمــا يـعـنــي أن ــك أهـ ـ ـ َ
ـدرت نصف
الطاقة التي أتيت بها فقط في الوصول إلى
ال ـب ــاب .لـكــن ال حـيـلــة ل ــك ،فــوحــدهــا «املـكـتـبــة
تؤمن ما ّ
ُ
الوطنية» تستطيع أن ّ
تحتاجه
بت
م ــن م ـع ــرف ــة ،وأن ـ ــت تـعـلــم أن م ــا حــول ـهــا من
مـكـتـبــات عـمــومـيــة وجــام ـع ـيــة بــاتــت ال تفي
الـغــرض .ربما بسبب هــذا الفقر املحيط بها
تسمح «املكتبة الوطنية» لنفسها أن تفعل
بمريديها ما تشاء.
هكذا ندخل أكبر مكتبات تونس العاصمة،
ّأول األم ــر ،بعد امل ــرور بتكنولوجيات بيو-
ُ
سياسية تخضع الفكر والجسد وتقولبهما
شكل مسبق .وقس على ذلك مجمل املنشآت
العمومية في تونس ،فليست املكتبة الوطنية
اسثناء ،فلكل مؤسسة تقنياتها اإلخضاعية،
من مركز الشرطة إلى املدرسة ،وكلها منشآت
يفترض أنـهــا تسهر على خــدمــة املــواطـنــن.

مبادرات كثيرة لتطوير
ّ
لكن بُرودتها
المكتبة
روادها
ظلّت مزمنة لدى ّ

■ لو ّقيض َلك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختار؟
لـ ـي ــس بـ ــال ـ ـضـ ــرورة نـ ـح ــن مـ ــن ن ـخ ـتــار
أقـ ــدارنـ ــا .األقـ ـ ــدار ّه ــي ال ـت ــي ت ـخ ـتــارنــا.
وليس كل ما يتمنى املرء يدركه أو هو
قادر عليه .أتمنى أن أكون رائد فضاء،
لكني ال أفقه في الرياضيات والفيزياء
وال ـك ـي ـم ـيــاء وال ـه ـنــدســة .الــرغ ـبــة شــيء
وال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاح لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة شـ ــيء
راض ع ــن ك ــون ــي شــاع ـرًا
آخـ ــر .لـكـنـنــي
ٍ
بطاقة

كــاتــب وشــاعــر عــراقــي مــن مــوالـيــد .1956
صــدرت له إلــى اآلن أربــع عشرة رواي ــة ،من
أبــرزهــا سلسلة «امل ـت ــاه ــات»« :مـتــاهــة آدم»
( ،)2012و«متاهة حواء» ( ،)2013و«متاهة
ق ــابـ ـي ــل» ( ،)2013و«مـ ـت ــاه ــة األش ـ ـبـ ــاح»
( ،)2013و«م ـ ـتـ ــاهـ ــة األرواح امل ـن ـس ـي ــة»
( ،)2015و«م ـت ــاه ــة ال ـع ـم ـي ــان» (،)2016
و«متاهة األنبياء» ( ،)2017و«متاهة العدم
العظيم» ( .)2018وأصدر سبع مجموعات
شـعــريــة ،ه ــي« :م ــراث ــي ال ـطــوطــم» (،)1989
و«رم ـ ـ ـ ــاد املـ ـج ــوس ــي» ( ،)1989و«ت ـ ـ ــراب
الشمس» ( ،)2001و«رماد القمر» (،)2002
و«شـ ـم ــوع لـلـسـيــدة ال ـســومــريــة» (،)2003
و«خطوات الروح» ( .)2003له أيضًا العديد
من الترجمات عن الروسية واألملانية.

برهان شاوي

فعاليات

ُ
بيد أنها تعرف كيف تعفي نفسها من كتلة
العمل فتجعل مــن املطالبة بخدمة بسيطة
أعسر من تحرير بلد مستعمر ،وهذه املاكينة
البيروقراطية ال تفعل فعلها فــي املواطنني
فـحـســب ،ب ــل يـقــع م ـسـ ّـيــروهــا أنـفـسـهــم تحت
رحمتها فال يعرفون كيف ّ
يغيرون شيئًا من
ّ
توجهاتها.
مــن املبنى العمالق لــدار الكتب الوطنية لن
يعرف الــزائــر أكثر مــن بضع قــاعــات ،أبرزها
قــاعــة رئـيـسـيــة ل ـل ـقــراءة فــي الـطــابــق الـثــانــي،
وع ـلــى مـســافــة أعـ ــوام لــم أر نـيــة فــي توسعة
ه ــذا الـفـضــاء ،ودع ـمــه بـقــاعــات ق ــراءة أخ ــرى.
أم ـ ــا رف ـ ـ ــوف ت ـل ــك الـ ـق ــاع ــة فـ ــا تـ ـك ــاد ت ـت ـغـ ّـيــر
عناوينها بمرور السنوات ،ولم تظهر بركات
التكنولوجيات الحديثة بشكل واض ــح في
عمليات طلب الكتب من املخازن.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،بـ ــدا أن دار الـكـتــب
الوطنية قــد ب ــدأت تــراجــع نفسها ،وفــي هذا
ال ـس ـيــاق ان ـف ـتــح ف ـضــاء ال ـيــاف ـعــن لـيـتـعـ ّـرفــوا
ّ
بشكل مبكر على هــذه القلعة املنيعة .باتت
املكتبة منذ سنوات فضاء نشيطًا للندوات
واملحاضراتّ ،
وهيأت إحدى قاعاتها كرواق
ّ
فـ ــنـ ــي ،ك ـم ــا ظـ ـه ــرت م ـ ـب ـ ــادرات ن ـش ــر ك ـث ـيــرة
ّ
انُـت ـش ـلــت امل ــؤس ـس ــة م ــن مــرب ـع ـهــا الــوظـيـفــي
وأطلقت مشاريع بيبليوغرفية مهمة.
كــل ذلــك لــم ُيـلــغ بعد وجــه املكتبة الـ َـعـبــوس،
ّ
وظــلــت ُبــرودت ـهــا مــزمـنــة وخـيــالـهــا م ـحــدودًا.
لكن هل لنا الحق في أن نطلب منها أكثر مما
ُت ّ
قدم ،وإن املكتبات  -كما ال يخفى  -شبيهة
باملدن التي تسكنها.
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تحت شعار من بابل الحضارة نصنع الحياة ،تنطلق ،غدًا الخميس في بغداد،
فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان بابل الدولي وتستمر لخمسة أيام.
تضم التظاهرة ،التي تستضيف فنّانين وفرقًا فن ّ ً
ية شعبية من العراق وخارجه،
ُّ
ّ
للفن التشكيلي والفوتوغرافي ،إلى جانب لقاءات أدبية وفنية وحفالت
معارض
موسيقية.
تتواصل حتى الثالثين من الشهر الجاري في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بنمسيك بالدار البيضاء ،فعاليات الدورة الثالثة والثالثين من المهرجان الدولي
فرق من ثالثة وثالثين بلدًاُ .تقام الدورة بالصيغ َتين
للمسرح الجامعي ،بمشاركة
ٍ
الحضورية وعن بُعد ،وتحتضن ندوة حول «المسرح الجامعي في مواجهة
المستجدات والواقع».
إكراهات كورونا ودينامية التأقلُم مع
ّ
بحفل للفنّانة المصرية نهى فكري (الصورة) وفرقتها الموسيقية ،تنطلق
مساء غد ،في مركز التحرير الثقافي بالقاهرة ،فعاليات الدورة  13من مهرجان
القاهرة الدولي للجاز وتستمر لتسعة أيام ،بمشاركة  20فرقة و 95فنّانًا من 13
صور تضيء تاريخ موسيقى الجاز.
بلدًاُ .تقام على هامش التظاهرة معارض
َ

حتى نهاية الشهر الجاري ،تتواصل في وادي مليز بمحافظة جندوبة التونسية
تضم
تظاهرة مؤانسات أكتوبر الثقافي ،والتي انطلقت الخميس الماضي.
ُّ
ً
مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية؛ من بينها مسرحية
التظاهرة
للمخرج سهيل المزوغي ،والتي ُتع َرض مساء السبت
طقوس وحشية (الصورة) ُ
المقبِل.

26

سينما

رياضة

األربعاء  27أكتوبر /تشرين األول  2021م  21ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2613السنة الثامنة
Wednesday 27 October 2021

األربعاء  27أكتوبر /تشرين األول  2021م  21ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2613السنة الثامنة
Wednesday 27 October 2021

سارة الشاذلي وحميمية التصوير الوثائقي

أهذه عود ٌ
ة أم رحلة خروج؟

في أول وثائقي طويل
لها ،تحاور سارة الشاذلي
والدها في منزله في
القاهرة زمن كورونا،
وتقترب منه ومن
والدتها أكثر فاكثر ،عبر
صور وصمت
ُ
نديم جرجوره

ٌ
ُ
أوصـ ـ ـ ـ ــاف ن ـق ــدي ــة ع ـ ـ ـ ّـدة ت ـ ـقـ ــال فــي
«ال ـ ـعـ ــودة» ( ،)2021أول وثــائـقــي
طويل ( 76دقيقة) للمصرية سارة
الشاذلي .الحميمية والذاتية أبرز األوصــاف.
هناك أيضًا العزلة والتعارف والتواصل بني
ً
أفراد عائلة واحدة ،وصوال إلى االغتسال من
أيام وتجارب وعالقات ،بحثًا عن مرحلة
ثقل ٍ
ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـي ــش ،أو رغ ـب ــة ف ــي مــواج ـهــة
ـاالت ســاب ـقــة ،لفهمها أو لكشف
مــرحـلــة وح ـ ـ ٍ
شيء منها.
خفاياها أو لتعرية
ٍ
ّ
ْ
لكن ،هل ترغب سارة الشاذلي في هذا كله؟ أم
ّأن رغبتها في لقاء والديها في القاهرة دافعٌ

ّ
الحميمي
لحظات ،يغلب عليها
إلى تصوير
ٍ
والـ ــذاتـ ـ ّـي ف ــي ال ـت ـق ــاط ج ــوان ــب مـخـتـلـفــة ،في
املـ ـ ّ
ـادي (امل ـن ــزل وف ـض ــاؤه ،الـجـســد وحــركــاتــه،
ّ
ت ـفــاص ـيــل دق ـي ـق ــة ألشـ ـي ــاء ع ـ ـ ــدة ،املــوس ـي ـقــى،
املشهد الخارجي ،املنطقة حيث مبنى املنزل
ٌ
ّ
ـرض
ال ـعــائ ـلــي ،إ ّلـ ــخ ).وال ــروح ــي (كـ ــام ع ــن م ـ ٍ
ووباء وتحديات وتساؤالت)؟
ّ
يـكـشــف «الـ ـع ــودة» ه ــذا كــلــه بــأس ـلــوب بسيط
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ ،وب ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،وب ـع ـي ـن ــن
ونظرات
الكتشاف
مفتوحتني على وسعهما
ٍ
ٍ
وت ـمـ ّـعـ ٍـن ف ــي أحـ ــوال آن ـ ّـي ــة ،مـتــأتـيــة م ــن سـيــرة
مديدة« .الـعــودة» يقول شيئًا من هــذا ُ
بص َور
ً ْ
ول ـق ـطــات ،بعضها طــويــل قـلـيــا ،إذ ال فــائــدة
ّ
ـص أو غ ـنـ ٍـاء أو طـبـ ٍـخ،
مــن دقــائــق ع ــدة ّعــن رق ـ ٍ
في سياق
قبل التيقن من أن اإلطالة مندرجة ِّ
ب ـصــري ،يجمع هــوامــش كـثـيــرة لـيــوثــق عاملًا
أليفًا ألفراد عائلة واحدة.
ل ـل ـكــام ،ب ــن سـ ــارة ال ـشــاذلــي ووال ــده ــا نبيل
ت ـح ــدي ـدًا ،ح ـض ـ ٌ
ـور ي ـكــاد ي ـت ـســاوى والـصـمــت
الذي ،بمساحته الخاصة في السرد البصري،
ُيـصـبــح أشـبــه ب ـكــام تـقــولــه ُص ـ َـور َ
ومـشــاهــد.
ٍ
ٌ
الــوالــدة ،ماريان خــوري ،منعزلة في غرفتها،
ّ
بانتظار الـتــأكــد مــن عــدم إصابتها بكورونا
(ت ـصــل س ــارة إل ــى ال ـقــاهــرة ف ــي مـ ــارس /آذار
 ،2020مــن دون تحديد ال ـيــوم ،مــع بــدايــة أول
عــزلــة مـنــزلـيــة فــي املــدي ـنــة) .ك ـ ٌ
ـام عـفــوي أمــام

