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 3عائالت سياسية تهيمن على الساحة المعا ِرضة ،تونس العاصمة في  18ديسمبر (ياسين القائدي/األناضول)

الحدث

حبوب مضادة لكوفيدـ 19للدول النامية
أعلنت منظمة «مجمع ب ــراءات اخـ ّتــراع األدويــة»
املدعومة من األمم املتحدة أنها وقعت اتفاقيات
مع أكثر من عشرين من مصنعي األدوية إلنتاج
نـســخ مــن ال ـح ـبــوب امل ـض ــادة ل ـكــوف ـيــد 19-التي
تنتجها شــركــة «م ـيــرك» ل ـتــزود بـهــا  105دول
نامية .وق ــال إن الصفقات ستسمح لشركات
األدوي ــة بصنع كــل مــن املـكــونــات الـخــام للعقار
«مولنوبيرافير» واملنتج النهائي نفسه» .يشار
إل ــى أن دواء «مــولـنــوبـيــرافـيــر» طــورتــه شركتا
«ميرك» و»ريدجباك بيوثيرابيوتكس» .ووردت
تقارير أنه يخفض معدل دخــول املستشفيات

إلــى النصف بــن املــرضــى الــذيــن ظهرت عليهم
العالمات املبكرة لإلصابة بكوفيد .19-وسمحت
بريطانيا واالتحاد األوروبــي والواليات املتحدة
باستخدامه في األشهر األخيرة.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت ُسـ ّـجــل مـتـ ّ
ـوســط أكـثــر من
ثــاثــة مــايــن إصــابــة يوميًا فــي العالم مــا بني
 13و 19الشهر الجاري ،وهو عدد ارتفع أكثر
مــن خـمـســة أض ـعــاف مـنــذ اكـتـشــاف املـتـحـ ّـور
«أوميكرون» من فيروس كورونا الجديد نهاية
نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،بحسب تعداد
أعـ ّـدتــه وكــالــة فــرانــس ب ــرسُ .
وس ـجــل متوسط

 3,095,971إصابة يومية في العالم في األيام
السبعة األخـيــرة ،في ارتـفــاع بلغت نسبته 17
في املائة مقارنة باألسبوع السابق.
فــي هــذا الــوقــت ،أعـلــن وزي ــر الصحة البريطاني
ّ
س ــاج ــد جـ ــاويـ ــد (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) أن ـ ــه ي ـت ـعــن عـلــى
ّ
بريطانيا تعلم كيفية التعايش مع كوفيد ،19-إذ
إنــه قد يبقى لألبد .أضــاف أن بريطانيا تتقدم
على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء
ال ـف ـي ــروس .وق ـ ــال« :ي ـت ـعــن عـلـيـنــا تـعـلــم كيفية
التعايش معه .مــن املـحــزن أن الـنــاس تموت من
اإلنفلونزا كذلك .في السنوات السيئة لإلنفلونزا،

من املحزن أن نحو  20ألفًا قد يفقدون حياتهم
لكننا ال نغلق بلدنا بالكامل» .أضاف «كوفيد لن
يختفي .أعتقد أننا نقود أوروبا في التحول من
الجائحة إلى الوباء املتوطن ونتقدم اآلخرين في
إظهار كيفية التعايش مع كوفيد للعالم».
إلــى ذل ــك ،أقــر الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن أنه
كان على الواليات املتحدة بذل املزيد من الجهد
في وقــت سابق لــزيــادة فحوصات الكشف عن
كوفيد ،19-وتعهد بعدم العودة لعمليات اإلغالق،
ً
قائال إن «أوميكرون ال يدعو للذعر».
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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واشنطن للخرطوم:
إنهاء العنف قبل المساعدات

دخلت الحديدة ،التي يعتبر ميناؤها الشريان الرئيسي للمساعدات لماليين اليمنيين،
تحول إلى
دائرة التصعيد ،مع تحذير التحالف ،الذي تقوده السعودية ،من أنه
ّ
«ثكنة عسكرية» ،وذلك بعد شن غارات على مواقع للحوثيين في المدينة ،فيما
أعلنت واشنطن أنها تدرس إعادة تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»

أعلنت الواليات
المتحدة ،أمس،
أنها لن تعيد إرسال
المساعدات للسودان
ما لم تتوقف
أعمال العنف بحق
المتظاهرين ضد
انقالب  25أكتوبر

اليمن

الحديدة تدخل
دائرة التصعيد

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

«التحالف» يستهدف صنعاء مجددًا...
وأميركا تدرس إعادة تصنيف الحوثيين
جماعة إرهابية
للحديث تتمة...

العرب
يوم تؤكل الثيران
ناصر السهلي

ُ
إذا ما نحي في املشهد العربي
نقاش قضايا الفساد ودولة القانون
والحريات ،رغم أنها أهم حصون
حماية األوطان ،فإن رتابة «العمل
العربي املشترك» تهدد حتى
املتوهمني بالخالص الفردي.
وليس من عاقل ينفي العالقة بني
مستوى صحة الوضع الداخلي
للمجتمعات وقوة السياستني
الخارجية واألمنية-الدفاعية لها.
واختالل العالقة ملصلحة الحفاظ على
ُ
منظومات الحكم تنتج حالة عربية من
الفرجة الهامشية ،أو شراء تحالفات
اتقاء الشرور.
ومن املفترض أن «الجامعة العربية»،
التي تكبر االتحاد األوروبي بسنوات،
تمثل ذلك العمل املشترك .لكنها لم
تعد تظهر سوى كمكتب إصدار
بيانات موسمية ،يحفظ العربي معظم
مضامينها ،من االستنكار واإلدانة
واملناشدات .واألمر سيان في قضايا
األمة ،من الخليج واملشرق إلى املغرب.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الدول
نحو تأسيس تكتالت ،حتى في
أفريقيا وآسيا ،قريبًا من العرب،
يتزايد لألسف ضجيج الخالفات
العربية البينية ،إلى حد التعبئة
العسكرية واألمنية ،وهدر املوارد.
وإقليميًا تظل مظلوميات النظام
العربي ،سواء الباحث عن تحالفات
مع تل أبيب بوهم خوضها حربه ،أو
املدعي «مقاومة» ،الثابت في غيبوبة
استراتيجية مشتركة ملواجهة
التحديات اإلقليمية.
وحتى ال نصل إلى أمثلة استحضار
استنفار إسكندينافيا دفاعًا عن
السويد بوجه روسيا ،وتكتل القارة
األوروبية حفاظًا على الحد األدنى
للمصالح ،فهذا اإلقليم يقدم نماذج
على مستوى الضعف الذي أدخل فيه
بعض العرب دولهم.
الجار التركي ال يتردد منذ سنوات
في رسم حدود دوائر أمنه ومصالحه
القومية ،ممتدة من منطقتنا إلى آسيا
الوسطى والقوقاز وأفريقيا ،وذلك
بمعزل عن طبيعة الحكم املستقبلي.
وطهران من ناحيتها ،بسياسات
علنية وخفية ،لم تتردد باختراق العالم
العربي ،بدماء أبناء املنطقة ،لتحقيق
مصالحها القومية ،وإن ُسوقت
بشعارات «ثورية» و«إسالمية».
فالتالعب واللعب في الساحات
العربية ،من اليمن إلى ليبيا ،ال يجابه
باملظلوميات والبيانات ،وال حتى تبني
خيار «االحتماء» بقوة اآلخر.
باختصار ،ومنذ نهاية الحرب
العراقية-اإليرانية و«الخليج الثانية»
في  ،1991توقف العقل السياسي
العربي عن استيعاب الحد األدنى
لثوابت املصالح املشتركة .ولعل لبقية
املشهد املأساوي الحالي تتمة كارثية
مستقبلية ،في اإلمعان بسياسة
الفرجة الهامشية ،حتى وإن ظن ُ
البعض أنه لن يصل إلى مقولة «أكلنا
ُ
يوم أكل الثور األبيض».

عدن ـ العربي الجديد

دخـ ـل ــت الـ ـح ــدي ــدة ال ـي ـم ـن ـيــة دائ ـ ــرة
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــر ،مـ ـ ـ ــع ش ــن
التحالف ،الــذي تـقــوده السعودية،
غارات غير مسبوقة على املدينة منذ توقيع
اتـفــاق استوكهولم أواخ ــر عــام  ،2018الــذي
حـ ّـيــدهــا بـشـكــل كـبـيــر ع ــن ال ـح ــرب الـطــاحـنــة
بني الحوثيني والقوات اليمنية .فيما واصل
التحالف ،الذي تقوده السعودية ،استهداف
العاصمة صنعاء.
وي ــأت ــي ض ــرب ال ـت ـحــالــف ل ـل ـحــديــدة ،بحجة
وج ــود أسـلـحــة بمعسكر ال ـق ــوات الـبـحــريــة،
بعد أيام على استهداف الحوثيني للعاصمة
اإلم ــاراتـ ـي ــة أبــوظ ـبــي ب ـص ــواري ــخ وط ــائ ــرات
مسيرة مفخخة ،تسببت فــي انفجار ثالثة
صهاريج نقل محروقات بترولية ،وانــدالع
حريق في منطقة اإلنـشــاءات الجديدة قرب
امل ـطــار ،مــا أدى ملقتل  3أش ـخــاص ،وإصــابــة
 6آخ ــري ــن .وجـ ــاءت الـ ـغ ــارات عـلــى الـحــديــدة
أيضًا ،بعد تسلم الجنرال األيرلندي مايكل
بـيــري ،مهامه كرئيس لبعثة األمــم املتحدة
لدعم اتفاق الحديدة وإعادة االنتشار ،خلفًا
للجنرال الهندي أبهجيت جوها.
وق ــال م ـصــدر مـحـلــي ،لـ ـ «ال ـعــربــي الـجــديــد»،
ّ
إن الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـحـ ــربـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف ،ف ـجــر
أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،م ـع ـس ـكــرات وم ـس ـتــودعــات
للحوثيني في مناطق متفرقة داخل الحديدة.
ّ
وذك ــر أن خـمــس غ ــارات اسـتـهــدفــت معسكر
النجدة ،ومواقع في محيط الكلية البحرية
بـمـعـسـكــر ال ـج ـبــانــة .ب ــدوره ــا ،ذكـ ــرت وكــالــة
أنباء «سبأ» ،التابعة للحوثيني ،أن «طيران
العدوان (التحالف) استهدف مناطق متفرقة
ُ
بـمــديـنــة ال ـحــديــدة بـ ــ 4غ ـ ــارات» .ول ــم تـعــرف
نتائج الـغــارات غير املسبوقة داخــل املدينة

الواقعة على البحر األحمر منذ توقيع اتفاق
استوكهولم أواخ ــر  .2018وأعـلــن التحالف،
فــي ب ـيــان نـشــرتــه وكــالــة األن ـب ــاء الـسـعــوديــة
ّ
(واس) ،أن غاراته الجوية «استهدفت عملية
تخزين أسلحة بمعسكر ال ـقــوات البحرية،
ت ــم نـقـلـهــا م ــن مـيـنــاء ال ـحــديــدة تـحــت غـطــاء
تجاري» .ووصف التحالف ميناء الحديدة،
الـخــاضــع لـسـيـطــرة الـحــوثـيــن ،بــأنــه تـحـ ّـول
إل ــى «ثـكـنــة عـسـكــريــة ي ـهــدد األم ــن اإلقليمي
والدولي» .يشار إلى أن ميناء املدينة يعتبر
ال ـش ــري ــان الــرئ ـي ـســي ملـ ــرور امل ـس ــاع ــدات إلــى
ماليني اليمنيني.
كـمــا أع ـلــن الـتـحــالــف ،فــي ب ـيــان آخ ــر ،تنفيذ
«ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة واسـ ـ ـع ـ ــة» ل ـش ــل ق ـ ــدرات
الحوثيني فــي عــدد مــن املحافظات اليمنية.
وقــال« :نتتبع القيادات اإلرهابية املسؤولة
ع ــن اسـ ـتـ ـه ــداف امل ــدنـ ـي ــن .ول ـي ـس ــوا بـمـنــأى
عــن الـتـعــامــل» ،فــي إش ــارة إلــى ق ــادة جماعة
«أنـ ـص ــار ال ـل ــه» (ال ـح ــوث ـي ــن) .ول ـفــت إل ــى أن
العملية العسكرية تأتي «استجابة للتهديد
ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية املدنيني
من الهجمات» .ووفقًا لوسائل إعالم حوثية،
ّ
فقد شن الطيران الحربي 6 ،غارات في محيط
م ـطــار ص ـن ـعــاء ،وغ ـ ــارات مـتـفــرقــة عـلــى مقر
وزارة الــدفــاع فــي منطقة التحرير ،ومحيط
دائرة املشاة العسكرية في باب اليمن.
وأعلن التحالف ،في بيان ثالث« ،تنفيذ 12
عملية استهداف ضد املليشيات (الحوثية)
فـ ــي م ـ ـ ــأرب خـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة امل ــاضـ ـي ــة».
وأضـ ــاف أن «االس ـت ـهــدافــات دم ــرت  4آلـيــات
عسكرية ،وقضت على أكثر مــن  60عنصرًا
إرهابيًا».
في املقابل ،حذر وكيل الهيئة العامة للطيران
املدني ،التابع إلى الحوثيني ،رائد جبل ،في
مـقــابـلــة م ــع «س ـب ــأ» أم ــس الـخـمـيــس ،م ــن أن

يسيطر الحوثيون على ميناء الحديدة (فرانس برس)

اعتبر التحالف أن
تحول إلى
ميناء الحديدة
ّ
ثكنة عسكرية
أعلن الجيش اليمني
السيطرة على مناطق
في محافظة صعدة

«اس ـت ـمــرار تـحــالــف ال ـع ــدوان فــي اسـتـهــداف
م ـح ـي ــط وم ـ ــراف ـ ــق مـ ـط ــار صـ ـنـ ـع ــاء ال ــدول ــي
س ـيــؤثــر سـلـبــا ع ـلــى امل ــاح ــة ال ـجــويــة وأم ــن
وسالمة املطار ،وجهوزيته الفنية وخدماته
التي ّ
يقدمها للرحالت األممية واملنظمات
اإلنـســانـيــة الــدول ـيــة واإلغــاث ـيــة الـعــامـلــة في
اليمن» .وكرر «الدعوة إلى األمم املتحدة إلى
ال ــوف ــاء بــالـتــزامــاتـهــا لـحـمــايــة امل ـطــار مــن أي

استهداف ،لضمان استمرار تقديم خدماته
املالحية والتشغيلية لرحالت األمم املتحدة
واملنظمات التابعة لها واملنظمات اإلنسانية
الدولية العاملة في اليمن.
ك ـم ــا اع ـت ـب ــر ن ــائ ــب م ــدي ــر دائـ ـ ـ ــرة ال ـتــوج ـيــه
املعنوي للقوات املسلحة التابعة للحوثيني
العميد عبدالله بن عامر ،بحسب «سبأ» ،أن
عملية استهداف اإلم ــارات «حققت أهدافها
ب ـن ـجــاح» .وقـ ــال إن «الـ ــرد الـيـمـنــي امل ـشــروع
تمكن مــن ض ــرب قــاعــدة األم ــن واالس ـت ـقــرار،
وه ــي الـقــاعــدة الـتــي يـقــوم عليها االقـتـصــاد
اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ه ـ ـنـ ــاك أض ـ ـ ــرارا
م ـبــاشــرة وأخـ ــرى غـيــر م ـبــاشــرة ستتكشف
خالل الفترة املقبلة».
م ـقــابــل ذلـ ــك ،ك ــان ال ـج ـيــش الـيـمـنــي املــوالــي
للشرعية ،يعلن في بيان للمركز اإلعالمي
للقوات املسلحة ،أمــس الخميس ،السيطرة
ع ـلــى م ـنــاطــق ف ــي مـحــافـظــة ص ـع ــدة ،شـمــال
غــربــي ال ـب ــاد .وقـ ــال« :شـنــت ق ــوات الجيش
هجومًا من عدة محاور في مديرية الصفراء،
ش ـم ــال ــي م ـح ــاف ـظ ــة صـ ـ ـع ـ ــدة» .وأشـ ـ ـ ــار إل ــى
«تمكنها مــن تـحــريــر مـنــاطــق استراتيجية
(لــم يسمها) وســط خسائر بشرية ومادية

كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي» .وفي
تداعيات الهجوم على أبوظبي ،قال الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،فــي مؤتمر صحافي
في البيت األبيض بمناسبة مرور عام على
ّ
توليه الرئاسة ،مساء األربعاء ،إن الواليات
املـتـحــدة ت ــدرس إع ــادة تصنيف الحوثيني
«جماعة إرهابية» .لكن بايدن أقر بأن إنهاء
ال ـص ــراع بــن الـحــوثـيــن وك ــل مــن الحكومة
ال ـي ـم ـن ـيــة امل ـع ـت ــرف ب ـهــا دولـ ـي ــا وال ـت ـحــالــف
الـ ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة «س ـي ـكــون صعبًا
ج ـ ـدًا» .وك ــان مــوقــع «أك ـس ـيــوس» األمـيــركــي
ّ
ذك ــر ،ال ـثــاثــاء امل ــاض ــي ،أن اإلم ـ ــارات طلبت
من أميركا إعــادة تصنيف الحوثيني ضمن
قــوائــم اإلره ــاب .ونقل عــن مـســؤول إمــاراتــي
ّ
ق ــول ــه إن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلمـ ــاراتـ ــي عبد
ال ـلــه ب ــن زايـ ــد طـلــب خ ــال مـكــاملــة م ــع وزي ــر
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،اإلثنني
املاضي ،إعادة تصنيف الحوثيني في قوائم
اإلرهاب.
ورح ـ ـبـ ــت س ـ ـفـ ــارة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي واش ـن ـط ــن
ب ـت ـص ــري ــح بـ ــايـ ــدن .وكـ ـتـ ـب ــت ،فـ ــي ت ـغ ــري ــدة،
أن «املـ ـس ــأل ــة واض ـ ـحـ ــة  -إطـ ـ ــاق ص ــواري ــخ
بــال ـس ـت ـيــة وص ـ ــواري ـ ــخ ك ـ ــروز ع ـل ــى أه ـ ــداف

مدنية ،ومواصلة الـعــدوان» وتحويل مسار
امل ـس ــاع ــدات املــوج ـهــة إل ــى ال ـش ـعــب الـيـمـنــي.
وكتب السفير السعودي لــدى اليمن محمد
آل جابر ،في تغريدة ،أن على األمــم املتحدة
واملجتمع الــدولــي عــدم إبــداء أي تسامح مع
حركة الحوثيني ومحاسبتها ،ألنها «تشجع
منظمات إرهابية أخــرى على القيام بنفس
السلوك».
ي ـشــار إل ــى أن ب ــاي ــدن ك ــان أل ـغــى قـ ــرار إدارة
الــرئ ـيــس ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب الـقــاضــي
بتصنيف الحوثيني ضمن قــوائــم اإلره ــاب،
بدءًا من  16فبراير/شباط  2021بعد أقل من
ً ّ
شهر على توليه منصبه ،قائال إن استمرار
ق ـ ـ ــرار اإلدارة ال ـس ــاب ـق ــة ي ـح ــد مـ ــن إي ـص ــال
املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني.
فــي غـضــون ذل ــك ،ذك ــرت صحيفة «يديعوت
أحـ ــرونـ ــوت» ،أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،أن اإلم ـ ــارات
طلبت من شركة «سكاي لــوك» اإلسرائيلية
ألنظمة الدفاع دعمًا بعد هجوم الحوثيني.
ونـقـلــت عــن م ـصــادر فــي تــل أبـيــب قــولـهــا إن
اإلم ــارات تتطلع إلــى توسيع ترسانتها من
أنظمة الــدفــاع اإلسرائيلية ،وإن هــذا القرار
جاء بعد الهجوم األخير على أبوظبي.

أك ــد وف ــد أمـيــركــي ي ــزور ال ـس ــودان ،أمــس
الخميس ،أن بالده لن تستأنف املساعدة
املتوقفة للحكومة السودانية قبل إنهاء
العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية
تعكس إرادة الـشـعــب .وذك ــرت الـسـفــارة
األمـيــركـيــة فــي الـخــرطــوم ،فــي صفحتها
ع ـل ــى «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ،أن مـ ـس ــاع ــدة وزيـ ــر
الخارجية للشؤون األفريقية مولي في،
واملبعوث الخاص للقرن األفريقي ديفيد
ساترفيلد ،أكــدا أن الــواليــات املتحدة لن
تستأنف املساعدة لحكومة السودان في
غـيــاب إنـهــاء العنف واسـتـعــادة حكومة
بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب.
وأضــافــت« :فــي اجتماعات مــع قطاعات
واسعة من املجتمع املدني في السودان،
ش ـ ــارك ـ ــت م ـ ـسـ ــاعـ ــدة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
واملـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ـخـ ــاص ل ـل ـق ــرن األف ــري ـق ــي
الشعب السوداني قلقهم العميق بشأن
تـعـطـيــل االن ـت ـق ــال ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ودانـ ــا
ب ـشــدة اس ـت ـخــدام ال ـق ــوة غـيــر املتناسبة
ضــد املـتـظــاهــريــن ،خـصــوصــا اسـتـخــدام
الـ ــذخ ـ ـيـ ــرة الـ ـحـ ـي ــة والـ ـعـ ـن ــف ال ـج ـن ـســي
وممارسة االحتجاز التعسفي» ،وأشارت
إل ـ ــى أن امل ـج ـت ـم ـعــن «ط ــالـ ـب ــوا ب ــإج ــراء
تحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات
واإلصـ ــابـ ــات ال ـت ــي حـصـلــت ومـحــاسـبــة
كــل املـســؤولــن عـنـهــا» ،وأردف ــت« :عــرض
ال ـقــادة العسكريون للمجلس السيادي
الـ ــذيـ ــن الـ ـتـ ـق ــت بـ ـه ــم مـ ـس ــاع ــدة ال ــوزي ــر
وامل ـب ـعــوث ال ـخ ــاص ال ـتــزام ـهــم بــالـحــوار
الــوط ـنــي ال ـشــامــل واالن ـت ـق ــال الـسـيــاســي
وتــأس ـيــس ح ـكــومــة ي ـقــودهــا مــدن ـيــون».
وذكـ ـ ــرت ال ـس ـف ــارة أن «م ـس ــاع ــد ال ــوزي ــر
واملـ ـبـ ـع ــوث الـ ـخ ــاص أك ـ ــدا أن ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة سـتـنـظــر ف ــي ت ــداب ـي ــر مل ـســاء لــة
املسؤولني عــن الفشل واملـضــي قدمًا في
تحقيق ه ــذه األه ـ ــداف ،وحـثــا عـلــى رفــع
حالة الطوارئ كتدبير مهم لبناء الثقة».
ّ
وأي ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـس ــاع ــدة ال ـ ــوزي ـ ــر واملـ ـبـ ـع ــوث
الخاص ،وفق البيان ،العملية السياسية
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـه ـل ـه ــا ب ـع ـث ــة األمـ ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
املـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة ف ـ ــي االنـ ـتـ ـق ــال

تعهد القضاة
ّ
السودانيون بحماية
المواطنين من العنف

بـ ــال ـ ـسـ ــودان «ي ــونـ ـيـ ـت ــام ــس» ،كــوس ـي ـلــة
ملساعدة أصحاب املصلحة املدنيني في
تحديد طريق مشترك للتغلب على املأزق
الـسـيــاســي والـتـعـهــد بــالــدعــم األمـيــركــي
الكامل .واتفق الوفد مع رئيس مجلس
السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
ونائبه محمد حمدان دقلو على دخول
األطـ ـ ــراف ال ـس ــودان ـي ــة ف ــي حـ ــوار وطـنــي
شــامــل ،يـضــم جـمـيــع ال ـقــوى السياسية
واملـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء «املـ ــؤت ـ ـمـ ــر
الــوطـنــي» ،وهــو حــزب الــرئـيــس املخلوع
عمر البشير ،للتوصل إلى توافق وطني
ل ـل ـخ ــروج م ــن األزم ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة .وطـبـقــا
لبيان مجلس الـسـيــادة ،فــإن املجتمعني
ات ـف ـق ــوا ع ـلــى ت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة ك ـف ــاءات
وطـنـيــة مستقلة يـقــودهــا رئ ـيــس وزراء
مدني ،الستكمال مهام الفترة االنتقالية
م ـ ــع إج ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـعـ ــديـ ــات عـ ـل ــى ال ــوث ـي ـق ــة
الدستورية ،لتواكب التطورات الجديدة
وأي ـضــا االت ـف ــاق عـلــى إجـ ــراء انـتـخــابــات
حرة ونزيهة بنهاية الفترة االنتقالية.
مـيــدانـيــا ،اسـتــأنــف ال ـســودان ـيــون ،أمــس،
مـ ــواكـ ــب الـ ــرفـ ــض ل ــانـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري
بمليونية جــديــدة فــي ال ـخــرطــوم ومــدن
أخــرى بعيدة .وتجمع آالف املتظاهرين
م ــن ن ـقــاط م ـت ـعــددة بــالـعــاصـمــة ،وزاروا
م ـن ــازل أس ــر «شـ ـه ــداء ال ـ ـثـ ــورة» ،ق ـبــل أن
ي ـتــوج ـهــوا إلـ ــى ش ـ ــارع ال ـس ـت ــن ،شــرقــي
الخرطوم ،وهو املكان املخصص ملوكب
العاصمة ،عكس املــواكــب السابقة التي
كانت تتجه إلى محيط القصر الرئاسي.
وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــور ن ـ ــوع ـ ــي ل ـ ـلـ ــرفـ ــض ال ـ ـعـ ــام
لالنتهاكات ضد املدنينيّ ،
وجــه القضاء
السوداني رسالة إلــى مجلس السيادة،
طالبه فيها ببذل كل ما هو متاح وممكن
ألجــل حـمــايــة الـشـعــب وصـيــانــة حقوقه،
والوقف الفوري لكافة أشكال االعتداءات
ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى امل ــواط ـن ــن ع ـنــد خ ــروج
امل ــواك ــب وال ـت ـظــاهــرات .وتـعـ ّـهــد الـقـضــاة
بــاتـخــاذ كــل مــا يـلــزم مــن إجـ ــراءات تكفل
أو تساهم فــي حماية املــواطـنــن وحفظ
أرواحـ ـه ــم وص ـي ــان ــة ح ـقــوق ـهــم املـكـفــولــة
بـمــوجــب الــدس ـتــور وال ـق ــان ــون .وش ـ ّـددت
الــرســالــة عـلــى أهـمـيــة إخـ ــراج ال ـبــاد من
الراهنة في أسرع وقت ممكن.
أزمتها
ّ
وسبق أن وقع أكثر من  40قاضيًا ،مساء
أول من أمس األربعاء ،على مذكرة دانت
م ــا ت ـق ــوم ب ــه ال ـس ـل ـطــات ال ـع ـس ـكــريــة من
مـخــالـفــات لـكــل املــواث ـيــق وال ـع ـهــود ،منذ
انقالبها فــي  25أكـتــوبــر /تشرين األول
املـ ــاضـ ــي ،ومـ ــارسـ ــت ،وف ـق ــا مل ــا جـ ــاء فــي
ال ـب ـيــان ،أب ـشــع انـ ــواع االن ـت ـهــاكــات بحق
املتظاهرين ،ما «أدى إلى استشهاد أكثر
من  70شخصًا» .وطالب القضاة بالوقف
ال ـفــوري للقتل خ ــارج ال ـقــانــون والعنف
املفرط تجاه املتظاهرين السلميني ،وأال
تـمـ ّـر مــن دون تقديم مرتكبيها للعدالة
حتى ال يفلتوا من العقاب.
ّ
وتتكتم سلطات االنقالب العسكري ،منذ
األربعاء ،على زيــارة وفد إسرائيلي إلى
الخرطوم .وكشفت تسريبات صحافية
ً
أن الــوفــد الـتـقــى ك ــا مــن رئـيــس مجلس
الـسـيــادة عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،ونائبه
مـحـمــد ح ـمــد دق ـلــو (ح ـم ـيــدتــي) ،وتــركــز
ال ـن ـقــاش ح ــول م ـل ـفــات أم ـن ـيــة وال ــوض ــع
السياسي في السودان.

العراق :خالفات كردية على منصب رئاسة الجمهورية
تتصاعد حدة الخالفات
الكردية بشأن منصب
رئاسة الجمهورية
العراقية ،مع تمسك
االتحاد الوطني
الكردستاني ببرهم
صالح ،وطرح الحزب
الديمقراطي الكردستاني
اسم وزير الخارجية األسبق
هوشيار زيباري
بغداد ـ عادل النواب

يتمسك االتحاد الوطني الكردستاني ببرهم صالح رئيسًا للعراق (فابريس كوفريني/فرانس برس)

ب ــالـ ـت ــوازي م ــع اتـ ـس ــاع حـ ــدة ال ـخ ــاف ــات فــي
بغداد حيال ملف تشكيل الحكومة العراقية
الجديدة ،تتفاقم األزمة بني القوى السياسية
ال ـك ــردي ــة ع ـلــى م ـلــف اخ ـت ـي ــار رئ ـي ــس جــديــد
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة .وجـ ـ ــرى الـ ـع ــرف الـ ـس ــائ ــد فــي
الـبــاد عقب الـغــزو األمـيــركــي للبالد فــي عام
 2003على تولي شخصية كردية للمنصب
ال ــذي يعتبر تـشــريـفـيــا ،إذ حـصــر الــدسـتــور
الجديد للبالد جميع الصالحيات التنفيذية
بـيــد رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء .وي ـصــر ح ــزب االت ـحــاد
الوطني الكردستاني من معقله التقليدي في
مدينة السليمانية بزعامة بافل الطالباني،
على تجديد الــواليــة للرئيس الحالي برهم
صالح ،وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ال ـح ــاك ــم ف ــي أربـ ـي ــل ،بــزعــامــة
مسعود البارزاني ،والذي طرح رسميًا وزير
الخارجية األسبق هوشيار زيباري مرشحًا

منافسًا لصالح .وبحسب مصادر سياسية
مطلعة في أربيل والسليمانية ،فإن اجتماعًا
كـ ــان مـ ـق ــررًا أمـ ــس ال ـخ ـم ـيــس ب ــن الـجــانـبــن
لبحث األزمة ،تم تأجيله ملوعد آخر من دون
تـحــديــده ،بسبب ع ــدم وج ــود أي تغيير في
موقفي الـحــزبــن ،مــع تـحــركــات لشخصيات
كــرديــة تحظى بقبول مــن الـطــرفــن فــي طرح
مبادرة توافق .وقال أحد املصادر لـ«العربي
الجديد» ،إن «اإلخفاق في التوصل لتفاهمات
لغاية اآلن ناتج عن رفض الحزب الديمقراطي
ال ـت ـجــديــد ل ـبــرهــم ص ــال ــح ،وط ـ ــرح اسـ ــم آخــر
مـ ــن ق ـب ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي
ق ــد يـ ـس ـ ّـرع ف ــي االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق» .وأعـ ـل ــن ال ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ،ف ــي أول جـلـســة ل ــه ف ــي  9يـنــايــر/
كانون الثاني الحالي ،بعد انتخاب رئاسة
امل ـج ـل ــس ،ع ــن ف ـتــح بـ ــاب ال ـتــرش ـيــح ملنصب
رئيس الجمهورية وأعـطــى مهلة مدتها 15
يومًا ،وهي املهلة املثبتة في الدستور ،على
أن تعقد فــي الـيــوم األخـيــر للمهلة املــذكــورة
جلسة بــرملــانـيــة للتصويت عـلــى املرشحني
لشغل منصب رئيس الجمهورية ،ما يعني
أن على القوى السياسية الكردية االتفاق قبل
انتهاء هــذه املــدة الـتــي لــم يبق عليها سوى
أيام قليلة جدًا.
ل ـكــن الـخـبـيــر ف ــي ال ــدس ـت ــور ال ـع ــراق ــي ط ــارق
حـ ــرب ،ق ــال ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «امل ــدة
الدستورية لعقد جلسة البرملان املخصصة
النـ ـتـ ـخ ــاب رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـج ــدي ــدة
مجمدة حاليًا ،وفقًا لألمر الــوالئــي الصادر
ّ
عن املحكمة االتحادية العليا ،الذي عطل أمر
البرملان بصورة كاملة ،من ناحية التشريع
والعمل الــرقــابــي» .وأض ــاف حــرب أن «حسم
اإلبقاء على املدة الدستورية الحالية أو عدم
احتسابها أو تمديد هــذه املــدة ،يعتمد على
قرار املحكمة االتحادية بشأن جلسة البرملان
األولى ،فإذا ردت الدعوى ،فاملدة الدستورية

تسير كما هي ،لكن إذا قبلت الدعوى ،فاملدة
ستمدد وتعيد هيئة رئاسة البرملان الجديدة
ب ــاب الـتــرشـيــح ملنصب رئـيــس الـجـمـهــوريــة،
وتعطي مدة  15يومًا جديدة».
من جهته ،رأى القيادي في االتحاد الوطني
ـث
الـكــردسـتــانــي غـيــاث ال ـســورجــي ،فــي حــديـ ٍ
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «الـخــافــات داخــل
ال ـب ـيــت ال ـس ـيــاســي الـ ـك ــردي م ــا زال ـ ــت قــائـمــة
حــول مرشح رئاسة الجمهورية ،وال تغيير
إيجابيًا في امللف» ،وكشف عن «اجتماع مهم
سيعقد خــال اليومني املقبلني بــن االتحاد
الوطني الكردستاني والـحــزب الديمقراطي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،ب ـه ــدف ح ـســم الـ ـخ ــاف على
مرشح منصب رئاسة الجمهورية ،واالتفاق
على مرشح واحــد والــذهــاب به إلــى البرملان
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ثـ ـق ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة
املـ ـطـ ـلـ ـق ــة» .وب ـ ـ ـ ّـن الـ ـس ــورج ــي أن «االت ـ ـحـ ــاد
الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي م ـصــر ع ـلــى تــرشـيــح
برهم صالح لوالية ثانية لرئاسة الجمهورية
وهو مرشحه الوحيد ،والحزب الديمقراطي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ي ــرف ــض ه ـ ــذا ال ـت ــرش ـي ــح ألن
هناك خالفًا شخصيًا معه ،وهذا هو جوهر
ال ـخ ــاف ب ــن ال ـح ــزب ــن ،ف ـه ـنــاك ش ـبــه ات ـفــاق
على أن هــذا املنصب هــو مــن حصة االتحاد
الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي» .وخـتــم الـقـيــادي في
االت ـح ــاد الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي بــال ـقــول إن
«إعـ ــان ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي الـكــردسـتــانــي
ترشيح هوشيار زيباري ،هو مجرد مناورة
ومـ ـح ــاول ــة ض ـغ ــط ع ـل ـي ـنــا مـ ــن أج ـ ــل تـغـيـيــر
مرشحنا (بــرهــم صــالــح) ،فــا أعتقد أن هذا
ال ـتــرش ـيــح حـقـيـقــي ،ب ــل ه ــو لـلـضـغــط علينا
لتغيير صالح بمرشح آخر ليس إال».
مــن جـهـتــه ،أك ــد عـضــو ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي الـ ـح ــاك ــم فـ ــي أرب ـ ـيـ ــل م ـه ــدي
ـث م ـ ــع «الـ ـع ــرب ــي
عـ ـب ــد الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم ،ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ـ ٍ
ال ـج ــدي ــد»« ،اس ـت ـم ــرار ال ـخ ــاف م ــع االت ـح ــاد

تفاهمات الصدر وقاآني

كشف القيادي في تحالف «اإلطار التنسيقي» ،الذي يضم القوى السياسية
العراقية المقربة من طهران ،أحمد الموسوي ،لـ«العربي الجديد»،
أمس األربعاء ،أن لقاء زعيم «فيلق
القدس» اإليراني إسماعيل قاآني،
يــوم االثنين الماضي ،في مدينة
النجف ،مــع زعيم التيار الصدري
مقتدى الــصــدر (الــصــورة) «أســس
لتفاهمات مهمة قد تتضح أكثر
في األيام المقبلة» .واعتبر أن عدم
اإلعــان عن اللقاء هدفه «عدم
الرغبة في إضعاف موقف الصدر
أمام جماهيره».

الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي حــول منصب رئاسة
الجمهورية خالل املرحلة املقبلة» ،واعتبر أن
«الحوارات مع االتحاد الوطني الكردستاني
لم تتوقف ،لكن كل هذه الجهود لم تتوصل
إل ــى أي ات ـف ــاق ح ــول م ــرش ــح م ــوح ــد للبيت
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي ملـ ـنـ ـص ــب رئـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
خـصــوصــا أن ــه لــديـنــا م ــؤش ــرات ومــاحـظــات
على برهم صــالــح» .وأض ــاف عبد الكريم أن
«التفاوض مستمر بني الحزب الديمقراطي
الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني،
بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي على مرشح
م ـن ـصــب رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ق ـب ــل مــوعــد
جلسة البرملان العراقي املخصصة النتخاب
الرئيس الجديد ،كما أن الحزب الديمقراطي

الـكــردسـتــانــي يستطيع حـســم ه ــذا املنصب
له من خــال حلفائه من األطــراف السياسية
خارج البيت الكردي» ،في إشارة إلى التقارب
ب ــن م ـس ـع ــود الـ ـب ــارزان ــي وم ـق ـت ــدى ال ـص ــدر
وتحالفي «تقدم» و«عــزم» ،مستدركًا بالقول
إن «الحزب الديمقراطي يريد موقفًا سياسيًا
كرديًا موحدًا في بغداد».
أمــا عضو اإلطــار التنسيقي علي الفتالوي،
ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
ف ـقــال فــي حــديـ ٍ
«اخـتـيــار مــرشــح رئــاســة الـجـمـهــوريــة منوط
بالقوى السياسية الكردية ،لكن هذا األمر ال
يعني أنهم يفرضون مرشحًا ما على باقي
األط ــراف السياسية» ،وأض ــاف أن «األط ــراف
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد ل ــديـ ـه ــا مـ ــؤشـ ــرات

ومالحظات على ترشيح برهم صالح لوالية
ث ــان ـي ــة ،وال ـت ـج ــدي ــد ل ــه م ــرف ــوض خـصــوصــا
م ــن ق ـب ــل قـ ــوى اإلط ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ،ك ـم ــا أن
ترشيح هوشيار زيباري لهذا املنصب عليه
تحفظات ورفــض من قوى سياسية أخــرى».
وأضــاف الفتالوي« :املرشح الكردي لرئاسة
الـجـمـهــوريــة يـجــب أن يحظى بمقبولية كل
األطراف السياسية العراقية ،وليس الكردية
ف ـق ــط ،فــان ـت ـخــاب هـ ــذا امل ــرش ــح ي ـح ـتــاج إلــى
أغلبية في البرملان ،وهــذه األغلبية ال يمكن
أن تتحقق دون دعــم كل الكتل ملرشح واحد
يمثل البيت الكردي ويحظى بموافقة الكتل
السياسية ،وتحديدًا الشيعية منها».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اع ـت ـبــر امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي علي
حديث مع «العربي الجديد» ،أن
البيدر ،في
ٍ
«ال ـخــاف داخ ــل الـبـيــت ال ـكــردي قــابــل للحل،
وهــو خــاف لــم يصل إلــى مرحلة االن ـســداد،
ف ــأط ــراف ه ــذا ال ـب ـيــت ي ــدرك ــون ج ـي ـدًا أن من
مصلحتهم الذهاب موحدين إلى التفاوض
مــع الـقــوى السياسية فــي العاصمة بـغــداد».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــدر« :ن ـت ــوق ــع ت ــوص ــل ال ـح ــزب
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني
ال ـكــردس ـتــانــي إلـ ــى ح ـل ــول ت ــرض ــي الـطــرفــن
ف ــي م ــا يـخــص مــرشــح رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة،
خصوصًا أنهما سيكونان مجبرين على حل
الخالفات ،ألن هناك مناصب يجب أن تقسم
بالتراضي بني الطرفني ،ســواء في بغداد أو
حتى فــي إقليم كــردسـتــان» .وأض ــاف البيدر
أن «ق ـض ـيــة وجـ ــود ال ـعــامــل ال ـخ ــارج ــي لحل
الـخــاف داخ ــل البيت ال ـكــردي بـشــأن مرشح
رئاسة الجمهورية أمر وارد جدًا ،فالتدخالت
الـخــارجـيــة ،بطبيعة ال ـحــال ،ال تقتصر فقط
على البيت السياسي الشيعي ،بــل الـكــردي
والـ ـسـ ـن ــي ف ـي ـه ـمــا ت ــدخ ــل وعـ ــامـ ــل خ ــارج ــي
يعمل أيضًا على تقريب وجهات النظر بني
املتخاصمني داخل املكون الواحد».
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شرق
غرب
المركزي الفلسطيني
يبحث االستيطان
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
الفلسطيني سليم الزعنون ،أمس
الخميس ،أنــه تقرر دعــوة املجلس
املركزي الفلسطيني لالنعقاد في
مدينة رام الله في  6فبراير/شباط
امل ـق ـب ــل .وأضـ ـ ــاف ف ــي تـصــريـحــات
صـ ـح ــافـ ـي ــة «إن دورة امل ـج ـل ــس
املـ ـ ــركـ ـ ــزي املـ ـقـ ـبـ ـل ــة سـ ـتـ ـن ــاق ــش مــا
تتعرض لــه القضية الفلسطينية
من حــرب استعمارية استيطانية
م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــامـ ـ ــل أرض ـ ـنـ ــا
الفلسطينية ،تـحــديـدًا فــي مدينة
القدس املحتلة».
(العربي الجديد)
إبعاد أفراد من
آل صالحية عن مسكنهم
قررت املحكمة املركزية اإلسرائيلية
في القدس املحتلة ،أمس الخميس،
إبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ع ــائـ ـل ــة
صالحية ،من بينهم صاحب املنزل
م ـح ـمــود صــال ـح ـيــة مل ــدة ش ـه ــر ،عن
مكان سكنهم في حي الشيخ جراح
بمدينة القدس ،بعد يوم واحد على
اعتقالهم وهدم منزلي العائلة.
(العربي الجديد)
سد النهضة :إثيوبيا
متمسكة بموقفها
ومصر تدفع للتفاوض

طالب رئيس الــوزراء اإلثيوبي أبي
أحـمــد (الـ ـص ــورة) ،أم ــس الخميس،
ك ــا م ــن م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان بتغيير
خ ـطــاب ـي ـه ـمــا ب ـش ــأن س ــد ال ـن ـه ـضــة،
ال ــذي ت ـشــرع ب ــاده ف ــي بـنــائــه «مــن
أج ـ ــل ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـي ــة ،بــال ـش ـكــل
ال ــذي يـعـلــي خ ـطــاب ب ـنــاء ال ـســام».
وأضـ ــاف« :غــالـبــا مــا تـكــون الـفــوائــد
التي تعود على بـلــدان املصب غير
ملموسة بدرجة كبيرة» .في املقابل،
اعـتـبــر وزيـ ــر الـ ــري امل ـص ــري محمد
عـبــد ال ـعــاطــي ،أن «املـمــاطـلــة بملف
سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ل ـي ـس ــت فـ ــي ص ــال ــح
أحــد وتـحــديـدًا إثيوبيا» ،الفتًا إلى
أن «ال ـت ــواص ــل وال ـت ـف ــاوض بحسن
نية للوصول إلــى حـلــول تـكــون في
صــالــح الجميع ،أقـصــر طــريــق لحل
املشكالت».
(العربي الجديد)

ليبيا :دعم أممي
وقطري للعملية
االنتخابية
أكـ ــدت األمـ ــم امل ـت ـحــدة ودول ـ ــة قـطــر،
أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إلـ ــى
دع ـ ــم ق ـ ــوي ومـ ــوحـ ــد مـ ــن امل ـج ـت ـمــع
الــدولــي للشعب الـلـيـبــي وللعملية
االنتخابية .جــاء ذلــك وفــق تغريدة
نشرتها املستـشارة الخاصة لألمني
ال ـ ـعـ ــام األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى لـيـبـيــا
سـتـيـفــانــي ول ـيــامــز ع ـلــى حـســابـهــا
على «تويتر» ،عقب لقاء عقدته في
طــرابـلــس مــع السفير الـقـطــري لدى
ليبيا خــالــد الــدوســري .وأردف ــت أن
ال ــدوس ــري «أع ــرب خ ــال الـلـقــاء عن
دعــم حكومة ب ــاده الـكــامــل لجهود
األمم املتحدة في ليبيا».
(األناضول)
تقدم بطيء
في مفاوضات فيينا

ش ـ ـ ّـدد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـفــرنـســي
ج ـ ــان-إي ـ ــف ل ـ ــودري ـ ــان (ال ـ ـص ـ ــورة)،
أم ــس الـخـمـيــس ،عـلــى أن ــه ال يمكن
للمفاوضات املنعقدة في فيينا بني
الـقــوى الـكـبــرى وإي ــران أن «تمضي
بـ ـه ــذا ال ـ ـبـ ــطء» الـ ـ ــذي س ـي ـج ـعــل مــن
إع ــادة إح ـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي أم ـرًا
ً
ّ
التقدم الذي تم
مستحيال .ووصف
إحــرازه في املحادثات بأنه «جزئي
وخـجــول وب ـطــيء» .مــن جهته ،رأى
وزيــر الخارجية األمـيــركــي أنتوني
بلينكن أنه في اإلمكان إعادة إحياء
االت ـف ــاق ب ـعــدمــا ت ــم تـحـقـيــق «ت ـقــدم
مـتــواضــع» فــي امل ـحــادثــات ،معتبرًا
أن «العودة إلى االمتثال املتبادل ال
تزال ممكنة».
(فرانس برس)
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على الرغم من اجتماع مختلف األحزاب والجبهات المعارضة النقالب
الرئيس التونسي قيس سعيّد ،على مبدأ مناهضة هذا االنقالب
ومقاومته ،إال أن ذلك لم يسهم في توحدها تحت سقف واحد
وفي جبهة مشتركة

القضاء يتحدى
أعلن المجلس األعلى للقضاء في
تــونــس ،أن أعــضــاءه «سيواصلون
القيام بمهامهم بقطع النظر»
عــن مــرســوم الرئيس قيس سعيّد،
بوضع حــد المتيازاتهم .ومساء
األربعاء ،أصدر سعيّد ،مرسوما ينص
على «وضع حد للمنح واالمتيازات»
المخولة ألعضاء المجلس األعلى
لــلــقــضــاء .وأمـــل رئــيــس المجلس
يوسف بوزاخر في تصريح إذاعــي
أمــس «أال يكون هــذا األمــر الرئاسي
وسيلة للضغط على المجلس»،
مشددًا على أنه «ال يمكن المساس
بالبناء الدستوري للسلطة القضائية».

معارضة مشتتة

مناهضة انقالب سعيّد
غير كافية إلنهاء االنقسام

تونس ـ آدم يوسف

ت ـحــول ال ـخــافــات األيــديــولــوجـيــة
واالخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة دون
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع امل ـ ـعـ ــارضـ ــن
الن ـق ــاب ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي ق ـيــس سـعـ ّـيــد،
تحت سقف واحــد ،على الرغم من املحاوالت
واملساعي في هذا اإلطار ،واملدفوعة بتصاعد
مخاطر استبداد نظام االنقالب واستهدافه
لكل الطيف الحزبي والسياسي في تونس.
وت ـج ـم ـع ــت ال ـ ـقـ ــوى ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
املـ ـع ــارض ــة ل ــانـ ـق ــاب فـ ــي اح ـت ـج ــاج ــات 14
يناير/كانون الثاني الحالي في ذكرى الثورة
ّ
بـشـكــل الف ــت .غـيــر أن ن ــزول امل ـعــارضــن إلــى
الشارع كان محكومًا ّ
بتفرق االحتجاجات في

أمــاكــن مختلفة فــي إطــار إظـهــار االختالفات
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة وال ـف ـك ــري ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
وح ــدة القضية واألهـ ــداف .وسـ ّـجـلــت األنهج
(م ـت ـف ــرع ــات م ــن شـ ـ ــارع رئ ـي ـس ــي) امل ـح ــاذي ــة
ل ـشــارع الـحـبـيــب بــورقـيـبــة وس ــط الـعــاصـمــة،
نـ ــزول ال ـع ــدي ــد م ــن األح ـ ـ ــزاب والـشـخـصـيــات
واالئ ـت ــاف ــات املــدن ـيــة وامل ــواط ـن ـي ــة ،امل ـنــاديــة
ب ــاس ـت ـع ــادة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وإح ـ ـيـ ــاء ذك ــرى
«الثورة املسلوبة».
غير أن مراقبني اختزلوا التحركات في ثالث
عائالت سياسية وتجمعات حزبية ،أكبرها
التي جمعت حركة النهضة بحراك «مواطنون
ضــد االن ـق ــاب» وع ــدد مــن األحـ ــزاب الـثــوريــة
ع ـلــى غـ ــرار «ح ـ ــراك تــونــس اإلرادة» وحــركــة
«وفاء» وحزب «املؤتمر» وعائالت الضحايا

بوادر دكتاتورية

انتقدت حركة «النهضة» االعتداءات على المتظاهرين في  14يناير/
كانون الثاني الحالي .وقال المتحدث باسمها عماد الخميري ،خالل
مؤتمر صحافي أمس ،إن األساليب
الخطيرة التي اعتمدتها وزارة
الداخلية تؤشر لبوادر ديكتاتورية
غــيــر مــســبــوقــة .وأكـــد أن هناك
نزوعا فرديا لدى سلطة االنقالب
للتحكم في كل السلطات ،مشيرًا
إلــى حالة اإلخــفــاء القسري لنائب
رئيس «النهضة» نور الدين البحيري
(الـــصـــورة) ،مــؤكــدًا أن السلطة
تتحمل المسؤولية عن سالمته.

تحقيق
تعرّضت الجزائر
لنكسة معنوية
بعد اإلعالن عن
تأجيل القمة
العربية ،التي كانت
مقررة في مارس
المقبل ،من دون
تحديد موعد
جديد لها ،في
ّ
ظل خالفات
عربية عدة .ومن
أبرز الخالفات تلك
المتعلقة بتمثيل
بعض الدول،
ومنها سورية،
فضًال عن نشوب
أزمة حول صعوبة
تحديد مستوى
تمثيل السودان
وليبيا

وال ـج ــرح ــى وم ـن ـظ ـمــات وج ـم ـع ـيــات ال ـعــدالــة
االنتقالية .التجمع الثاني والــذي انتظم في
شارع آخر ،هو الجامع لألحزاب الديمقراطية
االجتماعية فــي إطــار التحركات التي دعت
لها تنسيقية أح ــزاب «الـتـيــار الديمقراطي»
و«ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري» و«الـتـكـتــل مــن أجــل
العمل والحريات» .أما التجمع الثالث ،فقاده
ح ــزب ال ـع ـمــال ال ــذي جـمــع طـيـفــا مــن الـيـســار
املـنــاهــض لــان ـقــاب ،فــي رك ــن ثــالــث بجانب
البنك املركزي ،تجنبًا لاللتحام باإلسالميني
وحتى بــأحــزاب اليسار االجتماعي .والحظ
التونسيون أن الشارع الديمقراطي املعارض
منقسم إلــى مـعــارضــات مشتتة ،على الرغم
م ــن ال ـخ ـطــر ال ــداه ــم ال ـ ــذي ي ـس ـتــدعــي تجمع
املعارضة في جبهة واحدة،
مختلف األحزاب
ِ
لـلــدفــاع عــن ال ـهــدف املـشـتــرك وه ــو اسـتـعــادة
الحياة الديمقراطية.
وال ي ـن ـح ـصــر ال ـط ـي ــف امل ـ ـع ـ ــارض ل ـس ـعـ ّـيــد
بالتشكيالت الثالثة التي اخـتــارت النزول
إلى الشارع ،بل إن املشهد السياسي يعرف
تنظيمات سياسية وتكتالت حزبية أخرى
تـ ـعـ ــارض ال ــرئـ ـي ــس ،ول ـك ـن ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف فــي
أشـكــال املعارضة ودرجتها وفــي األه ــداف.
وفي السياق ،يبرز «اللقاء الوطني لإلنقاذ»
كـ ـمـ ـب ــادرة ج ــام ـع ــة ألحـ ـ ـ ــزاب وش ـخ ـص ـيــات
أق ــل راديـكــالـيــة فــي مناهضة االن ـق ــاب ،بل
إن مــن بــن مكوناتها مــن يساند إج ــراءات
 25ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز امل ــاض ــي ال ـت ــي ات ـخــذهــا
ّ
سعيد ،بشروط ،ويعارض منظومة الحكم
املكونة من «النهضة» وحزب «قلب تونس»
و«ائـ ـ ـت ـ ــاف ال ـ ـكـ ــرامـ ــة» ،وي ـ ـبـ ــارك إزاح ـت ـه ــا.
في املقابلّ ،
تعج الساحة السياسية بأحزاب
ي ـس ــاري ــة واج ـت ـمــاع ـيــة وأخـ ـ ــرى دس ـتــوريــة
وم ــن ف ـل ــول ال ـن ـظ ــام ال ـس ــاب ــق ،ال ـت ــي ت ـبــارك
االنـ ـق ــاب ف ــي م ـح ــاول ــة إلبـ ـع ــاد خـصــومـهــا
األيديولوجيني ،وفي مقدمة هؤالء الخصوم
حـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـهـ ـض ــة .وت ـ ــأم ـ ــل هـ ـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب
ف ــي أن تـجــد مــوق ـعــا ،بـعــد ه ــدوء الـعــاصـفــة

التي يجهل الجميع موعد نهايتها.
في السياق ،أكد القيادي في الهيئة التنفيذية
ملـبــادرة «مــواطـنــون ضــد االن ـقــاب» ،الحبيب
بوعجيلة ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن «ه ـنــاك أسـبــابــا حقيقية عـلــى ام ـت ــداد 10
سنواتّ ،فرقت القوى التي كانت مجتمعة في
فترة مقاومة االسـتـبــداد والـنـظــام السابق».
وأضـ ـ ــاف «ب ـع ــد ع ــام  ،2011دخ ـل ــت الـحــركــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ــي خـ ــافـ ــات أي ــدي ــول ــوج ـي ــة
واسـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق ،وف ـ ـ ــي خ ـ ــاف ـ ــات ت ـت ـع ـلــق
بــالـصــراع على الـحـكــم» ،متابعًا «استثمرت
ّ
تصدعت ،وعــدد من
املنظومة القديمة التي
ال ـقــوى الــدولـيــة املـعــاديــة لـلـثــورة فــي تونس
ولالنتقال الديمقراطي فيها ،هذه الخالفات
ودفعتها إلى أقصاها ،إلى أن وصل املشهد
إلى فترة استقطاب رهيبة عام .»2013
ولفت إلــى أن «املنظومة القديمة استطاعت
ّ
أن ترتب صفوفها وتتسرب من بني خالفات
الحركة الديمقراطية التي تواصلت ،وكانت
مـســألــة حــركــة النهضة واإلسـ ــام السياسي
حـ ــاضـ ــرة بـ ـش ــدة فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات ،إذ
ك ــان ه ـنــاك ت ـبــريــر يـسـتـنــد إل ــى ح ـجــة تـغــول
النهضة ،بحسب البعض ،مما أدى ببعض
الــدي ـم ـقــراط ـيــن إلـ ــى ال ـت ـحــالــف م ــع خـصــوم
الــديـمـقــراطـيــة وأعــدائ ـهــا» .وأش ــار بوعجيلة
إلـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة لـ ـ ــم تـ ـحـ ـس ــن م ـع ــال ـج ــة
صــراعــات ـهــا وخــافــات ـهــا م ــع ح ـل ـفــاء األم ــس
مــن الديمقراطيني وأن ـصــار ال ـثــورة» .وتابع
«تواصل التباعد بني املعارضني وسط غياب
ّ
مـشــروع وطني مشترك ُيبنى عليه ،ويمكن
ال ـقــوى امل ـعــارضــة مــن أن تـتــوحــد فــي جبهة
حكم مشتركة ،من أجــل اإلنـجــاز االجتماعي
واالقـتـصــادي» ،مشيرًا إلــى أنــه «كانت هناك
م ـح ــاوالت بـعــد  ،2019فــي حـكــومــة الحبيب
الـجـمـلــي (حـكــومــة تـكـنــوقــراط لــم تــر ال ـنــور)،
ولـكــن هــذه امل ـحــاوالت فشلت ألسـبــاب ذاتية
وأخرى موضوعية».
وقـ ــال بــوعـجـيـلــة «ص ــدم ــة االن ـق ــاب بـعــد 25

تفرقت
االحتجاجات
في  14يناير
في أماكن
مختلفة
()Getty

الوريمي :عودة
الديمقراطية تعني
عودة النهضة للحكم
الحجي :تعدد المسارات
المناهضة لالنقالب يمثّل
عامل قوة

يوليو ،واتجاه البالد نحو حكم فردي يذكرنا
بفترات االستبداد ،من املؤكد أنها ستحدث
يقظة حقيقية في كل العقول التي تحكم حركة
املـعــارضــة الديمقراطية لــانـقــاب» .والحــظ
أن «املـعــارضــة الديمقراطية لــم تتوحد ولم
تنفتح على بعضها في مربع كبير وجبهة
واسـعــة» .ولكنه توقع أنــه «مــع مــرور الوقت
وبـبـعــض الـشـجــاعــة فــي املــراج ـعــات الفكرية
وال ـس ـيــاس ـيــة ل ـكــل األطـ ـ ـ ــراف ،وع ـل ــى رأس ـهــا
الـنـهـضــة ،سيتم الــدفــع بــالـحــركــة التونسية
الــديـمـقــراطـيــة امل ـعــارض ــة إل ــى ال ـتـ ّ
ـوحــد على
ِ
مشترك وطني يغلق قوس االنقالب وينتقل
بالبالد إلى مرحلة اإلنجاز الذي يستطيع أن

يرسخ الديمقراطية في تونس».
ويبدو أن إمكانية عودة «النهضة» إلى الحكم
وإل ــى تـصـ ّـدر املشهد السياسي ،تـحــول دون
تـجـ ّـمــع امل ـعــارضــن تـحــت سـقــف واحـ ــد ،على
الرغم من خطورة الوضع على كامل الطبقة
السياسية التي أصبحت مهددة في وجودها
ومشاركتها في املحطات السياسية املقبلة.
وهــو مــا ذهــب إلـيــه الـقـيــادي فــي «النهضة»،
الـعـجـمــي الــوري ـمــي ،ال ــذي اعـتـبــر فــي حديث
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «املــانــع مــن تجمع
املـعــارضــن السـتـعــادة الــديـمـقــراطـيــة ،هــو أن
عودة الديمقراطية تعني عودة النهضة إلى
الحكم» .وأضاف «هذا هو األمر الذي يتعلق

ملفات خالفية تؤجل المؤجل

القمة العربية في الجزائر:
فشل التوافقات

أعلن زكي تأجيل القمة مساء األربعاء (األناضول)

القاهرة ـ العربي الجديد،
الجزائر ـ عثمان لحياني

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى
عــرب ـيــة ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،ك ــوال ـي ــس م ــا وصـفـتــه
بــ»املــأزق» الــذي تواجهه القمة العربية التي
كــانــت م ـق ــررة ف ــي ال ـج ــزائ ــر ف ــي م ـ ـ ــارس/آذار
امل ـق ـب ــل ،ق ـبــل اإلعـ ـ ــان ع ــن تــأج ـي ـل ـهــا .وأع ـلــن
مساعد األمني العام لجامعة الدول العربية،
حسام زكــي ،في تصريح صحافي في ختام
زيارته للجزائر ،مساء أول من أمس األربعاء،
ُ
أن القمة «لــن تعقد قبل شهر رمـضــان الــذي
ّ
سيحل على األمــة اإلســامـيــة مطلع إبــريــل/
نيسان املـقـبــل» ،مــا يعني عقدها فــي أواخــر
ش ـهــر م ــاي ــو/أي ــار أو م ـط ـلــع ش ـهــر يــون ـيــو/
حزيران املقبلني .وأضاف أنه «سيتم اإلعالن
عن موعد القمة خالل اجتماع وزراء خارجية
ال ــدول العربية املـقــرر عـقــده فــي مقر األمــانــة
العامة بالقاهرة في  9مارس املقبل».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال م ـصــدر دب ـلــومــاســي في
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن ال ـج ــزائ ــر «ل ــم ت ـعــد مـتـحـمـســة السـتـقـبــال
ال ـق ـمــة ،بـعــد فـشــل كــافــة ال ـج ـهــود ف ــي إخ ــراج
ّ
اجـ ـتـ ـم ــاع ي ـمــك ـن ـهــا مـ ــن اسـ ـتـ ـع ــراض قــوت ـهــا
الدبلوماسية ،في وقت تسعى لطرح نفسها
على الساحة اإلقليمية الراهنة كقوة عربية
فــاعـلــة فــي اإلق ـل ـيــم ،وامـتــاكـهــا دبـلــومــاسـيــة
قـ ــادرة عـلــى املـســاهـمــة ف ــي ال ـتــوصــل لحلول
ألزمات املنطقة» .وأوضح املصدر أنه «خالل
م ـب ــاح ـث ــات ب ــن الـ ـج ــزائ ــر واألمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
للجامعة اتضحت الرغبة في عدم استضافة
ال ـق ـمــة بـشـكـلـهــا الـ ــراهـ ــن ،وهـ ــو م ــا أدى إلــى
التوافق على تأجيل موعد انعقادها بشكل
مبدئي ،على أمل حل بعض األزمات».
وأش ــار املـصــدر إلــى أن الجولة األخـيــرة التي
ق ــام بـهــا وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـجــزائــري رمـطــان
لعمامرة ،والتي كانت بمثابة االختبار األخير
من جانب الجزائر إلمكانية تجاوز األزمــات
بشكل يسهم في عقد قمة تليق بها ،وشملت

عليه موقف األطــراف الديمقراطية الوسطية
والجبهات املعارضة للتدابير التي اتخذها
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد م ـنــذ  25ي ــول ـي ــو ،وال ـت ــي تــأكــد
ّ
سعيد حاكمًا
طابعها االنـقــابــي ،إذ أصبح
مـطـلـقــا ال رق ـي ــب ع ـل ـيــه ،ف ـي ـمــا أص ـب ــح ال ـهــرم
القانوني مقلوبًا على رأسه» .وأشار الوريمي
إلــى أن «الذين دعموا انقالب  25يوليو مثل
التيار الديمقراطي وحــركــة الشعب والتيار
الشعبي ،يعتبرون أنهم أصحاب مصلحة في
إزاحة حركة النهضة» .وأضاف «هؤالء كانوا
ّ
ّ
سعيد على تفعيل الفصل  80من
يحرضون
الدستور ومــا يقتضيه مــن تجميع سلطات
لفترة استثنائية مؤقتة ،لعل ذلــك التفعيل

ُيفقد النهضة ورئيسها الــذي يــرأس مجلس
ن ــواب الـشـعــب (راش ــد الـغـنــوشــي) واليتهما
على السلطة التشريعية وهيمنتهما على
املشهد السياسي» .وتابع الوريمي «ومع أن
لسعيد بدايةّ ،
ّ
غيروا موقفهم
بعض الداعمني
الحـ ـق ــا وانـ ـضـ ـم ــوا إل ـ ــى م ـع ــارض ـي ــه ،بـسـبــب
اس ـت ـحــواذه عـلــى جميع الـسـلـطــات وان ـفــراده
بــال ـقــرار وبــرســم خــريـطــة طــريــق ال ـب ــاد ،فــإن
خشيتهم مــن تــواصــل هيمنة النهضة ومن
عودتها إلى صدارة املشهد من الباب الواسع
تزايدت ،ولذلك تتردد بعض األحزاب والرموز
في إقامة تحالف علني وصريح مع الحركة
إلس ـقــاط االن ـق ــاب» .واعـتـبــر أن الخشية من
ع ــودة الـنـهـضــة «ت ـع ــززت خـصــوصــا بـعــد أن
فشل ّ
سعيد في تحقيق الحد األدنى مما وعد
ً
بــإنـجــازه ،هــذا فضال عــن خطابه التقسيمي
وت ـه ـ ّـج ـم ــه ع ـل ــى ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ــراف الــداخ ـل ـيــة
والخارجية».
ول ـفــت الــوري ـمــي إل ــى أن «الـنـهـضــة تفهمت
إرادة بقية معارضي االنقالب ،بترك مسافة
أم ـ ــان ،أي ال ـب ـقــاء مـبــدئـيــا ف ــي م ـس ـتــوى من
التنسيق ال يبلغ مرتبة اإلع ــان عــن جبهة
س ـي ــاس ـي ــة واسـ ـ ـع ـ ــة م ـن ــاه ـض ــة ل ــانـ ـق ــاب،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرج نـ ـح ــو ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـه ـ ــدف وال ـت ـم ـه ـي ــد
ل ــه ب ـم ــراج ـع ــات ج ـمــاع ـيــة وتـ ـ ـ ــدارك أخ ـط ــاء
العشرية ،الــواقـعــة مــا بــن حقبة االستبداد
واالن ـق ــاب» .وأش ــار إلــى أنــه «لــم يـخــرج عن
ه ــذا املـنـطــق ف ــي الـتـعــامــل م ــع الـنـهـضــة ،إال
حلفاؤها السابقون (قلب تونس وائتالف
ال ـك ــرام ــة وب ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـيــات املـسـتـقـلــة)
وكذلك املكون السياسي الجديد؛ مواطنون
ضد االنـقــاب  -املـبــادرة الديمقراطية ،وهو
الطرف األكثر راديكالية في رفض االنقالب
وك ــام ــل م ـســار  25يــول ـيــو» .ورأى الــوريـمــي
أن ــه «كـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تـعـمــل األحـ ــزاب
السياسية بعد الثورة ،وفق روح ائتالف 18
أكتوبر  ،2005الذي جمع الفرقاء السياسيني
واإليديولوجيني في مواجهة استبداد نظام
زي ــن الـعــابــديــن بــن عـلــي ،ومـ ّـهــد لالنتفاضة
الثورية التي أطاحت بنظامه الحقًا» .وتابع
«ل ـك ــن ال ـ ـنـ ــوازع اإلي ــدي ــول ــوج ـي ــة ع ـ ــادت إلــى

5

الـسـطــح ،وان ــزوت الـتـيــارات املتباينة داخــل
حصونها ،وصــاغــت تحالفات على أســاس
ال ـت ـب ــاي ــن اإلي ــدي ــول ــوج ــي ،م ــا خ ـل ــق وض ـعــا
غريبًا ،إذ وضعت أطــراف يسارية حداثوية
يدها في أيــدي الثورة املضادة في أكثر من
محطة ،على حساب الديمقراطية الناشئة
واملصلحة الوطنية العليا» .وأكــد الوريمي
أن «مــن ش ــروط نـجــاح ع ــودة الديمقراطية،
ّ
تخلي جميع األط ــراف عــن منطق اإلقـصــاء،
والعمل وفق أرضية مشتركة ،وتحت سقف
الــدسـتــور ،إلــى جانب مواصلة النهضة في
خيار إفساح املجال لغيرها ،والتراجع عن
الـصــدارة ،وتــرك هامش للمبادرة لحلفائها
وشركائها املستقبليني ،وعدم حرق املراحل
في تجميع الصف الديمقراطي».
مــن جــانـبــه ،اعتبر رئـيــس املكتب السياسي
لـ«ائتالف الكرامة» ،النائب يسري الدالي ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،أن «الصراعات
األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة واالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ف ـ ــي ت ـق ـي ـيــم
ع ـث ــرات امل ــاض ــي واالعـ ـت ــراف ب ـهــا ،وض ــرورة
ال ـق ـيــام ب ــامل ــراج ـع ــات ،ه ــو الـسـبــب الحقيقي
وراء عـ ــدم ال ـت ـق ــاء امل ـع ــارض ــن ع ـلــى طــاولــة
الـتـصــدي لــان ـقــاب» .وأض ــاف «صـحـيــح أن
هـنــاك تقاطعًا بــن الديمقراطيني فــي رفض
االستبداد والرغبة في استعادة الديمقراطية
واملؤسسات ،ولكن ما زالت هناك صعوبات
كـبـيــرة فــي الــوصــول لـبـنــاء مـشـتــرك وقــاعــدة
تـجـمــع امل ـعــارضــة ،بـسـبــب ع ــدم ق ــدرة بعض
األط ــراف على الـتـعــالــي ،وت ـجــاوز خالفاتها
األيــديــولــوجـيــة مــن أج ــل املصلحة الوطنية
العليا» .ورأى الــدالــي أن «تـعــدد املعارضني
لـيــس نـقـطــة س ـ ــوداء ،إذ إن ـهــم حـتــى ول ــو لم
يتجمعوا في جبهة واحدة ،فإنهم يشتركون
في قضية واحدة ،وهي مناهضة االستبداد،
وهـ ـ ــذا ال ـت ـق ــاط ــع يـ ـغ ــذي روح املـ ـق ــاوم ــة وال
يضعفها تمامًا».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ف ـ ــي «الـ ـتـ ـي ــار
الــدي ـم ـقــراطــي» نـبـيــل ال ـح ـجــي ،ف ــي تـصــريــح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «ل ـي ــس ض ــروري ــا
ّ
تجمع املـعــارضــة فــي جبهة واح ــدة ،فأسس
الديمقراطية هو التنوع السياسي والحزبي
وإال لتجمعت في حــزب واح ــد» .وأضــاف أن
«مــن أسـبــاب عــدم تجمع األح ــزاب اليسارية
واالجتماعية املتقاربة فكريا وعلى مستوى
بــرام ـج ـهــا االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة منذ
 ،2011أس ـب ــاب ــا ذات ـي ــة وأخـ ـ ــرى مــوضــوعـيــة
منها تضخم األنا الحزبي وحتى األنا عند
زعاماتها ،وهو ما ّ
صعب أي تقارب».
ول ـف ــت ح ـجــي إلـ ــى «أن ال ـت ـي ــار الــدي ـم ـقــراطــي
ل ــم يـتـحــالــف م ــع الـنـهـضــة ال ق ـبــل  25يــولـيــو
وال بـعــدهــا ،وال يـمـكــن أن يـنـ ّـســق مـعـهــا ألنــه
ي ـع ـت ـبــرهــا س ـب ـبــا ف ــي ت ـل ــوي ــث الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وف ــي تـكــريــس ديـمـقــراطـيــة زائ ـف ــة ،والـنـهـضــة
ً
لــم تـحـ ِـم الديمقراطية قـبــا حتى تساهم في
استعادتها» .وادعــى أن «النهضة ورئيسها
راشد الغنوشي ما زاال يرفضان االعتراف بما
اقـتــرفــا فــي حــق تــونــس طيلة عـشــريــة ،فكيف
ي ـم ـكــن أن ي ــؤس ــس هـ ــذا الـ ـح ــزب إلص ــاح ــات
وهـ ــو مـ ـت ــورط ومـ ـس ــؤول ع ــن الـ ـخ ــراب ال ــذي
ّ
تتحمل
أصاب البالد؟» .واعتبر أن «النهضة
مسؤولية ما حدث في البالد طيلة العشرية
امل ــاض ـي ــة وهـ ــي ت ـس ـعــى الس ـت ـع ــادة مــوقـعـهــا
وليس الستعادة الديمقراطية»ّ .وتابع «تعدد
املسارات املناهضة لالنقالب ،يمثل عامل قوة،
وليس تجميع كل الساحة الحزبية املتنوعة
هدفًا في حد ذاتــه ،بقدر ما أن توحدها على
رفض االنقالب عمومًا هو األهم».

المسألة المغربية

السعودية ،واإلمــارات ،ومصر ،وقطر ،فشلت
ف ــي ال ـتــوصــل ل ـت ـصــور ع ــام يـضـمــن مـشــاركــة
ف ـع ــال ــة م ــن ج ــان ــب الـ ـق ــوى ال ـع ــرب ـي ــة األبـ ـ ــرز.
وبحسب املصدر ،فإن أبرز األزمات تمثلت في
فشل الجزائر في التوصل لقرار بشأن وجود
مـمـثــل لـلـنـظــام ال ـس ــوري يـجـلــس عـلــى مقعد
دمـشــق خ ــال الـقـمــة املــرتـقـبــة ،بـسـبــب تمسك
السعودية برفض الخطوة في الوقت الراهن،
وك ــذل ــك رفـ ــض اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة لـلـخـطــوة
ذاتها ،في ظل ممانعة قطرية للخطوة أيضًا.
ك ـمــا ك ـشــف املـ ـص ــدر أن أب ـ ــرز األزمـ ـ ــات الـتــي
فشلت الجزائر في حسم موقف بشأنها هو
«ما يتعلق بشكل البيان الختامي والقضايا
التي من املقرر أن يصدر موقف عربي موحد
بـشــأنـهــا ،وك ــان مــن بينها الـتــدخــل اإليــرانــي
في بعض الــدول العربية» .وأوضــح أنــه «في
الــوقــت ال ــذي تمسكت فـيــه الـسـعــوديــة ببيان
صارم في هذا األمر ،أبدت الحكومة العراقية
تحفظها خــال ات ـصــاالت مــع املـســؤولــن في
الجزائر بشأن مثل تلك الخطوة».
ّ
ولفت املـصــدر إلــى أن األمــر اآلخــر الــذي مثل
أزمــة في مواجهة عقد القمة هو «عــدم حسم
األزمات في بعض العواصم العربية ،بالشكل
الذي يجعل ممثلها خالل القمة محل إجماع
عربي وداخ ـلــي» .وأش ــار إلــى أن «تلك األزمــة
ت ـم ـث ـل ــت عـ ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـتـ ـح ــدي ــد فـ ــي كـ ــل مــن
السودان وليبيا ،مؤكدًا أن «تحديد مستوى
ّ
الـتـمـثـيــل م ــن الــدول ـتــن شــكــل أزم ــة حقيقية
فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـض ــارب ح ـ ــول م ــوق ــف وم ـص ـيــر
حكومة الــوحــدة الوطنية فــي ليبيا ،فــي ظل
مـطــالـبــات ال ـبــرملــان الـلـيـبــي بـعــدم شرعيتها
بـعــد تــأجـيــل االنـتـخــابــات الـتــي كــانــت مـقــررة
في  24ديسمبر/كانون األول املاضي» .ولفت
إلى أن «األزمــة تتكرر أيضا في السودان في
ظل الخالفات العنيفة بني مجلس السيادة
ال ـع ـس ـك ــري وامل ـ ـعـ ــارضـ ــة هـ ـن ــاك فـ ــي أع ـق ــاب
استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك».
وحول هذه التطورات رأى مصدر دبلوماسي
مـصــري أن «فـشــل الـتــوصــل لـتـصــور مصري

ّ
ج ــزائ ــري م ـ ّ
ـوح ــد ب ـشــأن لـيـبـيــا ،شــكــل إح ــدى
الـعـقـبــات أم ــام انـعـقــاد فـعــال للقمة العربية
املـقـبـلــة» .ول ـفــت إل ــى أن «األج ـ ــواء الـعــربـيــة -
العربية ،الحالية لــن تسمح للجامعة بــدور
مـ ــؤثـ ــر» ،م ــؤكـ ـدًا أن «ف ـش ــل ب ـع ــض األطـ ـ ــراف
الـعــربـيــة فــي ال ـتــوصــل لـتـهــدئــة دبـلــومــاسـيــة
عـلــى األق ــل بــن امل ـغــرب وال ـجــزائــر فــي ضــوء
تـصــاعــد ح ــدة الـتــاســن بــن الـبـلــديــن أخـيـرًا،
ً
بـشـكــل يـضـمــن تـمـثـيــا مـغــربـيــا الئ ـق ــا ،مثل
عــائ ـقــا ك ـب ـي ـرًا أم ـ ــام ال ـق ـم ــة» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن
«ال ـتــوافــق ح ــول الـتــأجـيــل فــي الــوقــت الــراهــن
يـعــد مـخــرجــا جـيـدًا ،بــإرجــاء الـقـمــة عـلــى أمــل
ح ــدوث تغيير مفاجئ فــي مــواقــف البعض،
يـسـمــح بـعـقــد الـقـمــة ف ــي أجـ ــواء أك ـثــر ه ــدوءًا
وتصالحًا» .وكشف املـصــدر عــن أن الجزائر
«قدمت تصورًا ملشروع يهدف إلى ما يمكن
تـسـمـيـتــه ب ــإص ــاح الـجــامـعــة بــالـشـكــل ال ــذي
يجعلها أداة للحفاظ على املصالح العربية»،
متابعًا «على الرغم من أن الرؤية الجزائرية
جيدة إال أنه تم تقديمه في الوقت الخاطئ».
من جهة أخرى ،قال دبلوماسي مصري ،إنه
على الرغم من محاوالت التقارب الجزائرية
املصرية واملباحثات بني وزيــري الخارجيةالجزائري رمطان لعمامرة واملصري سامح
شـ ـك ــري ،ق ـب ــل أيـ ـ ــام ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،ف ـ ــإن ل ــدى
الـقــاهــرة تحفظات واضـحــة بشأن محاوالت
ال ـجــزائــر سـحــب الـبـســاط مــن تـحــت أقــدامـهــا
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــرع ــاي ــة م ـل ــف «امل ـص ــال ـح ــة
الفلسطينية» .هذا امللف تعول عليه القاهرة
كـثـيـرًا فــي تـعــزيــز ح ـضــورهــا الـسـيــاســي في
املنطقة ،وتخشى من أن انتقاله إلى الجزائر
س ــوف يـتـسـبــب ف ــي خ ـس ــارة ك ـب ـيــرة .وأش ــار
امل ـصــدر إل ــى أن ــه «رغ ــم مــا شـهــدتــه الـعــاقــات
ال ـجــزائــريــة املـصــريــة مــن ت ـطــور إيـجــابــي في
السنة املاضية ،والتوافق حــول عــدة ملفات،
م ـثــل س ــد الـنـهـضــة وامل ـل ــف الـلـي ـبــي ،ومــالــي،
إال أن إعــان الرئيس الـجــزائــري عبد املجيد
تبون فور لقائه نظيره الفلسطيني محمود
عباس ،في  6ديسمبر /كانون األول املاضي،

ذكــرت مصادر دبلوماسية لـ«العربي الجديد» ،أن «الــقــراءة األولية
للمشهد قد تشير إلى دور للمغرب في موضوع التأجيل ،خصوصًا في
ظل العالقات المتوترة بين الجزائر
والــربــاط ،تتعلق بأزمة الصحراء
وتـــقـــارب األخـــيـــرة مــع االحــتــال
اإلسرائيلي وتوقيع اتفاقات أمنية
معه ،وهو ما تراه الجزائر تهديدا
ألمنها القومي» .وأضافت أن دول
الخليج ككتلة داخـــل الجامعة
العربية «لــن ُتفشل المغرب» في
مواجهة الجزائر ،بالنظر إلى تحالف
بعض هذه الدول مع المغرب.

عـ ــن اس ـت ـض ــاف ــة ب ـ ـ ــاده م ــؤتـ ـمـ ـرًا ل ـل ـف ـصــائــل
الفلسطينية ،أغضب القاهرة وأشعرها بأن
ذلـ ــك سـ ــوف ي ـض ـعــف م ــن قــوت ـهــا وتــأث ـيــرهــا
السياسي باملنطقة».
وكانت الرئاسة الجزائرية قد وجهت دعوة
إلى الفصائل والحركات الفلسطينية (فتح،
وح ـ ـمـ ــاس ،وال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وال ـج ـب ـهــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،والـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ــام ــة الـجـبـهــة
الشعبية) ،للقاء املـســؤولــن الـجــزائــريــن كل
على حــدة .وفـ ّـســر املـصــدر رغبة الـجــزائــر في
احتضان الفصائل الفلسطينية ،بأنها تأتي
ردًا على العالقات بني الرباط وتل أبيب في
أواخــر عام  ،2020في أعقاب القرار األميركي
باالعتراف بسيادة املغرب على الصحراء ،في
حــن أن الـجــزائــر تــدعــم جبهة البوليساريو
ال ـتــي ت ـنــادي بـحــق الـشـعــب ال ـص ـحــراوي في
تقرير مصيره .وقال املصدر إن مبادرة تبون
لدعوة الفصائل الفلسطينية لحوار وطني
ً
بــرعــايــة م ـبــاشــرة م ـنــه« ،ل ــم تـلــق ق ـب ــوال لــدى
مصر فقط ،بل إنها لم ترق لدول أخرى مثل
السعودية» .وأضاف أن «زيارة لعمامرة إلى
الـقــاهــرة الـتــي ج ــاءت بــالـتــزامــن مــع تحضير
الجزائر للقمة العربية املقبلة ،فشلت في ّ
لم

شمل الفرقاء العرب حول نقاط اتفاق تمهد
لعقد القمة ،وإدارة الوضع في املنطقة ككل
وفي املغرب العربي على وجه الخصوص».
وأوضح أن الجزائر «سعت إلى الحصول على
دعم مصري لتحقيق حد أدنى من التوافقات
العربية حول أجندة القمة العربية ،خصوصًا
القضية الفلسطينية وحشد املوقف العربي
بشأن الحقوق الفلسطينية بناء على املبادرة
العربية لعام  ،2002إضــافــة إلــى ملف عــودة
سورية إلــى مقعدها في الجامعة العربية».
وهـ ــو امل ـل ــف الـ ـ ــذي اع ـت ـب ــره املـ ـص ــدر «سـبـبــا
آخ ــر فــي تــأجـيــل انـعـقــاد قـمــة ال ـجــزائــر ،نظرًا
للتباينات العربية حوله ،حيث إن الجزائر
ومعها مصر واإلم ــارات تدعم عــودة دمشق،

جولة لعمامرة
العربية فشلت
في ضمان مشاركة
القمة
فاعلة في
ّ

بينما ترفض كل من السعودية وقطر بشدة».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أن ـهــى وف ـ ــدان م ــن حركتي
فتح وحماس ،زيــارة إلــى الجزائر ،جــرت في
ظ ـ ــروف م ــن ال ـت ـك ـتــم ال ـس ـيــاســي واالع ــام ــي،
التقيا خاللها مسؤولني جــزائــريــن مكلفني
بملف إع ــداد مؤتمر الفصائل الفلسطينية
املـقــرر عـقــده فــي الـفـتــرة املقبلة فــي الـجــزائــر.
وتتلقى الجزائر أوراقًا سياسية من الفصائل
الفلسطينية الستة التي وجهت إليها الدعوة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي حـ ـ ـ ــوارات ت ـم ـه ـيــديــة تـسـبــق
عـقــد مــؤتـمــر جــامــع للفصائل الفلسطينية،
تـتـضـمــن م ـق ـتــرحــات وت ـ ـصـ ــورات الـفـصــائــل
آلليات إنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق
املصالحة الوطنية.
ورأت مصادر مسؤولة في الجزائر لـ»العربي
الـجــديــد» أن وفــد «حـمــاس» ركــز خــال لقائه
م ــع امل ـســؤولــن ال ـجــزائــريــن عـلــى أهـمـيــة أن
ت ـت ـض ـمــن الـ ـت ــوافـ ـق ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة حـســم
مسألة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية
وت ـش ـك ـيــل امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي الـفـلـسـطـيـنــي،
وإدخال إصالح هيكلي على منظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،عـبــر ان ـت ـخــاب رئ ـيــس ولجنة
تـنـفـيــذيــة ج ــدي ــدة لـلـمـنـظـمــة ،ال ـتــي ي ـجــب أن
تستوعب كل القوى الوطنية وتكون اإلطــار
الــوطـنــي ال ــذي يتم داخـلــه مناقشة القضايا
املصيرية الـتــي تخص الشعب الفلسطيني
وحقوقه التاريخية وخياراته النضالية.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال املـ ـس ــؤول اإلع ــام ــي لـحــركــة
ـث
«ف ـتــح» فــي ال ـجــزائــر يــامــن قــديــح فــي حــديـ ٍ
مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن وف ــد «ف ـتــح» قـ ّـدم
رؤي ــة الـحــركــة للمصالحة الــوطـنـيــة .وأش ــار
إل ــى أن «ف ـت ــح» تـثـ ّـمــن ال ـج ـهــود امل ـبــذولــة من
الـقـيــادة الـجــزائــريــة لعقد «املــؤتـمــر الوطني
ال ـجــامــع لـلـفـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة بــالـجــزائــر
لـ ـت ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـص ـ ــف الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي وإعـ ـ ـ ــاء
املصلحة الوطنية ،النتزاع حقوقنا الوطنية
ب ــاالس ـت ـق ــال واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ـقـ ــدس عــاص ـمــة
لـ ـل ــدول ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وع ـ ـ ـ ــودة ال ــاج ـئ ــن
وتحرير األسرى».
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سعت الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ،أمس الخميس ،إلى إظهار الوحدة للرد
على أي اجتياح روسي ألوكرانيا ،وهو ما تواصل موسكو نفي عزمها اإلقدام عليه .وفي
خطاب له في برلين ،وضع وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،األزمة األوكرانية ،في سياق

ّ
ظل
تاريخي ،فيما واصل نظراؤه األوروبيون إشاعة أجواء احتمال حصول اجتياح روسي .وفي
فسر كالم أول من أمس للرئيس
هذه األجواء وخطابات تضع أوروبا وكأنها على حافة الحربّ ،
األميركي جو بايدن ،على أنه اختالفات بالرؤى حول طبيعة الرد

روسيا وأوكرانيا

س ـع ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أم ــس
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،إلـ ـ ـ ــى إظ ـ ـ ـهـ ـ ــار ج ـب ـهــة
م ــوح ــدة م ــع الـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة لها
في أوروبــا ،في مواجهة التهديدات املتزايدة
فــي شــرقــي أوروب ــا ،وســط اسـتـمــرار التهويل
الغربي من اجتياح وشيك روسي ألوكرانيا،
ن ـظ ـرًا لـتـحـشـيــدهــا ال ـع ـس ـكــري ال ـض ـخــم على
الـ ـح ــدود .وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن ،م ــن ب ــرل ــن ،ح ـي ــث الـتـقــى
ن ـظ ـي ــري ــه مـ ــن ف ــرن ـس ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا ،جـ ـ ــان إي ــف
ل ــودري ــان وأنــال ـي ـنــا ب ـيــربــوك ،ووزيـ ــر الــدولــة
ال ـبــري ـطــانــي ل ـل ـشــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ،جــايـمــس
كليفرلي ،في إطار ما يسمى بمجموعة كواد
الــربــاع ـيــة ع ـبــر األط ـل ـس ــي ،ع ـلــى ال ـق ــوة الـتــي
تتمتع بها هــذه الــدول مجتمعة ،للرد بحزم
وسرعة على أي تجاوز عسكري لروسيا في
أوك ــران ـي ــا ،وذل ــك عـشـيــة ل ـقــاء حــاســم مرتقب
لــه مــع نظيره الــروســي سيرغي الف ــروف في
مــديـنــة جنيف الـســويـســريــة ،ال ـيــوم الجمعة.
وجاء كالم بلينكن مع املسؤولني األوروبيني،
ثم خطاب آخر له في العاصمة األملانية ،سعى
فيه إلى وضع األزمــة األوكرانية وتداعياتها
العسكرية املحتملة فــي سياق خطرها على
الـنـظــام الـعــاملــي ،فــي مـحــاولــة ملعالجة اللغط
ال ــذي ســاد بعد كــام للرئيس األمـيــركــي جو
بــايــدن ،األرب ـع ــاء ،ف ـ ّـرق فـيــه بــن ال ــرد الغربي
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ض ـي ـق ــة الـ ـنـ ـط ــاق ل ــروسـ ـي ــا فــي
أوك ــرانـ ـي ــا ،وأخ ـ ــرى أوس ـ ــع ،م ــا أثـ ــار حفيظة
كـيـيــف ،وك ـشــف عــن اخ ـتــاف فــي الـ ــرؤى بني
واشـنـطــن وحـلـفــائـهــا ح ــول طبيعة ال ــرد .من
جهتها ،نـ ّـددت موسكو بتصريحات بايدن،
مـعـلـنــة أم ــس ع ــن مـ ـن ــاورات ب ـحــريــة ضخمة
وأخرى مشتركة مع الصني وإيران.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي أمـ ــس ،أن

بلينكن :روسيا س ُتقابل
برد سريع وشديد إذا
قامت بأي تحرك
زيلينسكي :ال وجود
لتوغالت محدودة أو
ضحايا محدودين

وساطة أردوغان

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الصورة) ،عن أمله في جمع
الرئيسين الروسي فالديمير بوتين واألوكراني فولوديمير زيلينسكي في
لقاء وجهًا لوجه بأسرع وقت
ممكن ،في مــبــادرة لبحث سبل
حــل األزمـــة الراهنة بين البلدين.
وخــال مؤتمر صحافي مشترك
عقده مع نظيره السلفادوري
نجيب بوكيلة فــي أنــقــرة ،أمس
الخميس ،قــال الرئيس التركي إن
«زيـــارة بوتين إلــى تركيا وزيــارتــي
إلى أوكرانيا أوائــل الشهر المقبل
تحمالن أهمية كبيرة».
جرى االجتماع في إطار مجموعة كواد الرباعية عبر األطلسي ()Getty

رؤوس ـن ــا جـمـيـعــا» .م ــن جـهـتــه ،اعـتـبــر وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـفــرن ـســي جـ ــان إيـ ــف ل ــودري ــان،
أن م ــائ ــة ألـ ــف ج ـن ــدي روس ـ ــي ع ـلــى ال ـح ــدود
األو ّك ــرانـ ـي ــة يـعـتـبــر ت ـه ــدي ـدًا ح ـق ـي ـق ـيــا ،فيما
ح ـ ـ ــذرت ن ـظ ـيــرتــه األمل ــانـ ـي ــة م ــن أن أي عـمــل
«ع ــدائ ــي» روس ــي فــي أوكــران ـيــا «س ـت ـكــون له
تــداع ـيــات خ ـط ـيــرة» .ودع ــت بـيــربــوك روسـيــا
إلــى الـتــراجــع عــن تصعيد األوض ــاع ،محذرة
من أنها ستواجه بسيل من العقوبات .ورأت
أن األم ــر «لـيــس أقــل مــن مسألة الحفاظ على

السالم في أوروبــا ،بالنسبة لنا إنها مسألة
وجودية» .وأبدت توافقها مع واشنطن حول
أن السبيل الــوحـيــد لـلـخــروج مــن األزم ــة هو
سياسي.
وصــدر أمــس رد مبطن على كــام بــايــدن ،من
رئيس الوزراء بوريس جونسون ،إذ ّ
شدد في
تصريح صحافي على أنه «مما ال شك فيه أنه
إذا قامت روسيا بأي شكل من أشكال التوغل،
بــأي حجم ،أعتقد بأنه سيشكل كارثة ،ليس
ف ـق ــط ألوكـ ــران ـ ـيـ ــا إنـ ـم ــا ل ــروسـ ـي ــا ،وس ـي ـمـثــل

كارثة للعالم» .كما أعلنت رئيسة املفوضية
األوروب ـ ـيـ ــة أورس ـ ـ ــوال فـ ــون ديـ ــراليـ ــن ،أن أي
هجوم «سيقابل بعقوبات اقتصادية ومالية
ضخمة ،إن املجتمع األطلسي حازم في ذلك».
وبالتزامن مــع اجتماع بــرلــن ،ربــط الرئيس
األوك ــران ــي فــولــوديـمـيــر زيلينسكي بــن أمــن
أوروبــا الشامل وسيادة أوكرانيا ،معربًا عن
األمــل في أن يفضي الـحــوار مع موسكو إلى
خ ـفــض الـتـصـعـيــد .واع ـت ـبــر زيـلـيـنـسـكــي في
مقطع فيديو أن ضمان أمن القارة األوروبية

إضاءة

البلطيق ...توتر عسكري يحيي أجواء الحرب الباردة
عادت منطقة البلطيق
خالل األسابيع األخيرة إلى
دائرة االهتمام ،مع بروز
تعبئة وتحشيد عسكري
من قبل الطرفين الروسي
والغربي ،ما يعيد لألذهان
فترة الحرب الباردة
ناصر السهلي

التعبئة الـعـسـكــريــة املـسـتـمــرة مـنــذ أي ــام في
منطقة بحر البلطيق ،غربيًا وروسيًا ،دفعت
بوزير خارجية السويد األسبق ،كارل بيلدت،
إل ــى اع ـت ـبــار ذل ــك ج ــزءًا مــن األزمـ ــة الــروسـيــة
الغربية ،وبأنه «تذكير بتوترات ستينيات
القرن املاضي».
التحشيد والتعبئة العسكرية في البلطيق
لـيـســا بـمـعــزل أيـضــا عــن عـتــب أوروبـ ــي على
غـيــاب سـيــاســة ح ــزم أملــانـيــة حـيــال موسكو،
وإن عـ ّـدلــت ،على ما يبدو ،نتائج «ضعيفة»
ل ــزي ــارة وزيـ ــرة الـخــارجـيــة األملــان ـيــة ،أنالينا
بيربوك ،إلى موسكو الثالثاء املاضي ،ولقاء
املستشار أوالف شولتز ،األمني العام لحلف
شمال األطلسي ،ينس ستولتنبرغ ،الثالثاء
أيضًا ،بعض املواقف األملانية ،ال سيما حيال
مشروع «نــورد ستريم ( »2سيل الشمال )2
لنقل الـغــاز مــن روسـيــا إلــى أملانيا عبر بحر
البلطيق.
وخ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ،لــوحــظ اإلعـ ــان عن
تــوسـيــع االن ـت ـشــار الـعـسـكــري ال ـســويــدي في
منطقة جزيرة غوتالند على بحر البلطيق،
والـتــي كانت مسرحًا ملــا يصفه السويديون
«انتهاكات روسية» منذ العام  .2014وتزامن
ذلك مع إعالن السويد أخيرًا ،عن أن طائرات
بدون طيار شوهدت األسبوع املاضي تحوم
فوق أو بالقرب من محطات الطاقة النووية
الثالث في البالد.
الدنمارك من جهتها ،تستمر بثبات ،بتعزيز
وضع الجزيرة التابعة لها في بحر البلطيق،
بورنهولم ،الصخرية اإلستراتيجية في فترة
الحرب الباردة ،تزامنًا مع تصديها القتراب
الطائرات الروسية من مجالها الجوي بشكل