ْ
ّ
كاميرا غير عفوية ،إذ تكشف عدستها تمك ّ ًنًا
والكلمات واملناخ ،ودقــة
من مالحقة األشياء
في توليف (ســارة الشاذليُ ،امل ّ
صورة وكاتبة
ٍ
السيناريو واملشاركة مع والديها في اإلنتاج،
إل ــى جــانــب «أفـ ــام مـصــر ال ـعــامل ـيــة») ،يــوحــي
ببساطةٍ لن تحول دون متابعة هادئة لسيرة
ّ
بعيني االبنة.
تلك العائلة
ُ ِّ
ب ـع ــض ت ـل ــك الـ ـسـ ـي ــرة يـ ـش ــك ــل ن ـ ـ ــواة درامـ ـي ــة
ّ
للوثائقي «إحكيلي» ( ،)2019ملاريان الخوري.
ن ــواة ترتكز على ح ــوار طــويــل مــع س ــارة ،في
ـدن وف ـضــاءات مفتوحة على مسار
غـ ٍ
ـرف وم ـ ٍ
ّ
وتـ ــاريـ ـ ٌـخ وذاك ـ ـ ـ ــرة وراهـ ـ ـ ـ ـ ٍـن .كـ ـ ــأن «إح ـك ـي ـلــي»
تـ ـح ــري ــض ل ـل ـش ـ ّـاب ــة ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال ج ــان ـ ٍـب
ّ
حميمي
ـيء
آخــر مــن الـسـيــرة ،أو على قــول ش ـ ٍ
وذات ـ ـ ـ ّـي م ـن ـهــا ،يـنـبـثــق م ــن اخ ـت ـب ــار إمـكــانـيــة
تخزين حكايات وحاالت وانفعاالت في ُص َور
ً
أوال ّ
مجرد ُص َور عائلية بحتة،
متتالية ،تبدو

كالم يتساوى بحضوره
ٍ
صمت يُشبه كالمًا
مع
الصور
عبر ُ

أفالم جديدة

ُ
ّ
لتصل إلى خاتمةٍ تقول إن «العودة» ـ املشارك
فــي مسابقة األف ــام الــوثــائـقـيــة الـطــويـلــة ،في
الـ ــدورة الـ ــ 14( 5ـ  22أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
 )2021ل ــ«م ـه ــرج ــان ال ـج ــون ــة ال ـس ـي ـن ـمــائــي» ـ
ّ
ّ
ّ
وذاتيته،
وحميميته
العائلي من عزلته
ُيخرج
إلى حكاية مفتوحة على هواجس وتساؤالت،
كخروج أفراد العائلة أنفسهم من تلك العزلة
إلى شاطئ وبحر ومدى واسع.
بساطة «العودة» في مقاربة مسائل وحكايات
ّ ّ
ترميز غير مالئم لها (البساطة).
تقول إن كل
ٍ
ـت
الـخــروج مــن الـعــزلــة ع ــادي
للغاية ،بعد وقـ ٍ
ّ
ع ـلــى ال ـت ـقــوقــع ف ــي م ـنــزل ُي ـط ــل ع ـلــى جــوانــب
مــن ال ـقــاهــرة ،مــن ع ـلـ ٍّـو يـشــي بــإطــالــة تلتقط
ّ
يومي
عيش
فراغًا وهدوءًا ،كالتقاطها وقائع
ٍ
م ــن دون ع ــزل ــةٍ  .بـســاطــة ُمــري ـحــة ف ــي ســردهــا
ـام
وتـصــويــرهــا وتــولـيــف مـشــاهــدهــا ،وف ــي كـ ٍ
ـوح وتواصل ،وفي عزلة يليها خــروج إلى
وبـ ٍ
ّ
كعيني سارة خلف الكاميرا،
ذاك املد املفتوح،
ّ
ـيء دفـعــة واح ــدة،
الـلـتــن تــريــدان جـمــع ك ــل ش ـ ٍ
قبل غربلتها وانتزاع بعضها لتشكيل مسار
درامي متماسك ببساطته الفنية والجمالية،
وبعمق حميميته وذاتيته ،وهاتان الحميمية
والــذاتـيــة لــن تـحــوال دون مــرافـقــةٍ غير سهلة،
رغم البساطة نفسها.
ّ
ّ
الحد الفاصل
بالتنبه إلى
مطالبة
فاملرافقة ّ ّ
ب ــن م ــا ُي ـظ ــن أنـ ــه رت ــاب ــة ،وم ــا ي ـحــدث أم ــام
ال ـ ـعـ ــدسـ ــة ،وفـ ـ ــي عـ ـم ــق م ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث أيـ ـض ــا.
ّ
عائلي ،مليء بالحميمية والذاتية،
تصوير
ٌ
دافع إلى تساؤل عن فائدة ذلك في سينما،
ّ
أفراد مع عائالتهم،
يزداد تعمقها في أحوال
ٍ
وماض،
راهن
مع
والعائالت
وأحوال األفراد
ٍ
ٍ
وفــي الــراهــن واملــاضــي ت ـســاؤالت ،معظمها
ّ
غير
حالةٍ
محسوم .التعمق السينمائي ُفي ّ ّ
كهذه ٌّ
رد على أولوية القطع مع ما يظن أنه
ٌ
جزء من لعبة بصريةّ ،تمتحن
ُرتابة ،فهذا
امل ـش ــاه ــد إلدراك ق ــدرات ــه ع ـلــى ال ـت ــوغ ــل في
ْ
الحميمي والذاتي ،وإن يبتعدان عنه وعن
ّ
انفعاالته وهواجسه وتساؤالته الخاصة.
ّ
الـلـعـبــة الـبـصــريــة تـشــي ب ــأن ٌالــاحــق لهذه
الدقيقة أو لتلك اللقطة مختلف أو متشابهٌ،
ٌ
واملتابعة وحــدهــا كفيلة بكشف اآلت ــي من
ُصـ ـ َـور ول ـق ـطــات وأق ـ ــوال وح ــرك ــات وسـلــوك
ون ـب ــرة .ف ــيّ خ ـتــام «الـ ـع ــودة» ،تـكـتــب س ــارة
ال ـشــاذلــي أن ـه ــا ،بـعــد  10أع ــوام مــن العيش
ّ
خارج الوطن ،تشعر ّ
للمرة األولى بأن قرار
عــودت ـهــا إل ــى ب ـلــدهــا ص ـح ـيــح« :ب ـعــد فُـتــرة
وجيزة على رحلتي األخيرة مع والدي ،أ ِّ
قرر
ّ
االنتقال من شقة أهلي ألبــدأ حياة جديدة
ٌ
ّ
لي في مصر» .قــول كهذا يوحي بــأن سارة
الخروج،
ترغب في مشاركة آخرين في رحلة
ّ
ال العودة فقط ،من عالم ،تريد ّ
تحررًا منه،
ٍُ
وم ّ
ّ
سبباته ،واألشياء
التحرر
ّأيًا يكن شكل
الــدافـعــة إلـيــه .الحميمي والــذاتــي يعكسان
ـض ورغ ـبــة
س ــا ّس ــة ع ــاق ــة عــائ ـل ـيــة ،تـتـنــاقـ ّ
التحرر .لكن خطوة االنتقال من شقة األهل،
بعد  10أعوام من االغتراب ،غير سهلةٍ  ،رغم
ّ
ّ
شيء ،وبسبب كل شيء أيضًا.
كل
ٍ
ُ
مــع س ــارة ال ـشــاذلــي ،تـصـبــح ال ـعــودة خــروجــا
ي ـم ـت ـلــك ح ـســاس ـيــة ص ـ ـ ــورة ،ونـ ـب ــض ص ـمــت،
وجمال أفق مفتوح على احتماالت واختبارات.
نبيل وسارة الشاذلي في
«العودة» :األفق المفتوح
(الملف الصحافي)

وسمعة مصر
إهانة الفلسطيني ُ

¶ The Worst Person In The World
ليواكيم ترير ،تمثيل ريناتو ْ
رايسفي
وأند ْرش دانيالسن لي:
(الصورة) ِ
ستبلغ جولي ،قريبًا ،عامها الثالثني،
ّ
ّ
تتخبط في فوضى
لكن حياتها ال تزال
وجودية .ذات ليلة ،تذهب إلى حانةٍ ،
تلتقي فيها بأيفيند ،الشاب الوسيم
ّ
ُ
فت ّ
قرر االنفصال عن صديقها
والجذاب،
أكسل ،برغبة في تجديد حياتها عبر
ً
عالقة أخرى ،ربما تمنحها نظرة
مختلفة للحياة والعالقات ،ولنفسها
ّ
أيضًا .غير أن بعض الخيارات ربما لن
يكون صائبًا ،أو تجاوزته سابقًا.

¶  6 Compartment Noليوهو
كوسمانن ،تمثيل دينارا ْدروكاروفا
ِ
ّ
ويوريبوريسوف :هربًا
(الصورة)
من عالقة ّ
حب غامضة عاشتها في
موسكو ،تسافر لورا بالقطار إلى
القطب الشمالي ،فتجد نفسها في
مقصورة واحدة صغيرة الحجم ّمع
عامل منجم روسي .لقاء غير متوقع
ّ
ُ
يتحول تدريجيًا
ومزعج في البداية،
إلى مواجهةٍ بينهما ،تكشف لهما
ّ
حقائق كثيرة متعلقة بالتواصل بني
الناس ،وبأمور الحياة والتفاصيل
الصغيرة واملسائل املختلفة.

¶ Captain Volkonogov Escaped
ْ
لنتاليا مركولوفا وألكسي تشوبوف:
ّ
بعد عمر أمضاه في خدمة مؤسسة
ّ
تابعة لنظام فاشي تسن القوانني
ملصلحة النظام نفسه ،يجد الرقيب
ْ
فولكونوغوف (يوري بوريسوف)
ّ
نفسه في موضع االتهام جنائيًا ،ما
يدفعه إلى الهرب من زمالء سابقني له
يتنافسون في مطاردته إللقاء القبض
ّ
ُ
عليه .أحداث الفيلم (الصورة) مستلة
من اضطهادات سياسية سوفييتية
حصلت عام .1938

أي خراب هذا؟ أي خنوع وبهتان؟
يصعب التغاضي عن املسألة :أشباه نجوم،
وعاملون في صناعة
من ممثلني وممثالت،
ّ
ال ـس ـي ـن ـمــا املـ ـص ــري ــة ،يـ ـش ــن ــون ح ـم ـلــة ضــد
«ري ـ ــش» ،لـعـمــر ال ــزه ـي ــري ،ف ــور عــرضــه في
ال ــدورة ال ــ 14( 5ـ  22أكتوبر /تشرين األول
 )2021ل ــ«م ـهــرجــان ال ـجــونــة الـسـيـنـمــائــي»
(جــائــزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي
روائ ـ ـ ــي ط ــوي ــل 20 ،ألـ ــف دوالر أم ـي ــرك ــي)،
ّ
ألنهم يرون فيه «إساءة إلى ُسمعة مصر»،
ّ
خـيــر
أو م ـجــرد «فـيـلــم ت ـ ُـاف ــهٍ » ،وال ــوص ــف األ ّ
ـاف تـشـبـهــهُ ،يطلقها صــنــاع
ـ
ـ
ص
أو
ـة
خــاصـ
ٍ
ّ
أف ــام (إخــراجــا وتـصــويـرًا على األق ــل) ،لهم
سـ ـي ــرة س ـي ـن ـمــائ ـيــة ح ــاض ــرة ف ــي ال ـت ــاري ــخ
الحديث للفن السابع املصري.
ّ
لكل واحد رأي وأسلوب يعتمده في التعبير
ّ
شخصيته
عن هذا الرأي ،واألسلوب يعكس
وسلوكه وتفكيره وتربيته وثقافته ٌووعيه.
بعض قليل يريد نقاشًا ّ
جديًا .بعض آخر
ّ
بوطنية مقيتة ،أو بمفردات قريبة
يتسلح
ّ
م ــن ال ـش ـت ــم ،ألن ـ ــه غ ـي ــر م ـع ـجــب ب ـ ــ«ريـ ــش»،
وبأفالم راسخة في ذاكرة السينما املصرية،
تبقى ٍ ّ
أهم وأعمق وأجمل من سهولة الشتم،
وتفاهة قائلني به.
هـ ـ ـ ــذا سـ ـ ـج ـ ــال س ـي ـن ـت ـه ــي قـ ــري ـ ـبـ ــا ،ك ـ ـعـ ــادة
السجاالت الباهتة والبليدة في القاهرة.
ٌ
كامن في مسألة ّ
ّ
أهم وأخطر،
األخالقي
ْاملأزق
إذ ي ـت ـغــاضــى ه ـ ــؤالء وغ ـي ــره ــم ع ــن إه ــان ــةٍ
ي ـت ـع ـ ّـرض ل ـهــا سـيـنـمــائـيــون فلسطينيون
ف ــي م ـطــار ال ـق ــاه ــرة ،ل ـس ـبـ ٍـب ُي ـم ـنــع اإلع ــان
ّ
سلطة عـبــد الـفــتــاح السيسي
عـنــه رسـمـيــا.
ٌ
وجماعته منخرطة في إهانة الفلسطيني،
ّ
رغم تمكن فلسطينيني آخرين من الدخول
إل ـ ـ ــى م ـ ـصـ ــر ،وامل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي «مـ ـه ــرج ــان
ّ
ـاب غير معروفة البتة .هذا
الجونة» ،ألسـبـ ٍ
تناقض يبدو مقصودًا ،كمن يريد تأديبًا
للفلسطيني م ــن نــاح ـيــة ،وإظ ـه ــار انـفـتــاح