متكرر ،في حني نشر حلف شمال األطلسي
فرقاطات ،آخرها هولندية ،وصلت عبر بحر
الشمال .التحرك اإلسكندنافي والغربي في
البلطيق ،ليس بمعزل عن تحركات روسية
علنية فــي املـنـطـقــة .فـخــال الـفـتــرة املــاضـيــة،
كــان يمكن مـشــاهــدة سفن إن ــزال وفــرقــاطــات
روس ـيــة تـجــوب امل ـيــاه الــدولـيــة فــي البلطيق
وخارجه.
وخـ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،ع ــادت
منطقة بـحــر الـبـلـطـيــق إل ــى دائـ ــرة االهـتـمــام
في سياق شد أعصاب بني الطرفني الروسي
والـغــربــي .وتنظر موسكو ،كما يفعل حلف
األطـلـســي ،إلــى هــذا الـجــزء مــن شـمــال الـقــارة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز ،بـ ـب ــال ــغ االه ـ ـت ـ ـمـ ــام مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
الــدفــاعـيــة .فهي منطقة تضم دول البلطيق
(السوفييتية السابقة) الصغيرة ،إستونيا
وليتوانيا والتفيا ،وبولندا واسكندنافيا،
كما أنها مجال حيوي جدًا ألملانيا .والتعبئة
والتحشيد العسكريان يـعـيــدان إلــى أذهــان
شمال أوروبــا الغربية ،فترة الحرب الباردة
والــوضــع املـحـفــوف بــاملـخــاطــر ،كـمــا ك ــان في
ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة .وحـ ـت ــى وإن ك ــان ــت ال ـح ـشــود
الــروس ـيــة تـتــركــز عـلــى جـبـهــة أوكــران ـيــا ،فــإن
اسـتـعــراض الـقــوة فــي البلطيق ،ولـيــس فقط
مــن جيب كالينينغراد الــروســي بــن بولندا
ودول البلطيق ،بــل بــدءا مــن أقصى الشمال
ال ـشــرقــي لــروس ـيــا مـ ــرورًا أم ــام الـنــرويـجـيــن
والدنماركيني في بحر الشمال ،يؤخذ بشكل
جدي.
ال ـب ـل ـط ـي ــق ل ـي ــس ف ـق ــط م ـه ـم ــا مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ّ
الــدفــاع ـيــة ،بــل يـشــكــل أي ـضــا شــريــانــا حيويًا
ملرور الغاز الروسي؛ سواء من خالل مشروع
«سيل الشمال ( »1نورد ستريم  )1أو «سيل
الـشـمــال  ،»2ال ــذي ع ــاد أخ ـي ـرًا إل ــى الــواجـهــة
ب ـق ــوة .وف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،وجـ ــدت بــرلــن
نفسها في دائرة العتب واالنتقادات املبطنة
م ــن ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة ،الـ ـت ــي وص ـفــت
سياساتها الخارجية والدفاعية بـ«املترددة
والخجولة» ،بما في ذلك انتقاد الدبلوماسية
املكوكية األخيرة لوزيرة الخارجية األملانية
عــن ح ــزب «ال ـخ ـضــر» ،أنــالـيـنــا ب ـيــربــوك ،بني
ك ـي ـيــف وم ــوسـ ـك ــو .ف ــأمل ــان ـي ــا ال ـت ــي ع ــارض ــت
تــزويــد أوكــرانـيــا بأسلحة دفــاعـيــةّ ،
تعرضت
لضغوط إلظهار بعض الحزم في البلطيق،
وذل ـ ــك مل ــا تـشـكـلــه م ــن ث ـقــل ف ــي ق ــاط ــرة عمل
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،كــدولــة رائـ ــدة ال ينبغي
أن تظهر مــرتـبـكــة ومـتــراخـيــة .وقــالــت ثالثة

وسعت السويد من انتشارها العسكري في غوتالند ()Getty

يشكل بحر البلطيق
شريانًا حيويًا لمرور الغاز
الروسي
مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية األميركية
سمحت لكل من ليتوانيا والتفيا وإستونيا
بــإرســال صــواريــخ أميركية الصنع وأسلحة
أخرى إلى أوكرانيا.
وبنظر عدد من الخبراء واملحللني بشأن توتر
عالقات موسكو بالغرب ،فــإن موقف أملانيا
«ي ــؤث ــر سـلـبــا ع ـلــى وحـ ــدة امل ــوق ــف الــداخ ـلــي
األوروبي من روسيا» ،وهو ما ذهب إليه أحد
أبــرز الـخـبــراء األمل ــان فــي الـشــأن الــروســي في
«مركز أبحاث السياسة الخارجية األملانية»،

ستيفان مايستر .ورأى مايستر ،بحسب ما
نقلت عنه صحف أوروب ـيــة وأملــانـيــة أخـيـرًا،
أن موقف برلني املتردد «يقوض دور أملانيا
وي ـظ ـهــرهــا ض ـع ـي ـفــة» م ــع امل ـس ـت ـشــار أوالف
شولتز.
وعلى مــا يـبــدو ،فــإن زي ــارة بيربوك األخيرة
إلى كل من كييف وموسكو لم تحقق الكثير،
ك ـم ــا ت ــوق ــع ل ـه ــا ال ـب ـع ــض .وع ـل ـي ــه يـ ـب ــدو أن
برلني ،بعد زيــارة األمــن العام لحلف شمال
األطلسي ،ستضع خط الغاز الروسي العابر
لـلـبـلـطـيــق «نـ ـ ــورد س ـتــريــم  ،»2ع ـلــى طــاولــة
ّ
الضغط السياسي-االقتصادي ،بعد أن ظلت
ل ـس ـنــوات ت ـقــول إن ــه «خ ــط ت ـج ــاري ي ـجــب أن
يبقى بعيدًا عن السياسة» ،وهو ما ّ
عرضها
في زمــن املستشارة السابقة أنجيال ميركل،
الن ـت ـقــادات غــربـيــة وأمـيــركـيــة ،بــالـحــديــث عن
ّ
تحول الخط إلى ورقة ابتزاز روسية.
املستشار األملــانــي ،شولتز ،وبـعــد لقائه مع

شرق
غرب
المحكمة العليا تمهد
إلحالة ترامب على
التحقيق

الغرب يشيع أجواء اجتياح
الـقــوى الغربية متحدة فــي مواجهة روسيا،
مضيفًا أن مــوسـكــو ال تملك «ق ــوة» مماثلة.
وقال بلينكن ،من برلني ،إن الحلفاء الغربيني
«يعملون معًا وبصوت واحــد عندما يتعلق
األمــر بروسيا» .وشـ ّـدد على أن هــذه الوحدة
«تـعـطــي ق ــوة ال تملكها روس ـيــا وال يمكنها
ب ـلــوغ ـهــا» .وه ـ ـ ّـدد ب ــال ــرد ع ـلــى «أي» ت ـجــاوز
للقوات الــروسـيــة للحدود األوكــرانـيــة ،وذلــك
ً
بعدما أثــار بايدن انتقادات بقوله إن توغال
«محدودًا» لروسيا يمكن أن يستدعي ردًا أقل.
وقال بلينكن« :كنا واضحني جدًا طوال الوقت،
إذا تـحــركــت أي ق ــوات عسكرية روس ـيــة عبر
ً
الحدود األوكرانية وارتكبت أعماال عدوانية
ُ
ج ــدي ــدة ض ــد أوك ــران ـي ــا ،فــإنـهــا ســتـقــابــل بــرد
سريع وشديد من الواليات املتحدة وحلفائنا
وشركائنا» .وأعرب بلينكن ،الذي كان زار أول
من أمس كييف ،عن دعم بالده للمباحثات بني
روسـيــا وأوكــرانـيــا وفرنسا وأملانيا بصيغة
النورماندي ،واعتبر أن روسيا تملك الئحة
طويلة من األدوات (لالعتداء على أوكرانيا)
غير العمل العسكري ،الفتًا إلى أن بالده تنظر
إلى كل سيناريو من املمكن أن تتخذه روسيا،
وتعمل على تحديد الرد املنسق مع الحلفاء.
وفي كلمة ثانية له ،اعتبر بلينكن أن روسيا
قد تعيد إحياء حقبة االنقسامات األوروبية
الـخـطـيــرة خ ــال ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،بتهديدها
أوكرانيا وحقها في اتخاذ ق ــرارات سيادية.
ورأى أن «ال ـس ـم ــاح ل ــروس ـي ــا بــان ـت ـهــاك تلك
امل ـبــادئ مــع اإلف ــات مــن املحاسبة ،سيجرنا
ج ـم ـي ـعــا إلـ ــى أوق ـ ــات أك ـث ــر خ ـط ـرًا وان ـع ــدام ــا
لــاسـتـقــرار ،عندما كــانــت هــذه ال ـقــارة ،وهــذه
املدينة ،مقسومة إلى جزءين يفصل بينهما
منطقة عــازلــة حيث يسير الجنود دوري ــات،
ف ـي ـمــا ي ـم ـثــل ال ـت ـه ــدي ــد بـ ـح ــرب ش ــام ـل ــة ف ــوق
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س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،ورب ـم ــا بـفـضــل ال ـن ـتــائــج غير
ال ـحــاس ـمــة ل ـل ـقــاء ب ـي ــرب ــوك ف ــي مــوس ـكــو مع
نظيرها الــروســي سيرغي الف ــروف ،الثالثاء
املــاضــي ،حسم الـجــدل حــن ُسـئــل عــن «نــورد
ستريم  ،»2بقوله «يمكن مناقشة كــل شيء
إذا غ ــزت روس ـي ــا أوك ــران ـي ــا» .آخ ــر الـتـقــاريــر
السويدية بشأن البلطيق تفيد ،بعد تصريح
ّ
شــولـتــز ،ب ــأن سـفــن اإلنـ ــزال الــروس ـيــة «ب ــدأت
تختفي عن األنـظــار» ،من دون أن يتضح ما
إذا كانت غــادرت لتخفيف التوتر مع تزايد
الحشود الغربية ،أم أنــه مـجــرد تكتيك آخر
لـتـقـسـيــم م ــواق ــف األوروبـ ـ ـي ـ ــن ال ـش ـمــال ـيــن.
وفــي املجمل ،يتوقع الكثير مــن الخبراء في
الـسـيــاســات الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة ،اسـتـمــرار
حــالــة الـتــوتــر وتــزايــدهــا فــي الـبـلـطـيــق ،حــال
جرى فعليًا تنفيذ سياسة الضغط األقصى
ع ـلــى مــوس ـكــو ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة م ــن شـمــال
القارة العجوز.

مستحيل من دون استعادة «سيادة وسالمة
أراض ـ ــي أوك ــرانـ ـي ــا» .وردًا ع ـلــى تـصــريـحــات
بــايــدن ،كـتــب عـلــى «تــوي ـتــر»« :نــريــد أن نذكر
القوى العظمى بأال وجود لتوغالت محدودة
ودول صغيرة ،تمامًا كما ال وجود لضحايا
محدودين وحزن قليل جراء خسارة أحباء».
وك ـ ــان ب ــاي ــدن ق ــد تـ ـن ــاول األزمـ ـ ــة األوك ــران ـي ــة
املتصاعدة خــال مؤتمر صحافي عقده أول
مــن أم ــس ،بمناسبة م ــرور ع ــام عـلــى تسلمه
السلطة .وأكد بايدن أن روسيا ستدفع ثمنًا

باهظًا في حال غزوها أوكرانيا ،بما في ذلك
الـخـســائــر الـبـشــريــة بــاإلضــافــة إل ــى اإلض ــرار
ب ــاق ـت ـص ــاده ــا .ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ع ـلــى األرجـ ــح
سيكون بإمكان الــروس تحقيق انتصار في
الـنـهــايــة ضــد ال ـق ــوات الـعـسـكــريــة األوكــران ـيــة
الـضـعـيـفــة ،ل ـكــن الـكـلـفــة م ــن ح ـيــث الـخـســائــر
البشرية «ستكون باهظة» .ومــع ذلــك ،أعــرب
ب ــاي ــدن ع ــن اعـ ـتـ ـق ــاده بـ ــأن ن ـظ ـي ــره ال ــروس ــي
بوتني «ال يزال غير راغب في حرب
فالديمير
ّ
ش ــام ـل ــة» .وح ـ ــذر مــوس ـكــو م ــن أن ال ـخ ـيــارات

ّ
أم ــامـ ـه ــا ل ـي ـســت جـ ـي ــدة ،إذ أن ش ـ ــن ال ـح ــرب
س ـيــؤدي إل ــى «ع ــواق ــب اقـتـصــاديــة وخـيـمــة»،
واعتبر أنه لهذه األسباب «فإن األمر بمجمله
ل ـي ــس مـ ـج ــرد م ـس ــأل ــة س ـه ـلــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
روسيا» .كما أعرب عن انفتاحه لعقد قمة مع
نظيره الروسي وهو أمر ال يــزال «محتمال»،
معربًا عن أمله في أن يفهم بوتني «أنه ليس
في موقف جيد ليسيطر على العالم».
أمــا ما أثــار اللغط ،فهو إشــارة بايدن إلــى أن
مـحــاسـبــة روس ـي ــا سـتـكــون ب ـنــاء عـلــى حجم

تصرفاتها ،وأن طبيعة الرد قد ال تكون محل
توافق بني الحلفاء .وقــال« :إنــه شيء إذا كان
ً
ه ـن ــاك ت ــوغ ــا مـ ـح ــدودًا وس ـي ـكــون عـلـيـنــا أن
نختلف حــول م ــاذا سنفعل ردًا على ذلــك أو
ال نـفـعــل» .والحـقــا أوضـحــت املتحدثة باسم
البيت األبيض جني ساكي أنه «إذا تجاوزت
أي ق ـ ــوات روسـ ـي ــة الـ ـح ــدود األوك ــرانـ ـي ــة ،أي
غ ــزوه ــا مـ ـج ــددًا ،ف ــإن ــه س ـي ـقــابــل بـ ــرد ســريــع
وصــارم وموحد من جانب الواليات املتحدة
وحلفائها».
ونـ ّـدد الكرملني أمــس بتصريحات بــايــدن ،إذ
اعتبر املتحدث باسمه دميتري بيسكوف أن
«التصريحات تتكرر على الــدوام وال تساهم
في تهدئة التوتر الحالي ،بل إنها قد تساهم
فــي زعــزعــة الــوضــع» ،معتبرًا أنها «يمكن أن
ً
تثير آماال خاطئة كليًا لدى بعض املتهورين
األوكرانيني».
وبالتزامن مع خطابات التصعيد من جميع
األطــراف ،أعلنت روسيا أمــس ،أنها ستجري
م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات بـ ـح ــري ــة ض ـخ ـم ــة فـ ــي امل ـح ـي ـطــن
األطلسي والهادئ واملحيط املتجمد الشمالي
والبحر األبيض املتوسط خالل شهر يناير/
كــانــون الـثــانــي الـحــالــي وف ــي فـبــرايــر/شـبــاط
املقبل ،ستشارك فيها «أكثر من  140سفينة
حــرب ـيــة وس ـفــن ال ــدع ــم وأك ـث ــر م ــن  60طــائــرة
وألف قطعة من املعدات العسكرية وقرابة 10
آالف جندي» ،بحسب وزارة الدفاع الروسية،
مؤكدة أن الهدف منها هو «حماية املصالح
القومية الــروسـيــة فــي املحيطات والتصدي
لتهديدات عسكرية تجاه روسيا من البحار
واملحيطات» .وتجري روسيا حاليًا مناورات
بحرية إلــى جــانــب الـصــن وإي ــران فــي خليج
ُع ـم ــان ،يــرتـقــب أن تـنـتـهــي غـ ـدًا ال ـس ـبــت ،كما
أكدت أمس إطالق صاروخ كروز طراز كاليبر،
مــن غــواصــة فــي بحر الـيــابــان ،بــاتـجــاه هدف
على اليابسة.
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

متابعة

بيونغ يانغ تلوح بالتصعيد النووي

هددت بيونغ يانغ
ّ
باستئناف تجاربها النووية
والصاروخية بعيدة
المدى ،بعد فترة توقف،
طورت خاللها ترسانتها
ّ
من األسلحة

هـ ـ ـ ّـددت ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،أمـ ــس الـخـمـيــس،
بــإن ـهــاء وق ـف ـهــا االخ ـت ـي ــاري م ـنــذ ع ــام ،2017
لتجاربها النووية وصواريخها البالستية
ال ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـق ــارات ،ردًا ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو على
ع ـقــوبــات جــديــدة فــرضـتـهــا عليها الــواليــات
املتحدة ،في وقت لم تنجح اإلدارة األميركية
الــديـمـقــراطـيــة بــرئــاســة جــو ب ــاي ــدن ،فــي فتح
ح ــوار مــع بـيــونــغ يــانــغ ،إث ــر تعثر مـحــاوالت
ال ـ ـت ـ ـقـ ــارب بـ ــن الـ ـط ــرف ــن فـ ــي عـ ـه ــد دون ــال ــد
ت ــرام ــب .وي ـه ــدد الـتـلـمـيــح ال ـك ــوري الـشـمــالــي
إل ــى إمـكــانـيــة ال ـع ــودة إل ــى سـقــف مــرتـفــع من
االختبارات النووية ،بإعادة التوتر في شبه
الـجــزيــرة الـكــوريــة ،ال سيما مــع التعثر الــذي
يصيب مساعي بناء الثقة بــن بيونغ يانغ
وس ـي ــول ،وعـ ــودة األولـ ــى إل ــى إجـ ــراء تـجــارب
ص ــاروخ ـي ــة أث ـ ــارت ق ـلــق الـ ـج ــارة الـجـنــوبـيــة.
ك ـمــا ي ــأت ــي ف ــي تــوق ـيــت ح ـس ــاس ،ل ـيــس فقط
ب ـس ـبــب ت ـح ـضــر ال ـص ــن ألل ـعــاب ـهــا الـشـتــويــة
األوملبية في فبراير/شباط املقبل ،أو كوريا
الجنوبية النتخاباتها الرئاسية في مارس/
آذار ،بل النشغال واشنطن في أكثر من ملف
ت ـص ـع ـي ــدي ،ال س ـي ـمــا م ــع روس ـ ـيـ ــا .وي ــرج ــح
ّ
محللون ،رغم ذلك ،أن يكون التهديد الجديد
لكوريا الشمالية مجرد مناورة الختبار الرد
األميركي ،ال سيما مع دعــوة واشنطن األمم
املتحدة لفرض عقوبات إضافية على بيونغ
يانغ.
وب ـع ــد يـ ــوم ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع ال ــزع ـي ــم ال ـك ــوري
الشمالي كيم جونغ أون مع املكتب السياسي
لـحــزب الـعـمــال الـحــاكــم أول مــن أم ــس لبحث
«قـضــايــا سياسية مهمة» تشمل اإلج ــراءات
امل ـض ــادة لـلـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة «ال ـعــدائ ـيــة»،
قالت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية،
أمس ،إن البالد ستعزز دفاعاتها في مواجهة
الــواليــات املـتـحــدة وستبحث استئناف «كل
األنشطة املعلقة» ،في إشارة على األرجح إلى

وقف اختياري تفرضه على اختبار قنابلها
الـنــوويــة وصــواريـخـهــا بعيدة امل ــدى .وقالت
الــوكــالــة إن سـيــاســة واش ـن ـطــن وال ـت ـهــديــدات
العسكرية «وصلتا إلــى خــط الخطر الــذي ال
يمكن التغاضي عنه بعد اآلن» ،مشيرة إلى
ال ـتــدري ـبــات األم ـيــرك ـيــة املـشـتــركــة م ــع كــوريــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ونـ ـش ــر أس ـل ـح ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
أميركية متطورة في املنطقة ،وفرض عقوبات
أمـيــركـيــة مستقلة وعـقــوبــات أمـمـيــة .وذك ــرت
ال ــوك ــال ــة أن امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـل ـحــزب أمــر
بإعادة النظر في إجراءات بناء الثقة و«سرعة
بحث مسألة استئناف كل األنشطة املعلقة».
وأضــاف املكتب بحسب الوكالة أنــه «ينبغي
ً
ع ـل ـي ـنــا الـ ـقـ ـي ــام ب ـت ـح ـض ـي ــرات أكـ ـث ــر ش ـم ــوال
ملــواجـهــة طــويـلــة األج ــل مــع اإلمـبــريــالـيــن في
الواليات املتحدة».
وك ــان بــايــدن قــد عـقــد أول مــن أم ــس مــؤتـمـرًا
ص ـح ــاف ـي ــا فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ب ـم ـن ــاس ـب ــة مـ ــرور
ع ــام عـلــى تـبــوئــه مـنـصــب ال ــرئ ــاس ــة ،لـكـنــه لم
يـتـطــرق فـيــه إل ــى كــوريــا الـشـمــالـيــة .وبحسب
وكـ ــالـ ــة «رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» ،رفـ ـ ــض م ـت ـح ــدث بــاســم
مجلس األمــن القومي التابع للبيت األبيض
«الـ ـخ ــوض ف ــي ف ــرض ـي ــات» ،ل ــدى س ــؤال ــه عن
كيفية الــرد األميركي إذا ما استأنفت كوريا
الشمالية اختبار صواريخها العابرة للقارات

وتـ ـج ــاربـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،ل ـك ـن ــه ق ـ ــال إن ه ــدف
واشنطن ال يزال النزع الكامل للسالح النووي
من شبه الجزيرة الكورية .وأضاف« :ما زلنا
مستعدين لالنخراط في جهود دبلوماسية
جادة ومستمرة دون شروط مسبقة من أجل
إحــراز تقدم ملموس» ،الفتًا إلى أن واشنطن
«ستواصل جهودها بالتنسيق مع املجتمع
ال ــدول ــي ملـنــع ت ـقــدم ب ــرام ــج الـتـسـلــح الـكــوريــة
الشمالية».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أك ـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع ال ـكــوريــة
ال ـج ـنــوب ـيــة أن ـه ــا ت ــراق ــب ت ــدري ـب ــات ال ـش ـمــال
الـشـتــويــة ،وتـحــافــظ عـلــى وض ــع االس ـت ـعــداد،
واصفة اختبارات الصواريخ األخيرة لبيونغ
ي ــان ــغ بــأن ـهــا «ت ـه ــدي ــدات خ ـط ـي ــرة» .وح ــذرت
وزارة الــوحــدة التي تتولى شــؤون العالقات
ب ــن ال ـك ــوري ـت ــن ،م ــن م ــزي ــد م ــن الـت ـص ـع ـيــد،
مـ ـ ـش ـ ـ ّـددة ع ـل ــى أن ـ ــه ي ـن ـب ـغــي أال تـ ـع ــود شـبــه

رفضت الصين مناقشة
عقوبات أممية إضافية
على بيونغ يانغ

جاء التهديد بعد اجتماع كيم بالمكتب السياسي لحزب العمال ()Getty

ال ـجــزيــرة إل ــى م ـســار املــواج ـهــة ،وأن السبيل
ال ــوح ـي ــد إلح ـ ــراز ت ـق ــدم ه ــو اتـ ـب ــاع م ـس ــارات
الحوار والدبلوماسية.
ول ــم تـخـتـبــر ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة صــواري ـخ ـهــا
البالستية األطــول مــدى العابرة للقارات ،أو
أي أسـلـحــة نــوويــة ،مـنــذ  2017وس ــط جهود
دبـلــومــاسـيــة مــع واش ـن ـطــن فــي عـهــد تــرامــب،
جـ ــاءت ب ـعــد اخ ـت ـبــارهــا ص ــاروخ ــا بــالـسـتـيــا
قـ ــادرًا عـلــى ض ــرب ال ـبـ ّـر الــرئـيـســي األمـيــركــي.
لكنها بدأت تجربة صواريخ بالستية جديدة
ق ـص ـيــرة امل ـ ــدى ب ـعــد ت ــوق ــف م ـح ــادث ــات نــزع
السالح النووي ،وعودة الجمود الدبلوماسي
بينها وبني واشنطن ،بعد فشل قمة هانوي
في  2019بني ترامب وكيم (الثالثة بينهما في
عهد ترامب).
واإلثـ ـن ــن امل ــاض ــي ،أجـ ــرت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
راب ـ ــع ت ـجــربــة ص ــاروخ ـي ــة م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــام
ال ـح ــال ــي ،ب ـعــد عـمـلـيـتــي إطـ ــاق «ص ــاروخ ــن
أسـ ــرع م ــن الـ ـص ــوت» ،ق ــادري ــن ع ـلــى الـتـحــرك
بـســرعــة عــالـيــة واملـ ـن ــاورة بـعــد اإلق ـ ــاع ،كما
أجــرت اختبارًا شمل منظومة صواريخ على
سكة حديدية .وتجري بيونغ يانغ تجاربها
الجديدة بوتيرة متسارعة ،ما أثار تنديدًا من
الــواليــات املـتـحــدة ،ومسعى لـفــرض عقوبات
أممية جــديــدة مــن األمــم املتحدة على كوريا
ال ـش ـمــالـيــة .ل ـكــن امل ـب ـعــوث الـصـيـنــي ال ـخــاص
لشبه الجزيرة الكورية ليو شياومينغ ،أكد
عبر «تويتر» أن «مجلس األمن الدولي ليس
لديه نية مناقشة مشروع قرار مزعوم يتعلق
بعقوبات ضد جمهورية كوريا الديمقراطية
الـشـعـبـيــة» .وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذا ال ـتــوتــر ،قــال
الباحث في املعهد الكوري للوحدة الوطنية
ف ــي سـ ـي ــول ،ه ــون ــغ مـ ــن ،لـ ــ«ف ــران ــس بـ ــرس»:
«نـحــن تقريبًا فــي  2017م ـجــددًا»ّ .
ورج ــح أنه
«ب ـع ــد ه ــذا اإلعـ ـ ــان ،ي ـب ــدو أن ال م ـفــر م ــن أن
تقوم بيونغ يانغ بإطالق صواريخ باليستية
عــابــرة لـلـقــارات قــريـبــا» .وب ــرأي الـبــاحـثــة في
مركز ستيمسون لألبحاث ،رايتشل مينيونغ
لي ،كما نقلت عنها الوكالة ،فإن «بيونغ يانغ
قد تترك هامشًا معينًا للمناورة بناء على رد
إدارة بايدن» .أما ديون كيم ،الباحثة في مركز
األمــن األميركي الجديد ،فرفضت الربط بني
العقوبات والتهديد الكوري الشمالي ،الفتة
لشبكة «سي أن أن» ،إلى «أننا كنا ندرك أنها
مسألة وقت» قبل عودة بيونغ يانغ لتصعيد
اختباراتها.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

م ـهــدت املـحـكـمــة األمـيــركـيــة العليا،
أم ــس الـخـمـيــس ،الـطــريــق أم ــام نقل
وث ــائ ــق مــرت ـب ـطــة ب ـس ـلــوك الــرئـيــس
األم ـيــركــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،ف ــي  6ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الـثــانــي  ،2021إل ــى لجنة التحقيق
ال ـبــرملــان ـيــة املـكـلـفــة ج ــاء الـحـقـيـقــة
حول دوره في هجوم أنصاره على
مقر الكونغرس .ورفضت املحكمة،
بـغــالـبـيــة ث ـمــان ـيــة ق ـض ــاة م ــن أصــل
تسعة ،محاولة ترامب اإلبقاء على
ســريــة مـحـفــوظــات الـبـيــت األبـيــض،
وال ـت ــي تـتـضـمــن خ ـصــوصــا قــائـمــة
األش ـخــاص الــذيــن زاروا تــرامــب ،أو
اتصلوا به في  6يناير .2021
(فرانس برس)

الجيش الصيني
يحذر مدمرة أميركية
عبرت سفينة حربية أميركية بحر
الـصــن الـجـنــوبــي ،أم ــس الخميس،
م ــا اس ـتــدعــى ت ـحــذي ـرًا م ــن الـجـيــش
ال ـص ـي ـن ــي .وق ـ ـ ــال س ـ ــاح ال ـب ـحــريــة
األميركي إن السفينة «يــو إس إس
بنفولد أكدت على الحقوق املالحية
والحريات في محيط جزر باراسيل،
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي».
وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش
الصيني أن السفينة «دخلت بشكل
غير قانوني» في منطقة تعتبرها
ب ـك ــن ض ـم ــن م ـي ــاه ـه ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة،
موضحة أنها «نظمت قوات بحرية
وج ــوي ــة م ـه ـم ـت ـهــا ت ـت ـبــع وم ــراق ـب ــة
وتحذير وإبعاد» السفينة.
(فرانس برس)
فرنسا :الجمعية الوطنية
تندد بـ«إبادة» اإليغور
اع ـ ـت ـ ـم ـ ــدت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ،أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،ق ــرارًا
ي ـن ــدد ب ـ ــ«إبـ ــادة» ال ـص ــن لــإي ـغــور،
طــالـبــة مــن الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة أن
ت ـح ــذو ح ــذوه ــا .وأق ـ ــر ال ـن ــص غير
امللزم بتأييد  169نائبًا ومعارضة
واحــد وامتناع خمسة .ونــص على
أن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة «ت ـع ـت ــرف
رسـ ـمـ ـي ــا ب ــالـ ـعـ ـن ــف ال ـ ـ ـ ــذي تــرت ـك ـبــه
سلطات جمهورية الصني الشعبية
ف ــي ح ــق اإليـ ـغ ــور ع ـلــى أن ـه ــا تــرقــى
إلــى جــرائــم ضــد اإلنسانية وإب ــادة،
وتندد» بها.
(فرانس برس)
إسرائيل تشتري 3
غواصات من ألمانيا

أعـلـنــت إس ــرائ ـي ــل ،أم ــس الـخـمـيــس،
ع ـقــد ص ـف ـقــة لـ ـش ــراء غ ــواص ــات مــن
شــركــة «تـيـسـنـكــروب» األملــان ـيــة في
مقابل  3.4مليارات دوالر .واعتبر
وزير األمن اإلسرائيلي بني غانتس
(الصورة) ،في بيان ،أن «الغواصات
الجديدة ستحسن قــدرات البحرية
اإلســرائـيـلـيــة وسـتـســاهــم فــي تفوق
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل األم ـ ـنـ ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة».
وت ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ــراء ثـ ــاث
غواصات من طراز «دكــار» ،على أن
تسلم األولــى إلسرائيل في غضون
تسع سنوات.
(فرانس برس)

ليبيريا :مقتل 29
في تدافع بكنيسة
أعلن نائب وزير اإلعالم في ليبيريا
جــاالواه تونبو ،أمس الخميس ،أن
 29شـخـصــا قـتـلــوا ف ــي ت ــداف ــع وقــع
في كنيسة في العاصمة مونروفيا.
وق ــال أح ــد الـسـكــان إن ال ـتــدافــع بــدأ
بعدما هاجم مسلحون الحشد في
محاولة لسرقتهم .وامتنع املتحدث
بــاســم الـشــرطــة عــن الـتـعـلـيــق ،وقــال
إن الـتـحـقـيــق م ـس ـتـمــر ،فـيـمــا أعـلــن
الــرئـيــس ج ــورج وي ــا ال ـح ــداد الـعــام
ث ــاث ــة أيـ ـ ـ ــام .وقـ ـ ــال م ـك ـت ـبــه إن ـ ــه تــم
اسـتــدعــاء جمعية الصليب األحمر
ووكــالــة مكافحة ال ـكــوارث ملساعدة
الضحايا.
(رويترز)

8

سياسة

اقتصاد

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

ّ
شكلتها اإلدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سورية ،على صياغة عقد اجتماعي جديد للمنطقة التي
تعكف لجنة
تسيطر عليها «قسد» ،يتضمن التحضير النتخابات عامة ،في محاولة فرض أمر واقع يرفضه النظام السوري والمعارضة

محاولة لفرض أمر واقع في سورية

«العقد االجتماعي» لإلدارة الذاتية
أمين العاصي ،سالم حسن

اســتأنفت «اإلدارة الذاتيــة» ذات
الطابــع الكــردي في شــمال شــرقي
ســورية ،جهدهــا فــي كتابــة «عقــد
اجتماعــي» ،تشــدد علــى أنــه مخصــص
ّ
لتنظيــم العالقــة بينهــا وبــن ســكان منطقــة
شــرقي الفــرات فــي ســورية ،فــي وقــت يخشــى
النظــام واملعارضــة علــى حـ ّـد ســواء مــن أن
تؤدي الخطوة إلى ترسيخ الواقع السياسي
فــي هــذه املنطقــة التــي يشــكل العــرب غالبيــة
سكانها.
ومنــذ أيــام ،تعقــد لجنــة شــكلتها «اإلدارة
الذاتيــة» فــي منتصــف العــام املاضــي،
اجتماعــات فــي مدينــة الحســكة ،فــي أقصــى
الشــمال الشــرقي مــن ســورية ،إلعــداد
مســودة تنظــم عمــل اإلدارة فــي املنطقــة مــن
جميــع النواحــي ،السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة .وبحســب مصــادر محليــة
تحدثــت لـ«العربــي الجديــد» ،فــإن اللجنــة
ّ
علقــت اجتماعاتهــا أمــس األول األربعــاء،
لســوء األحــوال الجويــة ،موضحــة أن غالبيــة
أعضــاء اللجنــة لــم يتمكنوا مــن الوصول إلى
الحسكة بسبب تساقط الثلوج.
ّ
املوسعة  158عضوًا ،وانبثقت
وتضم اللجنة
عنهــا لجنــة مصغــرة مؤلفــة مــن  30عض ـوًا
منــوط بهــم كتابــة مــواد هذا العقــد الذي يعد
بمثابة دستور للمناطق التي تسيطر عليها
«قوات سورية الديمقراطية» (قسد) .ويشكل
ّ
العــرب غالبيــة ســكان منطقــة شــرقي الفــرات
التــي تضــم مكونــات ســورية أخــرى ،مثــل
األكراد والتركمان والسريان اآلشوريني.
ّ
وتســيطر «قســد» علــى جــل منطقــة شــرقي
نهــر الفــرات ،وعلــى منبــج ومناطــق فــي ريــف
حلــب الشــمالي غربــي الفــرات ،باإلضافــة إلى
أحياء داخل مدينة حلب ،كبرى مدن شــمالي
ســورية ،وشــريط مــن القــرى جنوبــي نهــر
الفرات في ريف الرقة الغربي .وكانت «اإلدارة
الذاتيــة» الكرديــة قد وضعت عق ـدًا اجتماعيًا
فــي عــام  2013إلدارة املنطقــة ،ولكــن «قســد»
فرضت سيطرتها بعد ذلك العام على مناطق
كثيــرة ،وباتــت ســلطة أمر واقع ،ما يســتدعى
عقدًا جديدًا .وأوضح أكرم املحشــوش ،عضو
ً
اللجنــة املصغــرة ممثــا لحــزب املحافظــن
الــذي يقــوده الشــيخ حميــدي دهــام الجربــا،
شــيخ مشــايخ قبيلــة شـ ّـمر ،أن «كل املكونــات
العرقيــة ممثلــة فــي اللجنــة ،إضافــة إلــى
منظمــات املجتمــع املدنــي» ،مؤكدًا في حديث
لـ«العربــي الجديــد» ،حاجــة املنطقــة «إلــى
قوانني تنظمها».
وأعاد املحشوش التذكير بأن اللجنة «تعمل
علــى هــذا العقــد منــذ العــام املاضــي» ،الفتــا
إلــى أن «املســودة ســتعرض علــى املجالــس
ُ
املحليــة فــي منطقة شــرقي الفــرات ،وإذا ط ّبق
العقــد ،فســيكون لــه مفعــول إيجابــي علــى كل
مكونــات املنطقــة» .وأشــار عضــو اللجنة إلى
أنــه «مــن املمكــن تعديــل هــذا العقــد فــي حــال
جــرى تفاهــم مــع الدولــة الســورية» ،كمــا لفت

تقول اإلدارة إن العقد يخدم جميع مكونات المنطقة (فرانس برس)

تجتمع لجنة إعداد
مسودة العقد في
مدينة الحسكة
إلــى «الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا بعــض
مكونــات املنطقة ،مثل الســريان واأليزيديني،
مشــيرًا إلــى أن املرحلــة املقبلــة «ستشــهد
ّ
حصــة لهــذه
انتخابــات ،ســتكون فيهــا
املكونــات» .واالنتخابــات تشــمل انتخــاب
مجلــس تشــريعي ملناطــق اإلدارة ،ومجلــس
تنفيذي يتضمن مجالس كانتونات (أقاليم)
ومقاطعات (محافظات) وكومينات (بلدات).
وحــول طبيعــة عمــل اللجنــة حاليــا ،أوضــح
الباحــث السياســي املقــرب مــن «اإلدارة
الذاتيــة» إبراهيــم مســلم ،أنــه «يجــري حــذف
مــواد وإضافــة أخــرى إلــى العقــد االجتماعــي
املعمــول بــه منــذ عــام  ،»2013الفتــا فــي
حديــث لـ«العربــي الجديــد» ،إلــى أن العقــد
الجديــد «ســيحدد شــكل اإلدارة الذاتيــة بعــد

إعــادة هيكلــة مؤسســاتها ،بمــا يتوافــق مــع
املستجدات في املنطقة التي تسيطر عليها».
وأوضــح مســلم أن العقــد الجديــد «ســيعيد
تكوين مؤسســات اإلدارة ،ليصار بعدها إلى
تشــكيل مفوضية لالنتخابات» ،الفتًا إلى أن
اللجنــة املكلفــة بصياغــة العقــد االجتماعــي
ّ
ولجــان املتابعــة «كلهــا انبثقــت عــن مؤتمــر
أبنــاء الجزيــرة والفــرات الــذي عقــد فــي عــام
 .»2020وأوضح أن العقد «سيطبق في شرق
الفرات ومنبج والشهباء (شمال حلب) ،وفي
أحياء من مدينة حلب».
ولــم ينخــرط املجلــس الوطنــي الكــردي ،وهــو
أحد الكيانات السياســية الفاعلة في املشــهد
الســوري الكــردي ،وجــزء مــن «االئتــاف
الوطنــي لقــوى الثورة واملعارضة الســورية»،
فــي عمليــة كتابــة العقــد االجتماعــي فــي
شــمال شــرقي ســورية ،بســبب خالفــات مــع
أحــزاب «اإلدارة الذاتيــة» ،وأبرزهــا حــزب
االتحــاد الديمقراطــي الــذي ُينظــر اليــه
باعتباره النســخة الســورية من حزب العمال
الكردســتاني ،املصنــف تنظيمــا إرهابيًا لدى
عدد من الدول.
وقــال عضــو املجلــس الوطني الكــردي ،محمد

إســماعيل ،فــي حديــث لـ«العربــي الجديــد»،
إن املجلــس «لــن يعتــرف بــأي عمــل منفــرد
ال جــدوى منــه بالنســبة للمنطقــة» ،مشــيرًا
إلــى أن العقــد االجتماعــي الســابق «لــم تعمــل
بــه اإلدارة الذاتيــة» .وحــول مطالــب ورؤيــة

املجلــس ،أضــاف إســماعيل« :نحــن نريــد
تعديــل هــذا العقــد االجتماعــي وفــق رؤيــة
مشــتركة تشــاركية ،علــى أن يكــون لصالــح
املنطقة والجميع ،وال يتعارض مع الدســتور
العام في ســورية» .وفي رده على ســؤال حول
تحضيرات «اإلدارة الذاتية» النتخابات عامة
وتأثيــر ذلــك علــى الحــوار الكــردي  -الكــردي
املتوقف حاليًا ،أشار إسماعيل إلى أن «هناك
بن ـدًا تــم االتفــاق عليــه فــي الحــوار ينص على
تشــكيل مفوضيــة عليــا النتخابات مشــتركة،
مناصفــة بــن املجلــس الوطنــي الكــردي
وأحــزاب الوحــدة الوطنيــة املنضويــة فــي
اإلدارة الكردية ،أما انتخابات من طرف واحد
وبإيديولوجيــة حــزب واحــد ،فهــذا شــأنهم».
وشـ ّـدد علــى أنــه «ال تثبيــت ألخطــاء ال تخــدم
املنطقــة وال تخــدم وحــدة املوقــف الكــردي وال
تخدم ظروف املنطقة ككل».
وفيمــا لــم يصــدر بعد أي موقف له من «العقد
االجتماعــي» ،فــإن النظــام الســوري يرفــض
جميع الخطوات التي تتخذها اإلدارة الذاتية
فــي املنطقــة ،ألنهــا تكــرس الواقــع السياســي
املوجــود فــي منطقــة شــرقي نهــر الفــرات،
وترســخ سلطة األمر الواقع املتمثلة بـ«قسد»
واملؤسسات والكيانات املرتبطة بها.
ولم يجتمع النظام السوري واملعارضة على
أمــر مثلمــا اتفقــا علــى مناهضــة اإلجــراءات
األحاديــة التــي تقــوم بهــا «اإلدارة الذاتيــة»
منــذ ســيطرتها علــى نحــو ثلــث ســورية على
مــدى أعــوام عــدة ،وهــو الثلــث الــذي يضــم
معظــم ثــروات البــادُ ،
وينظــر إليــه علــى أنــه
«ســورية املفيدة» .وتنظر املعارضة السورية
املمثلــة بـ«االئتــاف الوطنــي» إلــى «قســد»
على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني،
وتتهمهــا بالتأســيس إلقليــم ذي صبغــة
كردية في شــمال شــرقي ســورية .من جهتها،
أكدت قوات «قســد» في الكثير من املناســبات
أنهــا «مــع وحــدة ســورية» ،لكنهــا تريــد دولــة
ديمقراطيــة ال مركزيــة ،وإقــرارًا دســتوريًا
بحقــوق كل املكونــات القوميــة والدينيــة
واالجتماعية في البالد.

■ معركتنا ما ضد برهان بس ،معركتنا ضد املؤسسة العسكرية بكل
مكوناتها وعقليتها البتديها إحساس االستحقاق بتاع انها تعمل
انقالبات وتحكم البلد دي وتسيل الدماء ،وضد املنتفعني منها واملتحالفني
معاها من سياسيني وطبقات اجتماعية وشبكات حريصة على بقاء
املؤسسة دي في السلطة# .السودان
■ الوفد األميركي عطل شارع النيل  10دقايق قبل ساعة عشان يصل
القصر الجمهوري ،ودا أقوى تأثير متوقع للسياسة األميركية في
#السودان حاليًا# .العصيان_املدني_الشامل #مليونية_الوفاء_للشهداء
■ في مذكرة من رئيس القضاء وقضاة املحكمة العليا وقضاة االستئناف
وقضاة املحكمة العامة وقضاة املحاكم الجزئية إلى #البرهان «أننا لن
نتردد في اتخاذ اإلجراءات التي تحفظ أرواح املواطنني وتصون حقوقهم
املكفولة بالقانون والدستور»# .القضاء_ينتفض #مجزرة_الخرطوم
#العصيان_املدني_الشامل
■ مصدر أمني من قلب وزارة الداخلية :رضا بوزيان استشهد تحت
التعذيب في  14يناير والقيادات األمنية للداخلية قرروا إخفاء الجثة
حتى تهدأ األمور .تقريرالطب الشرعي األول حول تاريخ الوفاة املزعومة
مزور .املصدر أكد استعداده لتقديم شهادته للقضاء يوما ما وذكراألسماء
واألدلة# .تونس
■ روسيا ال ترغب في احتالل أوكرانيا لكن لن تسمح ألوكرانيا أن تصبح
نقطة نفوذ للغرب أو األطلسي
■ على الرغم من التحذير األوروبي ـ األميركي لروسيا ،استمرار الحشود
العسكرية من روسيا ضد أوكرانيا وعلى طول الحدود من جهة القرم شرقًا
ً
وبيالروسيا شماال .الحشود تبدو «حشود حرب» ،وأوكرانيا تواجه حربا
مختلطة متمثلة بقوات روسية وجماعات متمردة في دونباس .شرق
أوكرانيا محاط بالكامل

ّ
وجــه مجلــس الشــيوخ األميركــي ،مســاء
أول مــن أمــس األربعــاء ،ضربــة قاضيــة إلــى
جهــود الرئيــس جــو بايدن للدفــاع عن حقوق
التصويــت ،ضــد مــا يصفــه الديمقراطيــون
بـ«اســتهداف الواليــات املحافظــة لألقليــات
العرقيــة» .وفشــل الديمقراطيــون فــي تمريــر
مشروعي «قانون حرية التصويت» و«قانون
جــون لويــس لتعزيــز حقــوق التصويــت»
فــي مجلــس الشــيوخ ،بعــد أن ســبق وتمــت
النواب األسبوع
املصادقة عليهما في مجلس
ُ
املاضــي .وقــال بايــدن فــي بيــان نشــر علــى
وســائل التواصــل االجتماعي بعد التصويت
مباشــرة« :أشــعر بخيبــة أمــل عميقــة لعــدم
مســاندة مجلــس الشــيوخ لديمقراطيتنــا.
خــاب أملــي لكــن هــذا لــن يردعنــي» .وأضــاف
«ســنواصل التقــدم بالتشــريعات الضروريــة
والدفــع مــن أجل تغيير اإلجراءات في مجلس
الشــيوخ مــن أجــل حمايــة الحق األساســي في
التصويت».
وكان بايــدن وعــد بحمايــة وصــول األقليــات
إلــى صناديــق االقتــراع وبشــفافية عمليــات
االقتــراع ،فــي مواجهــة العديد مــن التعديالت

نفى البنك املركزي العراقي ،أمس الخميس ،وجود
أي توجــه نحــو تخفيــض رواتــب املوظفــن ،خــال
الفتــرة املقبلــة ،مطمئنــا املوظفــن بــأن رواتبهــم
لــن تمــس ،معتبــرا أن الحديــث عــن التخفيــض هــو «ترهيــب»
لهــذه الشــريحة .ويخشــى العراقيــون مــن تكرار تجربــة تأخير
وخفــض الرواتــب ،والتــي لجــأت لهــا الحكومــة الحاليــة فــي
بدايــة تشــكيلها ،كإجــراء لتجــاوز األزمــة االقتصاديــة التــي مر
بهــا البلــد ،علــى إثــر انخفــاض أســعار النفــط عامليــا ،بســبب
جائحــة كورونــا .ويعود الحديث بشــأن التخفيضات أو تأخر
دفــع املرتبــات مــع تعثر مهمة تشــكيل الحكومة الجديدة ،التي
يجــب أن تقــدم مســودة موازنــة العــام الحالــي  2022للبرملــان
مــن أجــل إقرارهــا .ووفقا لنائب محافظ البنك املركزي إحســان
الياسري ،فإن «البنك املركزي يستقرئ الوضع االقتصادي من
عدة زوايا ،ومنها اتجاهات املوارد النفطية ،وهناك توجهات
للحكومــة علــى خلفيــة إصدارهــا الورقــة البيضــاء( ،حزمــة
إصالحــات لحكومــة مصطفــى الكاظمــي) بتحســن أدوات

أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة ،أنــس العبدة ،في
مؤتمر صحافي في إسطنبول أمــس الخميس ،رفضه محاوالت
تمييع العملية السياسية وفق القرار األممي  ،2254مشددًا على ثبات
موقف المعارضة من االلتزام باالنتقال السياسي الكامل ،محذرًا «من
تجاوز القرارات الدولية» .وقال« :لدينا دول حلفاء لنا مطالبة برفع
الصوت عاليًا في وجه الضغوط الروسية واإليرانية ،وضرورة مراجعة
المنهجية األممية الحالية في إدارة العملية السياسية».
(فرانس برس)

أوروبا تسجل أعلى تضخم منذ  25عامًا

بايدن يفشل في إصالح التصويت
سقط «قانون حرية
التصويت» و«قانون جون
لويس لتعزيز حقوق
التصويت» في مجلس
الشيوخ األميركي ،مساء
األربعاء ،في إحدى
أقوى الضربات التي
يتلقاها الرئيس جو بايدن

بغداد ـ أكثم سيف الدين

السلطة املالية ومنها الجمارك والضرائب واألداء النوعي في
املوارد األخرى» ،معتبرا أن «أسعار النفط اآلن معقولة».
وأضاف« :نرفض ترهيب املوظفني بوجود تخفيض للرواتب،
ويجب أن يكون هناك اطمئنان عام» ،مشيرًا إلى أن «الحكومة
القادمــة لــو تصرفــت بتخطيــط فــإن املوظفــن الذيــن يتلقــون
الرواتــب وإعانــات ورواتــب تقاعدية من الدولة وهم أكثر من 7
ماليني يرتبط بكل شخص منهم  5أشخاص على األقل ،ومن
الصعب التفكير بالتعرض لهذه الشريحة التي تبلغ نحو 35
مليــون شــخص» .مــن جهتهــا ،وعــدت وزارة املاليــة االتحادية،
أمــس ،بأنهــا ستشــرع بتوزيــع رواتــب املوظفــن العاملــن فــي
القطاع العام للشهر اعتبارا من مطلع األسبوع املقبل .وقالت
الــوزارة فــي بيــان ،إنهــا «تباشــر اعتبــارًا مــن يوم األحــد القادم
بإطــاق دفعــات تمويــل الرواتــب للــوزارات» .ودعــت ،الــوزارة
«الــوزارات والجهــات غيــر املرتبطــة بالــوزارة كافــة ملراجعــة
الدائــرة اعتبــارًا مــن يــوم األحــد املقبــل للبــدء بإجــراءات تمويل
الرواتب وفق املواعيد املحددة لكل منها».
مقابــل ذلــك ،تثيــر تصريحــات لجهــات سياســية ،املخــاوف من
خفــض وتأخيــر الرواتــب ،وتؤكــد قــوى «اإلطــار التنســيقي»،

أن جــدل تشــكيل الحكومــة ســيؤثر علــى رواتــب املوظفــن.
وقــال النائــب الســابق عــن تحالــف «الفتــح» الجناح السياســي
لـ«الحشــد الشــعبي» فاضــل الفتــاوي ،إن «تأخيــر تشــكيل
الحكومــة العراقيــة والخالفــات بشــأن اختيــار رئيــس الــوزراء
الجديد ،والتي مازالت عالقة ،سيؤثر كثيرا على إقرار املوازنة
املاليــة للبــاد للعــام  ،»2022مؤكــدا فــي تصريــح صحافــي ،أن
«املوازنــة لــن تقــر قبــل يوليو/حزيــران املقبــل ،وســيكون هنــاك
تأثيــرات واضحــة علــى رواتــب املوظفــن واملشــاريع الخدميــة
واالستثمارية».
وكان وزيــر املاليــة العراقــي محمــد عــاوي ،قــد كشــف في فترة
سابقة أن بالده مهددة بتسريح آالف املوظفني خالل السنوات
العشــر املقبلــة ،بســبب تراجــع الطلــب علــى النفــط الخــام الــذي
سيشــهده العالــم ،ســيما وأن النفــط يعــد املصــدر الرئيــس
للموارد العراقية.
يشــار إلــى أن املوظفــن العراقيــن تعرضوا ألضــرار كبيرة ،من
خالل قرار حكومي اتخذ سابقا بخفض قيمة الدينار العراقي
مقابــل الــدوالر ،والــذي تســبب تلقائيــا بخفــض قيمــة رواتبهم
بنسب كبيرة.

المعارضة متمسكة باالنتقال السياسي

متابعة

■ واشنطن تدرس إعادة تصنيف #الحوثيني منظمة إرهابية ،ولعله
ُ َ
بأوان ليس ببعيد ،هل تدرك #مليشيات_الحوثي إلى أين يقودون
سيعلن
ٍ
مجتمعهم؟ وكيف تجر إيران #اليمن لعقود قادمة ،نحو الهالك ،بينما
مجلس التعاون بحسب تأكيد يفتح ذراعيه رسميًا ألول مرة لليمن.
#السالم_اآلن

العراق :ال توجه لتخفيض الرواتب

التــي تدخلهــا علــى القوانــن االنتخابيــة
واليــات محافظــة ،ال سـ ّـيما فــي جنــوب
البــاد .وتؤكــد منظمــات حقوقيــة أن هــذه
التعديــات التــي يدفــع بها في هــذه الواليات
الجمهوريــون تعـ ّـرض األميركيــن الســود
ّ
صوتــوا بغالبيــة
للتمييــز ،علمــا بأنهــم
ســاحقة لبايــدن فــي االنتخابــات األخيــرة.
ولقطــع الطريــق علــى هــذه التعديــات ،طــرح
بايــدن مشــروعًا إلصــاح النظــام االنتخابــي
مــن خــال توحيــد ممارســات التصويت على
الصعيد االتحادي ومنح السلطات الفدرالية
ّ
حــق النظــر فــي أي تعديــل يتـ ّـم علــى مســتوى
الواليات .ويرى بايدن أن مكتسبات النضال
من أجل الحقوق املدنية في الســتينيات على
املحـ ّـك ،إذ يقــوم الجمهوريــون بتقويضهــا
محليــا بمباركــة مــن املحكمــة العليــا التــي
أصبحــت فــي عهــد ســلفه دونالــد ترامــب
محافظة جدًا.
وكان من املفترض أن يتيح «قانون النهوض
بحقــوق التصويــت لجــون لويــس» و»قانــون
حريــة التصويــت» حمايــة منجــزات النضــال
مــن أجــل الحقــوق املدنيــة وضـ ّـد التمييــز
العنصــري ،والتــي يعــود تاريخهــا إلــى
ســتينيات القــرن املاضــي .ومــن شــأن القانون
األول أن يعيــد ســلطة الحكومــة الفيدراليــة
ملراجعــة بعــض قوانني التصويــت في الوالية
ملنع التمييز ،بينما من شــأن القانون الثاني،
وهــو مشــروع قانــون أوســع ،أن يضــع قواعــد
وطنية للتصويت بالبريد والتصويت املبكر،
وغيرها من شــروط العملية االنتخابية التي
ّ
قيدهــا الجمهوريــون فــي بعــض الواليــات.
كمــا يســعى الديمقراطيــون إلى منع مشــرعي
الواليات من إعادة ترسيم الدوائر االنتخابية
بطريقــة يقــول نشــطاء إنها تؤثــر على تمثيل
الناخبني من األقليات.
واإلصــاح يتعلــق بتشــريع حــول الشــروط

التــي يجــب التمتــع فيهــا مــن أجــل ممارســة
حــق التصويــت ،مــن التســجيل فــي القوائــم
االنتخابيــة إلــى فــرز األصــوات ،مــرورًا
بالتصويــت بالبريــد أو التحقــق مــن هويــة
الناخبــن .وكانــت واليــات جمهوريــة عديــدة
فــي الجنــوب قــد تعهــدت بتعديــل هــذه
الشروط ،مما يعقد عمليًا وصول األميركيني
مــن أصــل أفريقــي واألقليــات بشــكل عــام إلــى
صناديــق االقتــراع .ولاللتفــاف علــى هــذه
اإلجــراءات ،يريــد بايدن من الكونغرس وضع
إطار تشريعي فيدرالي.
وســبق لبايــدن أن شـ ّـدد علــى تغييــر قواعــد
مجلــس الشــيوخ إن «اقتضــى األمــر ،ملنــع
أقليــة مــن أعضــاء املجلــس مــن عرقلــة إقــرار
اإلصــاح» .وفــي خطــاب ألقــاه فــي أتالنتــا
بوالية جورجيا ،األسبوع املاضي ،قال بايدن:
«منذ شهرين وأنا أجري محادثات سرية مع
أعضاء الكونغرس .لن أصمت بعد اآلن» ،إزاء
إقرار مشــروعي
عرقلــة املعارضــة الجمهورية ّ
ّ
األقليات في
قانونني أساســيني يحميان حق
التصويــت .وقـ ّـرر الرئيــس األميركــي ،الــذي
يعاني من تراجع كبير في شعبيته ،املجازفة
بــكل رصيده السياســي لتمريــر هذا اإلصالح
الواسع لـ»حقوق التصويت».
ويشــعر كل مــن الديمقراطيــن والجمهوريــن
بالقلــق إزاء حالــة الديمقراطيــة األميركيــة
واألنظمــة االنتخابيــة للدولــة ،غيــر أن لــدى
الحزبــن أفــكارًا مختلفــة ج ـدًا حــول ماهيــة
هذه املشــكالت ،ناهيك عن الحلول التي يجب
أن تعتمــد .فالديمقراطيــون يحاولــون ســن
سلســلة مــن إصالحــات التصويــت الجديــدة
الشــاملة ،بينمــا يعمــل الجمهوريــون علــى
تغييــر قواعــد التصويــت وشــروطه علــى
مســتوى الواليــات التــي يســيطرون عليهــا،
وهو ما فعلوه على نحو واسع العام املاضي.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

صعــد معــدل التضخــم الســنوي فــي منطقة اليــورو ( 19بلدا)
إلــى  5.0باملئــة فــي ديســمبر/كانون األول املاضــي ،وهــي
أعلــى نســبة مســجلة منــذ  25عامــا .وقــال مكتــب اإلحصاءات
األوروبــي «يوروســتات» ،أمــس ،إن معــدل التضخــم كان فــي

لقطات

 340مليار دوالر إنفاق العرب لمواجهة كورونا
قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد
العربي عبد الرحمن بن عبد اهلل الحميدي ،خالل افتتاح
أعمال االجتماع السابع لوكالء وزارات المالية العرب ،إن
بدء تعافي االقتصاد العالمي مع اإلصالحات وحزم
الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت
 340مليار دوالر مع نهاية سبتمبر /أيلول  ،2021ساعد
على تعزيز فرص التعافي خالل عام .2021
وقدر صندوق النقد العربي نمو االقتصادات العربية
خالل عام  2021بنسبة  2.7بالمائة ،وبنسبة  5.2بالمائة
خالل العام الجاري ،مقارنة مع نمو متوقع لالقتصاد
العالمي يقدر بنسبة  5.9و 4.9بالمائة خالل الفترة
نفسها.

حــدود  4.9باملئــة فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي الســابق لــه،
وانكماش بـ  0.3باملئة في ديسمبر .2020
وذكر أن نسبة التضخم املسجلة في ديسمبر  5في املائة ،هي
األعلــى منــذ  25عامــا ،في وقت تشــهد فيه سالســل اإلمدادات

السعودية تطلق شركة جديدة لتحويل القصور
لفنادق فاخرة
أطلقت السعودية ،أمس الخميس ،شركة جديدة
للضيافة لتطوير القصور وتحويلها إلى فنادق
فاخرة .وذكر بيان أصدره صندوق االستثمارات العامة
السعودي أن الشركة التي تحمل اسم مجموعة بوتيك
ستقوم بتطوير قصر الحمراء في جدة وقصر طويق
والقصر األحمر في الرياض .وستوفر تلك المواقع
 244غرفة وجناحا وفيال .وتسعى السعودية ،أكبر
مصدر للنفط في العالم ،إلى تطوير قطاع السياحة
كي يساهم بعشرة بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي
بحلول  2030في إطار خطط تنويع االقتصاد.
وسيكون تطوير القصور الثالثة مرحلة أولى.

ارتباكا عامليا .وفي االتحاد األوروبي ( 27بلدا) ،صعد معدل
التضخم الســنوي إلى  5.3باملئة في ديســمبر ،من  5.2باملئة
فــي نوفمبــر  ،2021و 0.3باملئــة قبــل ســنة .وفقــا للبيانــات،
سجل أعلى معدل تضخم في إستونيا بنسبة  12.0باملئة.

تركيا تجني  780مليون دوالر من صادرات المعكرونة
بلغت عائدات تركيا من صادرات المعكرونة  780مليون
دوالر خالل عام  .2021تركيا ،تحتل المركز  2عالميًا
بعد إيطاليا في تصدير المعكرونة ،وصلت منتجاتها
وصدرت
خالل العام الفائت إلى أسواق  160دولة.
ّ
تركيا ،خالل العام الماضي ،مليونا و 370ألف طن من
المعكرونة ،محققة نموًا بنسبة  3بالمئة مقارنة بعام
 .2020وتصدرت البلدان األفريقية قائمة الدول األكثر
استيرادًا للمعكرونة التركية ،وذلك بواقع  731ألف طن
صادرات ،وبعائدات بلغت  379مليونا و 503آالف دوالر.
وقال عبد القادر كوالهجي أوغلو ،رئيس المجلس
اإلداري لمنتجي المعكرونة في تركيا ،إنهم يهدفون
لتحقيق عائدات تتجاوز مليار دوالر بحلول نهاية .2022

هل تخلى
المركزي التركي
عن عناده؟
مصطفى عبد السالم

أخيرا تخلى البنك املركزي التركي
عن عناده وقرر التراجع ،ولو
مؤقتا ،عن سياسة خفض سع
الفائدة ،وهي السياسة التي طبقها
تحت ضغوط شديدة من أردوغان
وحكومته ،ورغم تهاوي الليرة
وحدوث قفزات في التضخم لم
تصل إليه البالد منذ  .2002فقد
ّثبت البنك املركزي أمس ،الفائدة
عند  ،%14وبذلك يتراجع عن
موقفه التقليدي وهو مواصلة
خفض السعر ،ويستجيب أخيرا
للتحذيرات من آثار تخفيض
الفائدة املتواصل على التضخم
الذي قفز إلى  ،%36.08وأدى إلى
هبوط الليرة.
ورغم إعالن أردوغان أكثر من
مرة االستمرار في سياسة خفض
الفائدة إال أنه كان من الصعب
على البنك املركزي أن يعاند أكثر
من ذلك ويواصل تلك السياسة،
ألسباب أبرزها أن الخفوضات
السابقة في الفائدة تبعها مباشرة
تهاو في قيمة الليرة ،وقفزة في
ٍ
التضخم ،وتكالب املدخرين على
حيازة العمالت األجنبية ،والتخلي
عن العملة املحلية.
ثاني األسباب هو أن املواطن لم
يلحظ تغيرات إيجابية ترتبت على
سياسة خفض الفائدة إلى ،%14
بل العكس هو ما حدث حيث
زادت اضطرابات سوق الصرف.
وهذه االضطرابات كلفت البنك
املركزي نحو  18مليار دوالر
اضطر لضخها في سوق الصرف
خالل الفترة املاضية لتهدئة
سعر الدوالر وتلبية احتياجات
البنوك وعمالئها الدوالرية .ثالث
األسباب يتعلق بالتطورات املرتقبة
على الساحة العاملية من توقعات
باندالع اضطرابات اقتصادية
ومالية في األسواق الناشئة ،عقب
رفع املركزي األميركي الفائدة
على الدوالر وبواقع  4مرات خالل
 ،2022وهو األمر الذي سيضغط
بشدة على عمالت الدول الناشئة،
خاصة التي تتوسع في االقتراض
الخارجي مثل مصر وتركيا،
وبالتالي فإنه من الصعب على
املركزي التركي االستمرار في
سياسة خفض الفائدة في الوقت
الذي من املتوقع أن تتعرض فيه
الليرة لضغوط شديدة.
السبب الرابع يكمن في أن سياسة
االستقالل املالي واالقتصادي التي
تتبناها تركيا وتقوم على فكرة
مكافحة التضخم عبر خفض
الفائدة تصلح على املدى البعيد،
وأن اضطرابات أسواق الصرف
تحتاج إلى حلول عاجلة ملخاطرها
الشديدة على االقتصاد واملواطن،
وإذا أرادت تركيا السير في هذا
الطريق فإن عليها تبني سياسات
طويلة األجل وعلى مدى سنوات.
قرار تثبيت البنك املركزي الفائدة
أمس هو قرار حكيم ،واملطلوب منه
في الفترة املقبلة هو استعادة الثقة
في الليرة ،وهذه ال تتم عبر خفض
الفائدة ،بل عبر زيادة التدفقات
الدوالرية ،خاصة من قطاعات مثل
الصادرات والسياحة والعقارات،
واألهم طمأنة املواطن الذي بات
يمتلك مليارات الدوالرات تحت
البالطة وأطنان من الذهب.

بدء عملية توحيد البنك المركزي الليبي
طرابلس ـ العربي الجديد

أعلــن مصــرف ليبيــا املركــزي ،أمــس ،عــن االنطــاق
الفعلــي لعمليــة إعــادة توحيــد املصــرف فــي مؤسســة
واحــدة ،بعــد  7ســنوات مــن وجــود فرعــن لــه داخــل
البــاد .وجــاء ذلــك في بيان صــادر عن املركزي الليبي،
الــذي يرأســه املحافــظ الصديــق عمــر الكبيــر ،خــال
لقائــه مــع نائــب املحافــظ للفــرع الشــرقي علــي ســالم
الحبــري .وأورد البيــان أن جهــود التوحيــد تأتــي
«تتويجــا للجهــود املبذولــة إلنجــاز املهمــة»؛ إذ «تــم
توقيــع عقــد لتقديــم خدمــات استشــارية مــع شــركة

للخدمــات املهنيــة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد
املتفــق عليهــا» .وأوضــح أن «إعــادة التوحيــد ســتكون
ضمــن أربــع مراحــل ،ســينتج عنهــا نمــوذج تشــغيلي
متطــور للمصــرف املركــزي املوحــد ،يحاكــي أفضــل
املمارســات العاملية» .ومنذ ســنوات ،بدأ انقسام داخل
مصرف ليبيا املركزي ،حيث يتولى شخصان منصب
املحافظ ،أحدهما يمارس مهامه من طرابلس (غرب)،
وهــو الصديــق الكبيــر ،والثانــي فــي البيضــاء وهــو
علــي الحبــري .وفــي منتصــف العــام املاضــي ،أعلنــت
شــركة «ديلويــت» اإلنكليزية عــن االنتهاء من مراجعة
حســابات مصــرف ليبيــا املركزي بشــقيه فــي طرابلس

والبيضــاء ،تحــت إشــراف بعثــة األمــم املتحــدة .وأكــد
تقرير الشركة أن احتياطيات النقد األجنبي في ليبيا
لــم تنخفــض منــذ ديســمبر /كانــون األول  2014ســوى
بنسبة  8في املائة.
وأوضح التقرير أن تســهيالت الســحب على املكشــوف
واقتــران ذلــك بعمليــات طباعــة الدينــار بشــكل ســريع
تســببت في الضغط على ســعر صرف العملة املحلية،
مــا أدى فــي النهايــة إلــى هبــوط قيمــة الدينــار الليبــي
مقابــل الــدوالر األميركــي بأكثــر من  300فــي املائة منذ
مطلع العام .2021
وراهنــت األمــم املتحــدة علــى أن تكــون هــذه العمليــة
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الرقابيــة خطــوة أولــى لتوحيــد املصــرف املركــزي
املنقســم منــذ عــام  .2014وأحــال املبعــوث الخــاص
لألمــن العــام ورئيــس بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم فــي
ليبيا يان كوبيتش رسميًا التقارير النهائية الخاصة
باملراجعــة املاليــة الدوليــة إلــى املجلــس الرئاســي
ورئيسي فرعي مصرف ليبيا املركزي.
ودعــا التقريــر إلــى توحيــد مصــرف ليبيــا املركــزي في
طرابلــس والبيضــاء ،الفتــا إلــى أن انقســام املصــرف
يتســبب فــي تعقيــد إمكانيــة الحصــول علــى النقــد
ً
األجنبــي ،وعرقلــة اإلصــاح النقــدي ،فضــا عــن
تقويضه لنزاهة املصارف التجارية والرقابة عليها.
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متفرقات اقتصادية

احتياطيات ذهب السودان خارج التصنيف عربيًا
الخرطوم ـ هالة حمزة

خرجت احتياطيات البنك املركزي السوداني
من الذهب من قائمة الــدول العربية األفضل
باحتياطيات الــذهــب ،وســط انـتـقــادات حــادة
لخبراء في املجال إلهمال الحكومة هذا القطاع
امل ـهــم .ول ــم يظهر ال ـس ــودان فــي قــائـمــة ال ــدول
ال ـ ــ 15األف ـضــل عــربـيــا مــن حـيــث احـتـيــاطـيــات
الــذهــب الـصــادرة الشهر الـجــاري مــن مجلس
الــذهــب الـعــاملــي .وصنف املجلس فــي تقريره
األول للعام الحالي  2022السعودية الدولة
األول ــى عربيا مــن حيث احتياطيات الذهب
ب ـك ـم ـيــة ت ـص ــل إل ـ ــى  323.1ط ـن ــا م ــن امل ـع ــدن
ال ـن ـف ـيــس وي ـل ـي ـهــا ل ـب ـن ــان ،الـ ـج ــزائ ــر ،لـيـبـيــا،
العراق ،مصر ،الكويت ،قطر ،اإلمارات ،األردن،
ســوريــة ،امل ـغــرب ،تــونــس ،الـبـحــريــن ،وآخــرهــا
اليمن باحتياطي قدره  1.6طن.
ودفـ ــع امل ــدي ــر ال ـع ــام ال ـســابــق ل ـشــركــة املـ ــوارد
املـعــدنـيــة ،مجاهد ب ــال ،لــ«الـعــربــي الجديد»
ب ـع ــدة أس ـب ــاب ل ـخ ــروج الـ ـس ــودان م ــن قــائـمــة
احتياطيات الذهب العربية بالبنوك املركزية،
أب ــرزه ــا أن إن ـت ــاج ال ـس ــودان مــن ال ــذهــب رغــم

تحقيق

حجمه الكبير غير أن معظمه تقليدي في يد
أفراد وخارج ملكية أو سيطرة الدولة ،والتي
تجتهد في أن يكون جل مشترياته لها عبر
الدفع الفوري.
وأش ـ ـ ــار ب ـ ــال إل ـ ــى أن ع ـم ـل ـيــة شـ ـ ــراء ال ــذه ــب
كانت تتم سابقا وفــق ضوابط يضعها بنك
السودان املركزي باعتباره املشتري الوحيد،
غير أن األوضاع االقتصادية العامة التي يمر
بها السودان تسببت في عدم تمكن البنك من
شــراء كامل اإلنـتــاج ،وقصر كمية مشترياته
منه على سد حاجة عاجلة ولإلنفاق الفوري
مقابل استيراد السلع األساسية.
وقال بالل إن السياسات الحكومية الجديدة
للذهب أقرت خروج بنك السودان املركزي من
عملية شرائه إال ألغراض تكوين االحتياطي.
وأش ــار إل ــى أن ه ــذه الـسـيــاســات ألـقــت بعبء
تـمــويــل الـسـلــع عـلــى وزارة املــال ـيــة م ــا يمهد
لتمكني بنك ال ـســودان مــن بـنــاء احتياطيات
تــدريـجـيــة مــن امل ـعــدن األص ـفــر ،وره ــن تنفيذ
ال ـت ــوج ــه ب ــإح ـك ــام تـنـسـيــق س ـي ــاس ــات إن ـتــاج
وشراء وتصدير الذهب التقليدي بني جميع
أجهزة الدولة املختصة والقطاع الخاص.

وقال مسؤول بإحدى شركات تصدير إنتاج
ال ــذه ــب ،ف ـضــل عـ ــدم ذكـ ــر اسـ ـم ــه ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» إن السياسات التي تنتهجها الدولة
تجاه املعدن النفيس تعيق تصديره وكذلك
توفير احتياطي مـقــدر منه ببنك ال ـســودان،
فضال عن عدم قدرة الدولة على توفير النقد
املحلي الكافي لشراء كامل الكميات املنتجة
مـ ــن الـ ــذهـ ــب ل ـت ـص ــدي ــره ــا واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
عائدها بالنقد األجنبي واالحتفاظ بكميات
منه كاحتياطي ببنك السودان لتسييله حاملا
اقتضت الضرورة.
وبـلــغ احـتـيــاطــي الــذهــب فــي ال ـســودان طبقا
لـتـصــريـحــات ســابـقــة ل ـ ــوزارة امل ـع ــادن 1550
ط ـن ــا ،ف ـي ـمــا دعـ ــت ش ــرك ــة املـ ـ ـ ــوارد امل ـعــدن ـيــة
م ــؤخ ــرا ل ـض ــرورة ب ـنــاء احـتـيــاطــي ك ــاف من
ال ــذه ــب لـ ــ«الـ ـي ــوم األسـ ـ ـ ــود» ب ـح ـســب مــديــر
الشركة مبارك أردول.
وق ــال املحلل االقـتـصــادي األكــاديـمــي محمد
ال ـ ـنـ ــايـ ــر ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إن خـ ــروج
السودان من تصنيف االحتياطيات العربية
من الذهب مؤسف ،خاصة أنه كان ينتج ما
بني  90و 100طن في العام.

المتجددة في مصر
باتت صناعة الطاقة
ّ
مهددة بالفشل لعدة أساب أبرزها فرض
ّ
رسوم جمركية وتدني أسعار بيع الكهرباء

المغرب :تحفيز النمو رهن فتح الحدود
ينتاب الحكومة
المغربية القلق من
تداعيات إغالق الحدود
وتأخر سقوط األمطار
على معدالت النمو
الرباط ـ مصطفى قماس

ال يخفي تفاؤل الحكومة املغربية بعد مائة
يـ ــوم ع ـلــى تـنـصـيـبـهــا ،ال ـق ـلــق م ــن ح ــال ــة عــدم
اليقني الناجمة عــن األزم ــة الصحية وإغــاق
الحدود ،بما في ذلك من تأثيرات على فرص
ال ـع ـمــل واألس ـ ـعـ ــار ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تــداع ـيــات
تأخر التساقطات املطرية على النمو.
وقد كثفت الحكومة املغربية في الفترة األخيرة
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـتــي ت ـح ــاول ع ـبــرهــا الـتــأكـيــد
على العناية التي توليها للبعد االجتماعي
فـ ــي ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ،مـ ــع إب ـ ـ ـ ــراز االه ـ ـت ـ ـمـ ــام مـنــذ
توليها بالصعوبات التي يعاني منها قطاع

أزمات عديدة تحاصر قطاع الذهب (فرانس برس)

وسوء اإلدارة ،األمر الذي أدى إلى خروج أكثر
من مائة شركة من السوق ،وفي المقابل
تسعى الحكومة إلى إنقاذ الصناعة

ال ـس ـيــاحــة .جـ ــاءت تـلــك اإلع ــان ــات ف ــي سـيــاق
تقديم حصيلة مائة يوم بعد تنصيبها ،وهو
تقليد دأبــت الحكومات على السعي للكشف
فـيــه عــن بـعــض الـتــدابـيــر والـ ـق ــرارات ال ـتــي قد
تطبع مسارها ،حيث تحاول الحكومة الحالية
أن تبدو بصورة الحكومة التي تراعي الجانب
االجتماعي في سياستها .قبل يومني أعلنت
ع ــن إب ـ ــرام ات ـف ــاق م ــع االتـ ـح ــادات التعليمية،
ب ـهــدف تـســويــة بـعــض امل ـل ـفــات ال ـتــي ستكلف
مــوازنــة الــدولــة سـنــويــا  65مـلـيــون دوالر ،في
الــوقــت نـفـســه ،ال ــذي أع ـطــت انـطــاقــة بــرنــامــج
أوراش ،الذي تسعى من ورائها إلى توفير 250
ألــف فرصة عمل مؤقتة فــي العامني املقبلني.
وفي الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة ،عزيز
أخ ـن ــوش ،عــن الـتــوجــه نـحــو إط ــاق ح ــوار مع
االتحادات العمالية الكبرى في فبراير/شباط
املـقـبــل ،ع ـمــدت إل ــى تلبية بـعــض مــن مطالب
رجــال األعمال ،حيث اتخذت قبل نهاية العام
قـ ــرارا بـضــخ  1.3مـلـيــار دوالر ف ــي خــزانـتـهــا،
وهـ ـ ــي دي ـ ـ ــون ك ــان ــت فـ ــي ذمـ ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ت ـجــاه
الشركات برسم الضريبة على القيمة املضافة.
واستجابت الحكومة النتظارات مهنيي قطاع

المتدهورة عبر االقتراض لتمويل مشروعات
إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح،
ويبدي مراقبون مخاوفهم من ركود

السياحة املتضرر من توقف الرحالت الجوية،
حيث كشفت عن تدابير بقية  220مليون دوالر
مــن أجــل التخفيف عــن املستثمرين والعمال
في القطاع ،الــذي يطالب الفاعلون فيه بفتح
ال ـ ـحـ ــدود .غ ـي ــر أن امل ـس ـت ـث ـمــريــن ف ــي ال ـق ـطــاع
السياحي ،عادوا بعد تلك التدابير ،إلى الدعوة
إلى فتح الحدود ،لكن االستجابة لذلك املطلب،
يــراهــا رئـيــس الحكومة أم ــرا مرتبطا بتطور
الوضعية الوبائية .كما أن اإلعالنات والتدابير
التي اتخذتها الحكومة في مائة يوم ،ال تخفي
ن ــوع ــا م ــن ال ـق ـلــق ال ـ ــذي ي ـن ـتــاب ـهــا وامل ـغ ــارب ــة،
والناتج عن تأخر التساقطات املطرية ،ما من
شــأنــه أن ينعكس عـلــى املـحــاصـيــل فــي الـعــام
الـحــالــي وف ــات ــورة واردات ال ـغ ــذاء .وم ــن شــأن

تداعيات سلبية
على االقتصاد من تأخر
سقوط األمطار

ذلك أن يربك توقعات الحكومة للعام الحالي
على مستوى النمو الذي راهنت على أن يكون
فــي ح ــدود  %3.2فــي املـحـصــول مــع متوسط
محصول حـبــوب فــي ح ــدود  7.5مــايــن طن،
بعد  10.3ماليني طن في العام املاضي.
ويـعـتـبــر االق ـت ـص ــادي ،رض ـ ــوان ال ـطــويــل ،في
حــديـثــه لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن مـعــدل النمو
االقتصادي املتوقع في العام الحالي ،يؤشر
على العودة إلى وتيرة النمو التي علق فيها
االقتصاد منذ  ،2010وهو ما يؤكد الوقوع في
فخ النمو الهش .ويشير إلــى أن معدل النمو
ال ــذي حــددتــه املـنــدوبـيــة الـســامـيــة للتخطيط
فــي  7.2فــي املــائــة فــي الـعــام املــاضــي ،ال يعدو
أن يـ ـك ــون تـ ــداركـ ــا ل ــان ـك ـم ــاش الـ ـ ــذي ش ـهــده
االقتصاد فــي عــام  .2020وفــي ظــل حالة عدم
اليقني التي تحيط بسوق الشغل جراء األزمة
الصحية ،تسعى الحكومة إلــى توفير فرص
عـمــل مــؤقـتــة لـحــوالــي  250أل ــف شـخــص ممن
فـقــدوا عملهم جــراء الجائحة ،غير أن محمد
الهاكش ،الرئيس السابق للجامعة الوطنية
ل ـل ـق ـطــاع الـ ــزراعـ ــي يـ ــرى أن ذلـ ــك س ـيــزيــد فــي
تعميق الهشاشة في سوق العمل.

مشروعات الطاقة الجديدة ،خالل المرحلة
المقبلة ،مع وجود زيادة في قدرات
التوليد من المحطات الغازية والحرارية

 3ضربات قاتلة للطاقة المـتجددة في مصر
عادل صبري

تلقت صـنــاعــة الـطــاقــة املـتـجــددة في
م ـصــر ض ــرب ــات ق ــات ـل ــة ،ب ـعــد تـنـفـيــذ
ق ــرار رئــاســي مطلع الشهر الـجــاري،
برفع التعرفة الجمركية لأللواح الشمسية من
 %5إلى  .%10وجاء تنفيذ القرار وسط حالة
مــن االض ـط ــراب ــات ،تـشـهــدهــا شــركــات الـطــاقــة
امل ـت ـجــددة وب ـخــاصــة الـشـمـسـيــة ال ـتــي تعتمد
على استيراد أغلب مكوناتها من الخارج ،في
وقت ارتفعت فيه األسعار العاملية ملكوناتها
واملـعــادن والشحن ،مع توقع استمرار زيــادة
التضخم محليا ودوليا خالل الفترة املقبلة.
جــاء الـقــرار الرئاسي كالقشة التي قــد تقصم
ظهر هذه الصناعة وفق مستثمرين في قطاع
ال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة ،بـعــد أن تـلـقــت عـلــى أي ــدي
املسؤولني في القطاعات الحكومية ضربات
مـتـتــالـيــة ،أدت إل ــى تــراجــع دوره ــا فــي خدمة
االقتصاد القومي .ويأتي ذلك في وقت تسعى
ال ـح ـكــومــة إلـ ــى اقـ ـت ــراض ن ـحــو م ـل ـيــار دوالر
م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،مـخـصـصــة لـتـمــويــل
مشروعات الطاقة النظيفة بـشــروط ميسرة،
وجـ ـ ــذب ال ـت ـع ــام ــل ف ــي الـ ـسـ ـن ــدات ال ـخ ـض ــراء،
موجهة لتمويل صناعات إنتاج الكهرباء من
الطاقة الشمسية والــريــاح وغيرها ،ما يعمل
على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي.
إدارة عشوائية من الحكومة

رفع أسعار الكهرباء للمشترين ()Getty

تـتـصــرف الـحـكــومــة بطريقة عـشــوائـيــة تجاه
ص ـنــاعــة واع ـ ــدة ،يـمـكـنـهــا اس ـت ـي ـعــاب خ ـبــرات
مـحـلـيــة م ـت ـنــام ـيــة ،وت ــوف ـي ــر آالف م ــن فــرص
العمل أمام الشباب ،وتعمير املناطق النائية
واملـعــزولــة الفقيرة عــن الـخــدمــات الحكومية،
أدى دعمها في دول أخرى إلى توسيع الرقعة
الزراعية ،وتطوير الصناعات ،وحماية البيئة
مــن ال ـت ـلــوث .يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت ح ــذرت فيه
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ف ــي ب ـيــان أصــدرتــه
الشهر املاضي ،من تخلف دول منطقة الشرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ع ــن أج ـ ــزاء أخ ــرى
مــن الـعــالــم ،فــي الـتــوســع فــي إن ـتــاج الكهرباء
م ــن مـ ـص ــادر ال ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ــددة ،والـتـخـلــص
التدريجي من استخدام الوقود األحفوري.
ورفـ ـع ــت جـمـعـيــة تـنـمـيــة ال ـط ــاق ــة امل ـس ـتــدامــة
«سـ ـي ــدا» م ــذك ــرة ل ــوزي ــر ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـطــاقــة
الـجــديــدة املـصــري ،محمد شــاكــر ،طالبت فيه
ب ـض ــرورة الـعـمــل عـلــى ســرعــة إل ـغ ــاء الــرســوم
الجمركية الجديدة ،التي أقرها البرملان وأدت
إلــى زيــادة في قيمة الضريبة على املبيعات،
والـتـكـلـفــة الـكـلـيــة لـلـمـحـطــات ،بـمــا ال يـقــل عن
 %10وتـهــدد عـشــرات الـشــركــات بالتوقف عن
العملَ .
وعد َد املستثمرون املشاكل التي تعاني
منها الصناعة ،بداية من التعقيدات اإلدارية،
للحصول على تــراخـيــص مـمــارســة النشاط،
وع ــدم إتــاحــة الــوثــائــق التعاقدية للمشاريع،
مع صعوبة الحصول على تمويل من البنوك
التي تعتبر نشاطهم عالي املخاطر ،وغياب
التنسيق بــن هيئات الكهرباء املشرفة على
مــراحــل التصنيع ،وإنـتــاج الـطــاقــة ،بما يهدر
ح ـقــوق املـسـتـثـمــريــن فــي ال ـح ـصــول عـلــى حق
اإلنتاج وسداد تكاليف الشراء.
وتستهدف خطة الــدولــة فــي استراتيجيتها
املـعـلـنــة عـقــب ص ــدور ال ـقــانــون رق ــم  87لسنة
 ،2015إن ـتــاج نـحــو  %20مــن قـ ــدرات الشبكة
الكهربائية املــوحــدة ،بحلول عــام  ،2022من

الـطــاقــة امل ـت ـجــددة ،وبـخــاصــة الـشـمـسـيــة ،بما
يوازي  12ألف ميغا واط من إجمالي  60ألف
ميغا واط إجمالي القدرات املركبة حاليا ،وهو
ما لم يحدث على اإلط ــاق ،حيث لم يتجاوز
املـنـفــذ مـنـهــا حــالـيــا س ــوى  6128مـيـغــا واط،
وفقا لتصريحات وزير الكهرباء وتقرير األداء
السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر.
زيادة المكون المحلي

وس ـب ــق أن ت ـل ـقــت ص ـنــاعــة ال ـط ــاق ــة ال ـجــديــدة
ضربات عقب إعــان الحكومة «استراتيجية
الـطــاقــة املـتـكــامـلــة» عــام  ،2015عـنــدمــا حــددت
ال ـ ــدور املـ ـح ــوري ل ـهــا بـ ـض ــرورة ق ـيــام الـطــاقــة
املتجددة ،بزيادة املكون املحلي من املحطات
الشمسية ،إلــى  %50و %30ملحطات الــريــاح،
إلنتاج  %20من احتياجات البالد من الطاقة
بـحـلــول ال ـعــام الـحــالــي ،تــرتـفــع إل ــى  %42عــام
 .2035ورغ ـ ــم أن ال ـق ــان ــون س ـمــح لـلـشــركــات
بالتنافس فيما بينها على إنـتــاج الكهرباء
وبيعها للجمهور ،عبر خطوط الشركة العامة
لنقل الكهرباء ،بما يساهم في خفض تكاليف
الطاقة ونظافة البيئة بنحو  9مليارات دوالر
في املتوسط سنويا ،إال أن عدم وجــود إغراء
في سعر بيع الكهرباء أمام  220شركة حصلت
ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص ب ــال ـع ـم ــل ،م ــن ه ـي ـئــة ال ـطــاقــة
الـجــديــدة واملـتـجــددة ،أوقــف دخــول املــزيــد من
املستثمرين في نشاط الطاقة الشمسية.
جاء ذلك على خالف ما شهدته الصني والهند
ودول جنوب شــرق آسيا ،وأميركا الالتينية
والواليات املتحدة ،وأملانيا والدول األفريقية
ج ـن ــوب ال ـص ـح ــراء م ــن ت ـط ــور ك ـب ـيــر ف ــي هــذا
املـ ـج ــال ،خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس املــاض ـيــة،
بـسـبــب ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي تمنحها
حـكــومــات هــذه ال ــدول لبناء ملـشــروعــا الطاقة
الجديدة وخاصة التمويل وتصنيع املعدات
وبيع الطاقة .فقد فاجأت الحكومة الشركات
بإلغاء اإلعفاءات الجمركية ،ورفعها إلى %10
مــؤخــرا ،مــع تطبيق ضريبة القيمة املضافة
على املعدات ،بما جعلها تتحمل مصروفات
إضافية تتراوح قيمتها ما بني  %5إلى %14
كـضــريـبــة مـشـتــريــات .وشـهــد ال ـســوق تحوال
غريبا ،حيث طلبت الحكومة من املستثمرين
عدم بيع الطاقة للغير ،إال بموافقة شركة نقل
الكهرباء الحكومية ،التي تقاعست عــن دفع
قيمة الشراء مقدما ،أو السماح للبيع لطرف

ثــالــث ،بسبب عــدم اكتمال املنظومة اإلداري ــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع م ـح ـطــات ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـخــاصــة.
واكــب ذلــك فــرض أسـعــار للشراء مــن محطات
ال ـطــاقــة ال ـج ــدي ــدة ،وف ـقــا ل ـشــرائــح والـكـمـيــات
املولدة منها ،تتراوح ما بني  85قرشا للمنتج
من الشركات الكبرى و 102قرش للكيلو واط
من املحطات الصغيرة .زاد األمــر س ـ ً
ـوء ا ،مع
خسارة الجنيه املصري  %50من قيمته أمام
الدوالر ،عام  2016بعد تطبيق سياسة تعويم
العملة املحلية ،بما رفع تكلفة إنتاج املحطات
إل ــى مــا يــزيــد عــن  %32وه ــي مـتــوســط نسبة
التضخم التي عمت مصر ،في فترات سابقة
أعقبت تعويم العملة املحلية ،وتسببت في
خــروج أكثر من  100شركة من ســوق اإلنتاج
دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،خـ ــال أس ــاب ـي ــع .وي ـب ـلــغ سعر
الدوالر حاليا نحو  15.7جنيهًا.
وتعمل نحو  100شركة حاليا ،مــن بــن 220
شركة تأسست عام  ،2015وتحولت أغلبها إلى
استيراد معدات الطاقة الشمسية ملشروعات
صغيرة ومتناهية الصغر ،كاملنازل واملــزارع
البعيدة عن شبكات توزيع الكهرباء ،بينما
ظلت  10شركات منها تقود تطوير الصناعة،
وه ــم األع ـضــاء الـنـشـطــاء فــي تجمع «س ـيــدا»،
الذين يخشون لقاء مصير أقرانهم.
مخاوف من الركود ومشكلة االسعار

يبدي خـبــراء فــي الطاقة مخاوفهم مــن ركــود
مـ ـش ــروع ــات ال ـط ــاق ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة ،مع وجود زيادة في قدرات التوليد من
املحطات الـغــازيــة والـحــراريــة ،تصل قدراتها
إلــى نحو  25ألــف ميغا واط ،وع ــدم إمكانية
تـ ـص ــري ــف هـ ـ ــذه الـ ـكـ ـمـ ـي ــات عـ ـب ــر ت ـص ــدي ــره ــا
ل ـل ـخ ــارج ،وإصـ ـ ــرار ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ع ــدم رفــع
أسعار الشراء املقررة منذ عام .2015
ورغـ ـ ــم قـ ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة ب ــإل ـغ ــاء دعـ ــم أس ـع ــار
ال ـطــاقــة نـهــائـيــا ع ـلــى م ــراح ــل ،تـنـتـهــي خــال
ع ــام ،ليصبح مـتــوســط الـبـيــع مــن  135قرشا
لـلـكـيـلــو واط إل ــى  145ق ــرش ــا لـلـجـمـهــور في
امل ـنــازل وامل ـحــال الـتـجــاريــة وغ ـيــرهــا ،وللبيع
على الجهد الفائق ملصانع الحديد واإلسمنت
واألل ــوم ـن ـي ــوم ،ومـسـتـخــدمــي ال ـطــاقــة بكثافة
م ــن  71ق ــرش ــا إل ــى  115ق ــرش ــا لـلـكـيـلــو واط،
وللمشترين على الجهد املتوسط سواء كانت
صناعية أو زراعـيــة أو سياحة ،من  77قرشا
إلــى  110قــروش ،بينما يصل متوسط تكلفة

اتفاقيتان للبحث عن النفط
أفاد بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمس الخميس،
أن مصر وقعت اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس غلوب الكندية
وفــاروس انرجي للبحث عن النفط وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق
بالصحراء الشرقية والغربية .وأضاف البيان أن إجمالي االستثمارات الجديدة
يبلغ  506ماليين دوالر .ومن جانب ثان ،شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،
أمس ،ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن ،التوقيع على عدد من
اتفاقيات التعاون بين البلدين .وشملت االتفاقيات وثيقة ترتيبات بين
حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بشأن قرض لمشروع تحديث سكك حديد
مصر – األقصر والسد العالي بقيمة  251مليون دوالر.

تكلفة كبيرة الستخدام الطاقة الشمسية في المنازل (فرانس برس)

المستثمرون يعانون
من ارتفاع التكلفة وتدني
األسعار وسوء اإلدارة

اإلنتاج في محطات الطاقة الخاصة إلى 140
قرشا ،وتضطر إلى البيع للدولة بسعر جنيه
واحد للكيلو واط في املتوسط (الجنيه = 100
قرش) .ولم تكن أسعار تعرفة الكهرباء مغرية،
لــذلــك تــوقــف ب ـعــض املـسـتـثـمــريــن ع ــن تنفيذ
مشروعات جديدة إال الشركات التي تستهلك
كل إنتاجها من الطاقة ،ملشروعاتها الذاتية،
ال ـب ـع ـيــدة ع ــن ش ـب ـكــات ال ـك ـهــربــاء الـحـكــومـيــة.
وت ـقــوم أخ ــرى بــاسـتـكـمــال تنفيذ مـشــروعــات
متفق عليها منذ سنوات ،تبلغ قدراتها نحو
 3500مـيـغــا واط ،لـتـصــل ال ـق ــدرة االجـمــالـيــة
ملـشــروعــات الـطــاقــة الـجــديــدة ،عــام  ،2023إلى
ن ـح ــو  10آالف م ـي ـغــا واط .وت ـش ـي ــر دراس ـ ــة
أع ــده ــا الــرئ ـي ـســان ال ـســاب ـقــان لـهـيـئــة الـطــاقــة
ال ـجــديــدة ،مـحـمــد الـسـبـكــي وأن ـه ــار ح ـجــازي،
تحت عنوان «أفاق الطاقة الجديدة في مصر»
إلــى أن الــدولــة يمكنها إنـتــاج نحو  %53من
الكهرباء التي تحتاجها ،من مصادر الطاقة
املـتـجــددة ،بحلول عــام  ،2030أي أكثر مــن 30
ألــف ميغا واط ،فــي حالة اعتماد السياسات
املناسبة ،منها تبسيط إج ــراءات التأسيس
أمـ ــام امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،وإل ـ ــزام ال ـب ـنــوك بـتـمــويــل
مشروعاتها ،ووقــف تعاملهم مع صناعاتها
على أنها مشروعات عالية املخاطر ،ووصول
شبكات النقل لهذه املحطات .وتشير الدراسة
إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة ضـ ـم ــان ن ـق ــل إنـ ـت ــاج امل ـح ـطــات
الخاصة بسهولة إلى الشبكة املوحدة ،وحرية
البيع لطرف ثالث ،ورفع أسعار الشراء لتكون
التعرفة مغرية أمــام املستثمرين ،مــع توفير
أجهزة القياس (العدادات) التي تسمح بشراء
وب ـي ــع ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن ص ـغ ــار امل ـن ـت ـج ــن ،بـمــا
يسمح بالتوسع فــي بـنــاء محطات شمسية
في املنازل واملدن الجديدة .وتعتبر مؤسسة
«أبـيـكــورب» املــالـيــة ،فــي تقرير صــدر مــؤخــرا،

ح ــول «الـطــاقــة املـتـجــددة فــي ال ـشــرق األوس ــط
وشمال أفريقيا» ،أن هذه املشروعات يمكنها
أن تجذب استثمارات بنحو  100مليار دوالر
وبـمــا يضيف نحو  57ألــف ميغا واط ،لــدول
املنطقة إذا حسنت الشروط والظروف الالزمة
لتشجيع الشركات واملستثمرين.
مهددة بالفشل
المتجددة
الطاقة
ّ
ّ
السريع

ويؤكد تقرير لألمم املتحدة صدر نهاية العام
املــاضــي ،أن الطاقة الشمسية استثمار ذكي،
ويعتبر األرخــص سعرا بفضل التكنولوجيا
ال ـتــي ســاهـمــت ف ــي خـفــض تـكــالـيـفـهــا بنسبة
 %83خالل السنوات العشر األخيرة ،مع ذلك
هـنــاك اتـهــام بـعــدم توظيف تلك املـمـيــزات في
ال ـس ــوق امل ـص ــري ح ـتــى اآلن .ف ـقــد ب ــن نــائــب
رئيس هيئة الطاقة النووية السابق ،على عبد
النبي ،أن مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة
في مصر تواجه فشال ذريعا .وأكد أن مشروع
«بنبان» إلنتاج الطاقة الشمسية غرب أسوان
جـنــوب الـبــاد ،ال ــذي تبلغ قــدرتــه  2000ميغا
واط ،بـتـمــويــل م ــن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي وش ــرك ــات
عــربـيــة ،سيكون مصيره إلــى الـفـشــل .وأرجــع
عبد النبي ذلــك إلــى السياسة الخاطئة التي
اتـبـعــت الـحـكــومــة فــي تنفيذ امل ـش ــروع ،حيث
يـسـتـعـمــل ال ـخــايــا ال ـك ـهــروضــوئ ـيــة ،ال ـت ــي ال
تتحمل درجــات حــرارة فوق  30درجــة مئوية،
بينما يزيد متوسط درجات الحرارة باملنطقة
عن  40درجة مئوية على مدار العام .وأوضح
أن ذلك سيقلل من العمر االفتراضي للمحطة،
وسيصبح غير ذي جدوى اقتصاديا ،مفسرا
ذلــك ٬بأنه كــان األولــى أن تنفذ الحكومة هذه
املشروع في املناطق الشمالية للبالد.
ت ـع ــد ال ـح ـك ــوم ــة م ـ ـشـ ــروع «بـ ـنـ ـب ــان» أي ـق ــون ــة
مشروعات الطاقة الجديدة في مصر والــذي
أه ـل ـهــا الح ـت ــال املــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة عــرب ـيــا بعد
اإلم ــارات والـسـعــوديــة ،فــي الطاقة الشمسية،
ومع ذلك يظهر في الوقت ذاته ،مدى التخبط
الــذي يحيط بتلك املشروعات ،والتي مازالت
تفتقر إل ــى البنية األســاسـيــة لــربــط محطات
الـطــاقــة بالشبكة امل ــوح ــدة ،والـ ــدول العربية،
وتخمة املعروض من مصادر الطاقة التقليدية
املولدة من الغاز الطبيعي والبترول.