سبب آخــر يدعو إلــى منع الفلسطيني من
ّ
الدخول إلى مصر ،أقله بانتظار جرأة نظام
قاتل على إعــان السبب الحقيقي رسميًا)
فـعـ ٌـل فــاشـ ّـي عـنـصـ ّ
ـري يتكامل وأف ـعــال ذاك
الـنـظــام ،غير امل ـتـ ّ
شباب
ـردد أب ـدًا عــن إع ــدام
ٍ
ّ
ّبتهمة ُجرمية ،يتبي بعد أشهر قليلة فقط
أنهم أبرياء منها ،وغير املـتـ ّ
ـردد عن سجن

هيام عب ّاس إحدى ممثالت «باب الشمس» ليُسري نصراهلل (دومينيك شار ّيو /وايرإيماج)

إهانة الفلسطيني
مسيئة أما األفالم
غير ُ
الواقعية فنعم

عليه من ناحية أخــرى .هــذا لن يحول دون
الـ ـس ــؤال ع ــن س ـبــب غ ـي ــاب ت ـلــك األصـ ـ ــوات،
الصارخة فراغًا وضجيجًا من أجل ال شيء،
ُ
ُ
عن مسألة تهني مصر وشعبها ،وتسيء إلى
وهؤالء الصارخون
ُسمعة مصر
وشعبهاُ ،
ُ
ٌ
جزء من الشعب املهان واملساء إلى ُسمعته،
وراضخون.
وهم صامتون
ّ
إه ــان ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ألنـ ـ ــه ف ـل ـس ـط ـي ـنــي (ال

ـاس بـسـبــب آراء لـهــم غـيــر عـنـيـفــة ،وغير
أنـ ـ ٍ
مـحـ ّـرضــة على قتل وســرقــة وفـســاد ونهب،
ـاف وحقيقي
وغـيــر متناقضة مــع ح ـ ّـب ص ـ ٍ
وصادق للبلد ولناس البلد ،بخالف أولئك
ً
ـا وغ ـبـ ً
ـاء عــن ُسمعة مصر
الـصــارخــن جـهـ
ُ
مصر.
وسمعة شعب
ّ
إه ــان ــة الـفـلـسـطـيـنــي ألن ـ ــه فـلـسـطـيـّنــي غير
ُمسيئة إلى تلك ُ
السمعة ،التي يتفنن نظام
ّ
ّ
ُ
عبد الفتاح السيسي وجماعته في صنع كل
ما ُيسيء إليها ،في أسوأ مرحلةٍ في التاريخ
ُ
كم تتفاوت
كامتداد
الحديث ملصر،
ٍ
ملراحل ح ٍ
أشكال إســاءاتــه إلــى مصر ُ
وسمعتها ،منذ
ّ
«ث ــورة  25يــولـيــو» ( )1952عـلــى األقـ ــلّ .أمــا
ّ
ٌ
فغائب من كل
الفلسطيني ،في املراحل تلك،
اهتمام ،باستثناء لحظات ترتبط بمصالح
ٍ
ّ
هذا النظام أو ذاك ،علمًا أن السينما املصرية
ـام عن
مـنـحــازة،
ٍ
بشكل شبه كــامــل ،إلــى أف ـ ٍ
حروب مصر ضد إسرائيل ،أكثر بكثير من
اهتمام ،ولو بسيط ،بالفلسطيني ،رغم
أي
ٍ
استثناءات ن ــادرة ،أحــدهــا «بــاب الشمس»
(ُ )2004ليسري نصرالله ،املقتبس عن رواية
ّ
بــال ـع ـنــوان نـفـســه ( )1998لــلـبـنــانــي الـيــاس
خوري.
إهانة الفلسطيني غير ُمسيئةٍ إلــى ُسمعة
ـش» وأف ـ ــام
م ـص ــر وش ـع ـب ـه ـ ُـا ،ب ـي ـن ـمــا «ريـ ـ ـ ـ ّ
مـصــريــة أخ ــرى ت ـســيء إلـيـهــا لـتــوغـلـهــا في
وق ــائ ــع يـعـيـشـهــا م ـص ــري ــون كـ ـثـ ـي ــرونّ .
أي
خراب هذا؟ ّ
أي خنوع وبهتان؟
ٍ
نديم...

ّ
راسموسن ،صوت
¶  Fleeليوناس بور
الراوي رشيد أيتوغانوف (الصورة):
ٌ
مزيج من اللقطات األرشيفية وموسيقى
الـ«بوب» في ثمانينيات القرن الـ20
ّ
السينمائي ،ينقل الفيلم
وفن التحريك
تجربة مراهقني ّ
فارين من بلدانهم،
والتأثير النفسي للفرار والتجربة
عليهم ،وعلى كيفية مقارباتهم مفاهيم
الحب والثقة والهوية ،وذلك من خالل
قصة أمني ،األكاديمي الناجح ،الذي
يخفي ّ
سرًا منذ  20عامًا.

¶  Tout S’est Bien Passeلفرنسوا
أوزون ،تمثيل صوفي مارسو
(الصورة) :تعاني إيمانويل اضطرابات
نفسية بسبب عجزها عن تأليف رواية
جديدة ،ما ينعكس سلبًا على جسدها.
ّ
تضطر إلى االستعانة بمساعدة،
لذا،
تتجاوز مهمتها في كتابة ما تمليه
عليها ،إلى عالقة إنسانية معها،
تمنحها ّ
تأمالت جديدة في الحياة
والحب األمومة والعالقات.

حسم المدير
الفني التونسي
نبيل معلول
هويّة الفريق
الذي سيقوده
خالل الموسم
الحالي ،بعدما
تلقى في
المدة األخيرة
عروضًا عديدة.
وكشف مصدر
مقرب من
معلول لـ«العربي
الجديد»ّ ،
أن
األخير وافق
على تدريب
نادي الكويت
الكويتي ،ليخلف
بذلك مواطنه
فتحي جبال،
الذي أقيل
من مهامه
قبل أيام ،إلى
جانب مساعده
التونسي شكري
الزعالني وكامل
أعضاء الجهاز
الفني للفريق.

معلول بمهمة جديدة
نبيل معلول صاحب خبرة كبيرة في عالم التدريب (مايكل ريغان)Getty/

غياب فرينكي دي
يونغ عن مباراة برشلونة
المقبلة

جدل في ألمانيا بسبب
تصريحات كيميتش حول
لقاح كورونا

راموس يقترب من
الظهور األول مع باريس
سان جيرمان

سيغيب الهولندي فرينكي دي يونغ ،العب وسط
ُ
برشلونة ،عن مباراة رايو فاليكانو التي تقام
األربعاء املقبل في الـ 11من دوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم «الليغا» ،وذلك بعد إصابته
في فخذه األيمن ،بحسب بيان الخدمات الطبية
للنادي الكتالوني .وهناك شكوك كذلك حول
إمكانية لحاق الالعب دي يونغ بمباراة السبت
املقبل التي تجمع برشلونة بفريق ديبورتيفو
أالفيس في «كامب نو».

أحدث الالعب الدولي األملاني جوشوا كيميتش
العب بايرن ميونخ حالة من الجدل في بالده
بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد 19-بعد ،موضحًا
أن لديه تحفظات على اللقاح بسبب عدم وجود
دراسات كافية حول آثاره على املدى البعيد ،من
وجهة نظره .ولم يستبعد كيميتش الحصول
على اللقاح قريبًا ،لكن تصريحاته أثارت القلق
داخل مجتمع كرة القدم وخارجه ألنها قد تستغل
من قبل املجموعات الرافضة للتطعيمات.

اقترب سرخيو راموس من الظهور األول له مع
باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه هذا الصيف
إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه بات على وشك
العودة للتدريبات الجماعية مع زمالئه .وأبعدت
اإلصابة راموس ملدة شهرين وهو لم يخض أي
مباراة بعد مع الفريق ،لكن الجهاز الفني بقيادة
ماوريسيو بوكيتينو يأمل في إمكانية إشراكه
ولو لدقائق أمام ليل الجمعة املقبل ،بحسب
صحيفة «لوباريزيان».
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مباريـات
األسبـوع

يُعد المدرب الفرنسي الشهير ،أرسين فينغر،
واأللماني يواكيم لوف ،أبرز المديرين الفنيين
في عالم كرة القدم ،الذين أصبحوا بال عمل،
فيما الجماهير ترقب عودتهم مرة أخرى إلى
المالعب

مدربو
الدكة []4

يستعدان لخوض نهائي
بالميراس وفالمنغو
ّ
ليبرتادوريس آمن في مونتيفيديو
يسعى ناديا بامليراس وفالمنغو البرازيليان ،املتأهالن إلى نهائي بطولة كأس
ليبرتادوريس القارية ،إلــى خــوض مباراة آمنة في مونتيفيديو ،املدينة التي
ستستضيف اللقاء املقرر في  27نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،وفقًا ملا أفاد
به اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) .وأوضح كونميبول أنه خالل
االجتماع الــذي عقده في أسونسيون رئيس االتحاد ،أليخاندرو دومينغيث،
ورئيسا ناديي بامليراس وفالمنغو ،ماوريسيو غاليوت ورودولفو النديم ،على
التوالي ،قاموا بتحليل مختلف تفاصيل النهائي القاري الذي سيقام على ملعب
ثينتيناريو ،مكان إقامة أول كأس عالم في التاريخ ( .)1930ويعد األمن أحد
أكثر الجوانب التي تقلق سلطات أوروغواي ،خاصة بعد تبادل رسائل غاضبة
بني بعض جماهير الناديني ،لدرجة أنهم اتفقوا على خوض معارك في شوارع
مونتيفيديو .ولهذا السبب ،وكما ذكــر كونميبول ،وقــع ممثلو الناديني على
«تعهد بالترويج لحمالت ضد العنف بني مشجعيهم وتعزيز الروح الرياضية
واللعب النظيف داخل امللعب وخارجه».

أسماء كبرى بال عمل

قتيبة خطيب

نـ ـت ــاب ــع ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ــزء ال ـ ــراب ـ ــع مــن
«مـ ـ ــدربـ ـ ــي ال ـ ـ ــدك ـ ـ ــة» ،مـ ـع ــرف ــة أه ــم
أسماء املديرين الفنيني ،في عالم
الساحرة املستديرة ،الــذيــن وج ــدوا أنفسهم
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ب ــا ع ـم ــل ،وي ـن ـت ـظــرون
ً
بلغون فيه ُ ،بأن
اتصاال من وكيلي أعمالهمُ ،ي
ُ
ُ
هناك عرضًا يستحق التفكير ،واملضي قدمًا
في مسيرتهم بعالم التدريب.
وتواصل الجماهير الرياضية متابعة أخبار
املــديــريــن الفنيني ،الــذيــن أصـبـحــوا ُيمضون
أوق ــاتـ ـه ــم ،إمـ ــا ف ــي م ـتــاب ـعــة امل ــواجـ ـه ــات من
املالعب ،أو البقاء مع عائلتهم في منازلهم،

قررت إدارة فولفسبورغ
إقالة المدرب الهولندي
فان بوميل
فيما بات الكثير منهم ،يتجهون إلى القنوات
التلفزيونية ،لتحليل مــواجـهــات الــدوريــات
األوروبية.
أرسين فينغر

ُيـعــد الـفــرنـســي أرس ــن فينغر أح ــد أساطير

ريفر يحقق انتصارًا ساحقًا على أرخنتينوس بثالثية
ويحلّق في الصدارة
حقق ريفر بليت انتصارًا ساحقًا على ضيفه أرخنتينوس جونيورز بثالثية
نظيفة ،ليحافظ على صدارته لجدول الدوري األرجنتيني لكرة القدم مع ختام
الجولة الثامنة عشرة من املسابقةّ ،
ليحمس جماهيره للفوز باللقب .وسجل
ّ
ثالثية ريفر كل من برونو زوكوليني (د ،)28.خوليان ألفاريز (د )57.وبرايان
روميرو (د ،)59.في مباراة شهدت سيطرته على الكرة منذ البداية ،ليحقق
فريق املدرب مارسيلو غاياردو انتصاره الثامن تواليًا في البطولة ليبتعد عن
أقرب مالحقيه ،تاييريس ،بتسع نقاط كاملة .من جانبه فشل أرخنتينوس في
مجاراة ريفر ولم يصل تقريبًا ملرمى الحارس فرانكو أرماني ،ليواصل ريفر
الصدارة برصيد  42نقطة .وفي باقي مباريات الجولة ،حقق ألدوفيسي فوزًا
صعبًا  1-2رغم النقص العددي في صفوفه أمــام أرسنال ساراندي ،ليصل

ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ف ـ ــي نـ ـ ـ ــادي أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال ،والـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـعــدمــا قــاد
«املدفعجية» في أكثر من  1650مباراة حقق
خــال ـهــا ث ــاث ــة أل ـق ــاب ف ــي «الـبــريـمـيـيــرلـيــغ»
وس ـب ـعــة ألـ ـق ــاب ل ـك ــأس االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي
وسـ ّـت كــؤوس للدرع الخيرية (كــأس السوبر
اإلنكليزية).
لكن امل ــدرب الـفــرنـســي ،أرس ــن فينغر ،وضع
حدًا ملسيرته االحترافية في عام  ،2018بعدما
ق ــرر االب ـت ـعــاد وال ـت ـفــرغ لخططه فــي تطوير
ك ــرة ال ـق ــدم ،مــع االت ـح ــاد ال ــدول ــي «ف ـي ـفــا» ،إال
أن الجماهير الرياضية ومشجعي أرسنال
بشكل خاص ،يحلمون بعودته.
وكان فينغر قد انضم إلى النادي اللندني في
أكتوبر /تشرين األول  ،1996ويعتبر املدرب
صــاحــب امل ــدة األط ــول بــن املــديــريــن الفنيني
الحاليني على مستوى الكرة اإلنكليزية ،لكنه
ال يريد العودة إلى عالم التدريب في الفترة
الـحــالـيــة ،بحسب مــا نقلته صحيفة «بيلد»
األملانية.

للنقطة  20ويحتل املركز الـ 21متفوقًا على سان لورنزو .بينما ال يزال أرسنال
يقبع في املركز األخير برصيد  13نقطة بالتساوي مع سنترال كــوردوبــا.
بدوره فشل نيويلز أولد بويز في تحقيق انتصار طوال آخر  13جولة ،بعدما
خسر هذه املرة أمام سارميينتو  1-2وال يزال يحتل املركز الـ 22برصيد 17
نقطة .بينما تعادل أتلتيكو توكومان أمام باتروناتو  2-2وفشال في االبتعاد
عن مؤخرة الجدول .في املقابل سقط تاييريس في الحفاظ على تقدمه بثالثية
أمام مضيفه النــوس ،لينتهي اللقاء في النهاية  3-3ويفقد تاييريس نقطتني
ثمينتني ليصبح رصيده  33نقطة .كما عــاد إندبنديينتي لالنتصارات بعد
خمس جوالت بفوزه على أونيون بهدف نظيف سجله بريان مارتينيز (د)73.
ليحصد ثالث نقاط ثمينة رغم لعبه الدقائق العشر األخيرة منقوصًا بعد طرد
دومينغو بالنكو.

يواكيم لوف

صنع فينغر اإلنجازات مع أرسنال (روس كينيريد)Getty/

فقد فان بوميل منصبه في فولفسبورغ (ستيورات فرانكلين)Getty/

تخلى امل ــدرب يــواكـيــم ل ــوف ،عــن مهمته في
تــدريــب منتخب أملــان ـيــا ،بـعــد نـهــايــة بطولة
كــأس األمــم األوروب ـيــة األخ ـيــرة ،التي أقيمت
في الصيف املــاضــي ،بعدما أمضى  15عامًا
ع ـلــى رأس ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ل ــ«امل ــان ـش ـف ــات»،
وحقق معهم العديد من اإلنجازات.
وجـ ــاء يــواك ـيــم ل ــوف إل ــى ال ـج ـهــاز الـتــدريـبــي
ملنتخب أملــانـيــا ،ال ــذي ُيـ َـعـ ّـد منصبًا حساسًا
للغاية ،بالنسبة إلى جماهير «املانشفات»،
ال ـ ــذي عـ ــد أح ـ ــد ال ـ ـفـ ــرق فـ ــي ع ــال ــم ال ـس ــاح ــرة
امل ـس ـت ــدي ــرة ،م ــن ح ـيــث اإلن ـ ـجـ ــازات واألرق ـ ــام
ال ـق ـيــاس ـيــة ،وأكـ ـث ــر م ــن فـ ــاز ف ــي امل ــواج ـه ــات
ببطوالت كأس العالم ،وأكثر من حافظ على
مستواه الفني على ّ
مر التاريخ.
وبـ ـع ــد اسـ ـتـ ـق ــال ــة امل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق ي ــورغ ــن
ك ـل ـي ـن ـس ـمــان ،قـ ــرر االتـ ـح ــاد األمل ــان ــي تكليف
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــده ي ـ ــواكـ ـ ـي ـ ــم لـ ـ ـ ــوف مـ ـهـ ـم ــة تـ ــدريـ ــب
«املــان ـشــافــت» فــي ع ــام  ،2008لـيـقــرر تطبيق
فلسفته ال ـخــاصــة ،الـتــي لــم يـكــن يـجــرؤ أحــد
ً
على التدخل فيها ،ليصنع جيال ذهبيًا من
النجوم ،سحروا الجماهير بفنياتهم العالية.
وك ــان ــت أبـ ـ ــرز ال ـل ـح ـظ ــات ف ــي م ـس ـي ــرة ل ــوف
التدريبية ،عندما رفع مع فريقه كأس العالم
فــي  13تـمــوز/يــولـيــو ع ــام  2014بــالـفــوز في
ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب األرجـ ـنـ ـت ــن ب ـهــدف
نظيف سجله ماريو غوتزه .ويتسم املهاجم

أسهم لوف بفوز ألمانيا بمونديال ( 2014ألكسندر هاساستين)Getty/

السابق لوف بامليل إلى النواحي الخططية
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى اه ـت ـم ــام ــه ب ــأدق
التفاصيل في أداء الفريق.
وم ـ ــع خ ــروج ــه م ــن ع ــال ــم الـ ـت ــدري ــب ،رب ـطــت
وســائــل اإلع ــام العاملية ،يواكيم لــوف بعدد
م ــن األن ــدي ــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـك ـب ــرى ،م ـثــل ري ــال
مدريد اإلسباني ،باإلضافة إلــى املنتخبات
الوطنية ،وعلى رأسها منتخب روسيا ،لكنه
أكد أنه يحتاج إلى الراحة ،بعدما عمل ملدة
 15عامًا بشكل متواصل.
مارك فان بوميل

دفــع امل ــدرب الهولندي مــارك فــان بومل ثمن
ال ـهــزي ـمــة ال ــراب ـع ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،م ــع ن ــادي

فــولـفـسـبــورغ ،مــن خــال إقــالـتــه مــن منصبه،
بعد أقل من خمسة أشهر على تسلمه املهمة،
حـيــث خـســر الع ــب الــوســط الـســابــق منصبه
مدربًا للفريق نتيجة الهزائم األربع املتتالية
التي ُمـنـ َـي بها فــي املــوســم الحالي بــالــدوري
األملاني لكرة القدم.
وم ــارك فــان بوميل أحــدث ضحية فــي عالم
التدريب ،بعدما تسلم صاحب الـ( 44عامًا)
املـهـمــة فــي شـهــر يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي،
وبدأ بقوة من خالل الفوز باملباريات األربع
األولــى ،لكن الفريق عانى بعد ذلــك ،وكانت
الهزيمة أم ــام فــرايـبــورغ على أرض ــه كافية
بالنسبة إلــى اإلدارة التـخــاذ ق ــرار التخلي
عن املدرب الهولندي بمؤازرة من الجمهور،

ريال مدريد يفكر في الميركاتو المقبل
يسعى ريال مدريد وراء
بعض التغييرات في
تشكيلته خالل الميركاتو
الشتوي ثم الصيفي
مدريد ـ العربي الجديد

بديل مميز (أيتور كولومبير)Getty /
إصابات كارفخال المتكررة تدفع الملكي للتفكير في
ٍ

شــرع ريــال مدريد اإلسباني في البحث عن
بديل ملدافعه داني كارفخال ،بعد أن تكررت
إصابته في املواسم األخيرة ،ما فرض عليه
الغياب عن عديد من املباريات وترك الريال
في موقف صعب .ولم ينتدب الريال مدافعًا
إضــافـيــا لـتـعــزيــز الـجـهــة الـيـمـنــى حـيــث كــان
يتوقع أن يعود كارفخال سريعًا ،لكن يبدو أن
تقديراته لم تكن في مكانها ،ليشرع الفريق
في البحث عن العب جديد قادر على تعزيز
ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى .وأك ـ ــدت م ـص ــادر مختلفة،
منها موقع « »Fichajesاإلسباني ،أن املغربي
نصير مـ ــزراوي انـضــم إل ــى قــائـمــة الالعبني
الــذيــن يتابعهم الــريــال ،بهدف إيـجــاد بديل
ق ــادر عـلــى مـســاعــدة الـفــريــق وي ـكــون جــاهـزًا
للتعامل مع ضغط املـبــاريــات ،وهــي صفات
تـتــوفــر فــي الـنـجــم امل ـغــربــي .وتــألــق م ــزراوي
منذ بداية املوسم في الــدوري الهولندي مع
أيــاكــس أمـسـتــردام ،بعد أن سجل عــديـدًا من
ّ
متميز دفاعيًا أيضًا ويمكنه
األهــداف ،وهو
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ّ
اللعب في محور الــدفــاع ،كما أنــه كــان محل
متابعة من عديد من األنــديــة في امليركاتو،
وخاصة من قبل إنتر ميالنو اإليطالي الذي
فـكــر فــي الـتـعــاقــد مـعــه .ويـمـلــك ري ــال مــدريــد
ذكريات إيجابية عن الالعبني املغاربة ،بما
مع الفريق ،وإن لم
أن تجربة أشرف حكيمي ّ
تعرف النجاح املتوقع ،إال أنها جعلت الريال
ي ـن ــدم الح ـق ــا ع ـلــى ب ـي ـعــه إلـ ــى إن ـت ــر مـيــانــو
عندما أظهر قــدرات رهيبة ،وهــو من أفضل
الالعبني في مركزه.
مــن جــانـ ٍـب آخ ــر ،وبـحـســب تـقــريــر لصحيفة
«كالتشيو ميركاتو» اإليطالية ،فإن الفريق
املـ ـلـ ـك ــي يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع ن ـ ـ ــوردي
مــوك ـي ـلــي ،الـظـهـيــر األي ـم ــن ل ـفــريــق اليـبــزيــغ
األمل ــان ــي ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع مـسـتــوى لــوكــاس
فاسكيز ،واإلصابات التي تالحق كارفخال.
مــوك ـي ـلــي ال ـ ــذي ي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـم ــر  23عــامــا
يرتبط بعقد مع اليبزيغ حتى صيف ،2023
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ال ـف ــرص ــة م ــوات ـي ــة لـلـتـعــاقــد
معه فــي الصيف املقبل ،مــا لــم يـجــدد عقده
مع الفريق األملــانــي ،الــذي يطالب بمبلغ 50

مارسيلو قد يغادر
نادي ريال مدريد مع
تقدمه في السن

ال ــذي طــالــب بــوضــوح مــن املــدرجــات ،بإقالة
العــب برشلونة اإلسـبــانــي وبــايــرن ميونخ
سابقًا.
واع ـتــرف ف ــان بــومـيــل بــأنــه فــي تصريحاته،
التي نقلتها صحيفة «بيلد» األملانية ،بأنه
«ف ــوج ــئ بـ ـق ــرار إدارة ن ـ ــادي فــول ـف ـس ـبــورغ،
وش ـعــر بخيبة أم ــل ،مـضـيـفــا« :ك ـنــت مـتــأكـدًا
من قدرتنا على العودة إلى املسار الصحيح،
أتمنى أن يصحح الفريق مساره سريعًا».
ويحظى املدرب الهولندي مارك فان بوميل،
بشعبية كبيرة في أملانيا ،حيث لعب لخمس
سنوات مع بايرن ميونخ خالل الفترة -2006
 ،2011وحقق معه الكثير من األلقاب املحلية
والقارية ،ولعب أيضًا مع برشلونة وميالن،

لكنه أصبح بال عمل ،وسينتظر دوره ،حتى
يعود مرة أخرى إلى عالم التدريب.
ستيف بروس

وعلى خطى مارك فان بوميل ،لم يكن املدرب
ً
سـتـيــف ب ــروس أف ـضــل ح ــاال مــن الـهــولـنــدي،
بعدما أعلن نادي نيوكاسل يونايتد إقالته
من منصبه ،في أول قرار كبير تتخذه اإلدارة
الجديدة ،بعد استحواذ صندوق االستثمار
السعودي على الفريق اإلنكليزي.
وهذا القرار «الكبير» األول على طريق إعادة
تشكيل فريق كرة القدم ،وانتشاله من منطقة
ال ـه ـبــوط ال ـتــي يـقـبــع فـيـهــا بـعــد  8م ـبــاريــات
م ــن ان ـط ــاق امل ــوس ــم ،ل ـكــن األمـ ــر م ــع ستيف

بــروس جــرى بالتراضي ،وخــرج مــن الفريق
اإلن ـك ـل ـيــزي ،ال ــذي تــولــى إدارتـ ــه فــي يــولـيــو/
تموز عام .2019
وقــال بــروس فــي بيان نشره على حساباته
الــرسـمـيــة فــي مــواقــع ال ـتــواصــل« :م ـمــن لكل
من له عالقة بنيوكاسل إلتاحة الفرصة لي
لتولي تدريب هــذا الـنــادي الفريد من نوعه.
أش ـكــر الــاع ـبــن وال ـط ــاق ــم ال ـف ـنــي ع ـلــى وجــه
الخصوص على عملهم الشاق .كانت هناك
نجاحات وإخفاقات ،لكنهم قدموا كل شيء
ح ـت ــى ف ــي ال ـل ـح ـظ ــات ال ـص ـع ـب ــة ،ويـ ـج ــب أن
يفخروا بجهودهم» ،ليصبح العب اليونايتد
السابق بال عمل اآلن ،ألن بعض الجماهير ال
ً
تراه مؤهال لالستمرار في عالم التدريب.

كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز
يوم  14ديسمبر
ُ
ستقام مباراة كأس مــارادونــا بني فريقي برشلونة وبوكا جونيورز في 14
ديسمبر /كانون األول املقبل تكريمًا لألسطورة األرجنتيني الراحل دييغو
أرمــانــدو مــارادونــا بمناسبة مــرور عــام على وفاته .ويستضيف املـبــاراة التي
تجمع بني فريقني لعب فيهما مــارادونــا ملعب (مــرســول بــارك) في الرياض
(اململكة العربية السعودية) ،بقدرة استيعابه  25ألف مشجع .والهدف من إقامة
مباراة كأس مارادونا هو تكريم النجم األرجنتيني ،الذي رحل عن العالم في
 25نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،على اإلرث الذي تركه في كرة القدم ،حيث
ُيعد واحـدًا من أفضل العبي كرة القدم في التاريخ .والتقى برشلونة وبوكا
جونيورز في عشر مناسبات ماضية ،كان آخرها مباراة كأس جوان غامبر
ُ
التي أقيمت في  15أغسطس /آب  ،2018التي انتهت بانتصار الفريق الكتالوني
بثالثية نظيفة.

باكس يواصل صحوته وكليبرز يستعيد التوازن
مليون يورو للتفريط به .وانضم الفرنسي
مــوك ـي ـلــي إلـ ــى ص ـف ــوف ف ــري ــق الي ـب ــزي ــغ في
كانون الثاني /يناير من عــام  ،2018قادمًا
مــن مونبلييه الـفــرنـســي ،مقابل  16مليون
يورو.
نبقى فــي ري ــال مــدريــد أيـضــا حـيــث تترقب
جماهير النادي مستقبل نجمها البرازيلي
مارسيلو ،الظهير األيسر ،بعد قرار الرئيس
فلورنتينو بيريز إحــداث ثــورة في صفوف
«امللكي» .وكشفت صحيفة «إل ناسيونال»
اإلس ـب ــان ـي ــة أن ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـيــريــز رئـيــس
ن ــادي ري ــال مــدريــد يسعى إلــى التخلي عن
ب ـعــض م ــن ن ـجــومــه ال ـك ـب ــار ف ــي الـ ـس ــن ،في
س ــوق االن ـت ـقــاالت الـصـيـفـيــة املـقـبـلــة ،وعلى
رأسـهــم البرازيلي مارسيلو صاحب ال ــ(33
ع ــام ــا) .وت ــاب ـع ــت أن ال ـب ــرازي ـل ــي مــارسـيـلــو
أصـ ـب ــح ح ـب ـي ــس دكـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــدالء مـ ــع املـ ـ ــدرب
كــارلــو أنشيولتي ،ال ــذي يعتمد فــي الجهة
ال ـي ـس ــرى ب ــدف ــاع ــه ع ـلــى ال ـفــرن ـســي فـيــرالنــد
م ـي ـن ــدي ،أو اإلس ـب ــان ــي ن ــات ـش ــو ،م ــا يجعل
مستقبل صاحب الـ( 33عامًا) محل شك مع
«امللكي» .وأوضحت أن البرازيلي مارسيلو
مـقـتـنــع بــان ـت ـهــاء مـسـيــرتــه االح ـت ــراف ـي ــة مع
ري ــال مــدريــد ،وأص ـبــح يبحث مـنــذ اآلن عن
الوجهة الجديدة ،حتى يكمل ما تبقى له في
املالعب ،قبل أن يعلن اعتزاله لعب كرة القدم
بشكل رسمي .وختمت أن هناك عــدة أندية
مهتمة بخدمات النجم املخضرم مارسيلو،
وعلى رأسها فريق فلومينينسي البرازيلي.

استطاع باكس الفوز على
بايسرز فيما حقق فريق
كليبرز انتصاره األول
واص ـ ـ ـ ــل مـ ـيـ ـل ــووك ــي بـ ــاكـ ــس حـ ــامـ ــل ال ـل ـق ــب
ّ
صحوته عندما تغلب على مضيفه إنديانا
ب ــايـ ـس ــرز  ،109-119ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـع ــاد ل ــوس
أنجليس كليبرز توازنه بتحقيقه لالنتصار
األول ه ــذا امل ــوس ــم ع ـنــدمــا ف ــاز ع ـلــى ضيفه
بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز  86-116فــي دوري
كرة السلة األميركي للمحترفني .على ملعب
«غ ــاي ـن ـب ــري ــدج ف ـي ـل ــده ــاوس» وأمـ ـ ــام 17900
مـ ـتـ ـف ــرج ،ف ـ ــرض ال ـن ـج ــم ال ـي ــون ــان ــي يــان ـيــس
أنـتـيـتــوكــونـمـبــو نـفـســه نـجـمــا مل ـب ــاراة فريقه
ضد بايسرز وكان على بعد تمريرة حاسمة
من الـ«تريبل دابل» إذ سجل  30نقطة مع 10
متابعات وتسع تمريرات حاسمة.
وقال مدرب باكس ًمايك بودنهولتسر «لعب
يــانـيــس بقتالية حــقــا الـلـيـلــة» ،مضيفا «فــي
الــوقــت نـفـســه( ،ك ــان) يـمــرر تـمــريــرات رائـعــة.
عندما يهاجم بهذه الطريقة ،نكون في أفضل
حاالتنا .كان لديه هذه امليزة هذه الليلة».
وســاهــم كــريــس ميدليتون وغــرايـســون ألني
ف ــي ال ـف ــوز ال ـثــانــي تــوال ـيــا ل ـبــاكــس وال ـثــالــث
هــذا املــوســم بعد خسارته املــذلــة فــي املـبــاراة
الـثــانـيــة أم ــام مضيفه مـيــامــي هـيــت 137-95

التي كانت األولى من ثالث مباريات متتالية
خ ــارج الـقــواعــد ،حيث سجل األول  27نقطة
مع سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات،
وأضاف الثاني غرايسون ألني  19نقطة ،إلى
جانب  13نقطة وسبع متابعات للبديل بات
كــونــوغ ـتــون .وفـ ــرض بــاكــس سـيـطــرتــه على
مجريات املباراة منذ البداية وحسم األرباع
الـثــاثــة األول ــى فــي صــالـحــه  30-34و27-32
و ،29-35قبل أن ينتفض بايسرز فــي الربع
األخـ ـي ــر وي ـك ـس ـبــه  18-23دون أن يـتـجـنــب
الخسارة الثالثة هذا املوسم.
وبرز الثالثي مالكولم بروغدون والليتواني
دومانتاس سابونيس وكريس دوارتــي في
صـفــوف بــايـســرز ،بتسجيل األول  25نقطة
مع سبع تمريرات حاسمة ،والثاني «الدابل
دابل» الثالثة في أربع مباريات مع  21نقطة
و 13متابعة ،والثالث  18نقطة.
وح ـقــق ل ــوس أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز ف ــوزه األول
هذا املوسم بعد خسارتني متتاليتني عندما
تغلب على ضيفه بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز
.86-116
ويـعــود الفضل فــي فــوز كليبرز إلــى البديل
لوك كينارد الذي سجل  23نقطة ،إضافة إلى
 18نقطة لريجي جاكسون و 16نقطة لبول
ج ـ ــورج .وضـ ــرب كـلـيـبــرز ب ـقــوة ف ــي الــربـعــن
األول والـثــالــث وحسمهما فــي صــالـحــه -31
 17و 19-35حـتــى أن ــه وس ــع ال ـف ــارق إل ــى 35
نقطة ( ،)65-100فيما انتهى الربعان األول
واألخ ـيــر بــالـتـعــادل بنتيجة واح ــدة .25-25

وخـ ــاض كـلـيـبــرز املـ ـب ــاراة ف ــي غ ـيــاب خمسة
العبني بسبب اإلصابة أبرزهم كواهي لينرد
واإلسباني سيرج إيباكا.
وع ــاد بروكلني نتس إلــى سكة االنـتـصــارات
عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويــزاردز

 94-104بفضل نجمه كيفن دورانــت صاحب
 25نقطة مع ثماني متابعات وأربع تمريرات
حاسمة .كما يدين نتس بانتصاره الثاني
في أربع مباريات حتى اآلن ،إلى البديل باتي
ميلز الذي سجل  21نقطة في  23دقيقة ،فيما

فرض يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجمًا لمباراة فريقه ضد بايسرز (ديالن بويل)Getty/

اكتفى النجم اآلخر جيمس هاردن بتسجيل
 14نـقـطــة فـقــط م ــع تـســع ت ـمــريــرات حــاسـمــة
وســت مـتــابـعــات ،وأض ــاف ب ــروس ب ــراون 14
نقطة أيضا .بــدوره تابع بوسطن سلتيكس
ص ـحــوتــه وح ـقــق فـ ــوزه ال ـثــانــي تــوال ـيــا بعد
خ ـس ــارت ــن م ـت ـتــال ـي ـتــن ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـلــب عـلــى
مضيفه تـشــارلــوت هورنتس  129-140بعد
التمديد (الــوقــت األصـلــي  )122-122بفضل
 41نقطة وسبع متابعات لجايسون تاتوم
و 30نقطة وتـســع متابعات لجايلني بــراون
و 23نقطة وثماني تمريرات حاسمة لألملاني
دينيش شرويدر.
وع ــاد مـيــامــي هـيــت إل ــى سـكــة االن ـت ـصــارات
بتغلبه على ضيفه أورالن ــدو ماجيك -107
 ،90محققًا فــوزه الثاني فــي ثــاث مباريات
هذا املوسم .وتابع شيكاغو بولز انطالقته
القوية هذا املوسم وحقق فوزه الرابع تواليًا
عندما تغلب على مضيفه تورونتو رابتورز
 .108-111وه ــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي يستهل
فيها بولز املوسم بأربعة انتصارات متتالية
مـنــذ مــوســم  1997-1996بـقـيــادة أسـطــورتــه
مــايـكــل ج ـ ــوردان .وب ــرز دي ـمــار دي ـ ــروزان في
صـفــوف الـفــائــز بــرصـيــد  26نـقـطــة ،وأض ــاف
زاش الف ــن  22نـقـطــة .وف ــاز أتــانـتــا هوكس
عـلــى دي ـتــرويــت بـيـسـتــونــز  ،104-122فيما
خسر دنفر ناغتس أمام كليفالند كافالييرز
 ،99-87ومينيسوتا تـمـبــروولـفــز أم ــام نيو
أورليانز بيليكانز .107-98
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
ربما سمعت في األيام األخيرة عن الجدل القائم حول هوية الالعب األكثر
استحقاقًا لحصد جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم .لكن العديد
ّ
ظل عدم وجود معايير معينة الختيار األنسب
من التساؤالت تطرح هنا في
لهذه الجائزة ،خاصة إذا كانت المستويات متقاربة

وأدى لوفاته
محامي مارادونا :العالج الطبي كان سيئًا
ّ
قال املحامي السابق ألسطورة كرة القدم دييغو مارادونا إن العالج الطبي ّ
املقدم ملوكله
«ك ــان سيئًا ج ـدًا ّ
وأدى إل ــى وف ــات ــه» ،وذل ــك بـعــد شـهــادتــه فــي التحقيق فــي وف ــاة النجم
األرجنتيني .وقال ماتياس مورال للصحافيني بعد شهادته ألكثر من ثالث ساعات في
مكتب املدعي العام في سان إيسيدرو ،في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس ،الذي يحقق
في مالبسات وفاة مارادونا« :األخطاء التي ارتكبت كانت كثيرة ألن دييغو مات ،انتفخ
وانتفخ املسكني حتى انفجر قلبه» .وتوفي مــارادونــا ،الــذي كان يعاني من مشاكل في
الكلى والكبد وقصور في القلب وتدهور عصبي وإدمان على الكحول واملخدرات ،بنوبة
قلبية في  25تشرين الثاني /نوفمبر  2020عن عمر ناهز ً 60
عاما ،وذلك بعد أسبوعني
من إجراء عملية جراحية لورم دموي في الرأس .كان مارادونا يتعافى في مسكن خاص
تحت إشــراف فريق طبي من سبعة أشخاص ،استمعت إليهم النيابة العامة سابقًا في
إطار التحقيق في «القتل غير العمد في ظروف ّ
مشددة» ،لتحديد ما إذا كان نجم الكرة
ُ
املستديرة السابق «ترك ملصيره» من قبل فريقه املعالج قبيل وفاته ،ما أدى إلى «عالج غير
مالئم» أسهم في موته البطيء .وروى ماتياس مورال تفاصيل زيارته األخيرة إلى موكله
في  16تشرين الثاني /نوفمبر ،قبل تسعة أيام من وفاته .وقال« :عندما دخلت املنزل ،كان
ً
غريبا ً
صوته ً
ومتقطعا ،أبلغت الجميع بحالة دييغو الصحية .ثم بعد ذلك
وآليا وحادًا جدًا
أدركت أن هذا بسبب كمية املاء املحتفظ بها في الجسم» .ووصف املحامي بـ«الجنون»
قــرار األســرة مواصلة تعافي مــارادونــا خــارج املستشفى .وقــال «مــارادونــا لم يكن لديه
ً
معتقدا
سبب للذهاب إلى منزل عندما قال األطباء إنه اضطر للبقاء في العيادة الخاصة»،
أنه تم «التخلي عنه من قبل ابنتيه» ،في إشارة إلى ابنتيه الكبيرتني داملا وجانينا .وتابع
«لكن هناك شيئًا هو املسؤولية األخالقية واآلخر هو املسؤولية القانونية».