11

أخبار
تباين أداء أســواق
الخليج
أغلقت مؤشرات أسواق
األسهم الخليجية على
تـ ـب ــاي ــن ،أمـ ـ ـ ــس ،وس ــط
تقلب فــي أسـعــار النفط الـخــام،
شديدة التأثير على اقتصادات
املـنـطـقــة .وأغ ـلــق مــؤشــر الـســوق
الـسـعــوديــة عـنــد  12291نقطة،
مــرتـفـعــا بـنـسـبــة  0.25بــاملــائــة؛
وك ـ ــان أب ـ ــرز األسـ ـه ــم ال ــراب ـح ــة
«أرام ـ ـك ـ ــو» وال ـب ـن ــك ال ـس ـع ــودي
ال ـف ــرن ـس ــي ،م ــرت ـف ـع ــن بـنـسـبــة
 0.41باملائة و 3.15باملائة على
الـتــرتـيــب .وفــي اإلمـ ــارات ،صعد
مــؤشــر س ــوق أبــوظ ـبــي بنسبة
 0.8بــاملــائــة إلــى  8681.6نقطة.
وهـ ـب ــط م ــؤش ــر بـ ــورصـ ــة قـطــر
بنسبة  0.8باملائة إلــى 12512
نـقـطــة .ون ــزل املــؤشــر األول في
س ـ ــوق الـ ـك ــوي ــت ب ـن ـس ـبــة 0.14
بــاملــائــة إل ــى  8028نـقـطــة ،وقــاد
الـخـســائــر سـهــم «إي ـفــا ف ـنــادق»
و«س ـن ــام» الـعـقــاريــة .وانخفض
مؤشر بورصة مسقط بنسبة
 0.08باملائة إلى  4235.8نقطة.
ون ــزل مــؤشــر الـبـحــريــن بنسبة
 0.05باملائة إلى  1812.6نقطة.
لــبــنــان :استراتيجية
إلصالح الشراء العام
رع ـ ــى رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اللبناني نجيب ميقاتي
أمـ ــس ال ـخ ـم ـيــس ،حفل
«إط ــاق االستراتيجية الوطنية
إلص ـ ـ ــاح الـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـ ـع ـ ــام» فــي
ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة بـحـضــور
مـ ــديـ ــر ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط فــي
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي س ـ ــاروج كــومــار
جــاه وسفير االتـحــاد األوروب ــي
رال ـ ــف ط ـ ــراف ونـ ــائـ ــب امل ـن ـســق
الـ ـ ـخ ـ ــاص لـ ــأمـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة فــي
ل ـب ـن ــان نـ ـج ــاة رش ـ ـ ــدي وم ـم ـثــل
ال ـس ـف ـيــرة ال ـفــرن ـس ـيــة فــرن ـســوا
دي ريـكــولـفـيــس وشـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة .وأك ـ ـ ــد م ـي ـق ــات ــي أن
«االستراتيجية الوطنية إلصالح
الشراء العام تأتي منسجمة مع
تطلعات حكومتنا اإلصالحية
التي ّ
نص عليها البيان الوزاري،
ً
وال ـتــي انبثقت أوال مــن إرادت ـنــا
الذاتية ورغبة املجتمع اللبناني
ب ـ ــاإلص ـ ــاح وتـ ـن ــاغـ ـم ــت ثــان ـيــا
م ــع تــوص ـيــات االس ـ ــرة الــدول ـيــة
الـتــي تـتــابــع عــن كـثــب املــوضــوع
وتعتبره فــي سلم اإلصــاحــات
بعد إصــاح الكهرباء وإصــاح
القضاء».
نـــــمـــــو صـــــــــــادرات
منسوجات تركيا
وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات
تركيا مــن املنسوجات
امل ـن ــزل ـي ــة ،إل ـ ــى أس ـ ــواق
 196دول ــة ومنطقة حــرة خالل
الـعــام الـفــائــت .وبحسب بيانات
أحصتها األناضول من اتحادات
مصدري أولوداغ في تركيا ،فإن
ع ــائ ــدات صـ ــادرات املـنـســوجــات
املنزلية ،بلغت  3مليارات و124
مليونا و 209آالف دوالر ،خالل
 .2021وب ـهــذا ت ـكــون ص ــادرات
ال ـق ـطــاع ،قــد حـقـقــت ن ـمــوا يقدر
ب ـ ـ ـ ــ 25.49ب ــامل ـئ ــة ،م ـق ــارن ــة بـعــام
 .2020وت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدرت أمل ــانـ ـي ــا
قــائـمــة الـ ــدول األك ـث ــر اس ـت ـيــرادا
للمنسوجات املـنــزلـيــة التركية،
خالل  ،2021بواقع  514مليونا
و 748ألف دوالر .وحلت الواليات
املتحدة في املركز الثاني ،بـ 412
مليونا و 852ألــف دوالر ،تلتها
بريطانيا ب ـ  160مليونا و393
ألف دوالر.
نــــزاع جــمــركــي بين
أميركا وبريطانيا
ب ــدأت الــواليــات املتحدة
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،أول مــن
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات
لتسوية نزاع بني البلدين بشأن
نزاع جمركي بدأ عام .2018
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
األمـ ـي ــرك ـ ـيـ ــة ج ـي ـن ــا ريـ ـم ــون ــدو
وال ـبــري ـطــان ـيــة مـ ــاري تــريـفـلـيــان
فــي ب ـيــان مـشـتــرك ،إن البلدين
«ب ــدآ مناقشات ثنائية ملعالجة
الطاقة الفائضة العاملية للصلب
واأللــومـنـيــوم ،بما فــي ذلــك التي
تـسـتــوردهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة»
من بريطانيا.

12

اقتصاد

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

متفرقات اقتصادية

المعادن مالذ آمن ضد التضخم وتراجع األسهم
لندن  -العربي الجديد

الطلب على التوصيل والوسائط يرفع الطلب على النحاس ()Getty

تقرير

بينما يـتـخــذ بـعــض ك ـبــار املـسـتـثـمــريــن حــول
العالم االستثمار في املعادن كمالذ آمــن ضد
زي ــادة مـعــدل التضخم وال ـتــراجــع فــي أسـعــار
األسهم بالبورصة األميركية ،ارتفعت العقود
اآلج ـ ـلـ ــة لـ ـخ ــام الـ ـح ــدي ــد فـ ــي تـ ـع ــام ــات أم ــس
ال ـخ ـم ـيــس .وقـ ــاد خ ــام ال ـحــديــد امل ـكــاســب بني
املعادن الصناعية .وسجلت أسعار النحاس
ارت ـ ـفـ ـ ً
ـاعـ ــا ب ـن ـح ــو  %70فـ ــي غـ ـض ــون ع ــام ــن،
فــي ظــل تــوق ـعــات بـعـجــز فــي ال ـعــرض بنهاية
العقد الحالي ،وهو ما ّ
يهدد مشاريع الطاقة
املتجددة والـسـيــارات الكهربائية .كما واصل
س ـعــر الـنـيـكــل ارت ـف ــاع ــه لـيـقـفــز أع ـل ــى  24ألــف
دوالر لـلـطــن لـلـمــرة األولـ ــى فــي أك ـثــر مــن عقد
زمني ،مع ارتـفــاع املـعــادن األساسية .وكانت
املـ ـص ــارف االس ـت ـث ـمــاريــة ق ــد تــوق ـعــت ح ــدوث
«دورة انتعاش قياسية» للمعادن خالل العام
ال ـج ــاري .وق ــال م ـصــرف «أت ــش أس بــي ســي»
البريطاني في تقرير إن الطلب على املعدات
الكهربائية واملوصالت يرفع أسعار النحاس،
وق ـ ــدر م ــوق ــع «س ـتــات ـي ـس ـتــا» امل ـت ـخ ـصــص في

تهدد البؤر الجيوسياسية الملتهبة في
آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط
مسار التجارة واالستثمار .ويتخوف كبار

ال ـب ـيــانــات االق ـت ـص ــادي ــة ،أن جــائ ـحــة كــورونــا
قــادت إلــى تراجع إنتاج النحاس خــال العام
 2020بنحو  %2.6إلى  20.1مليون طن متري.
وت ـت ـصــدر تـشـيـلــي إن ـت ــاج ال ـن ـحــاس ال ـعــاملــي،
إذ يقدر إنتاجها فــي الـعــام  ،2020بنحو 5.7
م ــاي ــن ط ــن مـ ـت ــري ،وت ــأت ــي ب ـع ــده ــا ال ـب ـيــرو
بــإنـتــاج  2.2مـلـيــون طــن م ـتــري .مــن جانبها،
قــالــت شــركــة «ليفر مــور بــارتـنــرز» األميركية،
إنها تعتقد أن النحاس يتجه الرتفاع قياسي
خــال الـعــام» .وفــي ذات الصدد ،يقول الخبير
ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ،أوالف الرس ـ ـ ـ ــون فـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــات
نشرتها «فاينانشيال تايمز»« :نحن في وسط
عاصفة أسعار السلع ،لم أر ارتفاعًا مثل هذا
من قبل» .ويتخوف العالم من مواجهة نقص
مريع في بعض املعادن الرئيسية املستخدمة
بـكـثــافــة ف ــي ال ـص ـنــاعــة وس ــط ال ـع ـجــز الـكـبـيــر
املـتــوقــع فــي اإلم ـ ــدادات مـقــارنــة بالطلب الــذي
يواصل االرتـفــاع ،خاصة في معادن رئيسية
من بينها النحاس والحديد والصلب واملعادن
ال ـنــادرة .وك ــان محافظ بنك إنكلترا املــركــزي،
أن ــدرو بيلي ،قــد عبر عــن قلقه حيال إمكانية
اسـتـمــرار الـضـغــوط التضخمية لـفـتــرة أطــول

أعلى فائدة لقروض الرهن العقاري بأميركا في  20شهرًا
ً
متوقعا من قبل بفعل ارتفاع تكاليف
مما كان
الـ ـط ــاق ــة .وأخـ ـب ــر ب ـي ـلــي امل ـش ــرع ــن ف ــي لـجـنــة
الخزانة بمجلس العموم البريطاني األربعاء،
أن األسواق املالية أصبحت تتوقع أن تستغرق
ً
أس ـع ــار ال ـطــاقــة وق ــت ــا أطـ ــول لــان ـخ ـفــاض ،ما
ي ـهــدد بـمــزيــد م ــن ض ـغــوط األس ـع ــار وارت ـف ــاع
م ـعــدل الـتـضـخــم .أم ــا عــن وض ــع س ــوق العمل
ـدرو بيلي أن التوظيف
البريطاني ،أوضــح أنـ ً
والبطالة يشهدان تحسنا ،وهــذا يعد السبب
الرئيسي لتصويت أغلبية أعضاء البنك لرفع
ال ـفــائــدة الـشـهــر امل ــاض ــي .وح ــذر مـحــافــظ بنك
إنكلترا من أن تسارع التضخم في البالد يمكن
أن يلحق الضرر بالطلب والوظائف ،ما يؤدي
ً
مشددا على
في النهاية إلى كبح نمو األسعار،
أن البنك املركزي سيتخذ ما يلزم من إجراءات
لــدعــم االق ـت ـصــاد الـبــريـطــانــي .وتــأتــي شـهــادة
م ـح ــاف ــظ املـ ــركـ ــزي ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن ص ــدور
بيانات التضخم البريطاني ،والـتــي أظهرت
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار املـسـتـهـلـكــن خ ــال ديـسـمـبــر
املــاضــي إلــى أعـلــى مستوى منذ مــا يـقــرب من
ً 30
عاما ،إذ سجلت  %5.4على أساس سنوي،
وهو أعلى مستوى منذ مارس .1992

المستثمرين على أموالهم التي وضعوها
في األصول الروسية واألوروبية من تداعيات
الحشود العسكرية الروسية على الحدود

التوترات تهدد االستثمار العالمي

نيويورك ـ شريف عثمان

ما زالت أصداء إعالن بنك االحتياط الفيدرالي
«البنك املركزي األميركي» عن توجهاته إلنهاء
سـيــاســات التيسير الـكـمــي ،وم ــن ثــم ب ــدء رفــع
ُ
م ـعــدالت ال ـفــائــدة عـلــى أم ــوال ــه ،تـسـمــع فــي كل
جوانب االقتصاد األميركي ،لتستمر معدالت
على قــروض الــرهــن العقاري
الـفــائــدة املطبقة ً
في االرتفاع ،مسجلة أعلى مستوياتها في ما
يقرب من عشرين شهرًا .ومع الخسائر التي
ضربت ،ومــا زالــت ،أســواق األسهم والسندات
األمـيــركـيــة خ ــال الـشـهــريــن املــاض ـيــن ،والـتــي
تصاعدت وتيرتها منذ بداية العام الجديد،
ارتفعت الفائدة املطبقة على قروض الثالثني

األوكرانية ،كما تهدد أزمة تايوان التجارة
واالستثمار في منطقة آسيا وربما ترفع من
التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
 600مليار دوالر ،ولكنها تمثل حلقة الربط
الرئيسية في استراتيجية الهيمنة األميركية
على آسيا ومحاصرة التمدد الصيني .كما
أن أي تخل عن تايوان سيعني أن واشنطن
ستتخلى عــن حلفائها الـكـبــار مثل اليابان
وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي حـ ــال ح ـ ــدوث ن ــزاع
مسلح.
مــن الـنــاحـيــة الـتـجــاريــة ف ــإن تــايــوان تـعــد من
املمرات الرئيسية للتجارة التي تمر عبر بحر
الـصــن إلــى الـيــابــان ،وبــالـتــالــي فــإن أي غزو
صيني لتايوان وحرمانها من حقوق الحكم
الذاتي الذي تتمتع به حاليًا سيعني أن بكني
ستكون قادرة على خنق التجارة اليابانية.
وترى الحكومة الصينية أن تايوان جزء من
الصني ،وبالتالي ال ينبغي أن تعامل كدولة.
وت ـعــامــل بـكــن ت ــاي ــوان ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة
«الـصــن ال ــواح ــدة» .وبالتالي يــرى محللون
ف ــي مـجـلــة «ذا دب ـل ــوم ــات» ال ـت ــي ت ـص ــدر في
س ـن ـغــافــورة أن الـ ـن ــزاع األم ـي ــرك ــي الـصـيـنــي
على تــايــوان يعد من أكبر مـهــددات التجارة
واالستثمار في آسيا.
وي ــرى محللون أن املـخــاطــر الجيوسياسية

لندن ـ موسى مهدي

وسـ ـ ــط ع ــال ــم مـ ـضـ ـط ــرب تـ ـس ــوده
ال ـن ــزاع ــات الـعـسـكــريــة وال ـح ــروب
األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ون ـ ـ ـظـ ـ ــام ع ـ ــامل ـ ــي هـ ــش،
تـتــزايــد م ـخــاوف املستثمرين عـلــى أمــوالـهــم
خالل العام الجاري  .2022ويرى محللون أن
هنالك ثالثة مخاطر جيوسياسية رئيسية
تقلق املستثمرين خالل العام الجاري ،وهذه
املخاطر هي تعثر مفاوضات امللف النووي
اإلي ــران ــي وت ــزاي ــد م ـخــاوف ح ــدوث مــواجـهــة
عسكرية بني الواليات املتحدة وإيران.
أمـ ــا ال ـخ ـط ــر الـ ـث ــان ــي ،ف ـه ــو أزم ـ ــة أوك ــرانـ ـي ــا،
ال ـت ــي ت ـه ــدد ال ـح ـشــود ال ـع ـس ـكــريــة الــروس ـيــة
عـلــى حــدودهــا ب ـغــزوهــا .وه ــذه األزم ــة تزيد
مــن مـخــاطــر املـسـتـثـمــريــن فــي روس ـيــا ودول
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ك ـم ــا تـ ـه ــدد اس ـت ـق ــرار
امل ـصــارف األوروب ـي ــة وصـنــاديــق االستثمار
ال ـ ـتـ ــي وض ـ ـعـ ــت اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ف ـ ــي األسـ ـه ــم
والسندات الروسية.
وح ـت ــى اآلن أدت هـ ــذه األزمـ ـ ــة إلـ ــى خ ـســارة
املستثمرين فــي الـســوق الــروســي نحو 100
مليار دوالر وفقًا لبيانات نشرتها صحيفة
« مــوسـكــو تــايـمــز» ي ــوم األرب ـع ــاء .وف ــي حــال
تـصــاعــد الـتــوتــر وت ـحــول الــوضــع العسكري
السائل وتحول التهديد إلى غزو ألوكرانيا،
فإن البيت األبيض سيفرض عقوبات صارمة
عـلــى روس ـيــا وف ـقــا للمتحدثة بــاســم البيت
األب ـيــض م ـســاء ال ـث ــاث ــاء .وت ـتــركــز مـخــاوف
املستثمرين على الخسائر املتوقعة في أصول
ال ــدي ــن ال ــروس ــي وتــداع ـيــات ـهــا ع ـلــى الـبـنــوك
التجارية في أوروبا ،خاصة مصارف النمسا
وفرنسا وإيطاليا األكـثــر إقــراضــا للشركات
الروسية .أما الخطر الجيوسياسي الثالث،
فهو احتمال غزو الصني لتايوان ،وبالتالي
تهديد البيئة االستثمارية في كامل منطقة
آسيا ،خاصة اليابان ودول النمو اآلسيوية.
وفي حال حدوث مثل هذا الغزو من املحتمل
أن ي ـق ــود ت ـل ـقــائ ـيــا إلـ ــى ت ــوت ــر ع ـس ـكــري بــن
أميركا والصني ،وربما إلى حظر شبه شامل
لالستثمار وحركة األموال الصينية.
وعـلــى الــرغــم مــن أن تــايــوان جــزيــرة صغيرة
ولـيـســت مـهـمــة ت ـجــاريــا بــالـنـسـبــة لـلــواليــات
املـتـحــدة ويـقــدر حجمها االقـتـصــادي بنحو

تسببت توقعات رفع
معدالت الفائدة في
استمرار تكالب المشترين
على شراء العقارات

ع ــام ــا ب ـن ـحــو م ــائ ــة ن ـق ـطــة أس ـ ـ ــاس ،أو واح ــد
باملائة ،مقارنة بمستوياتها عند بداية العام
املاضي ،مسجلة  %3.75لدى أغلب املقرضني
م ــن ال ـب ـن ــوك والـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم ق ــروض
الرهن العقاري .وارتفعت الفوائد املطبقة على
تلك الـقــروض نتيجة الرتـفــاع عــوائــد سندات
ال ـخ ــزان ــة ،وت ـح ــدي ـدًا س ـن ــدات ال ـع ـشــر س ـنــوات
الـتــي تلعب ال ــدور األكـبــر فــي تحديد الفوائد
املطبقة عليها ،والتي وصل العائد عليها في
تـعــامــات األرب ـع ــاء إل ــى  %1.90لـلـمــرة األول ــى
م ـن ــذ ظ ـه ــور وانـ ـتـ ـش ــار الـ ــوبـ ــاء ف ــي األراض ـ ــي
األميركية .وبينما يلعب الطلب على السندات
املضمونة بالرهن الـعـقــاري دورًا فــي تحديد
الـ ـف ــوائ ــد امل ـط ـب ـقــة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض ال ـج ــدي ــدة،
كــان واضـحــا تأثير تقليص البنك الفيدرالي
ملشترياته من األســواق من تلك السندات على
ارتفاع العائد عليها ألعلى مستوياته منذ ما
يقرب من عامني .وأكــد ماثيو غراهام ،محلل
أس ــواق السندات ،أن ما تشهده تلك األســواق
م ــن «درام ـ ــا» م ـع ــدالت ال ـفــائــدة وال ـعــائــد على
مدار األسابيع الثالثة املاضية ليس إال نتيجة
لتغير واضــح في سياسات البنك الفيدرالي،

االستثمار بمنطقة
الشرق األوسط
ينتظر استقرار البيئة
الجيوسياسية

تدفع املستثمرين نحو تحريك استثماراتهم
من األصــول الخطرة مثل األسهم والسندات
في األســواق الناشئة إلى املــاذات اآلمنة في
األسـ ــواق األم ـيــرك ـيــة ،وبــالـتــالــي ي ــرى خـبــراء
فــي شــركــة تدقيق الـحـســابــات البريطانية «
أيرنست أن يونغ» في تقرير حول تداعيات
التوتر السياسي على االستثمار والتجارة،
أن التنافس بني الدول الرئيسية التي يعتمد
عليها اسـتـقــرار الـنـظــام الـعــاملــي تحولت من
التعاون إلى التنافس الشرس .وهــذه الدول
ح ـســب «أرنـ ـس ــت آنـ ــد ي ــون ــغ» ه ــي ال ــوالي ــات
املتحدة وأوروبا والصني.
والحظ التقرير أن تدهور العالقات التجارية
بني الصني وأوروبا ،وبني الصني والواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن ب ـ ــن املـ ـ ـه ـ ــددات
الجيوسياسية خــال ال ـعــام ال ـجــاري .ولكن
الحـ ــظ خـ ـب ــراء أن ت ــوج ــه ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فــاديـمـيــر بــوتــن نـحــو ال ـتــوســع الـجـغــرافــي
وزي ــادة نـفــوذ ب ــاده بــات مــن مـصــادر القلق
الرئيسية للمستثمرين في أوروبا.
من جانبه الحظ تحليل باملنتدى االقتصادي
العاملي ،أن عالم املال والتجارة يعاني كذلك
م ــن الـ ـن ــزاع ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة واالضـ ـط ــراب ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة والـ ـح ــروب األه ـل ـي ــة ف ــي منطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط الـتــي تـعــد مــن بــن املـنــاطــق
االستراتيجية فــي مــد الـعــالــم بــالـطــاقــة ،كما
أنها تضم ممرات التجارة الحيوية بالعالم.
وحسب التحليل فإن منطقة الشرق األوسط
ربـ ـم ــا لـ ــن ت ـت ـم ـكــن مـ ــن ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي
وتتمكن من جذب االستثمارات ما لم تنجح
في بناء بيئة جيوسياسية مستقرة.

خسائر قوية في عوائد االستثمار
قال مؤسس شركة بيانكو ريسيرش للتحليل االقتصادي والمالي ،جيم بيانكو،
إن العديد من فئات األصول قد تشهد خسائر قوية ،مع اتجاه مجلس
االحتياط الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بشكل قوي هذا العام .وذكر في
مقابلة مع «بلومبيرغ» ،أن االرتفاع المفاجئ في عوائد السندات األميركية
هذا العام كان بمثابة خطوة هائلة وخسارة قوية في إجمالي عوائد
االستثمار .واعتبر أنه في حين أن معدالت الفائدة المرتفعة تضر باألصول
المالية ،فإن تعهد الفيدرالي بوقف برنامج شراء السندات سيوجه ضربة
حقيقية لهذه األصول .وأضاف« :التشديد الكمي يضر بأسواق المخاطرة
مثل سوقي األسهم وسندات الشركات.
بوتين متهم بتهديد االستقرار في أوروبا ()Getty

يعيد ماليين األميركيين
ترتيب أوراقهم فيما
يخص المسكن الجديد
بالتوجه نحو رفع أكثر عنفًا ملعدالت الفائدة،
مــؤك ـدًا أن ــه رغ ــم ع ــدم ص ــدور تـصــريـحــات من
مسؤولي البنك من يومي الثالثاء واألربعاء،
إال أن «األسواق ما زالت تستوعب تصريحات
يوم الجمعة» ،التي أكدت اقتراب رفع معدالت
الـفــائــدة أكثر مما توقع كـثـيــرون ،مضيفًا أنه
«ضــاعــف مــن تــأثـيــرهــا حــالــة مــن الـهـلــع وعــدم
التيقن من العتمة التي تسيطر على األسواق
هذا األسبوع ،انتظارًا لتصريحات جديدة من
الـبـنــك الـفـيــدرالــي يـتــوقــع ص ــدوره ــا األسـبــوع
القادم» .وتسبب ارتفاع الفائدة املطبقة على
ق ــروض الــرهــن الـعـقــاري فــي ف ـقــدان املقرضني
جزءًا كبيرًا من املكاسب التي تأتي من نشاط
إعادة التمويل ،والتي تختفي عادة مع توجه

مـعــدالت الـفــائــدة لــارتـفــاع .وفــي أح ــدث مسح
أس ـبــوعــي ،أظ ـهــرت بـيــانــات جمعية مقرضي
الرهن العقاري تراجع طلبات إعــادة التمويل
بـنـحــو  %50م ــن مـسـتــواهــا ف ــي نـفــس الـفـتــرة
من العام املنتهي ،كما انخفضت بنسبة %3
خالل األسبوع املاضي مقارنة باألسبوع الذي
سـبـقــه .وف ــي نـفــس ال ـس ـيــاق ،تــراج ـعــت حصة
إع ـ ــادة ال ـت ـمــويــل م ــن ب ــن األن ـش ـطــة املــرتـبـطــة
ب ـق ــروض ال ــره ــن ال ـع ـق ــاري األسـ ـب ــوع املــاضــي
لتسجل  %60.3من إجمالي الطلبات املقدمة،
مقارنة بنسبة  %64.1في األسبوع الذي سبقه.
وان ـت ـع ـشــت ط ـل ـبــات إع ـ ــادة ال ـت ـمــويــل ب ـصــورة
كبيرة خــال الـعــام املــاضــي مــع تسجيل أكثر
من  12مستوى قياسيا (في انخفاضه) جديدا
ملعدالت الفائدة على قــروض الرهن العقاري،
كما استقرت أسعار املنازل الجديدة والقائمة
عند أعلى مستوياتها على اإلطالق .وبحسبة
بسيطة يمكن اسـتـنـتــاج أن م ـعــدالت الـفــائــدة
الجديدة تسببت في ارتـفــاع القسط الشهري
الذي يدفعه املقترض لشراء مسكن بمتوسط
سعر املنزل الحالي ،والذي يدور حول  350ألف
دوالر ،بما يقرب من  125دوالرا.

الصين تستأنف استيراد
النفط اإليراني

اسـ ـت ــأنـ ـف ــت ال ـ ـصـ ــن اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ال ـن ـف ــط
اإلي ـ ــران ـ ــي رغ ـ ــم ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ط ـ ـهـ ــران ،ف ـق ــد أعـلـنــت
بـكــن ،الخميس ،عــن أول واردات ـه ــا من
النفط اإليراني خالل عام ،وذلك بحسب
ب ـي ــان ــات ص ـ ــدرت ع ــن الـ ـجـ ـم ــارك .فـيـمــا
أظ ـهــرت الـبـيــانــات احـتـفــاظ الـسـعــوديــة
بصدارة إمــدادات النفط إلى الصني في
العام  ،2021في مقابل تراجع اإلمدادات
الروسية ،وسط الفجوة بني البلدين في
واحد من أكبر األسواق طلبًا للنفط.
وبحسب «رويترز» ،فقد أظهرت بيانات
ّ
اإلدارة الـعــامــة الصينية لـلـجـمــارك أن
ال ـب ــاد اسـ ـت ــوردت  260.3أل ــف ط ــن من
الـنـفــط اإلي ــران ــي فــي ديـسـمـبــر /كــانــون
األول امل ــاض ــي .وكـ ــان آخ ــر م ــا سجلته
اإلدارة مــن تــدفــق للنفط اإلي ــران ــي إلــى
ال ـب ــاد ف ــي دي ـس ـم ـبــر  2020وب ـل ــغ 520
ألــف طــن .ولــم يعرف على الـفــور أي من
ال ـش ــرك ــات جـلـبــت أحـ ــدث ش ـح ـنــة ،الـتــي
تـ ـع ــادل ك ـم ـيــة ال ـن ـفــط ال ـت ــي ت ـت ـســع لها
واحــدة من ناقالت الخام الكبيرة جدًا،
وال أي ميناء تم تفريغ الشحنة فيه.
وبـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة غ ـ ـيـ ــر رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،تـ ـ ـج ـ ــاوزت
واردات الصني من النفط اإليراني 500
ألـ ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا ف ــي امل ـت ــوس ــط بني
أغسطس /آب وأكتوبر /تشرين األول،
ّ
إذ اعتبر املـشـتــرون أن مـيــزة الحصول
عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــام ب ــأسـ ـع ــار زه ـ ـيـ ــدة ت ـف ــوق
مخاطر انتهاك العقوبات األميركية.
ّ
وي ـقــول مـتـعــامـلــون إن ال ـخــام اإليــرانــي

ُيـصــدر للصني على أنــه نفط مــن ُعمان
واإلمــارات وماليزيا لتفادي العقوبات،
ما يقلص اإلمدادات من البرازيل وغرب
أفريقيا .وتفيد بيانات شحن وتقديرات
ّ
متعاملني بأن الواردات من إيران شكلت
نحو  %6من واردات الصني من النفط
ال ـخ ــام .فــي امل ـقــابــل ،ارتـفـعــت الـ ــواردات
النفطية الصينية من السعودية %3.1
في العام املاضي مقارنة بـ ،2020وزادت
حصتها إلى  %17من إجمالي الواردات
الصينية ،وف ــق وكــالــة روي ـت ــرز .وتفيد
الـبـيــانــات ال ـص ــادرة عــن اإلدارة العامة
ّ
للجمارك ،الخميس ،بأن الصني اشترت
 87.58مليون طن من الخام من اململكة،
بما يـعــادل  1.75مليون برميل يوميًا،
مقابل  84.92مليون طن في  2020عندما
حــازت السعودية على حصة  %16من
السوق الصينية .وجاءت زيادة الحصة
السوقية ألكبر مصدر للنفط في منظمة
«أوبـ ــك» ،مــع تـعــزيــز املـبـيـعــات لشركات
ال ـت ـكــريــر الــوط ـن ـيــة وزيـ ـ ــادة ال ـط ـلــب من
شركات تكرير خاصة .وجــاءت روسيا
فــي املــركــز الـثــانــي ،موسعة الفجوة مع
السعودية ،إذ انكمشت إمداداتها %4.7
إلــى  79.65مليون طــن ،أو  1.59مليون
بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،ت ـحــت وطـ ــأة انـخـفــاض
الـطـلــب مــن شــركــات الـتـكــريــر الصينية
امل ـس ـت ـق ـلــة .واح ـت ـل ــت ش ـح ـن ــات ال ـع ــراق
امل ــرت ـب ــة ال ـثــال ـثــة وت ــراج ـع ــت  %10إلــى
 54.13مليون طــن .كانت «روي ـتــرز» قد
ّ
أفادت بأن شحنات من إيران وفنزويال
ّ
وردت للصني على أن مصدرها عمان
وماليزيا بسبب العقوبات األميركية.

يواصل اليوان تعزيز
مكانته العالمية عبر
الشراكات الواسعة
التي تنفذها الصين
مع الكتل الكبرى في
آسيا وأوروبا

بكين ـ العربي الجديد

أعــاد الـيــوان الصيني تأكيد مكانته كإحدى
أكـ ـث ــر الـ ـعـ ـم ــات شـ ـي ـ ً
ـوع ــا ل ـل ـم ــدف ــوع ــات عـبــر
الحدود حول العالم ،إذ احتل املركز الرابع في
قائمة أكثر العمالت استخدامًا في املعامالت
املالية ً
عامليا ً ألول مرة منذ أغسطس/آب العام
 .2015ووف ــق ــا لـبـيــانــات جمعية االت ـصــاالت
املالية العاملية بني البنوك التي نقلتها وكالة
«بلومبيرغ» ،ارتـفــع نـشــاط العملة الصينية
بـصــورة ملحوظة ،إذ اسـتـحــوذت على %2.7
م ــن ال ـح ـصــة الـســوق ـيــة لـل ـمــدفــوعــات الـعــاملـيــة
مقابل  %40.5للدوالر في الشهر املاضي.
وش ـهــد ال ـي ــوان ارت ـفـ ً
ـاعــا م ـط ـ ً
ـردا فــي شعبيته

كـعـمـلــة دول ـي ــة ف ــي ال ـع ـقــد امل ــاض ــي ،وكـشـفــت
ب ـي ــان ــات ع ــن أن ال ـص ـن ــادي ــق ال ـعــامل ـيــة ع ــززت
حيازاتها مــن الـسـنــدات الحكومية الصينية
إل ــى مـسـتــوى قـيــاســي خ ــال شـهــر ديسمبر/
كانون األول املاضي.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ج ــاءت عـمـلــة ال ـي ــورو في
املركز الثاني بقائمة أكثر العمالت استخدامًا
في املدفوعات خالل الشهر األخير من ،2021
إذ بلغت حصتها السوقية  ،%36.65فيما جاء
اإلسـتــرلـيـنــي فــي املــركــز الـثــالــث عـنــد ،%5.89
أم ــا ال ــن الـيــابــانــي فـحــل فــي املــركــز الـخــامــس
عند  .%2.58وتعمل الحكومة الصينية على
ت ـعــزيــز م ـكــانــة الـ ـي ــوان ال ـعــامل ـيــة ع ـبــر إص ــدار
ال ـي ــوان الــرق ـمــي وتـيـسـيــر الـسـيــاســة الـنـقــديــة

ل ـل ـش ــرك ــات وامل ـ ـصـ ــارف ال ـص ـي ـن ـي ــة .ف ــي ه ــذا
الشأن خفض البنك املركزي الصيني معدالت
إقــراض رئيسية تؤثر على قــروض الشركات
ً
مجددا أمس الخميس ،وسط مخاوف
واألسر
بشأن التباطؤ االقتصادي .وقرر بنك الشعب

ضخامة االقتصاد
الصيني واإلقراض الدولي
يدعمان اليوان

الـصـيـنــي خ ـفــض م ـع ــدل اإلقـ ـ ــراض الــرئـيـســي
ألجــل عــام بمقدار  10نقاط أســاس مــن %3.8
إلى  ،%3.7كما خفض معدل اإلقراض لخمسة
أع ـ ـ ــوام ،الـ ـ ــذي ي ــؤث ــر ع ـل ــى مـ ـع ــدالت ال ــره ــون
العقارية ،بخمس نقاط أساس من  %4.65إلى
 ،%4.6وذلك للمرة األولى منذ إبريل /نيسان
ال ـعــام  ،2020وذل ــك بـعــدمــا خـفــض الـبـنــك في
بــدايــة هــذا األس ـبــوع تكاليف االق ـتــراض على
ال ـقــروض متوسطة امل ــدى لـلـمــرة األول ــى منذ
إبريل /نيسان .2020
وح ـس ـب ـم ــا ذك ـ ــرت قـ ـن ــاة «س ـ ــي إن بـ ــي س ــي»
األميركية ،يــرى «شــن يــو» كبير اقتصاديي
الصني لدى شركة «كابيتال إيكونومكس» أن
ً
ً
حاليًا،
الرهون العقارية ستكون أرخص قليال

مما يساعد في دعم الطلب على اإلسكان.
وك ــان بنك الشعب الصيني (البنك املــركــزي)
قد أعلن في أكتوبر /تشرين األول املاضي أن
اسـتـخــدام الرنمينبي (ال ـيــوان) عبر الـحــدود،
بما في ذلك عمليات الدفع والتحصيل ،ارتفع
بنسبة قياسية بلغت  44.3باملائة على أساس
سنوي إلى  28.39تريليون يوان (حوالى 4.4
تريليونات دوالر) في عام .2020
وقال البنك إن الصني تعتزم توسيع استخدام
عملتها ،الرنمينبي (الـيــوان) ،في املدفوعات
عبر الحدود ،في مسعى لدفع تدويل عملتها
ال ــوط ـن ـي ــة .وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـن ــك ف ــي تـ ـق ــري ــره ،أن
توقيع اتفاقية الشراكة االقتصادية اإلقليمية
الشاملة في منطقة آسيا-الباسيفيك ،ستعزز

العقارات السعودية
ارتـفــع الــرقــم القياسي
ألسـعــار الـعـقــارات في
السعودية خالل الربع
الرابع من  2021بنسبة %0.9
مقارنة بنفس الفترة من العام
املاضي .ووفق بيانات صادرة
عــن الـهـيـئــة الـعــامــة لــإحـصــاء،
سجل الرقم القياسي ألسعار
ال ـع ـق ــارات ارت ـف ــاع ــا إل ــى 81.3
نقطة خالل الربع الرابع 2021
وف ـق ــا لـ ًسـنــة األس ـ ــاس ،2014
م ـق ــارن ــة بـ ـ  80.6نـقـطــة خــال
الفترة املقبلة من .2020
العمالت المشفرة
ارتفعت عملة بيتكوين
الرقمية خالل تعامالت
الخميس لتتداول قرب
 42أل ــف دوالر ،وف ــق بـيــانــات
«كوين باس ،كما ارتفعت ثاني
أكبر العمالت االفتراضية من
حيث القيمة السوقية اإليثريوم
 %0.37إل ـ ــى  3121دوالرا،
وصـعــدت الريبل  %0.28عند
 74.25سنتا .وذك ــرت مــزودة
البيانات «جالسنود» أن نحو
 5.7ماليني وحدة من بيتكوين
ً
حاليا تتداول بأقل من أسعار
شرائها.

نيكي الياباني
ارتفع «نيكي» الياباني
من أدنــى مستوى في
 5أش ـ ـهـ ــر ف ـ ــي ن ـهــايــة
تعامالت الخميس ،بعد صدور
بيانات اقتصادية ،ومع تعافي
سهم «سوني» .وارتفع السهم
 %5.8إل ــى  13.135أل ــف يــن،
بعدما تــراجــع األرب ـعــاء بأكبر
وت ـ ـيـ ــرة ي ــومـ ـي ــة مـ ـن ــذ ،2008
بـ ـع ــدم ــا أعـ ـلـ ـن ــت م ـنــاف ـس ـت ـهــا
«مايكروسوفت» صفقة بقيمة
 69مـلـيــار دوالر لــاسـتـحــواذ
على شركة األلعاب «أكتيفيجن
بليزارد».
سعر النيكل
واص ـ ــل س ـعــر الـنـيـكــل
ارت ـ ـف ـ ــاع ـ ــه ال ـخ ـم ـي ــس
ل ـي ـق ـفــز أعـ ـل ــى م ــن 24
ألــف دوالر للطن للمرة األولــى
فــي أك ـثــر مــن عـقــد زم ـنــي ،مع
ارتـ ـ ـف ـ ــاع املـ ـ ـع ـ ــادن األس ــاسـ ـي ــة
ف ــي ظ ــل ج ـه ــود ال ـص ــن لــدعــم
االقتصاد .وقفز سعر النيكل
بعدما ارتفع  %4.9األربعاء مع
خـفــض بـنــك الـشـعــب الصيني
ملعدالت إقراض ،وتعهد بمزيد
مــن التيسير لدعم االقتصاد.
وف ــي ت ـعــامــات بــورصــة لـنــدن
للمعادن الخميس ارتفع النيكل
 %4إلــى  24.080دوالرا ،وهو
املستوى األعلى منذ أغسطس
.2011
خام الحديد
ارتفعت العقود اآلجلة
ل ـ ـ ـخـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ف ــي
تعامالت الخميس مع
تعهد الصني بدعم االقتصاد،
مــا عــزز التفاؤل بشأن الطلب
عـلــى امل ـع ــدن .وخ ــال ت ــداوالت
أم ــس ،ارتـفـعــت الـعـقــود اآلجـلــة
لـ ـخ ــام الـ ـح ــدي ــد امل ـ ـتـ ــداولـ ــة فــي
سنغافورة  %0.7إلى 131.50
دوالرا للطن ،وفق «بلومبيرغ».

اليوان يحتل المرتبة الرابعة في التسويات الدولية
اليوان عامليًا ،ومن ثم طرح املزيد من الفرص
الستخدام الرنمينبي في األنشطة التجارية
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة .وي ــدع ــم ح ـج ــم االق ـت ـص ــاد
الـصـيـنــي ال ـبــالــغ  13.5تــريـلـيــون دوالر وفـقــا
ل ـت ـق ــدي ــرات ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ف ــي ن ـهــايــة ال ـعــام
امل ــاض ــي والـ ـتـ ـم ــدد الـ ـتـ ـج ــاري ال ـص ـي ـنــي عـبــر
مبادرة « الحزام والطريق» ،زيــادة استخدام
اليوان في التسويات التجارية العاملية ،كما
أن ال ـصــن أص ـب ـحــت م ــن ال ـ ــدول الـنـشـطــة في
تـقــديــم ال ـق ــروض ل ـل ــدول الـنــامـيــة خــاصــة في
أفــريـقـيــا وآس ـيــا ومـنـطـقــة أمـيــركــا الجنوبية.
وتـســاهــم ه ــذه ال ـقــروض الـتــي تـقــدم بالعملة
الصينية في استخدام اليوان كعملة وسيطة
في الدفع والتسويات التجارية.

مؤشرات
األسواق

الذهب
استقر سعر التسليم
ال ـفــوري لـلــذهــب خــال
ت ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـخ ـم ـي ــس
ق ـ ـ ـ ــرب أع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ف ــي
شهرين ،وسط توقف الحركة
الـبـيـعـيــة ف ــي أسـ ــواق الـسـنــدات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وه ـ ـبـ ــوط األس ـه ــم
فــي وول سـتــريــت .فيما زادت
العقود اآلجـلــة للفضة تسليم
م ـ ـ ــارس ب ـن ـح ــو  %0.12عـنــد
 24.26دوالرا لــأوق ـيــة .وقــال
الرئيس األميركي ،جو بايدن،
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،إن الـ ــوقـ ــت أص ـبــح
مـ ـن ــاس ـ ًـب ــا ل ـ ـبـ ــدء االح ـت ـي ــاط ــي
الـفـيــدرالــي إع ــادة ضبط الدعم
الذي يقدمه لالقتصاد.