ميسي

هل يستحق الكرة الذهبية؟
حسين غازي

ق ـبــل ف ـت ــرة م ــن ال ــزم ــن ،أع ـل ــن عن
املـ ــرش ـ ـحـ ــن ال ـ ـثـ ــاثـ ــن لـ ـج ــائ ــزة
ّ
ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ،وبـ ــدأ ك ــل طــرف
يحشد ملصلحة الالعب الذي يراه مناسبًا.
الـ ـي ــوم ن ـس ـت ـعــرض ح ـظ ــوظ العـ ــب آخـ ــر في
حـصــد ه ــذه ال ـجــائــزة ال ـفــرديــة ،فــي سلسلة
ّ
ت ـحــاكــي األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ت ـع ـطــي كـ ــل العــب
بـعــض الـحـظــوظ .كــانــت الـبــدايــة مــع النجم
اإليطالي جورجينيو ،العب نادي تشلسي
اإلن ـك ـل ـيــزي ،ال ــذي حـقــق لـقــب دوري أبـطــال
أوروبا إثر الفوز على مانشستر سيتي ومن
ثم حصد بطولة يــورو  2020إثر االنتصار
على منتخب إنكلترا فــي النهائي بملعب
ويمبلي الشهير في العاصمة لندن .في 29
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل سيقام حفل
الكرة الذهبية ،وهناك مرشح واضح للفوز،
بحسب صحيفة سـبــورت الكتالونية ،هو
األرجنتيني ليونيل ميسي.
بحسب الصحيفة ،فإن األرجنتيني يأتي في
صــدارة املرشحني ،وسيتم اختياره أفضل
العب كرة قدم في العالم في عام  .2021هذا
األمر ،إذا حصل ،سيعني أن ميسي سيوسع
الفارق بينه وبني أكبر مالحقيه ،إذ سيصل
للجائزة السابعة كأثر العب تحقيقًا لها في
التاريخ .باستثناء عــام  ،2018كــان الالعب
األرجنتيني دائـ ًـمــا بــن أكـثــر ثــاثــة العبني
حصدًا لألصوات منذ عام  ،2007وبطبيعة
الحال سيكون حاضرًا أيضًا في هذا العام،
وهـ ـن ــا ن ـس ـت ـعــرض األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي تـجـعــل
ميسي مرشحًا لحصد الذهب.
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ليونيل ميسي
حافظ على مستواه ثابتًا
في القمة لسنوات
كأس ملك إسبانيا

ك ــان «كــوبــا دي ــل ري» الـلـقــب الــوحـيــد الــذي
فـ ــاز ب ــه ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي وهـ ــو يــرتــدي
زي ال ـبــاوغــرانــا ،ك ــان ذل ــك الـلـقــب الـ ــ 35في
مسيرته الكروية مع برشلونة ،بعدما عاش
س ـنــوات مـثـيــرة ه ـنــاك ت ـفــوق فـيـهــا بجميع
املسابقات ،من الدوري املحلي للكأس مرورًا
بالسوبر املحلي واألوروبي ودوري األبطال
ومونديال األندية .كان ميسي مصدر إلهام
للفوز على أثليتيك بلباو برباعية نظيفة
في كأس امللك األخير ،بعدما سجل ثنائية
بجائزة رجل املباراة .سمحت له هذه
وفاز
ً
الثنائية أيــضــا ب ــأن يصبح ه ــداف نهائي
هذه البطولة العريقة برصيد تسعة أهداف،
أي أكثر من املهاجم التاريخي تيلمو زارا،
ال ــذي كــانــت أرق ــام ــه رب ـمــا قـبــل مـيـســي غير
ّ
قــاب ـلــة لـلـكـســر ،م ــع األرج ـن ـت ـي ـنــي ك ــل شــيء
ّ
تغير.
كوبا أميركا

بال شك كان لقب كوبا أميركا األهم بالنسبة
ً
مليسي هذا العام ،انتظره طويال جدًا بعدما
فشل فــي تحقيقه أكـثــر مــن مــرة حــن خسر
ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال م ــرت ــن أمـ ـ ــام تـشـيـلــي،

وتلقى أكثر من صدمة على صعيد التانغو
بالسقوط في نهائي مونديال  ،2014حني
الـتـقــى أملــانـيــا وسـجــل مــاريــو غــوتــزه هــدف
االنتصار .ميسي كان يريد لقبًا مع منتخب
بالده ،سعى دائمًا ّ
للرد على األصوات التي
ك ــان ــت ت ـص ـفــه ب ــامل ـت ـخ ــاذل م ــع األرج ـن ـت ــن،
وأن ـ ــه يـ ـق ـ ّـدم ل ـبــرش ـلــونــة أك ـث ــر م ـم ــا يـقــدمــه
لأللباسيلستي ،لكن دموعه دائمًا ما كانت
تـحـيــل إل ــى شـخــص يـعـيــش عـلــى اإلصـ ــرار،
فهزم البرازيل وزميله نيمار في النهائي.
ق ــاد مـيـســي مــع األرج ـن ـتــن ط ــوال البطولة
مـسـتــوى م ـب ـهــرا ،بـعــدمــا ســاهــم ف ــي تسعة
أه ـ ـ ــداف :أرب ـع ــة أه ـ ــداف وخ ـم ــس ت ـمــريــرات
حاسمة .فــي الــواقــع كــان صــاحــب القميص
رقــم  10أفضل هــدافــي البطولة (تـعــادل مع
ال ـكــولــوم ـبـ ًـي ل ــوي ــس ف ــرن ــان ــدو ديـ ـ ــاز) ،وتــم
اختياره أيضا أفضل العب في كوبا أميركا.
اآلن في عــام ً ،2021سجل ليو ميسي
حتى ً
 40ه ــدف ــا ،ب ــواق ــع  28ه ــدف ــا م ــع بــرشـلــونــة
وتـسـعــة مــع املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي وثــاثــة
مع باريس سان جيرمان ،سيظل هذا العدد
ً
قابال لالرتفاع حتى نهاية العام ،على الرغم
من أن الجائزة ستمنح في نهاية نوفمبر
كما ذكرنا سابقًا.
الالعب األرجنتيني سيتخطى
من املؤكد أن
ً
حــاجــز ال ـ ــ 40ه ــدف ــا ،وه ــو إن ـجــاز حـقـقــه في
ّ
ـام مـنــذ سـنــة  ،2009بــاسـتـثـنــاء الـعـًـام
ك ــل ع ـ ٍ
املاضي عندما سجل ما مجموعه  27هدفا،
هذا بالضبط ما يجعل ميسي مختلفًا عن
الـعــديــد مــن الــاعـبــن ،أي االسـتـمــراريــة في
ّ
الـقـمــة وق ــد ال يـشــاركــه فــي ذل ــك س ــوى قــلــة،
بينهم منافسه الدائم كريستيانو رونالدو،

وجه رياضي

برنارد النغير
نجم في رياضة الغولف دخل تاريخ اللعبة ،بعدما بات أكبر فائز ببطولة
لـ«جولة األبطال» بالغولف ،عن عمر  64عامًا

أيوب الحديثي

دخــل األملــانــي بــرنــارد النـغـيــر ،تــاريــخ ريــاضــة الـغــولــف مــن بابه
الواسع ،بعدما بات أكبر فائز ببطولة لـ«جولة األبطال» بالغولف،
عن عمر يناهز ً 64
عاما .وحقق النجم األملاني ،فوزه األول في
بطوالت املحترفني عام  ،2007وحصد أيضا  11بطولة أخرى،
ً
ومع ذلــك ،تميز برقمه القياسي األخير ،كأكبر العب سنا فاز
وشهرا وً 27
ببطولة ملحترفي الغولف ،وهو يبلغ ً 64
ً
يوما.
عاما
النغير ،الذي يكبر زميله وصديقه بارون بـ 13عاما ،حصل على
املركز األول ،بعدما حقق ( ،)52فيما سجل الثاني 3 ،ضربات
تحت املعدل بواقع ( )69ضربة ،ليحصد األول اللقب .وبعد اللقاء
الحاسم ،قــال بــارون في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا)
اإلسبانية« :أنا ال أطمح للعب عندما أبلغ سنه (برنارد) .إنه حالة
ً
شاذة .لديه موهبة ال تصدق ،حقا أنه ال يصدق ،وهو أحد أبطالي
في اللعبة» .ولخص الفائز ،الذي تفوق بـ 14ضربة من ميكلسون،
الذي كان يحاول الدفاع عن اللقب ،سر نجاحه برسالة إلى جميع
العبي الغولف في العالم ،قال فيها« :كل شيء يتعلق بالتسديد».
وعــزز النغير الــذي يحتل التصنيف ( )995عامليا تقدمه في
سباق النقاط ،بعد أن تسبب وبــاء «كوفيد »19-في إلغاء عدد
مــن الـبـطــوالت ،حيث عــاد ليفوز بـكــأس (ش ــواب) ،ال ــذي حصد

لقبه خـمــس م ــرات ،فــي الــوقــت ال ــذي لــم يربحها أح ــد أكـثــر من
مرتني .وقال النغير في تصريحات صحافية« :كأس شواب هو
الهدف التالي كما كان منذ عام ونصف العام أو عامني .أسعى
لــذلــك دائـمــا لكن األم ــر لــم ينته بـعــد» .وأض ــاف« :أعـتـقــد أنــه أمر
مشجع فقط لكل شخص يزيد عمره عــن  50أو  60عـ ًـامــا ،ال
جدا ويجب أال تستسلم ً
يزال بإمكاننا األداء بمستوى عال ً
أبدا.
ٍ
بالطبع التكييف الجسدي شيء مهم .يجب أن تكون قويا عقليا،
يجب أن تكون لديك تقنية جيدة وأعصاب جيدة وكل شيء».
وواصــل« :لقد كان هذا ً
فوزا ً
خاصا للغاية ،مر وقت طويل وقد
ً
تلقيت بعض املكاملات املــؤملــة ج ــدا ،وكــانــت إلــى حــد مــا محبطة
ومخيبة لآلمال .لذلك عندما يحدث ذلــك بالفعل وتفوز ،يكون
وشهرا ً
واحدا و ً 27
مثيرا» .وفي عمر ً 64
ً
األمر ً
يوما ،نجح
عاما
النغير في تحطيم الرقم القياسي لسكوت هوش ،الذي كان قد
حققه بعمر ً 63
عاما و 5أشهر و  4أيام ،والذي ناله بعد حصد
لقب زوجي أساطير الغولف مع توم بيرنيس جونيور في عام
 .2019وب ــات النـغـيــر ،العــب الـغــولــف املـخـضــرم ،وال ــذي حصد
أيضا  42بمنافسات الجولة األوروبية ،يتأخر بثالثة انتصارات
خلف هيل إيروين ،الذي حقق  45فوزا بمنافسات األبطال ،وهو
املــرشــح األب ــرز لكسر هــذا الــرقــم ،فــي حــال واصــل مـشــواره في
معشوقته األولى.

إبراهيم دياز يتعافى من كوفيد19-
تعافي العــب الوسط اإلسباني إبراهيم ديــاز ،الــذي يلعب في صفوف إيــه سي ميالن
معارًا من ريال مدريد ،من إصابته بفيروس كورونا ،ليعود ويصبح جاهزًا للعب تحت
إمرة املــدرب ستيفانو بيولي .وسجل إبراهيم أربعة أهــداف هذا املوسم وصنع هدفني
آخرين في كل املسابقات ،وأصيب بالوباء يوم الجمعة  15أكتوبر/تشرين األول الجاري،
ليغيب عن ثالث مباريات مع الفريق اللومباردي .وخاللها ،فاز فريقه على فيرونا 3-2
وعلى بولونيا  2-4في السيري إيــه ،بينما خسر في دوري األبـطــال من بورتو .1-0
ويستعد إبراهيم ( 22عاما) للعودة إلى املالعب في قادم املواعيد املهمة مليالن ،إن كان
في الدوري اإليطالي أو دوري أبطال أوروبا.

نجم مانشستر يونايتد ،والعبون آخــرون
أمـ ـث ــال روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي وامل ـص ــري
محمد صالح وكذلك األوروغواياني لويس
سواريز.
النجاح والتكامل

هذه هي امليزة االستثنائية لقائد منتخب
األرج ـن ـتــن عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
يستمر في كونه األفضل على اإلطــاق في
فــري ـقــه ،إن ك ــان ع ـلــى امل ـس ـتــوى الـ ـف ــردي أو

ـزء منه.
حـتــى فــي الـتـفــاعــل مــع الـفــريــق ك ـجـ ٍ
مـيـســي م ــن دون ش ــك يـجـعــل فــريـقــه أفـضــل
ويــدف ـعــه لـلـتــألــق ورفـ ــع األل ـق ــاب ف ــي نهاية
ّ
كــل مــوســم ،لقد فعل ذلــك مــع برشلونة في
ال ـع ــام امل ــاض ــي رغ ــم ال ـظ ــروف الـصـعـبــة في
النادي ،إن كان على املستوى الرياضي أو
اإلداري بسبب مــا اقـتــرفــه جــوسـيــب مــاريــا
بــارتــومـيــو ،ثــم وص ــول خ ــوان الب ــورت ــا ،من
دون نسيان منتخب األرجنتني طبعًا .بعمر
ّ
ً
ال ــ 34لــن يكون كــل شــيء سهال على العبي

مرافق األولمبياد
الشتوي مستعدة للحدث
تقام دورة األلعاب األوملبية الشتوية في بكني
في الفترة بني  4و 20فبراير/شباط املقبل في
ثــاث مناطق ،مــع إع ــادة االسـتـخــدام الجزئي
للمواقع القديمة في العاصمة الصينية التي
استضافت فعاليات أوملبياد  2008الصيفي،
م ـث ــل م ـل ـع ــب أل ـ ـعـ ــاب ال ـ ـقـ ــوى ال ـش ـه ـي ــر «ع ــش
الطائر».
م ــع ع ــارض ــات ــه الـ ـف ــوالذي ــة امل ـت ـق ــاط ـع ــة ال ـتــي
تـسـتـحـضــر «ع ــش ال ـط ــائ ــر» امل ـس ـتــوحــى منه
لقبه ،سيستضيف امللعب األوملـبــي بمقاعده
البالغ عددها  80ألفًا مراسم حفلي االفتتاح
والختام .كما تم تغيير أماكن أخرى لأللعاب
الصيفية لعام  2008من بينها «املكعب املائي»
امل ــرك ــز امل ــائ ــي ال ـســابــق امل ـخـ ّـصــص للسباحة
حيث فاز األسطورة األميركي مايكل فيلبس
بثمانية ألـقــاب أوملبية فــي عــام ُ :2008يطلق
ّ
«املكعب الجليدي» وسيستضيف
عليه اآلن
أحــداث الكيرلنغ .تم تجديد قصر الرياضات
ووكـيـســونــغ وقـصــر الــريــاضــة الــوطـنــي حيث
أقيمت منافسات كرة السلة والجمباز في عام
 ،2008وذل ــك السـتـضــافــة مـنــافـســات الـهــوكــي
ع ـل ــى ال ـج ـل ـيــد ل ـل ــرج ــال والـ ـسـ ـي ــدات .م ــن بــن
امل ـبــانــي الـقـلـيـلــة ال ـجــديــدة ف ــي بـكــن ال ـتــي تم

تنطلق األلعاب يوم  4فبراير /شباط 2022
(وانغ زهو/فرانس برس)

ً
خصيصا لــألـعــاب الـشـتــويــة ،هناك
بـنــاؤهــا
ّ
ّ
حلقة مغطاة تتسع لــ 12000مقعد مخصصة
ُ
ّ
وت ّ
سمى «الشريط الجليدي».
للتزلج السريع
تم بناء مواقع أخرى في العاصمة الصينية.
عـ ـ ـل ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ،مـ ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــة ي ـب ـل ــغ
ارتـفــاعـهــا  60م ـتـ ًـرا ستستضيف املـســابـقــات
ّ
االس ـت ـعــراض ـيــة ف ــي ال ـت ــزل ــج وال ـتــزح ـلــق على
الجليد .تم بناؤها بالقرب من أبــراج التبريد
ملصنع صلب سابق ،كان يعمل به في السابق
عشرات اآلالف من العمال ،قبل أن ّ
يتم تحويله
إلــى مجمع مــن املـكــاتــب العصرية والـحــانــات
واملطاعم.
وأغ ـل ــق املـصـنــع ال ـع ـمــاق ال ــذي يــرمــز لبكني،
ً
جزئيا قبل دورة األلعاب األوملبية لعام 2008
م ــن أج ــل ال ـحــد م ــن االن ـب ـعــاثــات امل ـلــوثــة ،قبل
ً
نهائيا في عام .2010
إغالقه
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ت ـق ــع م ـن ـط ـقــة يــان ـك ـي ـنــغ فــي
منطقة ريفية وجبلية ،على بعد حــوالــي 75
كـلــم مــن وســط املــديـنــة ،وهــي مـجـهــزة مسبقا
بحلبات التزلج والفنادق والينابيع الساخنة،
وستستضيف أحداث التزلج األلبي .سيتمكن
إجمالي  8500متفرج من الحضور ،على حافة
يصل ارتفاعها إلى  900متر.
الحلبات التي
ً
في يانكينغ ،تم أيضا خصيصا لأللعاب بناء
الحلبة األولــى في الصني من أجل البوبسلي
والسكيليتون والزالجات املائية .تتسع لـ2000
مقعد جلوسًا و 8000مقعد وقوفًا.
ننتقل إل ــى مــوقــع آخ ــر ،حـيــث رب ـطــت الصني
بـلــدة تشانغجياكو الـصـغـيــرة (حــوالــي 180
ك ـي ـلــوم ـتــرا ش ـم ــال غـ ــرب ب ـك ــن) وامل ـن ـط ـق ـتــن
األوملبيتني األخــريــن بخط سكة حديد فائق
الـ ـس ــرع ــة .س ـي ـس ـت ـض ـيــف امل ــوق ــع ال ـب ـيــات ـلــون
وتزلج املسافات الطويلة والقفز على الجليد
وكــومـبـيـنـيــه ال ـتــزلــج األلـ ـب ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ّ
ال ـت ــزل ــج ال ـحــر وال ـت ــزل ــج ع ـلــى ال ـج ـل ـيــد ،ويـعــد
ّ
ّ
قفز التزلج أمـرًا غير نمطي يذكرنا ب ــ«روي»
التقليدي ،وهو نوع من الصولجان الصيني
يرمز إلى القوة والحظ السعيد.
س ـت ـقــام م ـســاب ـقــات ال ـت ــزل ــج وال ـت ــزح ـل ــق على
ال ـج ـل ـيــد ف ــي مـنـتـجــع ت ــزل ــج م ــوج ــود ســابـقــا.
ي ـقــع ع ـلــى ب ـعــد ك ـي ـلــوم ـتــرات قـلـيـلــة م ــن قــريــة
تشانغجياكو األوملـبـيــة ،وهــي مجموعة من
الشقق املحاطة بالجبال وبهندسة معمارية
ت ــذك ــرن ــا ب ــال ـش ــال ـي ـه ــات .ت ــم ب ـن ــاء ثـ ــاث ق ــرى
أوملبية ،واحدة لكل منطقة من املناطق الثالث،
السـتـيـعــاب مــا مـجـمــوعــه أك ـثــر مــن  6000من
ّ
ومدربني وأعضاء وفود آخرين.
رياضيني
(فرانس برس)

كرة القدم ،فالعديد منهم كان ينهار بمجرد
تـجــاوز حاجز ال ــ ،30يخفت بريقهم بعدما
ّ
اكتفوا بإنجازات سن العشرين ،فيحاولون
ً
االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن األضـ ـ ـ ــواء ق ـل ـي ــا ،واالتـ ـج ــاه
لخوض تجارب أقل تنافسية وصعوبة.
ميسي يريد البقاء في القمة دائـمــا ،اختار
م ـه ـمــة ج ــدي ــدة وص ـع ـب ــة ح ــن ان ـت ـق ــل إل ــى
باريس سان جيرمان ،صحيح أن الظروف
هناك يجب أن تساعد على تحقيق األلقاب،
ب ـح ـكــم وجـ ـ ــود ال ـف ــرن ـس ــي ك ـي ـل ـيــان م ـبــابــي

وزميله وصديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا
وآخــريــن أمـثــال أنخيل دي مــاريــا واملغربي
أشــرف حكيمي ،لكن ميسي دائمًا ما يبقى
مختلفًا عــن اآلخــريــن حــن يــدخــل ألرضـيــة
امل ـي ــدان ،حـيــث يحظى بــاهـتـمــام الصحافة
واإلعـ ــام والـجـمــاهـيــر كــذلــك .مــن دون شك
س ـي ـل ـق ــى م ــراقـ ـب ــة ل ـص ـي ـق ــة م ـ ــن امل ــدافـ ـع ــن
والـخـصــوم ،الــذيــن يسعون إليـقــافــه بشتى
الوسائل حتى لو كان ذلك من خالل ارتكاب
مخالفات قاسية وخطيرة.

ميسي توج مع
األرجنتين بلقب
كوبا أميركا
وكأس الملك مع
برشلونة (ألكسندر
شنايدر)Getty/

أوبالك ثالث الالعبين األجانب األكثر خوضًا للمباريات
في تاريخ أتلتيكو
واصــل الحارس الدولي السلوفيني يــان أوبــاك كتابة التاريخ مع ناديه أتلتيكو مدريد،
بعد أن أصبح ثالث الالعبني األجانب األكثر خوضًا للمباريات مع النادي املدريدي ،وذلك
عقب مشاركته في مباراته رقم  315أمام ريال سوسييداد ضمن الجولة العاشرة لليغا.
وال يتفوق على الحارس الدولي األساسي في عرين «الروخيبالنكوس» ،خالل املواسم
السبعة األخيرة ،سوى زميليه السابقني بالفريق :البرازيلي فيليبي لويس ( 333مباراة)،
والقائد التاريخي للفريق سابقا األوروغــوايــانــي دييغو غــوديــن ( 389م ـبــاراة) .ونشر
صاحب الـ 28عامًا رسالة عبر حسابه الرسمي على شبكة (تويتر)« :شكرا على الدعم في
األوقات الطيبة والسيئة» .ومنذ انضمامه إلى صفوف األتلتي قادما من بنفيكا البرتغالي
ّ
في يوليو/تموز  ،2014توج أوبالك بأربعة ألقاب بواقع لقب في كل من الليغا ()21-2020
والدوري األوروبي ( )18-2017وكأس السوبر اإلسباني ( ،)2014وآخر أوروبي (.)2018
بكين تؤجل ماراثونها بسبب تفشي فيروس كورونا
أعلنت اللجنة املنظمة ملاراثون بكني إرجاء إقامة الحدث الرياضي حتى موعد لم يحدد،
ملنع تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر ،إذ توجد بؤر النتشار العدوى في  11مقاطعة
في البالد ،حسب ما ذكرت السلطات املحلية .وكان من املقرر عقد السباق في العاصمة
الصينية ،الذي أقيم ألول مرة في عام  ،1981في الـ 31من أكتوبر/تشرين األول الجاري،
وكان ينتظر أن يشارك فيه  30ألف شخص.
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هوامش

حظي المسلسل الكوري« ،لعبة الحبّار» ،الذي تبثه منصة «نتفليكس» بأكثر من  142مليون مشاهدة حول العالم منذ بدء
عرضه حتى اللحظة .ما هو السر وراء جماهيرية هذا العمل؟

لعبة الحبّار
َ
تلق هذه المسلسالت ترحيب كثير من النقاد (نتفليكس)
لم

باختصار

عداد المشاهدات في تصاعد سريع
سيول ـ العربي الجديد

ت ـحــول املـسـلـســل ال ـك ــوري Squid
( Gameلعبة الحبار) إلــى العمل
الـتـلـفــزيــونــي األن ـجــح فــي تــاريــخ
م ـن ـص ــة «ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس» ،وال ي ـ ـ ــزال يـحـقــق
املزيد من املشاهدات ،فاتحًا مجموعة من
النقاشات املستمرة على مواقع التواصل
وفــي اإلع ــام وبــن اختصاصيي التربية
والـ ـف ــن وع ـل ــم ال ـن ـف ــس .ف ـم ــا ه ــو سـ ـ ّـر ه ــذا
النجاح؟
بحسب موقع  ،Vultureال يستند املسلسل
إلــى أي فكرة أو مفهوم مــوجــود مــن قبل،
وقد أدى هذا التفرد إلى لفت انتباه مواقع
ّ
الـتــواصــل ،وجعله مــادة دسمة للمعلقني
على «تويتر» و«تيك توك» .وقالت املديرة
التنفيذية في «نتفليكس» ،بيال باجاريا،
في تصريحات لـ « :Vultureيسمع الناس
ّ
ويتحدثون عنه ،ويحبونه.
عن املسلسل،
ببساطة ،هـنــاك جــانــب اجتماعي للغاية
ف ــي امل ــوض ــوع ،وه ــو ي ـســاعــد ف ــي تـطــويــر
العمل».
وت ـســاعــد إم ـكــان ـيــة ال ــوص ــول ال ـس ـهــل في