اإلمدادات النفطية اإليرانية تعود للصين رغم العقوبات ()Getty

لندن ـ العربي الجديد
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تعقيب على مقالة
ٌ
«جريرة ناشر عربي»
أحمد عبد الفتاح

قرأت مقال األستاذ معن البياري ،املنشور في «العربي الجديد» بتاريخ  11يناير/
كانون الثاني  ،2022واملعنون «جريرة ناشر عربي» ،حول الترجمة العربية لكتاب
«في سبيل الله والفوهرر :النازيون واإلسالم في الحرب العاملية الثانية» ،وفيما يلي
تعليق موجز من ناشر الكتاب على املقال املذكور:
صــاغ األس ـتــاذ مـعــن الـبـيــاري صحيفة اتـهــامــه للناشر فــي نقطتني :ســوء اختيار
الـعـنــوان ،وصــورة الـغــاف «املتحيزة» .. .أمــا العنوان فمن حيث الشكل ،وأشـكــر له
ذكــر أن تعديله تــم بــاالتـفــاق مــع املــؤلــف ،فــإن وصفه بالتجارية ال ُ
يعيبه وال يعيب
الناشر؛ فهذا من طبائع األمور .لكن ُّ
نود اإلشارة هنا إلى أن الطبعة األملانية من الكتاب
ِّ
الـصــادرة عن دار « »Klett-Cotta Verlagعــام ُ 2017عــدل عنوان الكتاب األصلي
ً
فيها ( ،)Islam and Nazi Germany›s Warباالتفاق مع املؤلف أيضا ،إلىFür( :
[ )Prophet und Führer: Die islamische Welt und das Dritte Reichمن أجل
النبي والفوهرر :العالم اإلسالمي والرايخ الثالث] ،أي إن التعديل إلى هذه الصيغة وما
ّ
ومتبعّ .
كتاب صدر ً
وثم ٌ
أخيرا ( )2021عن مطبعة جامعة
يقاربها معتاد ومقبول
أكسفورد العريقة في موضوع شبيه بموضوع كتابنا عنوانهGod Save the( :
[ )USSR: Soviet Muslims and the Second World Warحفظ /نصرّ /أيد الله
االتحاد السوڤييتي :املسلمون السوڤييت والحرب العاملية الثانية] ،وجارية ترجمته.
ُ
الخالصة أن هذه الصيغة من العناوين موجودة ومتبعة ،ونماذجها كثيرة ال تحصى
في دور نشر تجارية وأكاديمية عريقة .هذا من جهة الشكل .أما من جهة املوضوع،
ًّ
فهل هذا العنوان ال ّ
مبدئيا لو لم يكن يعبر عن مضمون
يعبر عن مضمون الكتاب؟
ً
الكتاب ملا رضــي به املؤلف ،لكن فعل ما هو مضمون الكتاب الــذي «ال» يعبر عنه
هــذا العنوان؟ كما ذكــر السيد معن في املـقــال؛ مضمون الكتاب هو الــرؤيــة النازية
ّ
إلى اإلســام والطرائق التي وظفته بها في سياق الحرب .ما هي الرسالة التي أراد
األملــان توصيلها إلى املسلمني كما ّ
يبي الكتاب؟ أن تحالفكم أيها املسلمون معنا
هو تحالف في سبيل الله ضد أعداء اإلسالم وأملانيا النازية املشتركني ،وال مانع أن
تقاتلوا ،والحال هذه ،تحت لواء الفوهرر .وماذا كان ّ
تصور املسلمني املتعاونني؟ أما
ّ
ّ
بالتحيز ،لكنه لم يبي ملن،
فيما يتعلق بمسألة الصورة ،فقد اتهم السيد معن الناشر
أو ضد منّ ،
تحيز الناشر في اختيار الصورة .ولنسأل هنا ما هو أول ما قد يخطر
كتاب عن العالقة بني النازية والعرب /اإلسالم .من
ببال ناشر عربي لصورة غالف ٍ
هو أشهر املتعاونني العرب مع النازي؟ نعم بالضبط إنه الشيخ أمني الحسيني ،فماذا
يعيب اختيار ذلك الناشر والحال هذه؟ لقد اختار أكثر الناشرين األوروبيني صور
فرقة الخنجر البوسنية املسلمة املوالية للنازي؛ ألنها ببساطة الجانب الــذي يمثل
تاريخهم في الكتاب؛ هؤالء هم أقرب املسلمني إليهم ممن تعاونوا مع النازي.
هذا من ناحية الشكل .أما من ناحية املوضوع؛ هل هذه الصورة ال تعبر عن مضمون
ً
تحديدا ،والتي يستعرض فيها الحسيني فرقة
الكتاب؟ لقد اخترنا هــذه الصورة
ّ
الخنجر البوسنية املسلمة املوالية للرايخ ،ويحييهم بالتحية النازية الشهيرة؛ ألنها
صورة جامعة لكل عناصر العنوان والكتاب؛ ففيها الشيخ العربي ّ
املعمم ،وفيها داللة
الوحدة اإلسالمية بني مسلم عربي ومسلمني أوروبيني ،وهو معنى دندن النازيون
َ
حوله ً
سيتبي لقراء الكتاب ،وفيها عنصر التحية النازية الشهير الذي
كثيرا كما
ّ
ُيبرز اإلطار الذي جمع ذلك الشيخ العربي املعمم مع أشقائه من املسلمني البلقانيني.
ً
ختاما ،بخصوص املوقف من الحاج أمني الحسيني وغيره من الزعامات املسلمة
طرف ما ال يعني
التي تعاونت مع النازي ،أقول :من بديهيات األمور أن التعاون مع
ٍ
العمالة له بالشكل الكاريكاتوري الذي يستهدف الوصم أكثر من استجالء الحقائق.
تنوعت أسباب الزعامات السياسية والدينية التي تعاونت مع النازي ،كما ّ
لقد ّ
تنوعت
أسباب نظرائهم ممن تعاونوا مع الحلفاء ،فيما بقي آخــرون على الحياد ..ما هو
ً
ّ
للمؤرخني،
موقع أمني الحسيني من كل هؤالء؟ الحكم في هذا يجب أن يبقى متروكا
ومن ّثم القراء.
(مدير النشر في «مدارات لألبحاث والنشر» القاهرية)

اإلنسان إذ يقطع جذع
شجرة يقف عليه
محمود هدهود

اعتدى في القاهرة ،في  28يناير /كانون
الـ ـث ــان ــي ع ـ ــام  ،2016أمـ ـن ــاء ش ــرط ــة عـلــى
طبيبني في مستشفى املطرية التعليمي،
ب ـع ــدم ــا رفـ ــض ال ـط ـب ـي ـبــان ت ــزوي ــر تـقــريــر
طبي ألحــدهــم ،فـكــان مــا يمكن أن نسميه
«يــوم غضب الشرطة» ،على غــرار «جمعة
الـغـضــب» فــي  28يـنــايــر  .2011فــي حينه،
كان وائل اإلبراشي ،في برنامجه على قناة
دريم «العاشرة مساء» ،وهو آخر البرامج
ال ـحــواريــة ال ـب ــارزة فــي مـصــر قـبــل هيمنة
عـ ــروض ال ــرج ــل ال ــواح ــد الح ـق ــا ،م ــن أكـثــر
اإلعالميني الذين اهتموا بتغطية الحدث.
رفـضــت سـلـطــات الــدولــة كلها (الـحـكــومــة،
النيابة العامة ،الـبــرملــان ،اإلع ــام) توجيه
الشرطة ،على الرغم من أن
االتهام ألمناء
ً
الجريمة كــانــت واقـعــة بينة ،مــا استدعى
احتجاجات قادتها نقابة األطـبــاء آنــذاك.
ٍ
وف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ـتــه ،ح ـ ــرص اإلب ـ ــراش ـ ــي عـلــى
دعـ ــوة مـمـثـلــن ل ـكــل وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،لكن
رأي ـ ـ ــه ال ـش ـخ ـص ــي ،رف ـ ــض االح ـت ـج ــاج ــات
واعتبارها تسييسا ،كان واضحا.
اخ ـتــار اإلعـ ــام ،وق ــت ال ـحــادثــة ،أن يــواجــه
املنطق الذي ال يمكن تفنيده الحتجاجات
األطباء بنغمة أخطاء األطباء .أقول «نغمة»
ألن ما حدث لم يكن فتح ملف استقصائي
بشأن أخـطــاء األطـبــاء وأنــواعـهــا ونسبها
وأس ـبــاب ـهــا ،ب ــل ك ــان ش ـكــا م ــن ش ـجــارات
ال ـص ــوت املــرت ـفــع .يـكـفــي هـنــا أن نــذكــر أن
اإلب ــرا ًش ــي ،وه ــو أك ـثــر اإلعــام ـيــن وقتها
رصــانــة فــي تـنــاول املــوضــوع ،كــان ضيفه
لنقد احتجاجات األطباء ليس نقابيا وال
خـبـيــرا فــي مـجــال الـصـحــة وال طبيبا وال
مثقفا ،بل املحامي سمير صبري.
بعد عامني ،ظهر مؤمن عبد العظيم ،أحد
ْ
الطبيبي اللذين ّ
تعرضا لالعتداء ،رافعا
عالمة النصر أمام نقابة األطباء األملانية،
بعد حصوله على تصريح مزاولة املهنة
في أملانيا .لم يكن الوحيد ،فبحسب تقرير
للمركز املـصــري لـلــدراســات االقـتـصــاديــة،
ه ــاج ــر ن ـحــو سـبـعــة آالف طـبـيــب مـصــري
إلــى الخارج منذ بــدء جائحة كــورونــا .إذا

ـات تـقـتــرب ب ـمــرور األيـ ــام من
أضـفـنــا وف ـي ـ ٍ
األلــف بني األطباء ،سنحصل على نتيجة
يفترض أن تثير الفزع :خسرت مصر خالل
العامني السابقني  %8من قوتها البشرية
م ــن األطـ ـب ــاء ال ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا ،وامل ـق ـ ّـدري ــن
بنحو مائة ألف طبيب.
يمكن القول إن العامني شهدا ّ
تخرج نحو
ضعف ذلك العدد من األطباء الجدد ،لكن
ما ال ينتبه إليه ذلك االستنتاج أن األطباء
ليسوا أرقــامــا ،فــا يمكن تعويض طبيب
لديه خبرة خمس سنوات فأكثر ،خصوصا
إذا كانت تلك الخبرة اختصاصية في حقل
مـحـ ّـدد مــن الـطــب بطبيب حــديــث ،يحتاج
زميله ذاك الذي يكبره من أجل نقل الخبرة
ّ
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،ل ـي ـت ـمــكــن م ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
املستوى نفسه في مدة قصيرة .والخبرة
فــي الـطــب ليست مـيــزة ،بــل ض ــرورة .على
الرغم من أطنان اإلرشــادات التي تنتجها
املــؤسـســات الصحية فــي مـحــاولــة لضبط
املمارسة الطبية ،يبقى الطبيب شيئا أكثر
من حاسوب يصنع قرارات أحد ّ
مكوناتها
هو ّ
حسه الطبي.
ع ـنــدمــا اع ـت ــرض اإلب ــراش ــي ورف ــاق ــه على
احتجاجات األطباء لم ينتبهوا بما يكفي
إلــى أنهم جــزء من هــذا املجتمع شــاؤوا أم
أبوا .يمكنهم ،بالطبع ،أحيانا أن يسافروا
لـلـعــاج فــي ال ـخ ــارج ،لكنهم سيضطرون
أحيانا أيضا إلى تلقي العالج في مصر..
على الطريقة املصرية .وهذه الطريقة هي
كل هذا السياق ،ميزانية الصحة املحدودة
التي ال تقترب حتى من الحد األدنى ّ
املقرر
دستوريا لها ،املشافي الحكومية ضعيفة
الـتـجـهـيــز ،األطـ ـب ــاء ال ـخــاض ـعــون لــإفـقــار
واإلن ـ ـه ـ ــاك الـ ـي ــوم ــي والـ ـس ــاخـ ـط ــون عـلــى
أوضاعهم املهنية واالجتماعية .االستقرار
السياسي الذي يصنعه إلغاء احتجاجات
األطباء لن يمكنه ساعتها أن ّ
يقدم وصفة
طـبـيــة ل ـعــاج واحـ ــد م ــن هـ ــؤالء املــداف ـعــن
عـنــه .كــل كلمة تـقــال بـعــد ذل ــك عــن أخـطــاء
األطباء وإهمالهم هي في الواقع إدانة لكل
هــذا السياق االجتماعي الــذي أفــرز هؤالء
األطباء وأخطاءهم.
(باحث مصري في الفكر اإلسالمي)
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سوريـة :المؤبد ألنور رسالن وغياب اآلخر
عمار ديوب

ّ
تنف َس أهالي الضحايا في سورية أخيرًا.
لقد أصدرت محكمة كوبلنز األملانية حكم
السجن املــؤبــد على ضابط استخبارات
س ـ ـ ــوري س ــاب ــق رفـ ـي ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،أنـ ــور
رس ـ ــان .دامـ ــت امل ـحــاك ـمــة عـ ـ ّـدة س ـن ــوات،
ّ
وتعددت آراء املعارضني للنظام السوري
ّ
بشأنها ،وتركزت على محاسبة شخص
ان ـشــق عــن ال ـن ـظــام ،س ـنـ ّـي امل ــذه ــب ،وهــذا
سـيـسـعــد ال ـن ـظ ــام ذاتـ ـ ــه ،وي ـع ـطــي درس ــا
للموالني بأال ينشقوا.
فيما رأى آخــرون أن الرجل مجرم حرب،
وعليه قضايا كثيرة ،وانشقاقه ال َي ِج ّب
تلك املسائل ،وهــو لم يعلن انشقاقه من
َ
أصـلــه ،ه ـ ِـر َب فقط ،ولــم ّيضع نفسه لدى
امل ـح ــاك ــم ال ــدولـ ـي ــة ،وس ــن ـ ّـي ـت ــه ال تـعـفـيــه.
ان ـت ـص ــر ال ـ ـ ـ ــرأي ا َلـ ـث ــان ــي ع ـب ــر ال ـق ـض ــاء؛
فاألخير هــو مــن أن ــزل الحكم ،واستبعد
بعض الشهود وأبقى بعضهم .وباعتبار
ال ـق ـض ــاء ف ــي أمل ــان ـي ــا م ــن أفـ ـض ــل ال ـن ـظــم
القضائية العاملية ،يصبح الــرأي الثاني
األكـثــر ج ــدارة وأهـمـيــةُ ،
ويبنى عليه في
محاكمات الحقة.
َ
ل ـق ــد هـ ـ َـجـ ـ َـر سـ ــوريـ ــة ،وقـ ــد صـ ـ ــارت لـعـبــة
ّ
إقليمية ودولية ،شبيحة ومجرمو حرب
وقادة فصائل وقادة سياسيون فاسدون،
وفئات كثيرة تستحق املحاكمة ملا فعلته

كاريكاتير

بــالـشـعــب الـ ـس ــوري .امل ـ ّ
ـؤب ــد ه ــذا ل ــم يكن
ليصبح حكما لــوال جهود كبيرة بذلها
محامون ُترفع لهم ّ
القبعات.
ويـمـكــن مـقــارنـتـهــم مــع مـحــامــن آخــريــن،
ل ــم يــاح ـقــوا رف ـع ــت األس ـ ــد ،وه ــو مـجــرم
ح ـ ــرب ك ـب ـي ــر ،طـ ـ ــوال عـ ـق ــود ف ــي فــرن ـســا.
واألن ـ ـكـ ــى أن الـ ـقـ ـض ــاء ال ـف ــرن ـس ــي سـمــح
بهروبه ضمن عملية استخباراتية قذرة
وم ـمـ ّـولــة بــالـتــأكـيــد ،وتــؤكــد تـقــاريــر دور
روس ـيــا فـيـهــا ،وه ــذا يـسـ ّـجــل فــارقــا هامًا
بني القضاءين ،الفرنسي واألملاني ،وبني
املحامني السوريني وغيرهم من املدافعني
ع ــن ح ـق ــوق ال ـض ـحــايــا ،بـيـنـمــا ل ــم يفعل
رفــاق ـهــم امل ـه ـ ّـج ــرون ال ـس ــوري ــون م ــن قبل
شيئًا بخصوص رفعت وآخــريــن ،كانوا
يصولون ويجولون في تلك البالد!
املؤبد هذا أيدته منظمات حقوقية كثيرة،
واالت ـحــاد األوروب ــي واإلدارة األميركية،
ومحاكم عاملية ،وهيئة قضائية كثيرة.
إذًا ،لم يعد أمرًا هامشيًا ،أو بسيطًا .هو
سابقة ُ
ويبنى عليه.
وق ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــدأت مـ ـح ــاكـ ـم ــة ط ـب ـي ــب س ـ ـ ــوري،
مـسـيـحــي ،عـلـيــه قـضــايــا ثــابـتــة بتعذيب
م ـع ـت ـق ـلــن م ـص ــاب ــن فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات.
ومـحــاكـمـتــه أم ــر ج ـيــد ،وسـيـكــون الحكم
ال ـســابــق م ـســاع ـدًا ف ــي ســاســة املـحــاكـمــة
ال ـجــديــدة ،وه ـكــذا ُيـمـكــن تـبـ ّـن أهـمـيــة ما
ج ــرى ورؤي ـت ـهــا .تسخيف األم ــر ،وكــذلــك

تـعـظـيـمــه ،لـيـســا م ـح ـبــذيــن؛ ف ـهــو مـجــرد
بداية ّ
جيدة ،دونها ألف تعقيد وتعقيد،
هـ ـن ــاك م ـص ــال ــح دول كـ ـب ــرى ت ـت ـع ــارض
ـاق
فــي ســوريــة وتـمـنــع الــوصــول إل ــى اتـفـ ٍ
س ـي ــاس ــي ي ـن ـهــي ه ـ ــذه املـ ــأسـ ــاة امل ـه ــزل ــة،
والـتــي لــم يعد لها مــن مـبـ ّـرر منذ أع ــوام،
وسبب استمراريتها ذلــك التعارض في
املصالح.
امل ـق ـص ــد ه ـن ــا أن املـ ـح ــاكـ ـم ــات ال ـج ــاري ــة
ـط قـ ـ ـ ّـوي لـتـطـبـيــق
س ـت ـش ـكــل ع ــام ــل ضـ ـغ ـ ٍ
ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة وال ـع ــادل ــة ،وستقف
بوجهها مصالح روسيا والصني وإيران
ّ
خــاصــة؛ وسيعطلون بالتأكيد مشاريع
قـضــائـيــة كـثـيــرة مــن أج ــل ن ـصــرة حقوق
الضحايا.
االسـتـمــرار فــي مالحقة مجرمي الحرب،
ومـ ـ ــن كـ ــل األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،رسـ ــالـ ــة ق ــوي ــة إل ــى
املجتمع ال ـســوري ،مـفــادهــا بــأن القضية
ال تتعلق بمذهب ذلك املجرم أو دينه أو
طــائـفـتــه ،بــل بتحقيق ال ـعــدالــة ،وأن تلك
امل ـح ــاك ـم ــات سـتـسـمــح بـتـنـظـيــف ال ـبــاد
مـنـهــم ،وسـتـخـيــف املـنـفـلـتــن الهمجيني
هنا وهناك ،واملستخفني بحقوق الناس
وكــرامــات ـهــم ،وال ي ـت ـ ّ
ـورع ــون ع ــن أذيـتـهــم
وقتلهم ،وهذا يحصل لدى النظام وهيئة
ت ـحــريــر الـ ـش ــام ،وف ـص ــائ ــل م ــدع ــوم ــة من
تركيا ،ولــدى قــوات سورية الديمقراطية
(قسد) .قلت ،يجب أال يتم تضخيم األمر،

عماد حجاج

اآلخر في النقاش
السوري الجاري ليس
موجودًاُّ .
طرف
كل
ٍ
يتهجم على اآلخر،
ّ
ويعتبره مخطئًا
جملة وتفصيًال

ولكن تتفيهه ،بحجة بعض املخالفات،
أو األخـ ـط ــاء ال ـت ــي ق ــد ي ـقــع ب ـهــا مـحــامــو
الـضـ ّحــايــا ،كــأن يــؤتــى بـشــاهـ ٍـد ك ــاذب ،أو
يضخمون دوره ــم الـقــانــونــي ،أو ســواه،
فال أراه سديدًا أبدًا؛ املحامون في النهاية
مـثـلـنــا ،ي ـش ـعــرون بــال ـس ـعــادة ُ ،يخطئون
ّ
ّ
فسد فهو
هنا وهناك ،أما من يصوب ما أ ِ
القضاء .هنا الدرس الذي على السوريني
أن يـتــواضـعــوا ويـتـعـلـمــوه؛ الـقـضــاء هو
من يحكم ،ال عامة الناس أو القانونيون
ح ـت ــى .ه ــل ش ـعــر قـ ــادة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري

المستبد العادل
في تفكيك مقولة
ّ
سيف الدين عبد الفتاح

ماذا يعني أن تحرق نفسك؟
عطاف الروضان

ق ـبــل أح ــد ع ـشــر ع ــام ــا ،أحـ ــرق الـتــونـســي
محمد البوعزيزي نفسه ،وأشـعــل فتيل
ثـ ــورات «الــرب ـيــع ال ـعــربــي» ،وح ــذا حــذوه
نـحــو خـمـســن شـخـصــا م ــن دول عربية
عدة ،أحدهم ستيني في السعوديةّ ،
برروا
أفـعــالـهــم بــان ـعــدام ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة.
وغيرت تلك الـثــورات وجوها وأسقطت
عـ ــروش ـ ــا ،بـ ــل وق ـس ـم ــت بـ ـل ــدان ــا ع ــرب ـي ــة،
بعضها تـجــاوزت مرحلة االضـطــرابــات،
وتـحــاول جاهدة االستقرار عبر كل تلك
السنوات ،وبلدان أخرى ما زالت تحترق
بتناحر قبلي مليشياتي عابر للقارات،
وأخرى تتلقى حتى الساعة ضربات جار
أصبح بمنزلة عدو.
تــونــس نـفـسـهــا ،عـلــى ال ــرغ ــم مـمــا تحقق
مــن إن ـجــازات ،مــا زال الـجــدل دائ ــرا فيها،
ه ــل حـقـقــت ال ـث ــورة أهــداف ـهــا أم أخـفـقــت.
ويحاول أصحاب الرأيني على كل املنابر
الفوز بهذا النقاش العدمي الذي يصبح،
يوما بعد يوم ،أقرب إلى نقاش البيضة
وال ــدج ــاج ــة ،وأهـ ــل تــونــس ال ـب ـس ـطــاء ما
زالـ ـ ـ ــوا ،ك ـغ ـيــرهــم م ــن ال ـ ـعـ ــرب ،ي ـتــرق ـبــون
«الـتـغـيـيــر» ال ــذي سيمنحهم االسـتـقــرار
على ام ـتــداد الخريطة الـتــي طــرأ مــا طرأ
عليها من تغيير حدود وأعالم وأنظمة.
كــان الربيع األردن ــي مختلفا ،شــارك فيه
ش ــاب ــات وشـ ـب ــاب م ــن ط ـب ـقــات مـخـتـلـفــة،
حتى املترفة منها ،إال أنــه عندما شــارك
ف ـي ــه م ـم ـث ـلــون ع ــن امل ـح ــاف ـظ ــات وب ـعــض
املـ ـن ــاط ــق املـ ـه ـ ّـمـ ـش ــة ،وبـ ـ ـ ــرزت م ـطــال ـبــات
مختلفة ،وواقعية باألحرى ،تم تجاوزه
ب ـقــوى نــاع ـمــة ،امـتـصــت غـضــب ال ـشــارع،
وخرجت بحكومةٍ تفاءل فيها الجميع.
ولــم يطل االنـتـظــار لتخيب اآلم ــال بتلك
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،أو بـ ـغـ ـي ــره ــا ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
الـحـكــومــة الـحــالـيــة ال ـتــي وع ــد رئـيـسـهــا،
بشر الخصاونة ،األردنيني بأيام «جميلة
ل ــم ت ــأت ب ـع ــد» ،غ ـيــر أن أردنـ ـي ــن شـبــابــا
ل ــم يـ ــروا ف ــي ح ــدي ــث ال ـخ ـصــاونــة أو في
تصريحات ممن سبقوه في دوائر صنع
القرار ما يقنعهم.
وعـ ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،فـشــل

بالخوف بعد الحكم؟ بالتأكيد ،ويجب
أن ي ـش ـعــر قـ ـ ــادة املـ ـع ــارض ــة وال ـف ـصــائــل
أيضًا بالخوف ،واملحاكمات ستشملهم
في مقتبل األع ــوام أيضًا ،وهــذا يقتضي
قطاعات واسعةٍ من الفاعلني في
انخراط
ٍ
الصحافة والقانون والقضاء ،والتنسيق
فيما بينهم ،مــن أجــل إع ــداد املـلـفــات .ما
حصل للشعب السوري ،والجميع يعرف
املآسي ،يطيح أية مرجعية ،أصبح العالم
ّ
يتأفف منها ،ومـعــه كــل الـحــق ،ويقلص
م ـس ــاح ــات تـغـطـيـتـهــا؛ فــال ـق ـضــايــا الـتــي
تـخـ ّـص االئ ـتــاف ال ـســوري لـقــوى الـثــورة
واملـ ـع ــارض ــة وه ـي ـئــاتــه ول ـج ــان ــه ل ــم تعد
تستحق أية تغطية ،أو تحليل ،نظرًا إلى
االنـحـطــاط الـكــامــل ال ــذي أصـبـحــت عليه
ُ
هذه القوى ،وضرورة أن تشطب.
خ ــوف الـنـظــام لــن يــدفـعــه أبـ ـدًا إل ــى الـبــدء
ـوات معينةٍ مــن أجــل التصالح مع
بـخـطـ ٍ
الشعب ،وكذلك قادة املعارضة والفصائل
و«ق ـســد» .سيتجاهل أصـحــاب املصالح
ً
هؤالء طويال الحكم املخيف ،ولن تسمح
الدول الداعمة لهم بأية أفكار تصالحية،
فـهــذا ف ــات أوانـ ــه ،وأعـمــالـهــم ستقودهم،
ومهما فعلوا ،إلى املحاكمات.
اآلخر في النقاش السوري الجاري ليس
ُّ
ّ
يتهجم عـلــى اآلخ ــر،
ـرف
م ــوج ــودًا .ك ــل ط ـ ٍ
ً
ويـعـتـبــره مـخـ ًطـئــا جـمـلــة ًوت ـف ـص ـيــا .لم
ً
ـراع فـيــه خـطــأ أو تـعـ ّـجــا أو عــاطـفــة أو
يـ ِ

ً
أملًا أو جهال أو نقصًا في املعرفة .حقيقة
ّ
األمر ،هذا ال يشجع الشعب السوري على
دام املدافعون
تأييد تلك املحاكمات ،ما ّ
عن ضرورتها يتقاتلون وكأنهم أصحاب
س ـل ـطــة ،أو ي ـح ـك ـمــون دم ـش ــق أو تـجــري
املحاكمات فيها.
ت ـف ـتــرض ح ـقــوق ال ـض ـحــايــا م ـمــن يصف
ن ـف ـســه ب ــال ـن ـخ ـب ــة ،أو املـ ـثـ ـق ــف ،أو مــالــك
املعرفة ،أن يخجل ويتواضع ،وأن يعيد
ح ـس ــاب ــات ــه ج ـ ـي ـ ـدًا .اآلخـ ـ ـ ــر ،ولـ ـي ــس فـقــط
املـ ـ ـع ـ ــارض ،اآلخـ ـ ـ ــر ،وم ـه ـم ــا ك ـ ــان لـ ــه مــن
حقوق ،ومن حقه أن يدافع عن قناعاته،
ّأم ـ ـ ــا ال ـح ـك ــم ف ـه ــو ل ـل ـق ـض ــاء ف ـق ــط.غ ـي ــاب
الـتـعـقــل واالعـ ـت ــراف ب ــاآلخ ــر ف ــي ســوريــة
ي ـع ـن ــي أن ثـ ـق ــاف ــة االخ ـ ـت ـ ــاف وم ـ ـبـ ــادئ
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وامل ــواطـ ـن ــة وحـ ــق ال ـق ــول
وسواه كثير غير موجودة ،وإذ نتفق مع
الرأي أن االستبداد السياسي ّ
أس البالء
هنا ،فإننا نضيف :بعد كل ما جرى في
س ــوري ــة ،تـتـحـ ّـمــل امل ـع ــارض ــة واملـثـقـفــون
وأصـ ـح ــاب ال ـع ـقــل دورًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ذلــك
الغياب ،وطبعًا يمارسونه هم بذاتهم.
ال ـح ـك ــم املـ ــؤبـ ــد ألن ـ ـ ــور رس ـ ـ ــان ي ـ ّ
ـؤس ــس
صلب في إطــار مالحقة مجرمي
لجديد
ٍ
ٍ
الحرب في سورية وغير سورية ،وأينما
كــانــوا؛ ه ــذا مــا يـجــب الـشـغــل عـلـيــه ،فهل
تعي النخب املثقفة ذلك؟
(كاتب سوري)

أكـثــر مــن شــاب بتنفيذ تهديداته بحرق
نفسه أمام دوائر رسمية ،إال أن بعضهم
لألسف فقد األمل نهائيا ونفذ ما ّ
هدد به.
ومنهم ،قبل أيام ،شاب في مدينة الزرقاء،
املدينة املليونية املبتالة بالفقر والبطالة
والتهميش ،أقدم على إحــراق نفسه أمام
إحــدى املؤسسات هناك ،احتجاجا على
الظلم ال ــذي تـعـ ّـرض لــه كما ق ــال ،قبل أن
يضرم النار بنفسه على مرأى من ّ
املارة،
حاول بعضهم إنقاذه ،لكنهم لم يفلحوا.
ّ
وتذكر محاوالت اإلنقاذ تلك ،على الرغم
ـات ع ــن ج ـهــود
م ــن ص ــدق ـه ــا ،ب ـت ـص ــري ـح ـ ٍ
يبدو أنها غير مرئية بعد ،ولم يلمسها
مـعـظــم األردنـ ـي ــن إلن ـق ــاذ املـشـهــد ال ـعــام،
بـشـعــور ع ــام بــالـضـيــاع وال ـح ـكــومــات ،ال
تستقر على ق ــرار ،بــل لــم يعد األردنـيــون
واثقني إن كانت هناك فعال آلية التخاذ
أي ق ـ ــرار ك ـ ــان ،ب ــل ه ــل ه ـن ــاك ف ـعــا ق ــرار
ّ
ي ــتـ ـخ ــذه أحـ ــدهـ ــم؟ امل ـ ــؤش ـ ــرات ال ـف ـع ـل ـيــة،
بحسب حديث عــام ،ال تــدل على ذلــك ،ما
يطفو عـلــى الـسـطــح هــو ال ـت ــردد ،البحث
عـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـررات ،ق ـ ـ ـ ــرارات غ ـي ــر مـ ــدروسـ ــة،
ال ـت ـن ــاق ــض فـ ــي ال ـت ـص ــري ـح ــات عـ ــن تـلــك
ال ـق ــرارات وغرائبياتها ،وك ــأن صاحبها
ي ـع ـي ــش بـ ـع ــال ــم م ـ ـ ــواز ال ي ـش ـب ــه األردن
الــذي يعاني أبـنــاؤه من تهديد حقوقهم
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وك ـث ـيــر م ـن ـهــم ي ـعــانــي من
ّ
تردي كل الخدمات ،خصوصا التعليمية
والصحية ،وليس همهم أن يحشر كلمة
األردن ـيــات بجانب األردن ـيــن ،وكالهما،
رجــاال ونـســاء ،يعاني األمـ ّـريــن ّ ،وال يرى
بـ ـ ــوادر إلص ـ ــاح أو تـنـمـيــة م ـب ــش ــرة كما
يشاع!
ي ـس ـت ـغــرب األردنـ ـ ـي ـ ــون م ــن ش ـك ــل وم ــدى
التفاعل مع مشاهد االحتجاج والرفض
على مــا يـمـ ّـرون بها مــن تـحـ ّـديــات ،أقلها
االقتصادية باملناسبة ،إذ يواجه األردن
اليوم أزمة ثقة وهوية ،وسلما ونسيجا
اجـتـمــاعـيــن م ـه ـ ّـددي ــن ،وال ي ـق ــوون على
مواجهة ذلك كله إال عبر وسم (هاشتاغ)
يـتـصـ ّـدر «الـتــايــم الي ــن» بــا ضجيج ،وال
لشاب ّ
ٍّ
قرر إنهاء
حتى تأثير ،حتى لو كان
حياته حرقا.
ي ــرى أردن ـي ــون كـثـيــرون أن تـلــك املشاهد

ما الغريب أن يحرق
أحدهم نفسه؟ فهو
ٌ
ميت بال عمل ،وال
مصدر رزق

واألخ ـب ــار أصـبـحــت عــاديــة ،فـمــا الغريب
أن يـحــرق أحــدهــم نـفـســه؟ فـهــو مـيـ ٌـت بال
عمل ،وال مصدر رزق ،وال يستطيع إعالة
أســرتــه وال تعليمهم .وإذا كــان عــازبــا ،ال
يستطيع أصــا تكوين أســرة ،إذ توضح
أرق ـ ــام إح ـصــائ ـيــة رس ـم ـيــة ف ــي ال ـس ـنــوات
األخـيــرة ارتـفــاع حــاالت الـطــاق ،وتراجع
نـســب الـ ــزواج وارت ـف ــاع نـســب تــأخــر سن
الزواج لدى الجنسني.
ال سبيل لـحــالــة الـضـيــاع الـتــي يـمــر بها
امل ـج ـت ـم ــع ،واالنـ ـتـ ـظ ــار اإلجـ ـ ـب ـ ــاري ال ــذي
يسيطر على املشهد الـعــام إال املكاشفة
واملصارحة ،ليس عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،وإنما بحوار ّ
جاد هادئ مع
صاحب القرار القادر على اتخاذه ،ويملك
تفعيل آليات تطبيقه ،فمخاض اإلصالح
طال ،وال نملك ترف الوقت النتظاره.
قد يقول قائل إن محاوالت الشباب حرق
أنفسهم عبثية ،وتدخل في باب التحريم
واإلدانة ،حتى أن تصريحات لعلماء دين
أق ـ ّـرت بتحريم االنـتـحــار وح ــرق النفس،
ولكنها في الوقت نفسه تقول ما معناه
إن من أقدم على هذا الفعل ُمرغم ،وليس
م ــدرك ــا م ــا قـ ــام بـ ــه ،وإن م ــا ي ـعــان ـيــه من
ضـغــوط فــاقــت كــل تــدبـيــر أو تـفـكـيــر ،وال
نـمـلــك إال أن نـطـلــب ألرواحـ ـه ــم الــرحـمــة،
وه ــذا منطقي بشكل أو بــآخــر ،فمن منا
يملك مفاتيح الجنة ،وله الحق بتوزيعها
ومنحها لشخص دون آخر.
(إعالمية أردنية)

ُ
شاركت
بدعوة كريمة من تلفزيون العربي،
في حلقة البرنامج الثقافي املتميز «قراءة
ثانية» ،ليوم األربـعــاء 12 ،يناير /كانون
الـثــانــي ال ـحــالــي ،وال ـتــي اقـتــرحــت عـنــوانــا
يتعلق بتفكيك مقولة «املستبد الـعــادل»،
والتي شاعت لدى عموم الناس ،وأطلقها
ّ
مـفــكــرون ع ــرب وغــرب ـيــون ،وص ــارت تــدور
على األلـســن مــن غير مراجعة أو محاولة
لنقد تلك املقولة وتفكيكها ،ومن ثم علينا
ّ
تبصر تلك املقولة ونظائرها حتى يمكن
وضــع األمــور في نصابها وتسكني الفهم
الـصـحـيــح فــي إدراك عـقــول عـمــوم الـنــاس
ووج ــدانـ ـه ــم ،وهـ ــو أم ـ ـ ٌـر أوح ـ ــى إل ـ ـ ّـي بــأنــه
مــن جملة مــا يستلزمه بـنــاء علم لــدراســة
االسـتـبــداد وتفكيك مفاصله ،ومــا يرتبط
ب ــذل ــك م ــن ضـ ـ ــرورة تـفـكـيــك ت ـلــك امل ـق ــوالت
الشائعة ،إذ ُيـعــد ذلــك مــدخــا إلــى تفكيك
ال ـظ ــاه ــرة االس ـت ـب ــدادي ــة ذات ـه ــا ف ــي الـعـقــل
العربي والعقل املسلم على حد سواء.
ُ
أشـهــر مــن تنسب إلـيــه تلك املقولة محمد
ع ـ ـبـ ــده ف ـ ــي م ـ ـقـ ــال ات ـ ـخـ ــذ عـ ـن ــوان ــا «إنـ ـم ــا
ي ـن ـهــض ب ــال ـش ــرق م ـس ـت ـبـ ّـد ع ـ ـ ــادل» ،وذاع
ه ـ ــذا الـ ـت ــركـ ـي ــب (املـ ـسـ ـتـ ـب ــد الـ ـ ـع ـ ــادل) فــي
مجتمعاتنا اإلســام ـيــة وال ـعــرب ـيــة ،كما
ّ
ّ
ردده ــا بعض املـفــكــريــن فــي ثقافة الـغــرب.
املهم في هذا الشأن استخدام هذه املقولة
مـسـ ّـوغــا لتبرير اسـتـبــداد املـسـتـبـ ّـديــن في
مجتمعاتنا ،إال أن من املهم تأكيد أن هذا
الـتــركـيــب ال ــذي يتعلق بــاملـسـتـبــد ال ـعــادل
بالتسمية ،وكذلك تلك الصفة ،يعاني من
االلتباس الكبير ،تمثل ذلك في ثالثة أمور:
األول ،التباس املفهوم على مستوى اللغة،
ألنــه أحـيــانــا ّ
يفسر االسـتـبــداد دالل ــة على
الظلم .وأحـيــانــا أخ ــرىُ ،يحمل داللــة على
الحزم .وجب رفع هذا االلتباس ،وتصحيح
حال تمرير االستبداد تحت عنوان الحزم،
خ ـصــوصــا أن االس ـت ـع ـم ــال واالس ـت ـخ ــدام
ْ
محسومي أن االستبداد هو الفعل
صــارا
ال ـظ ــال ــم ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه امل ـس ـت ـبــد م ـن ـفــردا
ٌ
ّ
حكم بالهوى ،كما
متفردا وفق هواه ،فهو
ي ـقــول ال ـكــواك ـبــي ف ــي «ط ـبــائــع االس ـت ـبــداد
ومـ ـص ــارع االس ـت ـع ـب ــاد» .ال ـث ــان ــي ،يتعلق
بـفـجــوة الـس ـيــاق ،ألن ه ــذه الكلمة أطلقت
أي ـض ــا داخ ـ ــل ال ـف ـكــر ال ـس ـيــاســي ال ـغــربــي،
حتى من مفكرين اشتهر عنهم مناداتهم
تتعلق
العتبارات
بالحرية ،وعند بعضهم
ٍ
ً
بالسياقات الغربية آنــذاك ،ينشدون حالة
م ــن ح ــاالت ال ــوح ــدة بـعــد تـصــاعــد الـفــرقــة
وقـيــام ال ـحــروب مــا بــن اإلمـ ــارات وال ــدول.
وكذا ما تعلق بسياقات عربية وإسالمية
والحقبة االستعمارية التي سادتهما في

ذلك الوقت .الثالث ،تعلق بفجوة املمارسة
وتأويلها على نحو ّ
يمرر هذه املقولة ،بعد
ٍ
ـاب يخلع عـلــى بـعــض الخلفاء
ب ــروز خ ـطـ ٍ
ّ
الراشدين صفة املستبد العادل هذه ،ومن
ثم ال يمكن التسليم لهؤالء أن يكيفوا تلك
ّ
الفترة وتـلــك الـقـيــادات أنـهــا كــانــت تتمتع
بقدر من االستبداد والعدل معا .وال يمكن
ٍ
ق ـبــول ه ــذه املـعــالـجــة أو إق ــراره ــا ف ــي ظل
الحمولة السلبية ملفهوم االستبداد ،فمن
األهمية بمكان أن تجري عملية مراجعة
وتـفـكـيــك مل ـثــل ه ــذه األطـ ــروحـ ــات ،أو تلك
ّ
يتحدث عن قرار
االستشهادات ،فبعضهم
الخليفة األول أب ــو بـكــر الـصــديــق بإنفاذ
 11جيشا فــي ح ــروب ال ـ ّ
ـردة دفـعــة واحــدة
أنه انفرد بالرأي في هذا األمــر ،ولكنه في
حقيقة األم ــر كــان حريصا على توضيح
ق ـ ـ ــراره ب ــأن ــه ن ــاب ــع م ــن م ـس ــأل ــة أس ــاس ـي ــة،
ت ـت ـع ـل ــق ب ــامل ـص ـط ـل ــح الـ ـح ــدي ــث امل ـت ـع ـلــق
بـ«األمن القومي».
م ــن الـ ـض ــروري ال ـت ـفــرقــة بـيـنــه وب ــن أهــل
االستبداد الذين يسبغون أوصــاف األمن
القومي على أم ــان سلطانهم وسلطتهم،
وهـ ــو أمـ ــر كـ ــان الف ـت ــا ف ــي ح ـي ـنــه ،حـيـنـمــا
ت ـق ــوم األمـ ــة جـمـيـعــا بـمـشــاركـتـهــم ل ــه في
أمـ ـ ــر امل ـس ـل ـم ــن ،ودف ــاعـ ـه ــم عـ ــن دول ـت ـه ــم
وح ـي ــاض ـه ــا ،ف ـل ــم ت ـك ــن غ ـض ـبــة أب ـ ــي بـكــر
لنفسه ،ولكن ألمر دينه وأمته ،جامعا بني
أم ــري ــن مـهـمــن ،أول ـه ـمــا أص ــول املــرجـعـيــة
ال ـت ــي ي ـت ـب ـع ـهــا ،وأص ـ ـ ــول ال ـش ــرع ـي ــة ال ـتــي
تتعلق بالقبول والــرضــا الـعــام ،فقد أنفذ
ه ــذه الـجـيــوش بــرضــا كــامــل للقيام بهذه
املهمة في عملية شورية واسعة بمقاييس
عصرية ،وهو ما يوضح الفرق بينه وبني
ـات تــوظــف مـقــولــة أم ــن ال ـبــاد في
م ـمــارسـ ٍ
الوقت الراهن في تسويغ االستبداد.
ثان من مستويات املمارسة،
هناك مستوى ٍ
يتعلق بغطاء االستبداد بدعوى اإلصالح،
فهو ال يصف نفسه بالظلم ،ولكنه دائما
ما يستخدمه في خطاباته أن الهدف هو
الـقـيــام بعملية إص ــاح ك ـبــرى .وه ــذا كــان
من فرعون نفسه ،وتعبر اآلية الكريمة عن
ذلك برصدها حال فرعون «ما أريكم إال ما
أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد»ّ ،
مدعيا
ألوهية مطلقة «أنا ربكم األعلى» ،إنما كان
يريد أن ّ
يسوق نفسه أمام شعبه بخطاب
اس ـت ـبــدادي مـبـطــن ،يــواجــه بــه دع ــوة نبي
الله موسى ،ومــن ثم ما زال هــذا الخطاب
الفرعوني الــزائــف مستعمال فــي عمليات
التبرير والتغرير والتزوير.
وامل ـس ـت ــوى ال ـث ــال ــث واألخـ ـي ــر لـلـمـمــارســة
ٍّ
بمستبد ّع ــادل لفترة
يتمثل فــي الـقـبــول
انتقالية بسيطة ،حتى تتسنى لــه إقامة
أواصـ ــر ال ــدول ــة وتـثـبـيــت أعـمــدتـهــا ،ولكن
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من الضروري تأكيد
أن االستبداد والقابلية
له ال يمتّان بتاتًا لعائلة
العدل أو االنتساب له،
بل على العكس

ذل ــك ك ـلــه م ــن أس ــس ت ـســويــغ ه ــذه الـفـكــرة
ّ
املرفوضة وترويجها ،إذ يوظف املستبد
ّ
مسألة املرحلة االنتقالية لتكون مستمرة
ودائ ـمــة ،وه ــي ،فــي حقيقة األم ــر ،نــوع من
أنواع الخطاب املبطن لتسويق االستبداد
وح ـمــاي ـتــه .م ـثــل ه ــذا ال ـخ ـطــاب يـسـتـخــدم
لـلـتـغـطـيــة ع ـلــى أم ـ ــور وس ـي ــاس ــات ظــاملــة،
فلالنتقال أصول وسياسات وأطر ال ّ
تبرر
الـظـلــم .وش ــأن الـحــزم غير االس ـت ـبــداد ،إنه
مــواجـهــة كــل ف ـســاد ب ـحــق ،أم ــا االسـتـبــداد
فـهــو م ـحــاولــة ال ـتــدثــر بـخـطــاب إصــاحــي
لحماية الفساد وليس ملواجهته.
وأخيرا ،يمكن التأكيد على محاولة تفكيك
ط ـب ـي ـعــة ه ـ ــذه الـ ـع ــاق ــة م ــن ث ــاث ــة أوج ـ ــه:
األول ،أن املـســألــة الـشــوريــة الـتــي عرفتها
الشعوب واملجتمعات اإلسالمية والعربية
لــم تـتــرجــم إل ــى حــالــة مـ ّ
ـؤسـسـيــة متكاملة
فــي مـجــال املـمــارســة السياسية فــي أرض
الواقع ،بما يحفظ هذه القيمة املركزية في
املنظومة السياسية والتدبير السياسي.
يتعلق الثاني بما يمكن تسميتها ورطة
الـفـقـهــاء .تمثلت ه ــذه ال ــورط ــة فــي وجــود
حــالــة الـتـغـلــب أو إمـ ــارة االس ـت ـيــاء ،األمــر
الـ ـ ــذي ف ـ ــرض ع ـل ـي ـهــم الـ ـق ــول بـ ـج ــواز ذل ــك
باعتباره استثناء ،إال أن هــذا االستثناء
ّ
تحول إلــى قاعدة بتعاضد عوامل أخرى
ّ
عـ ــدي ــدة ،ف ـت ـح ــدث امل ـ ـ ـ ــاوردي ع ــن الـتـغـلــب
ّ
ض ــرورة مــؤقـتــة ،إال أن ــه ك ــان يــؤكــد دائـمــا
على أن اإلمامة ّ
معبرة عن مفهوم السلطة
عـقــد مــراضــاة واخـتـيــار .الـثــالــث هــو الــذي
يتعلق بالقابليات لالستبداد في الثقافة
الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة ،وه ــو أم ــر سيكون
مقوالت انتشرت في التراث
محط تفكيك
ٍ
السياسي العربي اإلسالمي.
ال يسعنا إال تــأكـيــد أن تــرويــج مـثــل هــذه
املقولة اليوم يـتــراوح بني خطابني؛ األول
خ ـط ــاب امل ـق ـه ــوري ــن ال ــذي ــن ي ـت ــوق ــون إل ــى
املخلص أو املنقذ أو ينتظرونه مــن غير
حــول أو قــوة منهم .أمــا خطاب املقهورين
فــي الـتــوق إلــى املخلص وان ـت ـظــاره؛ وهــذا
ْ
إنـمــا يشكل َوه ـمــا كـبـيــرا ،فــي الجمع بني
صفتني ال تجتمعان بأي حال في اإلدراك
ال ـب ـص ـيــر أو ف ــي ت ـغ ـي ـيــر يـ ـح ــدد امل ـص ـيــر،
والثاني خطاب املنافقني الذين يحاولون
أن ي ـض ـف ــوا ع ـل ــى امل ـس ـت ـب ــد وس ـي ــاس ــات ــه
أوصــافــا ليست لــه بــأي ح ــال ،ومــن ثــم من
ال ـ ـضـ ــروري ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن االس ـت ـب ــداد
ّ
والقابلية له ال يمتان بتاتا لعائلة العدل
أو االنـتـســاب ل ــه ،بــل عـلــى الـعـكــس تماما،
ثوب من
يحترف الظلم محاوال تمريره في ٍ
اإلصالح مغتصبا مفهوم العدل والرشد،
فاملستبد ال يكون عادال ،والعادل ال يمكن
أن ّ
تحدثه نفسه بظلم أو بأي سياسات أو
استراتيجيات طغيانية ،هذا جوهر حالة
الــوعــي بــالـظــاهــرة االسـتـبــداديــة ومقاومة
كل ما يتعلق بها من خطاب أو مقوالت؛ أو
أفعال وممارسات.
(أستاذ جامعي مصري)
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نحو تشكيل
منظمة تحرير سورية
بشير البكر

نشهد ،في هــذه األي ــام ،مـحــاوالت صريحة لتصفية القضية السورية ،من خالل
إع ــادة تــأهـيــل نـظــام بـشــار األس ــد .وت ـشــارك فــي ه ــذه العملية ع ــدة أط ــراف دولـيــة
وإقليمية ،في مقدمتها روسيا وإيــران واإلمــارات والجزائر ومصر واألردن .وفي
األسابيع األخيرة ،دخلت األمم املتحدة على الخطّ ،
وتحول مبعوثها ،غير بيدرسون،
ـروج للسياسات الروسية واإليرانية ّ
إلى مـ ّ
لفك طوق العزلة عن النظام .وفي أثناء
ّ
تحركاته ،فــي هــذا األسـبــوع ،مــا بــن دمشق وطـهــران ،تحدث عالنية ،بــأن الوضع
ّ
فــي ســوريــة «مستقر» .وقــال إن «أيــا مــن األط ــراف ال يتحدث عــن تغيير النظام».
وهــذا يعني مصادقة املنظمة األممية على التصريحات التي صــدرت عن مبعوث
الرئيس الروسي إلــى سورية ،ألكسندر الفرنتييف ،الــذي قــال قبل أسابيع إنــه ال
ضرورة لكتابة الدستور السوري أو تعديله من خالل اللجنة الدستورية ،ألن األسد
ـاق فــي الحكم ،على حــد زعـمــه .ومــن املــؤســف أن أطــرافــا فــي املعارضة السورية
بـ ٍ
ّ
التوجه ،بدال من أن تقف في وجهه بوصفه
بدأت ،على استحياء ،التجاوب مع هذا
مشروعا يجري العمل على ترويجه .وبتنا نسمع ،في اآلونة األخيرة ،من مصادر
في هيئات املعارضة السورية ،ومنها االئتالف الوطني ،بضرورة «تغيير النظام»
ٌ
منصوص عليه في النظام األساسي لالئتالف.
وليس إسقاطه ،كما هو
تعيش الطبقة السياسية السورية املعارضة بعيدا عن الــواقــع ،في وقـ ٍـت وصلت
املسألة السورية إلى طريق مسدود ،ما ّ
يهدد بضياع كل التضحيات التي ّقدمها
السوريون خــال  11عاما من الـحــراك .ويبدو ما بقي من املعارضة السياسية
ّ
في حال يستحق الرثاء ،ومنذ ما يزيد على ثالثة أعوام ،يشهد االئتالف الوطني
والحكومة املؤقتة حالة من التراجع التي يبدو أنه ال عالج لها .وحصلت على مدار
هــذه األعــوام عــدة محاوالت لإلصالح ،انتهت جميعها إلــى الفشل ،حتى صارت
ّ
تتحول إلى شاهد
أغلبية الرأي العام السوري تطالب بحل هذه املؤسسة ،قبل أن
زور وجسر لتمرير مشاريع الدول .وتبدو الحاجة اليوم ّ
ملحة ،أكثر من أي وقت
مضى ،للبحث عن جسم جديد ملعارضة سورية فاعلة ،شرطه األساسي استبعاد
الوجوه التي احترقت خالل أعــوام الثورة ،وإعطاء فرصة لشخصيات أخرى من
تمثيلية ســوريـ ٍـة على غ ــرار منظمة التحرير
هيئة
املستقلني ،مــن أجــل تشكيل
ٍ
ٍ
الفلسطينية ،التي قامت بتشكيلها النخب الفلسطينية في مرحلة صعبة ،وكان
هدفها إحـيــاء القضية الفلسطينية سياسيا ،والـتـصـ ّـدي ملشاريع تحويلها إلى
قضية الجئني.
وكي ينهض الجسم السوري الجديد بأعباء املرحلة ،يجب أن يتشكل على نحو
تمثيلي تعددي من الداخل والخارج ،والشرط األول إلغاء مبدأ املحاصصة الذي
يمثل نفوذ الدول في املعارضة السورية ،وليس السوريني ،وهذا يحتاج عقد مؤتمر
وطني مستقل ،بعيدا عن تدخالت الدول ،يرعى حوارا وطنيا يشارك فيه الجميع
مــن دون إقـصــاء أو استبعاد أحــد ،وحتى نضمن لهذا الـحــوار النجاح يجب أن
تشرف عليه األمــم املتحدة ،ويعقد في مكان محايد كي ال يتأثر بتدخل ونفوذ
هذه الدولة أو تلك .وفي جميع األحــوال ،تتطلب البداية نحو سلوك هذا الطريق أن
تجري عملية مراجعة شاملة لتجربة األعوام العشرة األخيرة ،من أجل استخالص
الــدروس ،وعــدم تكرار األخطاء .وال تبدو هذه املهمة صعبة ،ألننا ال نــزال نعيش
في زمن األخطاء وندفع ثمنها ،وبالتالي ،يمكن أن ّ
نسميها من دون حــرج ،وأن
ّ
ّ
نحدد مرتكبيها واملسؤولني عنها ،حتى ال يعودوا إلى تصدر املشهد من جديد.
ومن دون استعادة القضية السورية على أسس مختلفة وأهداف واضحة وقيادات
تتحلى بالوطنية والكفاءة والنزاهة واستقاللية الرأي ،فإن مشروع تعويم األسد لن
ّ
يتأخر ،ولن يجد أحدا من أهل القضية يقف في طريقه ،وسيتم فرضه أمرا واقعا.

السودان...
ثنائية القمع والتطبيع
جمانة فرحات

ّ
ّ
املصممون على
املحتجون
مسارات ال تلتقي .األول يقوده
يمضي السودان في
ٍ
إسقاط انقالب  25أكتوبر /تشرين األول املاضي .تظاهراتهم املتتالية التي تأخذ
تسمية املليونيات لم تتوقف .فشل اتفاق عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك في
ّ
اضطر لالستقالة من منصبه ،بعدما عجز عن تسويق
إنهائها ،حتى أن األخير
اتفاق ما بعد االنـقــاب ،ســواء لــدى الـشــارع أو لــدى قــوى إعــان الحرية والتغيير
التي أراد قائد االنقالب إقصاءها من الحياة السياسية ،أو في أقل تقدير إدخالها
ً
في بيت الطاعة .وهذه القوى ،على الرغم من تبايناتها الكثيرة ،كانت قادرة على
ّ
مستمدة قوتها من الشارع
االتحاد خلف موقف موحد بشأن االنقالب حصرًا،
ال العكسّ .
ّ
وتجمع املهنيني والنقابات دورًا جوهريًا في إبقاء
تؤدي لجان املقاومة
الحراك املدني ّ
ّ
املحتجون في
حيًا ،سواء من خالل املليونيات أو العصيان .ويدفع
ّ
سبيل ذلك كلفة باهظة ،فكلما دام الحراك فترة أطــول صعد العسكر من القمع.
ضحايا املليونيات باملئات بني قتلى وجرحى ،لكن مخطط الترهيب ال يــزال بال
مفعول.
خبر الـســودانـيــون لعقود معنى القمع وتداعياته فــي عهد عمر البشير .أزمــات
ِ
سياسية واقتصادية وعسكرية .وال شيء تغير ،بعدما سعى العسكر منذ الثورة
إلى ّ
التفرد بالحكم ،بل إنهم يسيرون على نهج البشير .ويضاف إلى ذلك أنهم ال
يأبهون بأي انتقادات أو ضغوط خارجية .ال مناشدات الواليات املتحدة أو االتحاد
األوروبي أو األمم املتحدة تجد آذانًا صاغية .حتى أنهم خدعوا املبعوث األميركي
للقرن األفريقي ،جيفري فيلتمان ،ونفذوا انقالب  25أكتوبر فور تحليق طائرته
مغادرًا الخرطوم ،لتترك هذه الواقعة أثرها عليه ،وتكون من بني أسباب استقالته من
منصبه الذي خلفه فيه ديفيد ساترفيلد .بالنسبة للعسكر هاهم في مأمن .كيف
ال؟ وقد اختاروا مسارهم «األكثر أمنًا» .من وجهة نظرهم ،لجأوا إلى ورقة الجوكر
من خالل االنغماس في التطبيع مع إسرائيل .حتى باتت واشنطن تستنجد بتل
أبيب إلقناعها بمحاولة الضغط على البرهان وصحبه .ولذلك ،من الصعب جدًا
عدم ربط الزيارة املتزامنة يوم األربعاء املاضي لوفدين ،أميركي وإسرائيلي ،إلى
الخرطوم ،وإن كانت األهداف ليست نفسها .فعلى األقل ،أعلنت الواليات املتحدة
أن هدف الزيارة تكرار الدعوة إلى «إنهاء العنف واحترام حرية التعبير» .كما أن
قائمة لقاءات الوفد األميركي لم تقتصر على العسكر ،بل شملت ّ
تجمع املهنيني
وقوى الحرية والتغيير .أما الوفد اإلسرائيلي ،أمني الطابع ،فلن يخبر أي مسؤول
سوداني عن أسباب الزيارة الجديدة له .ستتكفل الصحافة اإلسرائيلية في تقديم
التفاصيل .لكن األكيد أنها لن تحمل ضغطًا على العسكر ،فهذا غير وارد بني
ّ
الحلفاء ،وهــو مــا يجعل مــن هــذه الــزيــارات أكثر مــن مـ ّ
ـرحــب بها ،حتى لــو غلفت
ّ
بوصايا ونصائح شكلية كرمى لعيون واشنطن ،ينتهي مفعولها بمجرد مغادرة
الوفدين ويستأنف القمع ،من دون أن يكون هناك أي رادع.
كل املؤشرات تفيد بأن القادم أسوأ على صعيد رغبة العسكر في وأد االحتجاجات،
مهما تطلب األمر ،حتى لو مجزرة جديدة على غرار فض اعتصام الخرطوم في
 ،2019ثم اتباعها بتشكل لجنة تحقيق هدفها الفعلي دفن الحقيقة ،ال جالؤها
ّ
ّ
املتورطني .ولعل املؤشر األخطر تأسيس قوة خاصة ملكافحة اإلرهاب
ومحاسبة
بــذريـعــة مجابهة الـتـهــديــدات املحتملة فــي ال ـســودان ،ورب ــط مجلس الــدفــاع األعلى
الــذي اتخذ القرار بني إنشاء هــذه القوة وحديثه عن «الفوضى جـ ّـراء الخروج عن
شرعية التظاهر السلمي واتـبــاع منهج الـعـنــف» .وهــو امل ـ ّـوال نفسه الــذي تعتمده
الشرطة السودانية في بياناتها التي ّ
تبرر فيها قتل املحتجني ،بما في ذلك اتهامها
املتظاهرين باستخدام «تكتيك ًأشبه بالعسكري» ،ما يجعل من اتهام العسكر
ً
املحتجني باإلرهاب خطوة حتمية خالل األيام املقبلة.
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والتنمر باسم الدين
«قلب الخنزير»
ُّ
أسامة أبو ارشيد

ّ
اســتفز نجــاح جراحــن أميركيــن فــي زرع
ّ
قلــب خنزيــر ،معــدل وراثيــا ،داخــل جســم
ً
إنسان كان شارف على الهالك ،جدال واسعًا
ّ
متخصصون
بني مسلمني كثيرين ،بعضهم
فــي الدراســات الشــرعية ،حــول ِح ِل َّيــةِ األمــر
مــن عدمهــا ،على أســاس أن جمهــور العلماء
يقولــون بنجاســة الخنزيــر بكليتــه .الــرأي
الســابق ليــس مجمعًا عليــه فقهيًاَّ ،
فثمة من
يرى النجاســة في لحم الخنزير ،فحســب ،ال
فــي كل جســده وأعضائــه وجلــده .ال يســعى
هــذا املقــال إلــى االنتصــار ملوقــف فقهي على
آخــر .كمــا ال يهــدف إلــى االنتقــاص مــن قــدر
ّ
متخصصــي الدراســات الشــرعية ومحاولــة
املـ َّـس بمركزهــم .لكــن ،مكانــة دارســي العلــم
الشــرعي وأهلــه ال تعطيهــم حصانــة فــوق
النقــد املوضوعــي ،وحــق االســتدراك عليهم،
بــل ِّ
ورد كثيــر مــن آرائهــم ومواقفهــم التــي ال
تستقيم منهجيًا وعلميًا.
أيضــا ،تقديــر مكانــة هــؤالء واحتــرام
ّ
تخصصاتهــم ال تمنــح بعضهــم حــق زعــم
احتكار العلم والحقيقة ،خصوصًا عندما ال
يكــون َّ
في مســألة ،ويكون
ثمــة إجمـ
ـاع فقهي َ ْ
ٌ
ٌّ
هنــاك عــوار جلــي فــي التقعيـ ِـد واملنهجيــة
ومصــدر املعلومــة .أخي ـرًا ،ال يطــاول نطــاق
نقــد هــذا املقــال مــن يعرفــون قــدر أنفســهم،
ومســؤولية العلــم املنــوط بهــم ،وال الفقهــاء
والعلمــاء األثبــات ،أصحــاب التقــوى والعلــم
ّ
التبصــر والبصيــرة
املشــهود لــه ،مــن أهــل
واملنهجيــة املنضبطــة .هــؤالء يندرجــون في
نطــاق وصــف الرســول األكــرم« :إن العلمــاء
ورثة األنبياء» (أبو داود).
ّ
ـتفزت هذا
ـ
س
ا
ـي
ـ
ت
ال
لنعــد إلــى أصــل الحكايــة
َ َ
النقــاش والجــدل ،بــل وكثي ـرًا مــن التن ُّمـ ِـر من
بعــض مــن ّ
يقدمــون أنفســهم علمــاء وفقهــاء
ديــن ،علــى الرغــم مــن أنــه ليــس عنــد أغلبهــم
َّ
نتــاج معرفــي وأكاديمــي ُم َحكــم ،وال اشــتهر
بأثــرة مــن علــم ،اللهــم إال مــن لقــب أكاديمــي
يضعونــه ســابقًا علــى أســمائهم وصفاتهم.
 ..فــي  11ينايــر /كانون الثاني الجاري ،زرع
فريــق جراحــي فــي كليــة الطــب فــي جامعــة
ميريالنــد األميركيــة قلــب خنزيــر ملواطــن
أميركي اسمه ديفيد بينيت ،عمره  57عامًا.
يعانــي منــذ ســنوات مــن عدم انتظــام خطير
في دقات القلب ،وأمله الوحيد كان في تلقي
قلب جديد.
املشــكلة أن وضعــه كان ســيئًا ج ـدًا ،بحيــث
ُع َّد غير مؤهل لعملية ّنقل قلب بشري إليه،
أو حتــى تركيــب مضخــة قلــب اصطناعيــة.
وكانــت النتيجــة أن قضــى األشــهر الثالثــة
الســابقة للعمليــة فــي املستشــفى ينتظــر

املــوت فــي أي لحظــة .حينهــا عــرض عليــه
الفريــق الجراحــي ،برئاســة أســتاذ الجراحــة
ومديــر برنامــج زراعــة القلــب فــي كلية الطب
فــي جامعــة ميريالنــد ،محمد محيــي الدين،
أن يخضع لتجربة زراعة قلب خنزير ّ
معدل
وراثيــا .وافــق بينيــت ،فهــو عمليــا فــي حكــم
امليت.
لم تكن الفكرة وليدة الســاعة في ذهن فريق
الجراحــة ،ولــم تكــن التجربــة اعتباطيــة ،وال
ّ
مجرد عملية زراعة بسيطة لقلب خنزير في
ً
جسد إنسان .أوال ،حسب معلومات نشرتها
َ ْ
ي
مواقــع
طبيــة علمية معتبرة ،فــإن الجراح ِ
األساسـ ْـي َ
ي ،محيــي الديــن وبارتلــي ب.
ِ
ِ
غريفيــث ،اللذيــن قــادا الفريــق الجراحــي
قضيــا الثالثــن عامــا املاضيــة فــي تطويــر
التقنيــات الجراحيــة لعمليــة الــزرع التــي
أجرياها لبينيت.
وكان محيي الدين قد نشر ،أيضًا ،عام ،2016
ّ
علميــا محكمــا عــن تجربــة أجراهــا
بحثــا
ّ
لزراعــة قلــب خنزيــر معــدل وراثيــا فــي قــرد
بابــون عــاش علــى أثرهــا عامني .ثانيــا ،قلب
الخنزيــر الــذي تمــت زراعتــه لبينيــت خضــع
لعشــرة تعديــات وراثيــة جينيــة ،بمــا فــي
ذلــك إزالــة أربعــة جينــات تخـ ّـص الخنازيــر،
وأضيفــت إليــه ســتة جينات بشــرية .وهناك
تفاصيل أخرى كثيرة ليس مكانها هنا.
إذن ،املســألة علميــة معقــدة ج ـدًا ،وفيهــا
معطيــات تقنيــة ومالبســات إنســانية
كثيــرة ،وهــي إن نجحــت ســتكون فتحــا
حقيقيــا إلنقــاذ عشــرات املاليني مــن املرضى
الذيــن يواجهــون املــوت ســنويًا جـ ّـراء نقــص
أعضــاء بشــرية يحتاجونهــا .وهنــا ،وقبــل
االســتطراد ،مــن الضــروري بمــكان اإلشــارة
إلــى أن الدراســات العلميــة تقــول إن نســبة
تشــابه الحمض النووي الجيني بني البشــر
والخنازيــر تبلــغ  .٪98بمعنــى أنــه ال توجد
«مؤامــرة» علــى املســلمني لتحســن ســمعة
الخنازير بينهم.
املشــكلة أن بعضــا ممــن ينتســبون إلــى
حقــول العلــم الشــرعي اإلســامي ،ممــن
تصـ ّـدروا إلبــداء الــرأي فــي هــذه الواقعــة ،لــم
يأبهــوا لهــذه التفاصيــل وغيرهــا كثيــر ،ولم
يكلفــوا أنفســهم عنــاء البحث فــي الحيثيات
ً
والخلفيــات والظــروف املحيطــة .مباشــرة،
ّ
ومحرمني ،ذلك
قفــزوا علــى املســألة محللــن
أن الحيوان محل النقاش هنا خنزير.
كان أســتاذ الفقــه املقــارن فــي جامعة األزهر،
أحمــد كريمــة ،مــن أوائــل مــن افتعلــوا هــذه
املعركــة فــي شــهر نوفمبــر /تشــرين الثانــي
املاضي ،بعدما أعلن ّ
جراحون أميركيون في
نيويورك عن نجاحهم في زرع كلية خنزير،
معـ ّـدل جينيــا ،فــي جســم مريضــةٍ متوفــاة

دماغيــا« .الفقهــاء متفقــون علــى تحريــم
التــداوي باملحــرم والنجــس» .و«الخنزيــر
نجـ ٌـس بــكل أعضائــه ومــا ينفصــل عنــه مــن
ســوائل وأعضــاء وشــحوم وغيــره» .هــذه
كانــت خالصــة رأي كريمــة التــي تبعها فيها
كثيــرون ،مــع أن األمانــة تقتضــي التنويــه أن
وهيئــات اإلفتــاء
غالبيــة العلمــاء والفقهــاء ّ
رفضت رأيه على أرضية تحقق «الضرورة».
مرة أخرى ،العلماء والفقهاء الراســخون في
ٌ
نجوم نهتدي
العلــم هــم ورثــة األنبياء ،وهــم
بهــا .ولكـ ْـن َّ
ثمــة مشــكلتان منهجيتــان هنــا.
ً
أوال ،مــن مــن متخصصــي العلــم الشــرعي
يرقون إلى درجة العلماء الفقهاء الراسخني
علمــا .وبالتالــي ،ينبغــي أخــذ فتاواهــم
ّ
بجديــة؟ ثانيــا ،هــل التكييــف الفقهي ملســألة
مــا ســابق علــى فهــم كنههــا ،واســتيعاب
تفاصيلهــا وحيثياتها وظروفها ومآالتها،
أم العكــس؟ ال يتــرك القــرآن الكريــم الســؤال
األول
معلقًاَ َ ِّ ٌ ْ َ ْ .
َ َ َ ُ
األ ْمــن َأو ْال َخـ ْ
ف
ـو
ـن
ـ
م
ـر
ـ
م
أ
ـم
ـ
اءه
ج
ا
«وإذ
َ ِ
ِ َّ ُ ِ
َ َ ْ َ ُّ ُ َ
َ َ ُِ ْ
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و
ـ
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ـوا
ـهِ
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ـ
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أوْ ِلــي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمن ُهـ ْـم» (النســاء .)83 :االســتنباط ،كمــا يقـ ّـرر
«وظيفة
ابــن تيميــة وابــن قيــم الجوزية ،هــي ً
الخــواص» فــي «النــوازل» .والفقــه ،لغــة ،هــو
الفهم العميق واإلدراك الدقيق .واصطالحًا،
هو العلم بالحكم الشرعي العملي املستنبط
من األدلة التفصيلية.
مــن ثـ َّـم ،مــن غيــر املفهــوم وغيــر املقبــول مــن
بعــض أصحــاب البضاعــة املزجاة فــي العلم
الشــرعي أن ّ
ينصبــوا أنفســهم ّ
حراســا علــى
الديــن والدنيــا ومصالــح العبــاد ،بزعم أنهم
علماء وفقهاء .أهل العلم ،وتحديدا الشرعي
منــه ،ليســوا مــن ينســبون أنفســهم إليــه
ويقمحون أنفســهم فيه إقحامًا .بل هم ،بعد
َ
تقــوى اللــه ومخافتــه ،من َي ِجـ ُّـدون في طلبه،
ّ
ويوســعون آفاقهــم،
ويطـ ّـورون َملكاتهــم،
ويســتمعون إلــى املتخصصــن فــي الحقــل
ً
محــل البحــث أوال .مكانــة ورثــة األنبيــاء
ُ
ال تعطــى لكســالى ،خامــدي عقــل ،عديمــي
َ
ت َب ٌصـ ٍـر وبصيــرة ،ومفتقــدي فهــم ملصالــح
العباد املشــروعة .أما املتاجرون بالعلم فهم
خارج الحسبة.
يرتبط بالنقطة األولى بشأن تحديد من هم
العلمــاء والفقهــاء مســألة التكييــف الفقهــي.
الحــظ أنــه عنــد غيــاب ســعة األفــق ينحــرف
النقــاش إلــى الجزيئــات والفرعيــات .هــذا مــا
جــرى هنــا ،إذ أصبــح النقــاش عــن نجاســة
الخنزيــر مــن عدمهــا هــي القضيــة ،وليــس
مراعــاة واحــد ٍة مــن الضــرورات الخمــس،
وهــي األمــور التــي ال بــد منهــا ،كمــا يــرى
األصوليــون املســلمون الكبــار ،ل ــ« قيــام

من غير المقبول من
بعض أصحاب البضاعة
المزجاة في العلم
ينصبوا
الشرعي أن
ّ
أنفسهم ح ّراسًا على
الدين والدنيا ومصالح
العباد ،بزعم أنهم
علماء وفقهاء
يأتيك أحدهم لمج ّرد
أن معه شهادة
في علم شرعي ،ال
تجد لها عضدًا في
نتاج معتبر ،محاوًال
مصادرة الدين والدنيا

مصالــح الديــن والدنيــا» .تلــك الضــرورات
الخمــس :حفــظ الديــن ،حفــظ النفــس ،حفــظ
النسل ،حفظ العقل ،وحفظ املال.
وإذا كان أغلــب العلمــاء متفقــن علــى ترتيب
األولــى والثانيــة ،فإنهــم اختلفــوا في ترتيب
الثــاث األخــرى .هنــا قــد يثيــر بعضهــم
اعتراضــا قائلــن :إذا كان رأي الجمهــور
هــو تقديــم حفــظ الديــن علــى حفــظ النفــس،
حينهــا تصبــح مســألة حرمــة زرع قلــب
خنزيــر فــي إنســان محســومة؟ لنأخــذ بهــذا
ً
املنطــق ،جــدال ،عندهــا يكون األولى أن نقرر،
منهجيــا ،مــا إذا كان الخنزيــر نجســا كلــه
أم لحمــه فقــط ،كمــا يشــير النــص القرآنــي،
ضمنــا ،حســب رأي بعــض العلمــاء؟ ثانيــا،
ينبغــي تحديــد مــا هــي نوعيــة التعديــل
الجيني الذي خضع له الخنزير وأعضاؤه.
بمعنى ،هل بقيت على طبيعتها أم تغيرت؟
ثـ َّـم ،هــل ســأل هــؤالء الذيــن يزعمــون العلــم
الشرعي أهل الخبرة واالختصاص ،أم أنهم

قـ ّـرروا وضــع العربــة قبــل الحصــان بمعنــى
ً
إصــدار الحكــم أوال ،ثـ َّـم قــد تأتــي محاولــة
فهمهم املسألة ،وقد ال تأتي؟ أال يترتب على
مثل هذا املنطق إنهاء حياة إنســان وتدمير
أمل للبشرية جمعاء ،من دون تفحص ونظر
فــي املــآالت؟ ثالثــا ،إذا اعتبرنــا النجاســة
متحققــة فــي أعضــاء الخنزيــر ،أتدخــل فــي
بــاب الكفــر ملــن اضطـ ّـر لهــا ،وبالتالــي يقـ ّـدم
الذنــب الــذي يفترضــه بعضهم على ضرورة
حفظ النفس؟
لقــد طـ ّـور العلمــاء الراســخون حقــا َقواعــد
منهجيــة فــي البحــث والدراســةَ ْ ،وق َّعــدوا
َ
ً
ُ
ضعــون
أصــوال للفقــه ،ولــم يكونــوا يخ ِ
التكييــف الفقهــي ملســألة أو واقعــة أو نازلــة
ّ
مــا لقناعــات مســبقة ،مــن دون تفكــر ونظــر
َ
َوت َب ُّصـ ٍـر فــي الحيثيــات واملــآالت .هــم لــم
يكونوا يجترون فتاوى مسبقة يحفظونها،
ويلقونهــا علــى مســامع النــاس وكأنهــا
ً
مسـ ّـجلة تســجيال ،ثـ َّـم يزعمــون أن الحفــظ
علــم وقــدرة علــى البحــث والحفــر املعرفــي
والفقهــي .نحــن ال نثــق بطبيـ ٍـب يصــف
العــاج قبــل تشــخيص الحالة بدقة وبشــكل
منهجــي ،فــي حــن يطالبنــا بعــض مــن
يزعمــون العلــم الشــرعي أن نثــق بأحكامهم،
التــي قــد يرتبــط بمصائرهــا ماليــن البشــر،
مــن دون أن يدرســوا املســائل ،ويتحـ ّـروا
خلفياتهــا ،ويســمعوا رأي املتخصصــن
فيهــا قبــل تكييفهــا فقهيــا .يأتيــك أحدهــم
ملجـ ّـرد أن معــه شــهادة فــي علــم شــرعي ،ال
ً
تجــد لهــا عض ـدًا فــي نتــاج معتبــر ،محــاوال
مصــادرة الديــن والدنيــا .هــؤالء يحاولــون
احتكار الدين ،من دون حتى امتالك األدوات
املنهجيــة الالزمــة التــي قــد تســوغ لهــم حــق
الزعــم واملحاولــة .يريــدون أن يجعلــوا مــن
اإلســام عــدوًا للعلــم .عــدوًا لحقــوق النــاس
املشــروعة .عــدوًا ملصالحهــم املعتبــرة التــي
ال حرمــة فيهــاَّ ،
ثم يتهمون غيرهم بالتجرؤ
على حياض الدين ،وهم يفتنون الناس فيه
وعنه!
ومـ ّـرة أخيــرة ،ليــس النقــد الســابق موجهــا
ّ
واملتخصصــن
إلــى طلبــة العلــم الشــرعي
ً
ـاال ،إنمــا هــو ّ
موجــه إلى من
فــي حقولــه إجمـ
يعطــون أنفســهم حجمــا أكبر مــن كفاءاتهم،
ممــن ال يســتثمرون فــي تطويــر أدواتهــم
وعلمهــم ،ويعتبــرون املنهجيــة املنضبطــة
ترفــا ال ينطبــق علــى دراســتهم ،ثـ َّـم يريــدون
أن يضيقــوا علينــا واســعًا ،وقلــب القاعــدة
ِّ
َ َ ََ ََْ ُ ْ
ين
الربانية الخالدة« :ما جعل عليكم ِفي الد ِ
ْ
ِمــن َحـ َـر ٍج» (الحــج .)78 :األصــل فــي األشــياء،
كما ّ
يقرر العلماء الثقات ،اإلباحة إال ما ثبت
تحريمه بنص ،وليس العكس.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)
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وجهت منظمة الصحة العاملية ً
فيما سبق أن ّ
نداء طارئًا لتوفير أكثر من  257مليون دوالر لتلبية
ّ
االحتياجــات الصحيــة امللحــة فــي ســورية ،تواجــه مستشــفيات محافظــة إدلــب (شــمال غــرب) خطر
اإلقفــال جزئيــا أو كليــا .ويقــول الدكتــور أحمــد غنــدور الــذي يرأس مجلس إدارة مستشــفى في بلدة
دركوش« :لن نســتطيع االســتمرار أكثر من شــهرين ،بعدما أوقفت منظمة دولية في نهاية تشــرين
الثاني /نوفمبر املاضي مساهمتها بنسبة  80في املائة من إجمالي املساعدات التي نتلقاها .وقد
ّ
(فرانس برس)
جمدنا خدمات أقسام اإلسعاف والعمليات واألطفال والحواضن واملختبر.

قضــت محكمــة باكســتانية بإعــدام امــرأة مســلمة بعــد إدانتهــا بتهمــة التجديــف إلهانتهــا رســول
اإلســام محمد في رســائل نصية أرســلتها إلى صديق ،كما أعلن املســؤول الحكومي عويس أحمد.
واعتقلت أنيقة عتيق في مايو /أيار  ،2020بعدما أبلغ صديقها الشــرطة أنها أرســلت إليه رســومًا
كاريكاتورية تجســد الرســول محمد عبر تطبيق «واتســاب» .ويمكن أن يحكم باإلعدام أي شــخص
يدان بإهانة الدين أو الشــخصيات الدينية .وفي حني أن الســلطات لم تنفذ بعد حكم إعدام بتهمة
(أسوشييتد برس)
ازدراء األديان ،فإن مجرد االتهام يمكن أن يتسبب بأعمال شغب.

انحدار لبنان إلى «كفاح القمامة»
وســط إحــدى أســوأ األزمــات املاليــة فــي العالــم خــال
التاريــخ الحديــث ،يظهــر «الكفــاح مــن أجــل القمامــة»
االنحدار السريع للحياة في لبنان الذي اشتهر يومًا
بريادته في األعمال والقطاع املصرفي ّ
الحر ،والحياة
الليلية النابضة بالحياة.
يــزداد عــدد الفقــراء الذيــن ينبشــون القمامــة ،ويضــع
بعضهــم صناديــق قمامــة فــي جــوار رســوم علــى

الجــدران لتحديــد مناطقهــم ،وضــرب أولئــك الذيــن
يتعــدون عليهــا .وهم يتــزودون مصابيح على الرأس
ً
ً
ليــا للتفتيــش عــن خردة في القمامــة ليال ،ما يجعل
أضواءهــا أحيانــا تخــرق عتمــة الشــوارع املظلمة التي
تشــهد غالبــا انقطــاع الكهربــاء .أيضــا ،تبيع عائالت
ميســورة مــواد خاصــة بهــا يمكــن إعــادة تدويرهــا،
ألنهــا قــد تــدر عليهــا عائــدات بالــدوالر األميركــي

ً
بــدال مــن عملــة الليــرة املنهــارة .وفيمــا يبــاع علــى
ســبيل املثال كيلوغرام واحد من أكياس البالســتيك
بعشــرين ســنتًا ،وباقــي البالســتيك بثالثــن ســنتًا،
وكيلوغــرام مــن األلومنيــوم بــدوالر واحد ،يســتهدف
بلطجيــة يجوبــون الشــوارع علــى منت دراجــات نارية
جامعــي النفايــات في نهاية اليوم أحيانًا ،ويســرقون
املــواد القابلــة إلعــادة التدويــر التــي جمعوهــا« ،فهــم

مســتعدون لقتل شــخص من أجل كيس بالستيك»،
كما يقول أحد جامعي القمامة .وليست املواد القابلة
إلعــادة التدويــر األشــياء الوحيــدة التــي يجمعهــا
النباشــون ،إذ يمكن أن ينقلوا بقايا دلو طالء أبيض
الســتخدامه فــي طــرش غرفــة ،أو مصبــاح كهربائــي
يأملون اإلفادة منه في حال توفرت الطاقة يومًا.

(أسوشييتد برس)

خطوات أخطر رجل في العراق اليوم
سيّار الجميل

ُ َ
كشــف ،أخيــرا ،عــن قــدرة الزعيــم العراقــي
الشــيعي ،مقتــدى الصــدر ،وهــو الــذي يعــدّ
أخطــر رجــل فــي العــراق اليــوم ،إذ نجــح
فــي خطواتــه علــى تغييــر الديناميكيــات
ّ
ويتبي
السياسية في جميع أنحاء العراق.
ّ
أن التيــار الصــدري وتحالــف تقـ ّـدم وعــزم
الســني والحزب الديمقراطي الكردســتاني،
وفصائــل أخــرى أصغــر ،قــد ّ
صوتــوا ملحمــد
الحلبوســي لرئاســة مجلــس النــواب ثانيــة
فــي جلســة برملانيــة مثيــرة ،يــوم  9ينايــر/
كانــون الثانــي الحالــي ،فــي حــن امتنــع
إطــار التنســيق عــن ذلــك ،ومـ ّ
ـرروا مســرحية
هزليــة ســخيفة كان بطلهــا رئيــس الســن،
محمــود املشــهداني الــذي افتضــح أمــره!
وقــد ّأدى التصويــت إلى زيادة االنقســامات
داخــل املنظومــة السياســية الشــيعية.
وســواء اتفقنا مع الصدر أم اختلفنا ،يجب
االعتــراف بانتصــاره ،إذ عــرف كيــف يديــر
اللعبــة ،مــع انتقــاد ما فعلــه أنصاره النواب
الجــدد بلبســهم األكفــان تحت قبة البرملان.
وبحســب الدســتور العراقــي البائــس،
أمــام مجلــس النــواب ثالثــون ً
يومــا مــن
ـس جديـ ٍـد
الجلســة األولــى النتخــاب رئيـ ٍ
للبــاد ،والــذي ســيطلب مــن الكتلــة األكبــر
فــي البرملــان تشــكيل الحكومــة .وال توجــد
مالمــح ّ
أي اتفــاق بــن القــوى السياسـ ّـية
ّ
الرئيســية في العراق على شــخصيةٍ بذاتها
لرئاسة الحكومة.
وكان الصــدر قــد طالــب بــأال يكــون الوزيــر
أو النائــب تابعــا لحــزب ضمــن نظــام
ّ
محاصصاتي ،اذ تركز النظام السياســي ما
بعــد عــام  2003فــي العــراق علــى ترتيــب غير
رسمي لتقاسم السلطات العليا بني الشيعة
والسنة واألكراد.
ً
وكان النظــام ولــم يــزل فاشــا ،اذ يخلــو مــن
ّ
وطنيــة في توزيع الســلطات واملناصب،
ّأيــة
فهــل ســينجح الصــدر فــي إصــاح النظام أم
ّ
ّ
ـويق سياســي؟ ولكنــه
أن كالمــه مجــرد تسـ ٍ
ٍ
انتصــر فــي خطوتــه ضــد «إطــار التنســيق»

الــذي يمثــل كتلــة متحالفــة إلــى حــد كبيــر
مــع إيــران .املوقــف ملتهــب اليــوم ،إذ ينقســم
التمثيــل السياســي للطائفــة الشــيعية
بوضــوح إلــى كتلتــن رئيســيتني .يمثــل
أوالهمــا التيــار الصــدري ،بقيــادة مقتــدى
الصــدر ،واملتميــز بعــدد مؤيديــه باملاليــن.
وثانيهمــا الكتلــة الشــيعية األخــرى التـ ٌـي
ـموها «إطــار التنســيق» ،وهــو تحالــف
سـ ٌ
فضفاض وهزيل من بقية األحزاب الشيعية
التي كانت قد مارست الحكم الفاشل سابقًا،
ّ
ـخصيات
ويضم رئيســي وزراء ســابقني وشـ
سياسـ ّـية شــيعية ومليشــيات والئيــة
مؤثـ ّـرة أخــرى .ويعـ ّـد هــذا التحالــف خصمــا
شــديدًا للصــدر فــي خطواتــه املنتصــرة .وقد
ّ
ّ
توعدهــم ،قبــل انتخابــات أكتوبــر  ،2021بأن
ً
ّ
تيــاره ســيكون الكتلــة األكبــر .وفعــا كســب
الرهــان ،وحصــل على أعلى عدد من املقاعد،
ّ
ّ
فجن جنون «إطار التنســيق» ،خصوصًا أن
الصــدر نجــح فــي تجســير الفجوة الشــيعية
الســنية ،كمــا نجـ َـح فــي إعــادة الثقــة بــن
العراق والعرب!
وكمــا جــرى انقســام فــي املنظومــة الشــيعية
وحــدوث انقســام مماثــل بني األكــراد ،أي بني
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ،بقيــادة
مســعود البارزانــي لصالــح التصويــت ،فــي
حــن انضــم االتحــاد الوطنــي الكردســتاني
( )PUKإلــى اإلطــار التنســيقي فـ ّـي مقاطعــة
التصويــت ،ونجــح العــرب الســنة فــي أن
ّ
وتقدم .لقد وصف
يكونوا معًا بتحالف ّعزم
ّ
الصــدر التصويــت بأنــه «خطــوة مهمة نحو
تشــكيل حكومــة أغلبيــة وطنيــة» ،وهــي
أغلبيــة سياســية باألحــرى ،فــي حــن اقتــرح
«إطــار التنســيق» خيـ ً
ـارا واحـ ًـدا فقــط يتمثل
ّ
بتشكيل حكومة توافقية.
رؤيــة الصــدر فــي تشــكيل حكومــة أغلبيــة
تعنــي الوصــول إلــى الفائزيــن الرئيســيني
داخــل املجتمعــات الســنية والكرديــة
والشــيعية ،مــع اســتبعاد القــوى السياســية
األخــرى عبــر الطيــف .كــي يضمــن ايجــاد
ّ
وفعالــة ،تقــوم بمهــام
حكومــة مســؤولة
ّ
وتوقعات ومســؤوليات واضحة ،إال أن هذه

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
الرؤيــة مرفوضــة مــن اإلطار التنســيقي وكل
أصحــاب املصالــح مــن الطبقــة السياســية
التي تبلورت منذ االحتالل في العام .2003
الصــدر جـ ٌّ
ـاد فــي تشــكيل حكومــة أغلبيــة،
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يخــرق املنظومــة
السياســية ،ويبعد األوليغارشــيات العميلة
ّ
املرتبطــة بإيــران ،ويشــل قدرتها عن الحركة.
وقد وجد السنة العرب فرصتهم مع الحزب
الديمقراطــي الكردســتاني ،وتأييــد الصــدر
فــي التصويــت ملنصــب رئيــس مجلــس
النواب.
أمــا الخطــوة األخــرى فهــي األصعــب جــدا
واألكثــر تعقي ـدًا ،وخصوصــا فــي انتخــاب
رئيســي الجمهوريــة والحكومــة .وعليــه،
ســتعتمد ّ
أي حكومــة أغلبيــة سياســية
صدريــة علــى دعــم الحــزب الديمقراطــي
الكردســتاني والتحالف الســني الجديد بني
ّ
«تقدم» و«عزم».
وعليــه ،إذا نجــح االتحــاد الوطنــي
الكردســتاني بالتحالــف معهــم ،فيمكــن
للصــدر أن ّ
يؤســس حكومــة عراقيــة جديــدة.
ّ
وملــا كان الصــدر قــد نجــح فــي رهانــهِ  ،فهــل
يمكنــه التراجــع عــن رؤيتــه لكــي يدخــل
توافقيــا مــع «إطــار التنســيق»؟ الجــواب هــو
ال ،ولكن إذا نجح في كسر اإلطار التنسيقي
يمكنه سحب أحد األطراف إلى جانبه.
ّ
تحديــات أساســية،
ســيواجه الصــدر عــدة
تقــف فــي طريــق تحقيــق خطواتــه ،وهــو
صامد إزاء ما يواجه من مؤامرات ومناورات
لقــوى وأحــزاب يعــارض سياســاتها منــذ
زمــن بعيــد ،وهــو يــدرك حمالتهــا املســعورة
مــن أجــل الســلطة ،كونهــا اعتــادت النهــب
ّ
املنظــم وإبقــاء العالقــة الذيليــة مــع إيــران!
املشــكلة األخــرى تتمثــل بالخــوف الجمعــي
من تراجع الصدر عن رؤيته ،ولكن يبدو أنه
ّ
جديد في التعامل مع
أسلوب
ٍ
قد تحول إلى ّ ٍ
العراقيني ،إذ تحول من رجل مليشــيات إلى
رجل سياسيّ .
واألمــر الثالــث أنــه الزعيــم الشــيعي الوحيــد
الــذي باســتطاعته التفاهــم مــع العراقيــن،
وخصوصــا مــن العــرب الســنة أو األكــراد.
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إن لم يتم تضمين
الصدر في الحكومة
المقبلة ،وتحقيق
رغبته بحكومة أغلبية،
سوف يهيمن إطار
التنسيق والمليشيات
الموالية له على
العراق
يرى مراقبون أن الصدر
يعلم ّ
أن انتصاره حصل،
حد كبير ،بسبب
إلى ّ
تعامل تياره الماهر
مع القوانين االنتخابية
الجديدة

وعليــه ،إذا نجــح فــي خطواتــه بتشــكيل
حكومــة أغلبيــة فســيخلق تنوعــا عراقيــا
بعي ـدًا عــن هيمنــة الطيف الواحــد منذ العام
.2003
وسـ ُـتخلق ّ
ألول مـ ّـرة معارضــة سياسـ ّـية
عراقيــة فــي البرملــان ،وهــو أمــر مهــم ج ـدًا في
التطــور السياســي .وقــد هـ ّـدد الصــدر بأنــه
فــي حالــة عــدم تشــكيل حكومــة أغلبيــة غيــر
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¶ المكتب الرئيسي ،لندن
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¶ مكتب الدوحة
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توافقيــة ،فســيكون هــو مــن يمثــل املعارضــة
ُ
السياسية ،وهذه خطوة تحسب له ال ضده.
يبــدو واضحــا أن رئيــس الــوزراء األســبق،
نــوري املالكــي ،وهــو الخصــم الشــخصي
للصــدر ،يعمــل املســتحيل مــن أجــل الهيمنــة
علــى الســلطة ،وإ ّغــراق العــراق فــي موجــةٍ
كاســحةٍ مــن التشــنجات الطائفية واملفاســد
االقتصادية.
وال يخلــو التيــار الصــدري مــن الفاســدين،
والصــدر لــم يعالــج بقــوة وجــود الفاســدين
والفاســدات بحــزم وقســط ،فهــل ســيتبع
السياســة نفســها ،أم ســيكون ســيفًا مسلطًا
ّ
ضد الفاسدين من التيار الصدري وغيرهم
ّ
املنتشــرين فــي كل القــوى السياســية
املنحرفــة؟ وعليــه ،يتطلــع العراقيــون اليــوم
إلــى حكومــةٍ تقــوم علــى قاعــدة منضبطــة،
ّ ّ
وتمارس ّ
ضد كل الضالني واملرتزقة
قوتها
والجماعــات املرتبطــة بإيــران .ويــرى
ّ
مراقبــون أن الصــدر يعلــم أن انتصــاره كان،
إلــى حـ ّـد كبيــر ،بســبب تعامــل تيــاره املاهــر
مــع القوانــن االنتخابية الجديدة.
ً
أخيرا ،إن لم يتم تضمني الصدر في الحكومة
املقبلــة ،وتحقيــق رغبتــه بحكومــة أغلبيــة،
فســوف يهيمــن إطــار التنســيق واملليشــيات
املواليــة لــه علــى العــراق الــذي ســيبقى يــدور
في دوامته املظلمة ،إذ سيسمح للمليشيات
بمواصلة العمل خارج قوات األمن العراقية
مــن دون خضوعهــا لنفــوذ الحكومــة .ولــن
يتــم تجريدهــا مــن األســلحة املحمولــة بــا
تراخيــص ،وسـ ّ
املؤيدين
ـيخيب الصــدر آمال
ً
العــرب والدوليــن الذيــن رأوا فيــه وســيلة
للحــد مــن نفــوذ الجماعات املســلحة املوالية
إليران.
ختامــا أقــول :لــن يتــم إصــاح الوضــع فــي
العــراق بســهولة أبدًا ،وقــد فقد الناس حتى
بصيــص األمــل بإنهــاء هيمنة طبقــة معينة
علــى الحكــم ضمــن نظام سياســي ســيطروا
علــى مقاليــده ،وأتــاح لهــم نهــب العــراق
ومــوارده ،فاملطلــوب من الحكومــة الجديدة
ّ
محاكمــة كل الفاســدين واملجرمني والقتلة.
ّ
(مؤرخ عراقي)
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ليبيا :صمود فردي أمام كوارث الشتاء
طرابلس ـ أسامة علي

تفضــح أمطــار الشــتاء ســنويًا تهالــك البنــى
التحتيــة فــي غالبيــة مــدن ليبيــا ومناطقها،
من دون أن تمنع تمســك الســلطات بتجاهل
معانــاة املواطنــن ،وغــض النظر عن معالجة املشــاكل
املتكررة منذ سنوات ،ما يدفع السكان الى بذل جهود
تطوعية من أجل تفادي أضرار أكبر.
بعــد كــوارث الحرائــق فــي فصــل الصيــف ،يدخــل
الليبيــون فــي معانــاة الشــتاء التــي تتمثــل خصوصــا
فــي إغــاق ســيول األمطــار الطرقات بســبب عــدم قدرة
شــبكات الصــرف الصحــي علــى اســتيعاب الكميــات
املتســاقطة .ويشــمل ذلــك كل املناطــق بــا اســتثناء،
بحســب مــا يقــول املســؤول في الشــركة العامــة للمياه
والصــرف الصحــي الحكوميــة خيــري الخوجــة
لـ«العربي الجديد».
وقد شــهدت مناطق في شــرق البالد وغربها أســابيع
مــن تســاقط األمطــار الغزيــرة ،مــا اضطــر بعــض
املواطنــن إلــى مالزمــة منازلهــم ،وجلــب احتياجاتهم
الضروريــة مــن متاجــر قريبــة ،كمــا فعــل العــارف
العزيبــي الــذي يســكن فــي حــي الحميديــة بمدينــة
تاجــوراء ،والــذي عجــر أيضــا عــن توصيــل أبنائــه إلى
مدرستهم ملدة يومني متواصلني.
يقــول لـ«العربــي الجديــد»« :أغلقــت األمطــار غالبيــة
طرقــات تاجــوراء ،حتــى أن النــاس امتنعت عن ســلوك

الطرقــات القليلــة التــي تتضمــن قنــوات لتصريــف
امليــاه ،والتــي شــهدت اكتظاظــا كبي ـرًا باعتبارهــا
املنافذ الوحيدة للتنقل بني األحياء في العاصمة».
وكان أهالــي بعــض أحيــاء العاصمــة طرابلــس
وغيرهــا اســتعدوا للشــتاء ،كمــا اعتــادوا ســنويًا ،مــن
خــال مبــادرات شــخصية لصيانــة عــدد مــن الطرقات
عبــر ترقيــع أجزائهــا املتهالكــة ،كــي ال تزيــد األمطــار
مســاراتها الســيئة التــي تجعــل عبورهــا أم ـرًا متعــذرًا
وبالــغ الصعوبــة .ونظــف ســكان بعــض األحيــاء
بنفسهم غرف شبكة الصرف الصحي وأزالوا األتربة
املتراكمة فيها للمســاهمة في تصريف مياه األمطار،
لكن ذلك لم يجد أحيانًا بسبب تهالك الشبكة وانتهاء
صالحية غالبية القنوات فيها.
وتعانــي مناطــق عــدة مثــل ســبها واوبــاري (جنــوب)
ونالــوت (غــرب) وبنغــازي وطبــرق ،من أزمــات ترتبط
بالحــال الســيئة لشــبكات الصــرف الصحــي ،بحســب
مــا يؤكــد الخوجــة الــذي يوضــح أن «أســاس تــردي
الشبكة هو عدم صيانتها استنادًا إلى أسس وخطط
مدروســة ودقيقة» .كما يشــير إلى مشــاركة املواطنني
نفسهم في أزمات شبكات الصرف الصحي من خالل
حفرهــم قنــواتّ ،
وجرهــم امليــاه إلــى بيوتهــم مــن دون
الحصول على تراخيص .و«تزيد هذه العمليات التي
تنفــذ فــي شــكل غير مدروس وعشــوائي الضغط على
الشــبكة الرئيســية التــي تعانــي مــن تهالــك» .وتكشــف
الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أن «البلديات

تقــوم من دون تنســيق معهــا بعمليات صيانة مؤقتة
ملحاولــة حــل مختنقــات املــرور فــي بعــض األحيــاء ،ما
يزيد من حجم معاناة الشبكة» .وتوضح أنها تعاني
ً
أصــا مــن عجــز شــبه كلــي عــن تقديــم أي عمــل بســبب
غياب التمويل.
ً
وبــدال مــن أن تنقــل شــبكات التصريــف ميــاه األمطــار
الهاطلــة تتســبب فــي غرق أحياء ومحاصرة ســكانها
بامليــاه .وفــي حــي الخليــج بمدينــة بنغــازي لــم
يســتطع فيصــل الدرســي الوصــول إلــى محلــه ملــدة
ثالثــة أيــام بســبب غــرق الشــارع الــذي يتواجــد فيــه
محلــه بامليــاه .ويقــول لـ«العربــي الجديــد»« :لــم ينفــع
حتــى تقديمنــا بالغــا إلــى البلديــة ،فتدخلنا من خالل
عالقاتنا الخاصة لجلب سيارة لشفط املياه ،وتقليل
منسوبها».
ويطالب الدرسي بتوفير حل جذري للمشكلة ،مشيرًا
إلى أن «مدينة بنغازي تحتاج إلى  200سيارة لشفط
امليــاه علــى األقــل إذا أرادنــا مواجهــة األزمــة بحلــول.
وهــذا عــدد غيــر متوفــر ،أمــا الســيارات املســتخدمة
فتعانــي مــن نقــص كبير فــي قطع الغيــار والصيانة»،
وكــرر شــكواه مــن أن األجهــزة الحكوميــة تعانــي مــن
أزمــة تمويــل تجعلهــا علــى ســبيل املثــال تتأخــر فــي
صــرف رواتــب موظفيهــا ألشــهر طويلــة الــذي يــردون
باالمتناع عن العمل.
ً
ويعتــرف الدرســي بأنــه ال ينتظــر حــا قريبــا ،ويقول:
«حــن بحثــت عــن حل ألزمــة برك األمطــار املتكررة في

طفح الصرف الصحي
عرف سكان المناطق البعيدة عن المدن الكبرى
أحواًال أسوأ ،إذ زادت األمطار كوارث طفح شبكات
الصرف الصحي المغلقة أصًال .وتقول معاطي
الجويفي التي تسكن حي الخنساء بمدينة البيضاء
(شرق) لـ«العربي الجديد»« :رغم أن األمطار تبعث
الحياة والتفاؤل ،لكن معايشتي كــوارث الصرف
الصحي جعلتني ال أتمنى قدوم فصل الشتاء».