االنتشارُ .ص ِّور املسلسل باللغة الكورية،
ّ
ل ـكــن «نـتـفـلـيـكــس» ت ـقــدم تــرجـمــات نصية
بـ ـ  37لـغــة ودبـلـجــة بـ ـ  34ل ـغــة ،مــا يسمح
ألولئك الذين ال يفضلون قراءة الترجمات،
باالستمتاع بالعمل أيضًا.
ح ـتــى ال ـطــري ـقــة ال ـتــي ت ـمــت فـيـهــا تــرجـمــة
املسلسل ودبلجته ،فتحت نقاشًا جانبيًا
آخ ــر ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،ب ـعــد تــأكـيــد
ّ
ال ـب ـعــض أن ه ــذه ال ـتــرج ـمــات تـفـتـقــر إلــى
الدقة ،وهو ما أفقد العمل جزءًا من زخمه.
ت ـح ـ ّـول ج ــزء م ــن ال ـن ـقــاش ح ــول املسلسل
على مواقع التواصل إلى صناعة امليمز،
أو الصور الساخرة ،فيما انتشرت األلعاب
التي استوحت أفكارها من املسلسل على»
تويتر» و«تيك توك».
ً
وانتشرت ،مثال ،لعبة حلوى «دالغونا»،
الـتــي لعبها املـمـثـلــون فــي املـسـلـســل .وقــد
شـ ـ ــارك ف ــي هـ ــذا ال ـت ـح ــدي امل ـس ـت ـخــدمــون
واملؤثرون من جميع أنحاء العالم.
وج ـ ـ ـ ـ ّـرب آخ ـ ـ ـ ــرون ت ـق ـل ـي ــد ال ــدمـ ـي ــة اآللـ ـي ــة
الـعـمــاقــة ،ال ـتــي ظ ـهــرت فــي املـسـلـســل ،أو
أضــافــوا أنفسهم إلــى اللعبة فــي مشاهد
امل ـس ـل ـســل م ــن خـ ــال ت ـق ـن ـيــات امل ــون ـت ــاج،

وحـقـقــت بــدورهــا الكثير مــن املـشــاهــدات.
كذلك ،حققت املزيد من اإلنتاجات الناطقة
بغير اإلنكليزية نجاحًا ضخمًا من حيث
ع ــدد امل ـشــاهــدات .مــن أمـثـلــة ذل ــك مسلسل
«لــوبــن» الـنــاطــق بالفرنسية و«ال كاسا
دي بابيل» الناطق باإلسبانية.
وازدهـ ـ ـ ــر ال ـت ــرف ـي ــه ال ـ ـكـ ــوري حـ ــول ال ـعــالــم
لسنوات .إذ تتمتع مجموعات املوسيقى
الكورية «كي بوب» مثل  BTSو،Blackpink
ب ـق ــواع ــد ج ـمــاه ـيــريــة ض ـخ ـمــة ،وتـسـتـمــر
شعبيتها فــي ال ـن ـمــو .كـمــا هـيـمــن الفيلم
ال ـكــوري الـجـنــوبــي «ب ــارازي ــت» ال ــذي حــاز
األوسكار ،على هوليوود ،وقد حان حاليًا
وقت املسلسالت الكورية لتأخذ نصيبها
من الشعبية.
ّ
ه ـنــاُ ،ي ـشــار إل ــى أن الـطـلــب عـلــى األع ـمــال
الـ ـ ـك ـ ــوري ـ ــة لـ ـي ــس م ــرتـ ـفـ ـع ــا فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
تـكـلـفـتـهــا أي ـضــا غــال ـبــا م ــا ت ـكــون أقـ ــل ،ما
ّ
يـعـنــي أن «نـتـفـلـيـكــس» ق ــد ت ـشــرع قــريـبــا
فــي تخصيص املـ ــوارد إلن ـتــاج املــزيــد من
املحتوى مثل «لعبة الحبار».
وك ــان مــوقــع «بيزنس إنـســايــدر» قــد نشر
قــائـمــة للمسلسالت األك ـثــر مـشــاهــدة في

ال يستند مسلسل
«لعبة ّ
الحبار» إلى
أي فكرة أو مفهوم
موجود من قبل،
وقد أدى هذا التفرد
إلى لفت انتباه مواقع
وجعله مادة
التواصل،
ّ
دسمة للمعلقني
■■■
حققت املزيد من
اإلنتاجات الناطقة
بغير اإلنكليزية
نجاحًا ضخمًا لناحية
عدد املشاهدات .من
أمثلة ذلك مسلسل
«لوبني» و«ال كاسا دي
بابيل»
■■■
ازدهر الترفيه الكوري
حول العالم لسنوات.
إذ تتمتع مجموعات
املوسيقى الكورية
«كي بوب» مثل BTS
و ،Blackpinkبقواعد
جماهيرية ضخمة

تــاريــخ «نتفليكس» ،انطالقًا مــن النجاح
الكبير لـ«لعبة الحبار».
وجاءت على الشكل التالي« :لعبة الحبار»
( 142مليون مـشــاهــدة) ،و«بــريــدجــرتــون»
املـ ــوسـ ــم األول ( 82م ـل ـي ــون مـ ـش ــاه ــدة)،
و«لـ ـ ــوبـ ـ ــن» امل ـ ــوس ـ ــم األول ( 76م ـل ـيــون
مشاهدة) ،و«ذا ويتشر» املوسم األول (76
مليون مشاهدة) ،و«ال كاسا دي بابيل»
املــوســم الـخــامــس ( 69مـلـيــون مـشــاهــدة)،
و«سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــس/الي ـ ـ ــف» امل ـ ــوس ـ ــم األول (67
مـلـيــون م ـشــاهــدة) ،و«سـتــريـنـجــر ثينغز»
امل ــوس ــم ال ـث ــال ــث ( 67م ـل ـيــون م ـش ــاه ــدة)،
و«خ ــادم ــة» ( 67مـلـيــون م ـش ــاه ــدة) ،و«ال
كاسا دي بابيل» املوسم الرابع ( 65مليون
مـشــاهــدة) ،و«تايغر كينغ» املــوســم األول
( 64مليون مشاهدة).
رغــم املشاهدات الكبيرة التي حظي بها
بعض هذه املسلسالت ،إال أنها ،من جهة
أخــرى ،لم تلق ترحيبًا كبيرًا من النقاد،
بل على العكس من ذلــك؛ القــت انتقادات
الذعة؛ وذلك لجملة من األسباب؛ أبرزها
أن ـهــا أع ـمــال ضـحـلــة ،وسـطـحـيــة ،تعتمد
ع ـل ــى امل ـ ـي ـ ـلـ ــودرامـ ــا وتـ ـ ـس ـ ــارع األحـ ـ ـ ــداث،
وت ـ ّـدع ــي ّ أن ـه ــا ذات رس ــال ــة ،إال أن ـه ــا إذا
م ــا أم ـع ــن ــا ال ـتــدق ـيــق ف ـي ـهــا ،سـنـجــد أنـهــا
ال ت ـت ـج ــاوز أن ت ـك ــون مـ ـج ـ ّـرد م ـغ ــام ــرات
تــرفـيـهـيــة ،خــالـيــة مــن أي جـ ـ ّـدة .مــن أبــرز
األمثلة على هذا النوع من األعمال ،كل من
مسلسلي «ال كاسا دي بابيل» و«لوبني».
كــاهـمــا الق ــى نـجــاحــا جـمــاهـيــريــا كـبـيـرًا،
لكن ،من جهة أخــرى ،لم يلقيا من النقاد
سوى ما هو الذع وسلبي.

وأخيرًا
عن فيلم «ريش»
سما حسن

ليس ّ
ألن املصادفة أو الحظ قد دفعا بسيد ٍة مغمور ٍة
التمثيل ،لتصبح حديث اإلعالم ،بعد تجسيدها
تهوى ً
شخصية ليست بعيدة عن شخصيتها في الواقع؛
وه ــي شخصية األم وال ــزوج ــة املـنـكـســرة واملـظـلــومــة
وقليلة الحيلة في فيلم مصري روائي طويل يحصل
عـلــى جــوائــز عــامل ـيــة .ول ـكــن ألن ه ــذه الـشـخـصـيــة قد
المست أملًا خفيًا في نفس (وروح) كل امــرأ ٍة تعيش
ّ
وبغض
ظروفها ،فقد أصبح هذا الفيلم مثيرًا للجدل.
النظر عن تفاوت الظروف من ّ
سيئ إلى أسوأ أو أقل
ســوءًا ،فالزوجات مثيالت هــذه الــزوجــة التي طحنها
ّ
الفقر ،منذ املشهد األول حتى املشهد األخير ،نتعثر
منسي في الــواقــع .وال ّ
ّ
تجسدهن
مكان
بهن في كل
ٍ
األف ــام السينمائية املصرية فــي السنوات األخـيــرة،
إلــى درج ــة أنـنــي ،وبـكــل ص ــدق ،حــن زرت مصر في
الـصـيــف ال ـفــائــت ،ورأيـ ــت الـتـغـيــر ال ــذي اع ـتــرى سطح
القاهرة وقشرتها؛ بحيث تمت تغطية املناطق ّ
املهمشة
ّ
والعشوائية التي يدكها الفقر والـبــؤس فــي الكباري
(الجسور) واملشاريع العمرانية ذات الواجهات املضيئة

والزاهية التي تشبه غالف قطعة حلوى المعًا ،ولكن
قطعة الحلوى انتهى تاريخ صالحيتها ،وتـهـ ّـدد من
يلتهمها ويغريه شكلها الخارجي بألم ّ
حاد في بطنه،
على أقل تقدير.
ج ــاءت مــوجــة االن ـت ـقــاد ال ـشــديــدة للفيلم مــن ممثلني
ـام ت ـص ـ ّـر ع ـلــى ت ـصــويــر الـطـبـقــة
ي ـش ــارك ــون ف ــي أف ـ ـ ٍ
املخملية فــي مـصــر ،والـتــي أصـبـحــوا ينتمون إليها.
وم ــن أك ـبــر مـنـتـقــدي «ري ـ ــش» امل ـم ـثــل شــريــف مـنـيــر،
على الرغم من أن انطالقته كانت في دور ابن الحارة
ّ
ّ
املهمش في فيلم «الكيت كــات» ،مؤكدًا ّأن الفقراء في
مصر يعيشون في أحسن حال ،في ظل الجمهورية
ُ
الجديدة ،وقد خ ّصصت لهم شقق مفروشة على أرفع
مستوى ،حسب تعبيره.
الفقر الذي كشف عنه فيلم «ريش» هو الصورة الحقيقية
بلد يعيش ظروف التداعي
التي يجب أال نهرب منها ألي ٍ
السياسي واالقتصادي .ووجــود املصفقني واملطبلني
ّ
ألي نظام سياسي فاشل يجعل هــذه الـصــورة تتسع
وت ـغــوص تـحــت األرض ،وتـبـقــى ال ـق ـشــرة ال ـتــي تـخــدع
ـراب بقيع ٍة تحسبه مــاء .ومن
الرائي من بعيد ،مثل سـ ٍ
ي ـحــاول مــن أه ــل الـفــن أن ي ـصـ ّـور لــك أن الــوضــع ليس

بهذا السوء فألنه أصبح في سع ٍة من العيش ،بسبب
أفالمه الرخيصة والساذجة التي تعتمد على الكوميديا
الساقطة واألفيهات التي يجري تصويرها في املناطق
الساحلية السياحية الجديدة ،والتي شهد ٌ
كثير منها
ّ
فقيرات وفدن للعمل
بفتيات
وتحرش
حوادث اغتصاب
ٍ
ٍ
ّ
نادالت من تلك الفئة املهمشة القابعة تحت
خادمات أو
ٍ
ٍ
ً
القشرة الزائفة ،معتمدة على الباذنجان املقلي طوال
أيام األسبوع ،مثل حال الزوجة التي ّ
تحول زوجها إلى
دجــاجــة ،بفعل ســاحـ ٍـر أراد أن يضفى بعض البهجة

الفقر الذي كشف عنه فيلم
«ريش» هو الصورة الحقيقية
بلد يعيش ظروف التداعي
ّ
ألي ٍ
السياسي واالقتصادي

على حفل عيد ميالد طفلهما .وكان الزوج قد ّ
تعمد أن
يدعو مديره في العمل ،لكي يحصل على هدي ٍة قيمة،
حني ينزل املدير من مقامه العالي ،ويزور البيت املتهالك
البائس .جاء لحضور الحفل ،وهو يضع نظارة شمسية
ً
فوق عينيه ،ولم يتخل عنها ،مع أن الوقت كان ليال ،وأنه
ّ
في البيت وليس في الشارعّ .
تعمد صناع الفيلم هذا،
لكي يوصلوا رسالة عن الحاجز الفاصل بني الفقراء
ّ
يتحرش بالزوجة،
واألغـنـيــاء .ولــم يمنعه غناه مــن أن
بعد اختفاء الــزوج ومراودتها عن نفسها ،ومحاولته
ّ
النيل منها بإصرار ،على الرغم من أنها كانت تعتقد،
ّ
بسذاجتها ،أنه يساعدها من أجل ما وصلت إليه من
بؤس.
بفعل بائس أيـضــا ،القضاء على
تـقـ ّـرر ،فــي النهاية،
ٍ
ّ
فـكــرة ّأن هـنــاك زوج ــا قــد ي ـعــود ،مـسـتـمــرة فــي حالة
ّ
ّ
قهر وكفاح ،ال تشعرك أنك ترى فيلمًا ،وإنما كاميرا
خفية لقاع مجتمع مزيف ،لم تفلح إال قلة من األفالم
املصرية أن يكشف عنه ،فالواقع املصري املــرزي ما
زال في حاج ٍة ملزيد من األفــام ،على شاكلة «ريش»
الذي ّ
يصور الواقع كما هو ،وحجب هذا الواقع إساءة
ٌ
للفن وهبوط بمستواه.
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