الحي الذي أســكن فيه ،وجدت أنه من األســلم أن أبيع
ســيارتي الصغيــرة واشــتري أخــرى رباعيــة الدفــع
تستطيع عبور بحيرات األمطار .وكل الناس تتعايش
اليوم مع انهيار البنى التحتية في ليبيا ،وتبحث عن
حلول ذاتية في انتظار تبدل أحوال البالد ،وتستعيد
الهــدوء ويغادرهــا املتصارعــون على الســلطة تمهيدًا
للســماح بعــودة الشــركات األجنبيــة كــي تســتكمل
مشــاريعها .طاملــا حلــم املواطنــون بطرقــات صالــح
للســير وأحيــاء نظيفــة مــن بــرك الصــرف الصحــي
التــي تحولــت الى مصدر للحشــرات والقوارض تهدد
صحتهم وصحة أسرهم».
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الديكور األسود

تحقيق

حلول صعبة لنفايات الجزائر
يثير «الديكور األسود» للنفايات المنتشرة في الجزائر
اشمئزاز المواطنين المحرومين من التمتع ببيئة
نظيفة .ويبدو أن حلول السلطات غير كافية

الجزائر ـ كمال بوحدة

رغـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي
ت ـبــذل ـهــا ال ـس ـل ـطــات ال ـج ــزائ ــري ــة في
كـ ــل املـ ـح ــافـ ـظ ــات ل ـج ـمــع ال ـن ـف ــاي ــات
وتـ ــدويـ ــرهـ ــا ،ي ـن ـغ ــص انـ ـتـ ـش ــاره ــا ال ـك ـث ـيــف
فــي مــداخــل األح ـي ــاء وال ـطــرقــات والـشــواطــئ
واملواقع السياحية والغابات حياة املواطنني
ويتسبب في تشويه املناظر العامة للبلدات،
م ــا ي ـع ـنــي ضـ ـي ــاع حـ ـق ــوق الـ ـج ــزائ ــري ــن فــي
الـتـمـتــع بـبـيـئــة نـظـيـفــة وال ـع ـيــش ف ــي محيط
أخضر وجــو يخلو مــن الـتـلـ ّـوث .والــافــت أن
املواطنني واملسؤولني يتبادلون التهم حول
مقدار مساهمتهم في هذا الواقع البشع وغير
السليم على صعيد املعايير املثالية للحياة،
إذ ي ـش ـت ـكــي امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون مـ ــن ع ـ ــدم احـ ـت ــرام
املواطنني الفترات املحددة إلخــراج النفايات
من منازلهم ورميها في األماكن املخصصة،
بينما يرى املواطنون أن السلطات ال تتعامل
بفاعلية مع أي من مشاكل النفايات املنزلية
أو ت ـلــك امل ـع ـل ـقــة ب ــامل ــواد ال ـص ـل ـبــة واألت ــرب ــة
ومخلفات عمليات الهدم واألشغال الخاصة
باملشاريع.
ّ
بتغير نمط
وفيما ترتبط مشاكل النفايات
اسـتـهــاك املــواطـنــن واعـتـمــادهــم عـلــى مــواد
مــن بــاسـتـيــك وكــرتــون وتخليهم عــن الـفــرز
االن ـت ـقــائــي ،وأي ـض ــا ب ـعــدم إع ـط ــاء الـسـلـطــات
أهمية كبيرة إلعادة التدوير رغم أنها قد ّ
تدر
أربــاحــا كـبـيــرة ،وتـجـلــب م ــوارد مــالـيــة جيدة
لـلـبـلــديــات وال ـش ـبــان ال ــذي ــن يـسـتـثـمــرون في
املجال ،يشهد الواقع على األرض تخصيص
الـبـلــديــات ع ــددًا كـبـيـرًا مــن مـكـبــات النفايات
ال ـت ــي ي ـج ــري جـمـعـهــا ت ـم ـه ـي ـدًا إلخـضــاعـهــا
ل ـت ـق ـن ـيــات إعـ ـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــدويـ ــر ،وذل ـ ــك ب ـخــاف
األعــوام السابقة حني كانت النفايات توضع
في أماكن فوضوية وعشوائية أو تحرق ما
يبعث سحب دخــان مـضـ ّـرة وينشر الــروائــح
الكريهة التي ّ
تلوث البيئة.
وقد ّ
شيدت وزارة البيئة في األعوام األخيرة
م ـك ـب ــات ع ـ ــدة ل ـل ـن ـف ــاي ــات ،م ــا م ـن ـح ـهــا ق ــدرة
معالجة أكثر من  13مليون طن من املخلفات
ح ـتــى ع ــام  ،2018بـحـســب م ــا تـفـيــد تـقــاريــر
الــوكــالــة الــوطـنـيــة لـتـسـيـيــر ال ـن ـفــايــات ،الـتــي
تشير أيضًا إلــى أنها تقترب مــن افتتاح 33
مركزًا جديدًا ملعالجة النفايات في محافظات
مختلفة تواجه حاليًا صعوبات في التعامل
مع نفايات سكانها ،بعدما امتألت املكبات
القديمة.
نجاح مقابل فشل

وقــد ان ـفــردت محافظة العاصمة الجزائرية
ب ـت ـج ــرب ــة ف ـ ــري ـ ــدة ف ـ ــي م ـع ــال ـج ــة ال ـن ـف ــاي ــات
م ــن خ ـ ــال تـطـبـيـقـهــا اس ـتــرات ـي ـج ـي ــة إن ـش ــاء

«الديكور األسود» في كل مكان (العربي الجديد)

أنشطة الدماغ وراء «الحب
المختلف» بين الرجال والنساء

نابلس ـ سامر خويرة

مواجهة

ت ــؤك ــد أم ـث ـلــة ك ـث ـيــرة اخ ـت ــاف أن ـمــاط
ال ـ ـحـ ــب ب ـ ــن الـ ـ ــرجـ ـ ــال والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء فــي
ع ــاق ــاتـ ـه ــم ،ف ـق ــد ي ـع ـت ـقــد أحـ ــدهـ ــم أن
ن ـ ـس ـ ـيـ ــان شـ ــري ـ ـكـ ــه ذكـ ـ ـ ـ ــرى م ـن ــاس ـب ــة
تجمعهما أو ع ــدم تـفــاعـلــه مـعــه لــدى
رؤيتهما معًا مشهد غ ــروب الشمس
الرومانسي ،أو خالل تناولهما طعام
العشاء على ضوء الشموع ،يعني أنه
ال يحبه ،وال يـبــادلــه مشاعر الشغف
ال ـشــديــد ب ــه .ل ـكــن ذل ــك غ ـيــر صـحـيــح،
فإظهار املشاعر للطرف اآلخر يرتبط
بــأدم ـغــة ال تـعـتـمــد مـقــايـيــس مــوحــدة
لـ ـ ــدى ال ـج ـن ـس ــن فـ ــي طـ ـ ــرق ال ـت ـف ـك ـيــر
والتعبير عن العواطف ،ما قد يؤدي
إل ـ ــى أنـ ـ ـ ــواع مـ ــن «س ـ ـ ــوء الـ ـفـ ـه ــم» ،فــي
وق ــت يـتـمـســك مـعـظــم ال ـن ــاس لــدرجــة
اإلدمـ ـ ـ ـ ــان ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ـشــاعــر
الــدفء والحب ،ألن معظمهم يريدون
فقط أن يكسبوا الحب الــذي يجعلهم
يشعرون بالرضا عن أنفسهم.
وينقل موقع «نـيــويــورك بــوســت» عن
أسـ ـت ــاذة ع ـل ــوم اإلنـ ـس ــان ف ــي جــامـعــة
أكسفورد األميركية ،آنا ماشني ،التي
استخدمت فــي دراس ــة مــاســح الرنني
املـغـنــاطـيـســي لــرســم خ ــرائ ــط لـنـشــاط
الـ ــدمـ ــاغ فـ ــي ال ـ ـحـ ــاالت ال ــروم ــان ـس ـي ــة
قولها إن «مـنــاطــق الــدمــاغ املنخرطة
في التفكير لــدى الرجال أكثر نشاطًا
م ـ ــن تـ ـل ــك الـ ـخ ــاص ــة ب ــاملـ ـش ــاع ــر ل ــدى
النساء ،ما يجعل عملية تقييم الرجال

ال ـس ـي ـنــاريــوهــات الــرومــان ـس ـيــة أكـثــر
صعوبة مــن الـنـســاء الـلــواتــي تتحرك
مناطق املشاعر لديهن بالغريزة».
وحول املقولة السائدة في املجتمعات
بــأن الــرجــال هــم «الجنس العقالني»،
ف ـ ــي ح ـ ــن أن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء تـ ـح ــت رح ـم ــة
ع ـ ــواطـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــن ،ال تـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد م ــاش ــن
تــأثـيــرات البيئة والـثـقــافــة عـلــى طــرق
تـفـكـيــر ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء ف ــي أن ـمــاط
الحب ،علمًا أن دراســة أخــرى أظهرت
أنه عندما يبلغ األطفال سن الثامنة،
ي ـن ـظ ــر الـ ـصـ ـبـ ـي ــان وال ـ ـب ـ ـنـ ــات ب ـط ــرق
م ـخ ـت ـل ـفــة إلـ ـ ــى الـ ـح ــب ال ــروم ــانـ ـس ــي،
وهــو مــا يظهر حتى فــي مــلء املمرات
املـخـصـصــة ألل ـع ــاب الـفـتـيــات بقلوب
الحب والزهور ،في مقابل عدم وضع
أي مـ ــن ه ـ ــذه الـ ـع ــام ــات فـ ــي م ـم ــرات
الصبيان.
وت ــوص ــي م ــاش ــن ب ـم ـمــارســة أنـشـطــة
مـلـ ّيـئــة ب ـهــرمــون «اإلنـ ــدورفـ ــن» ال ــذي
يخفض األلــم والتوتر ،مثل التمارين
ال ــري ــاضـ ـي ــة أو ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى ع ــرض
كوميدي ،كي يصبح الشخص ناجحًا
فــي عــالــم امل ــواع ــدة .أمــا عــن االخـتــاف
ال ـ ــذي ي ـظ ـه ــره ال ـ ــوال ـ ــدان ف ــي حـبـهـمــا
ألطفالهما ،فتعزوه إلى أن األب تعامل
م ــع رع ــاي ــة األط ـف ــال ف ــي وق ــت متأخر
عن األم ،استنادًا إلى مقياس التطور
اإلنساني.
(كمال حنا)

اقتراحات «الردع»

ومع تزايد وعي املواطنني في الفترة األخيرة
واه ـت ـمــام الـسـلـطــات املــركــزيــة بملف البيئة،
كثفت الجمعيات الناشطة في مجال البيئة
وتلك فــي األحـيــاء ضغوطها على السلطات
املحلية مــن خــال حـمــات هــدفــت إلــى فرض
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ال ـب ـي ـئ ــي بـ ـص ــرام ــة .لـكــن
الناشط حمزة بلعباس الــذي يــرأس جمعية
لتحسني البيئة يؤكد لـ«العربي الجديد» أن
«التوسع العمراني الكبير الذي عرفته املدن،
وتجاهل متطلبات مواكبة هذا التغيير عبر
توفير إمكانات أكثر ووضــع استراتيجيات
ّ
واضـحــة وفـعــالــة ملعالجة النفايات املنزلية
فــاقــم الــوضــع الـسـلـبــي ،ل ــذا يـجــب أن تترافق
الحمالت امليدانية مع عمليات تعزز وسائل
ردع املخالفات وتطبيق السلطات القوانني
بـ ـص ــرام ــة ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ـق ـض ــاء ع ـل ــى م ـشــاكــل
الـنـفــايــات ،وبينها إل ــزام املــواطـنــن بالتقيد
ب ـمــواع ـيــد إخ ـ ــراج ال ـن ـف ــاي ــات م ــن م ـنــازل ـهــم،

برقة الفلسطينية :مقاومة لالحتالل رغم المعاناة
ما بني ليلة وضحاها ،عادت قرية برقة شمال
غ ــرب مــديـنــة نــابـلــس شـمــال الـضـفــة الغربية
املحتلة إلــى الــواجـهــة مــن جــديــد ،وتـصــدرت
ً
املشهد املقاوم الذي لم يغب عن القرية طويال
ف ــي ال ـت ـصــدي ل ـق ــوات االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
واملـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــن ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم م ـم ــا ي ـعــان ـيــه
األهــالــي من حصار فــرض على قريتهم منذ
السابع والعشرين من الشهر املاضي.
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م ــؤس ـس ــات ع ــام ــة م ـثــل «ن ـ ــات ك ـ ــوم» لـلـقـيــام
ب ـم ـه ـم ــات جـ ـم ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات عـ ـب ــر اتـ ـف ــاق ــات
تبرمها مع رؤســاء البلديات ،وتشمل القيام
بعمليات الجمع والـنـقــل وال ـفــرز ،وإخـضــاع
األحـ ـي ــاء الـسـكـنـيــة مل ــراق ـب ــة دوريـ ـ ــة م ــن أجــل
اختيار األماكن املخصصة املناسبة لوضع
الحاويات .وعالجت هــذه االستراتيجية كل
مشاكل النفايات فــي مختلف املــدن الكبيرة
بــالـعــاصـمــة رغ ــم الـتــوســع الـعـمــرانــي الكبير
الذي شهدته خالل األعوام األخيرة ،وتشييد
مجمعات سكنية كـبـيــرة ،مــا دف ــع جمعيات
تنشط في مجال البيئة إلى املطالبة بتوسيع
التجربة وتعميمها في املحافظات من خالل
تـقــديــم مـســاعــدات مــالـيــة لـلـبـلــديــات ،وإنـشــاء
مــؤس ـســات مـمــاثـلــة ت ــوف ــر ف ــرص ال ـع ـمــل من
جهة ،ومن جهة أخرى املحيط البيئي املريح
ل ـل ـمــواط ـنــن ال ــذي ــن ب ــات ــت ال ـن ـف ــاي ــات تشكل
مصدر قلق كبير لهم.
وم ـ ــن أج ـ ــل ت ـح ــوي ــل ال ـن ـف ــاي ــات ال ـ ــى وسـيـلــة
ل ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـ ـ ـ ــوارد وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ن ـظــافــة
الـ ـبـ ـل ــدات وج ـم ــال ـه ــا وت ــوف ـي ــر ج ــو مـعـيـشــي
مــريــح لـلـمــواطـنــن ،وضـعــت الـحـكــومــة خطة
ت ــدع ــم إن ـ ـشـ ــاء شـ ـب ــان م ــؤسـ ـس ــات ص ـغ ـيــرة
تـتــولــى مـهـمــات جـمــع الـنـفــايــات فــي الـبـلــدات
والـقـيــام بحمالت تنظيف ،باعتبار أن هذه
امل ـه ـم ــات ت ـك ـلــف خــزي ـنــة ال ــدول ــة  35مـلـيــون
دينار ( 2مليون دوالر) سنويًا .وأطلق على
هــذا البرنامج اســم «الجزائر البيضاء» لكن
فاعليته بقيت ضعيفة على األرض بسبب
سوء إدارته ومواجهة آلياته فساد املسؤولني
الذين غطوا عمليات حصول بعض أصحاب
هــذه املــؤسـســات على أم ــوال مــن دون القيام
بحمالت التنظيف.

ج ــاء ح ـصــار بــرقــة بـعــدمــا نـفــذ مستوطنون
هجمات ضد األهالي بحماية قوات االحتالل،
ب ـعــدمــا تـمـكــن م ـق ــاوم ــون فـلـسـطـيـنـيــون ،في
ال ـســادس عـشــر مــن الـشـهــر املــاضــي ،مــن قتل
مستوطن وإصــابــة آخرين كانوا في سيارة
خ ــرج ــت مـ ــن م ـس ـت ــوط ـن ــة «ح ـ ــوم ـ ــش» ال ـت ــي
أخلتها سـلـطــات االح ـتــال مــن املستوطنني
عـ ـ ـ ــام  ،2005بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ــع االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
اإلسرائيلي الكامل من قطاع غزة .ومنذ ذلك
ال ــوق ــت ،تــواجــه بــرقــة وب ـكــل بـســالــة هجمات
م ــزدوج ــة م ــن ق ـ ــوات االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
واملـسـتــوطـنــن عـلــى حــد سـ ــواء ،أس ـفــرت عن
إصابة نحو  400فلسطيني بجروح متفاوتة
بــرصــاص جـنــود االح ـتــال وقنابله الغازية
ال ـس ــام ــة ،واالعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـلــى أك ـث ــر م ــن ثــاثــن
ً
منزال تقع في محيط جبل «القبيبات» الذي
أقـيـمــت عليه املـسـتــوطـنــة امل ـخــاة ،وذل ــك من
خالل اقتحام تلك البيوت وتكسير نوافذها
بعد رشقها بالحجارة من عصابات شكلها
امل ـس ـت ــوط ـن ــون املـ ـتـ ـط ــرف ــون .األحـ ـ ـ ــداث ال ـتــي
تـشـهــدهــا ال ـقــريــة مـنــذ أك ـثــر مــن ش ـهــر ،وهــي
القرية التي تقع على الشارع الرئيسي الذي
يـصــل بــن مدينتي نــابـلــس وجـنــن شمالي
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وي ـس ـك ـن ـهــا ن ـح ــو خـمـســة
آالف نسمة ،عــادت بذاكرة ابن برقة الناشط
السياسي سامي دغلس ( 62عامًا) إلى الوراء
أكـثــر مــن  34عــامــا ،حــن كــان فــي عــز شبابه،
واشترك مع مجموعة كبيرة من أبناء القرية
في الثالثني من مارس /آذار عام  1988وبعد
 4أشهر فقط على انــدالع االنتفاضة األولــى،
في إعالن برقة دولة مستقلة .ويقول دغلس لـ
«العربي الجديد»« :ما أشبه اليوم بالبارحة.
عندما أنظر إلى الشبان وهم يضعون اللثام
على وجوههم ،ويتصدون لجنود االحتالل
املدججني بالسالح بصدورهم العارية ،وال
يــأب ـهــون إلطـ ــاق ال ـن ــار وال ـق ـنــابــل تـجــاهـهــم،
ً
أدرك أننا توارثنا رسالة املقاومة جيال بعد
جيل ،وأن برقة عصية على الكسر».

أول شهيد من أبنائها عام  ،1929وكان لها دور
في مواجهة العصابات الصهيونية املدعومة
مــن ق ــوات االن ـتــداب الـبــريـطــانــي ،فــي مواجهة
عــرفــت ب ـ «معركة بــرقــة» بقيادة الشهيد عبد
الرحيم الحاج محمد ،رفيق الشهيد عز الدين
القسام .ومع احتالل الضفة الغربية عام ،1967
انخرط أبناؤها في املقاومة ،فانتقم االحتالل
منها بهدم أحد منازلها آنذاك.
ويقول الناشط في حفظ التراث الفلسطيني
ّ
حمزة ديرية ،إن جبل القبيبات الذي تدور عليه
املـعــركــة فــي بــرقــة بــن األهــالــي واملستوطنني
مـنــذ ع ــام  1978وح ـتــى ال ـي ــوم ،عـلـيــه م ـقــام لـ
«أس ـيــادنــا رج ــال الـظـهــرة وامل ـقــام ك ــان مـنــارة
ومحطة للجنود في العهد اململوكي» ،الفتًا

تصدت قائمة طويلة
من الشهداء واألسرى
والجرحى لمستوطني
حومش

إل ــى أن األه ــال ــي ي ـط ـل ـقــون عـلـيــه أي ـض ــا اســم
«منظمة الظهور» .وكان يقام حول املقام في
جبل القبيبات موسم شعبي في شهر رجب
من كل عام ،يهرع إليه األهالي بني قرى نابلس
وجنني .موقع القرية االستراتيجي وتحديدًا
«جبل القبيبات» ،الــذي يطل من ارتفاع 680
مترًا عن مستوى سطح البحر على عــدد من
القرى والبلدات الفلسطينية التابعة لثالث
محافظات فلسطينية ،هي :نابلس ،وجنني،
وطــول ـكــرم ،جـعـلــه مـحــط أن ـظــار املستوطنني
الذين استغلوا استيالء جيش االحتالل عليه
عام  1978إلقامة مستوطنة «حومش» فوقه
مـطـلــع ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،إل ــى حني
إخالء املستوطنة عام .2005
ويـ ـق ــول دغـ ـل ــس« :دف ـع ـن ــا ث ـم ـنــا ب ــاه ـظ ــا فــي
مـ ـق ــاوم ــة امل ـس ـت ــوط ـن ــن وجـ ـي ــش االحـ ـت ــال
الـ ـ ــذي ي ـح ـم ـي ـهــم .هـ ـن ــاك ق ــائ ـم ــة ط ــوي ـل ــة مــن
الشهداء واألسرى والجرحى ،الذين تصدوا
ملستوطني حــومــش .وه ــذا مــا دف ــع حكومة
االح ـتــال بـقـيــادة أريـيــل ش ــارون إلــى اتخاذ
قـ ـ ــرار ع ـ ــام  2005ب ــإخ ــائ ـه ــا ب ــال ـت ــزام ــن مــع
االنـسـحــاب مــن قـطــاع غ ــزة .لكن مــا حــدث أن
املـسـتــوطـنــن غ ـ ــادروا امل ـك ــان ،ومـنـعـنــا نحن
أصحاب األرض األصليني من العودة إليها».

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تكشف أرقام الوكالة الوطنية لتسيير النفايات تزايد كميات النفايات
المنزلية وصوًال إلى أكثر من  15مليون طن ،وتتوقع أن تبلغ  20مليون
يقدر خبراء قيمة مشاريع إعادة التدوير بـ 90مليار
طن عام  ،2035فيما
ّ
دينار (نصف مليار دوالر) ،وهو رقم مهم لالقتصاد الوطني في حال
تطوير منشآت نحو  200مركز تقني لمعالجة النفايات.

إقرار بالعجز

فــي امل ـقــابــل ،ت ـقـ ّـر بـعــض الـبـلــديــات بعجزها
عــن إدارة مكبات الـنـفــايــات والـسـيـطــرة على
امللف بسبب ضعف إمكاناتها ،وبينها بلدية
س ـيــدي راش ــد فــي والي ــة ت ـي ـبــازة ال ـتــي تضم

يستخدم الجزائريون
نحو  7مليارات كيس
بالسـتيك سـنويًا ،بمعدل
 180كيسًا لكل منهم

دفع األهالي ثمنًا باهظًا لمقاومتهم المستوطنين (العربي الجديد)

مكبًا كبيرًا لرمي النفايات بعد جمعها من
مناطق عدة .ويصف رئيس بلديتها عفراوي
جلول في حديث لـ«العربي الجديد» معالجة
مشاكل النفايات بأنها «أمر صعب بالنسبة
إلى مسؤولي بلدية سيدي راشد باعتبارهم
يـتـعــامـلــون مــع مــواطـنــن ذوي ثـقــافــة بيئية
م ـحــدودة رغــم أنـهــم بــذلــوا جـهــودًا مضاعفة
لتعزيز املعرفة العامة في هذا الشأن وتوفير
الــوســائــل واإلم ـكــانــات املــاديــة الــازمــة لفعل
ّ
تحولت مشاكل النفايات إلى
ذلــك .مــن هنا
صداع كبير لنا ،في وقت زاد الوضع سوءًا في
األعوام األخيرة ،خصوصًا بعد قرار توقيف
م ـس ــاب ـق ــات ال ـت ــوظ ـي ــف ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـعــاونــي
التنظيف الذي دفع إلى عقد بعض البلديات
اتفاقات مع مؤسسات خاصة لتولي مهمات
جمع النفايات ونقلها الى املكبات».
ل ـكــن وزارة ال ـب ـي ـئــة اع ـت ــرف ــت ن ـهــايــة ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي ب ـع ـج ــزه ــا عـ ــن م ــواجـ ـه ــة م ـشــاكــل
نـ ـف ــاي ــات ال ـب ــاس ـت ـي ــك ،وف ـ ـ ــرض اس ـت ـخ ــدام
ً
أكياس الورق بدال من تلك البالستيكية في
املتاجر واملـخــابــز ،والـتــي قالت إن «نحو 7
مليارات منها تستخدم سنويًا ،بمعدل 180
كيسًا لكل جزائري».

دنقناب سحر الطبيعة
محمد أحمد الفيالبي

كان من حق الزعيم مكوار ،عمدة مدينة سنار ،أن يملك حق االنتفاع بالسد
الذي أقامه اإلنكليز على النيل األزرق وسط السودان عام  ،1914ما دام
يحمل اسمه «خزان مكوار» قبل أن ينتبه املفتش اإلنكليزي ويعالج األمر
عبر إصدار تشريع يمنع تداول االسم األول ،ويستبدله بخزان سنار.
ويطلق اســم مكوار على قرية صغيرة ُبنيت على أصلها مدينة سنار،
وكذلك على جزيرة في البحر األحمر تشرف على محمية دنقناب البحرية،
وتمتد على مساحة  20كيلومترًا مربعًا ،وتبعد  125كيلومترًا من شمال
مدينة بورتسودان .وما يميزها عن الجزر األخرى أنها تخلو من غطاء
نباتي ،وتصل أعلى نقطة فيها إلى  94مترًا فوق سطح البحر .ولوال أنها
تشرف على بقعة دنقناب الغنية إيكولوجيًا ملا حظيت بأي اهتمام.
ي ـعــود أص ــل املـسـمــى إل ــى الـفـعــل ت ـك ـ ّـور ،وامل ـك ــوار س ــاح شـخـصــي لــدى
بعضهم ،أو عصا مكورة ال ــرأس .ولعل تشابه شكل العصا والجزيرة،
وموقع تلك القرية من النهر جعل السكان األصليني يطلقون االسم عليها،
ُ
مثلما اشتق اســم دنقناب من اســم سمكة ضمن قائمة األنــواع البحرية
ُاملهددة باالنقراض (دقونق).
أنشئت محمية دنقناب في أكتوبر /تشرين األول عام  ،2004ومساحتها
الكلية  2808كيلومترات مربعة ،واكتسبت أهميتها البيئية والسياحية من
ّ
التجمعات الضخمة واملتنوعة للشعب املرجانية ،ومن كونها موطنًا ألنواع
نادرة عدة مهددة باالنقراض عامليًا ،مثل ناقة البحر واملانتاري والقرش
الحوتي والسالحف البحرية وغيرها.
ويرى خبراء أن دنقناب من املناطق القليلة التي لم تتأثر بدورة الكوارث
الكونية ،وظاهرة االحتباس الحراري التي قضت على حوالي  16في املائة
ّ
ّ
مــن الشعب املرجانية فــي الـعــالــم ،مــا أهلها لتكون مــن املناطق املحتملة
كملجأ للمرجان في العالم .وتعد منذ زمن طويل منطقة استيطان عدد
من األحياء البحرية ،وموائل تجمعات موسمية ألنــواع نــادرة إلى جانب
بعض أنواع الطيور».
ّ
ويقل التلوث البيئي في مناطق الغطس بمنطقة دنقناب مقارنة بمناطق
غطس أخرى في العالم ،كما أن شواطئها الرملية نظيفة ،ويزيد سحرها
الطبيعي وجود عدد من غابات املانجروف ،وعدد من الخلجان واملراسي
الطبيعية الجميلة مثل خور شنعاب وانكيفال.
وأخيرًا ،أظهرت عمليات مسح أجراها مشروع اإلدارة االستراتيجية للنظم
البيئية للبحر األحمر وخليج عدن أن «هناك مستجدات حديثة في أنماط
استخدام امل ــوارد يـهـ ّـدد بتغيير الــوضــع البيئي ملحمية دنقناب ،حيث ال
تطبق التشريعات الخاصة بهذا الشأن ،كما أن العديد من القوانني واللوائح
ً
املحلية غـيــر مـفـ ّـعـلــة ،مــا يتطلب تـحــركــا عــاجــا إلن ـقــاذ وحـمــايــة املــوائــل
واملوارد البحرية وفق منهج اإلدارة البيئية املتكاملة ،حيث ينشط عدد من
التنظيمات املدنية واملؤسسات املعنية في هذا الشأن».
(متخصص في شؤون البيئة)

«الرخاء المشترك» ليس في متناول الصينيين
قد تطلق فكرة «الرخاء
المشترك» التي أعلنها الرئيس
الصيني شي جين بينغ ،العام
الماضي ،أحالم مواطنيه،
لكنّها في الواقع بعيدة عن
متناولهم
بكين ـ علي أبو مريحيل

يضم املجتمع الصيني شريحة واسعة من السكان
ذوي الــدخــل امل ـحــدود غـيــر ال ـقــادريــن عـلــى اإلن ـفــاق،
فــي ظــل ارت ـف ــاع الـتـكــالـيــف املـعـيـشـيــة ،وعـيـشـهــم في
حــال من عــدم اليقني في ظل تفشي جائحة كورونا
الــذي فــرض الـعــام املــاضــي تسريح مئات اآلالف من
العمال استجابة لخطة حكومية تهدف إلى الحفاظ
على النمو االقتصادي عبر خفض تكاليف األعمال
وت ـعــزيــز االس ـت ـهــاك امل ـح ـلــي .وفـعـلـيــا ،ق ــد يصعب
إقناع هــذه الشريحة بإنفاق األم ــوال التي توفرها،
ألن مـعــدالت الــرواتــب منخفضة ج ـدًا .وخ ــال العام
املاضي تباطأ نمو اإلنفاق االستهالكي السنوي من
 12إلــى  7فــي املــائــة ،بحسب بيانات نشرها املكتب
الــوط ـنــي ل ــإح ـص ــاء ،وان ـخ ـف ـضــت م ـع ــدالت األج ــور
بنسبة  4.3في املائة في املناطق الحضرية ،و 6.5في
ّ
ّ
الحد األدنــى لألجور
املائة في األريــاف .والالفت أن
يختلف بني املدن الصناعية والريفية.
أزمة معيشة

أطماع المستوطنين

ويفتخر الـبــرقــاويــون بأنهم كــانــوا مــن أوائــل
املنضمني للثورة الفلسطينيةّ .
ّ
وقدمت القرية

معارك قانونية

خــاض أهالي برقة معارك قانونية طويلة
حتى انتزعوا عــام  2013قــرارًا من املحكمة
العليا اإلسرائيلية باستعادة نحو 1200
دون ــم مــن أراض ـي ـهــم الــزراع ـيــة ،مــن دون أن
يدركوا حينها أن القرار لن يكون أكثر من
«ح ـب ــر ع ـلــى ورق» .ورف ـ ــض املـسـتــوطـنــون
الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا قـ ــد أقـ ــامـ ــوا مـ ــدرسـ ــة دي ـن ـيــة
أسموها «شــومــاس» في موقع املستوطنة
املخالة عام  ،2009وهو ما ترافق مع شنهم
ل ـه ـج ـمــات ع ـل ــى امل ـ ــزارع ـ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
وم ـن ـع ـهــم م ــن اس ـت ـص ــاح أراضـ ـيـ ـه ــم ،كـمــا
جرى على سبيل املثال ال الحصر مع أمني
ســر حــركــة فـتــح فــي بــرقــة ش ــادي أب ــو عمر.
وتعرض مع مجموعة من الشبان قبل نحو
شهرين لهجوم مباغت مــن عــدد كبير من
املستوطنني الذين كانوا يحملون العصي
والـقـضـبــان الـحــديــديــة ،فــأصـيــب بكسر في
يديه وجرح غائر في رأسه.

إيكولوجيا

أهمية مشاريع التدوير

وحـصــر إلـقــائـهــا بــاألمــاكــن املـخـصـصــة لهذا
ال ـغ ــرض» .كـمــا طــالــب ب ـضــرورة ال ـعــودة إلــى
تلقني تــامـيــذ امل ــدارس املـعــايـيــر الصحيحة
لـلـتـعــامــل م ــع ال ـن ـفــايــات ،وتـخـصـيــص م ــواد
تعليمية تهتم بالحفاظ على سالمة البيئة
مــن أج ــل تحقيق تـقــدم مـلـمــوس فــي الثقافة
البيئية في املستقبل.

يقول ساو لينغ تشون ( 34عامًا) ،وهو عامل مهاجر
يعمل فــي مصنع ينتج إكـسـســوارات مهرجان عيد
ال ــرب ـي ــع ،وي ـح ـصــل ع ـلــى رات ـ ــب ش ـه ــري ال ي ـت ـجــاوز
 2230يــوانــا ( 350.81دوالرًا) ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«اضطررت منذ منتصف العام املاضي إلى استئجار
غرفة صغيرة تقاسمتها مع ثالثة أشخاص آخرين
ً
بـعــد تقليص روات ــب املــوظـفــن وص ــوال إل ــى  20في
املائة بسبب حالة الركود واستمرار عمليات إغالق
بعض املــدن فــي املناطق التي تظهر فيها إصابات
بفيروس كــورونــا .ويضيف« :يغطي راتبي بالكاد
اح ـت ـي ــاج ــات ــي األس ــاسـ ـي ــة ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع تـكــالـيــف
املـعـيـشــة فــي الـعــاصـمــة ،إذ أدف ــع  600ي ــوان (94.38
دوالرًا) شهريًا للمشاركة في إيجار الغرفة ،و1000
يــوان (157.31دوالرًا) تتوزع بني مــواصــات يومية
ووجـبــات طـعــام وبـطــاقــات شحن للهاتف الخلوي،
ويتبقى مــن الــراتــب حــوالــي  100دوالر أحـ ّـولــه إلــى
زوجتي التي تعيل ابنتنا الوحيدة في مقاطعة خبي
(شمال).
أيضًا تقول لي ليانغ ،وهي من ذوي الدخل املتوسط
فــي مدينة شــانـغـهــاي ،وتحصل على رات ــب شهري
يناهز  5600يــوان ( 880.94دوالرًا)« :ال أستطيع أن
أنـفــق عـلــى أش ـيــاء غـيــر أســاس ـيــة ،مـثــل ال ــذه ــاب إلــى
املطاعم أو صالونات الشعر وجلسات التدليك ،ألن
هذا األمر فوق قدرتي على التحمل .تضيف« :أعمل
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ما يثير االستغراب هو حث
الناس على اإلنفاق في ظل
تدني األجور
في مصنع لتعبئة مشروبات غازية ،وزوجي يعمل
على مــا قيمته 15
فــي شــركــة أدوي ــة ،ونحصل معًا ّ
ألف يوان ( 2359دوالرًا شهريًا) ،لكننا ندفع من هذا
املبلغ  6500يــوان ( 1022دوالرًا) إيـجــار سكن شقة
تـتــألــف مــن غــرفـتــن ،و 3500ي ــوان ( 550.06دوالرًا
ملــدبــرة املـنــزل) التي تتكفل برعاية ابني البالغ من
العمر سنة وسـتــة أشـهــر .ومــا يتبقى مــن الــدخــل ال
يغطي ّ
الحد األدنى من باقي التكاليف ،مثل الطعام
واملواصالت وشراء الحليب والحفاضات للطفل.
«الرخاء المشترك»

وك ــان الــرئـيــس الـصـيـنــي شــي جــن بـيـنــغ قــد صـ ّـرح
العام املاضي ،أن بــاده تهدف إلى تحقيق «الرخاء
املـشـتــرك» املتمثل فــي الـتــوزيــع ال ـعــادل لـلـثــروة بني
أف ــراد املـجـتـمــع ،مـعـتـبـرًا ذل ــك أمـ ـرًا أســاسـيــا لتعزيز
الرفاهية في إطار دولة اشتراكية حديثة .ودعا إلى
إنشاء نظام يعتني في شكل أكثر إنصافًا بأولئك
الذين لم يصبحوا أثرياء ،في إشارة إلى ذوي الدخل
املـنـخـفــض وامل ـتــوســط .وي ـقــول املـحـلــل االقـتـصــادي
شيانغ لو جيه لـ«العربي الجديد»« :دعوة الحكومة

إلى خفض تكاليف األعمال بسبب جائحة كورونا
للحفاظ على معدالت ثابتة من النمو االقتصادي
تسبب في تسريح مئات اآلالف من العمال ،خصوصًا
في الشركات الصغيرة ،وهو ما ينذر برفع معدالت
البطالة في البالد إلى نحو  6.5في املائة» .ويتابع:
«مــا يثير االسـتـغــراب هــو حــث الـنــاس على اإلنـفــاق
فــي ظــل تــدنــي األج ــور الـتــي تغطي بــالـكــاد تكاليف
املعيشة املرتفعة».
ويعتبر شيانغ أنه «ملعالجة هذه املشكلة يجب أن
تقدم الحكومة الدعم من خالل ضخ مزيد من األموال
ف ــي ق ـطــاعــي ال ـص ـحــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،وخ ـفــض م ـعــدالت
إيجار السكن ،وتقديم منح مالية لألسر التي لديها
أكثر من طفل واحد ،وكذلك للشباب الذين يرغبون
فــي ال ــزواج» .ويــوضــح أن حــرمــان العمالة املهاجرة
الداخلية من استخدام الضمان االجتماعي في املدن
الصناعية يحملهم أعباء إضافية تتمثل في تكبيد
األسر مصاريف باهظة (يقدم الضمان االجتماعي
الصيني امتيازات للمواطن في مسقط رأسه فقط)،
وجعلها غير قادرة على تسجيل أبنائها في مدارس
حكومية ألن األولوية ألبناء املدينة .ومن يرغب في
ذلــك يضطر إلــى اللجوء إلــى امل ــدارس الخاصة ذات
التكاليف املضاعفة».
ويختم شيانغ بأنه «في ظل تدني معدالت األجور
وغياب سياسات فاعلة ،لن يتحقق الرخاء املشترك،
وسـتـتـســع الـفـجــوة بــن األغـنـيــاء وال ـف ـقــراء إل ــى حـ ّـد
يـصـعــب الـسـيـطــرة عـلـيــه .وه ــذا األم ــر يـتـنــاقــض مع
القيم االشتراكية التي يسعى الحزب الشيوعي إلى
تعزيزها داخل املجتمع الصيني».
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التفكير والتأمل
عنوان املرحلة املقبلة ،التفكير والتأمل ،وهو لتحقيق ذلك ،ال بد من زيارة اليابان .ولكن أي مناطق ال بد من زيارتها؟
صحيــح أن طوكيــو عــادة مــا ترتبــط بمحادثــات سياســية أو تجارية ،غالبًا ما تكــون العاصمة أو كيوتو األماكن األكثر
حضــورًا علــى الســاحة العامليــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تدخــل هوكايــدو ،أقصــى شــمال جــزر اليابــان الرئيســية ،قائمة
األماكــن الهامــة علــى الخريطــة الســياحية .مــع الزراعــة ،التــي تعــد إحــدى ركائزهــا االقتصاديــة الرئيســية ،يعــد الطعــام
االســتثنائي مــع املنتجــات الطازجــة أحــد أكبــر عوامــل الجــذب فيهــا .بصــرف النظــر عــن املأكــوالت اللذيذة ،هنــاك أيضًا
الكثيــر للقيــام بــه علــى مــدار الســنة .بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يحبــون البــرد ،ال يوجــد نقــص فــي الثلــوج فــي الشــتاء،
والعديد من األنشطة املناسبة ،بما في ذلك بعض من أفضل منحدرات التزلج في العالم .ولكن إذا كنت تفضل طقسًا
أدفــأ ،يمكــن زيارتهــا فــي فصــل الصيــف حيــث املنــاخ املعتدل والنباتــات امللونة التي كنت تعتقد أنهــا موجودة فقط في
القصص الخيالية( .تشارلي تريباليو /فرانس برس)

MEDIA

أخبار

دعت منظمة «مراسلون بال
حدود» الرئيس التونسي قيس
سعيّد إلى «المحافظة» على
حرية الصحافة والتعبير ،وحذرت
من «خطر تمييع مكاسب الثورة»،
بعد القمع العنيف الذي طاول
نحو عشرين صحافيًا كانوا يغطون
تظاهرات الجمعة الماضي.

توقفت «شبكة الجزيرة اإلعالمية»
عن إنتاج المحتوى لمنصتها
الرقمية المحافظة في الواليات
المتحدة «رايتلي» ،وفقًا لما أكدته
أربعة مصادر لموقع «أكسيوس»
اإلخباري .أطلقت «الجزيرة» منصة
«رايتلي» العام الماضي ،ليدير تحريرها
سكوت نورفيل.

تضامنًا مع احتجاجات مئات
العاملين في مبنى التلفزيون
المصري (ماسبيرو) منذ ثالثة
أسابيع ،نظم العشرات وقفة
احتجاجية ،في مبنى إذاعة وتلفزيون
وسط الدلتا في مدينة طنطا،
األربعاء ،للمطالبة بصرف حقوقهم
المالية المتأخرة منذ عام .2016
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توفي الصحافي المتخصص
في الموضة أندريه ليون تالي،
الثالثاء ،في مدينة نيويورك
األميركية ،عن  73عامًا ،وأثار رحيله
حزنًا تجلى من خالل رسائل تكريم من
أوساط الموضة والترفيه .كان أندريه
ليون تالي أول مدير إبداعي أسود
لمجلة «فوغ».

أوكرانيا تستهدف الصحف الصادرة بالروسية

انفراجات في عالم السياحة

أصبح يتعين على المنشــورات في أوكرانيا اعتماد اللغة األوكرانية ،ما اع ُتبر اســتهدافًا لتلك التي تصدر بالروســية ،خاصة أن استمرارها
يعني زيادة األعباء المالية المتوجبة عليها ،بموجب مادة قانونية جديدة دخلت حيز التنفيذ

ال يزال الوباء حدثًا بارزًا على أجندة التوقعات العاملية لعام  .2022ورغم ذلك ،يأمل
الكثير من صناع الترفيه أن يشهد عام  2022انفراجات في عالم السياحة ،بحيث
يتمكن الكثير من الزوار اســتعادة نشــاطهم الســياحي والترفيهي .عادة في نهاية
كل عام ،تســعى كبريات املؤسســات املتخصصة بالشــؤون الســياحية لرصد أهم
األماكــن الســياحية التــي ال بــد مــن زيارتهــا ،وفــي هــذا الصدد ،حـ ّـدث موقع lonely
ً
 planetاملتخصص بالشــؤون الســياحية قائمة عام  ،2022بحيث أضاف كال من
ســلطنة عمــان ،ســلوفينيا ،جــزر موريشــيوس إلــى القائمــة .وفي تقريــر آخر ملجلة
 ،National Geographicأضافــت  25وجهــة جديــدة ،اعتمــدت فيهــا علــى خمــس
فئــات ،الطبيعــة ،املغامــرة ،الثقافــة ،االســتدامة واألســرة ،مــع التركيز علــى املتنزهات
الوطنيــة والحيــاة البريــة واألنشــطة والتجــارب فــي الهــواء الطلــق والســفر األخضــر
والرحــات متعــددة األجيــال .وفــي الوقــت الذي يأمل فيه الكثير من الناس انحســار
موجة الوباء ،قد تكون هذه الوجهات مفيدة وصحية لكم( .فرانس برس)

موسكو ـ رامي القليوبي

وجهات سياحية صحية للعائلة
التراث والثقافة
تعــرف بولنــدا بمدينــة الجســور الثقافيــة .وقــد
أصبحــت مدينة لــودز الصناعية ُمركزًا مزدهرًا
للثقافة البديلة واألعمال والتمويل .أعيد توظيف
مصانــع القطــن التــي تزخــر بمناظــر املدينــة
لتصبــح صــاالت عــرض ومتاحــف وقاعــات
مؤتمــرات ومراكــز مجتمعيــة ،بينما ُز ِّين وســط
ُ
املدينــة بالجداريــات املذهلــة .ت َعـ ّـد مدينــة لــودز
مكانــا بعي ـدًا عــن الزحام .إنها ثانــي أكبر مدينة
بولندية .تتمتع بجوها الفريد ،حيث فن العمارة
الجميلــة علــى طــراز فــن  ،Nouvea artوالحيــاة
الليلية الصاخبة .كذلك فإنها مركز ثقافي مهم،
ومعروفــة دوليــا بأنهــا مدرســة الســينما ،وهــي
مهــد ألفضــل املصوريــن واملمثلــن واملخرجــن
البولنديــن .تزدهــر املدينــة بالتطــور الســريع
للصناعــة واألعمــال ،مبتعــدة عــن املنســوجات
التــي كانــت فــي حالة تدهور منذ عــام  .1991إن
زيــارة لــودز ســتترك لــك بــا شــك انطباعــات ال
ُ
تنســى وفهمــا أفضــل لحيــاة البولنديــن ،وطرق
معيشتهم( .لويس دافيال)Getty /

بعــد دخــول «املــادة  »25مــن «قانــون ضمــان
العمــل باللغــة األوكرانيــة كلغــة الدولــة»
حيــز التنفيــذ ،اعتبــارًا مــن  16يناير/كانون
الثانــي الحالــي ،أصبحــت وســائل اإلعــام
املطبوعــة كافــة ـ ـ األوكرانيــة واإلقليميــة ـ ـ
ملزمــة بالصــدور باللغــة األوكرانيــة ،وســط
اســتمرار تضييــق الخنــاق علــى اللغــة
الروســية ،في إطار سياســات كييف الرامية
إلى التكامل مع الغرب.
ومــع ذلــك ،اســتثنت «املــادة  »25اللغتــن
اإلنكليزيــة ولغــة تتــار القــرم وغيرهمــا
مــن لغــات الشــعوب األصليــة فــي أوكرانيــا
واللغــات الرســمية فــي االتحــاد األوروبــي،
والروســية ليســت منهــا .ويمكــن إصــدار
طبعــات باللغــة الروســية فــي حــال يمكــن
للقــراء االشــتراك فــي طبعــة بلغــة الدولــة
أيضــا ،ممــا ينــذر بتزايــد األعبــاء املاليــة
علــى الصحــف الناطقــة بالروســية ويهــدد
وجودها من أساسه.
وعنــد دخــول املــادة حيــز التنفيــذ ،أوضــح
املكتــب الصحافــي لـ«اللجنــة الحكوميــة
األوكرانيــة للتلفزيــون واإلذاعــة» ،فــي بيان،
أنــه يجــب إعــداد طبعــة باللغــة األوكرانيــة،
وإرســال النســخ اإللزاميــة وفقــا للقانــون،
حتــى إذا لــم يتســن توزيــع أي نســخة أخرى
باألوكرانية باستثناء النسخ اإللزامية.
وينــص القانــون علــى إصــدار جميــع
النســخ اللغويــة لوســائل اإلعــام املطبوعــة
تحــت اســم واحــد ،وأن «تكــون متناســبة
بــن بعضهــا مــن جهــة املحتــوى والحجــم
وطريقــة الطباعــة» ،وأن تكــون ألعدادهــا
األرقــام نفســها ،وأن تنشــر فــي اليوم نفســه.
وسيســري مفعــول املــادة علــى وســائل
اإلعالم املحلية اعتبارًا من  16يوليو/تموز
عــام  ،2024ممــا يتيــح لبعــض الصحــف
فرصــة االلتفــاف علــى القانــون فــي املرحلــة
الحالية ،عن طريق تعديل شكل تسجيلها.
واعتبــارًا مــن  16يوليو/تمــوز مــن العــام
الحالي ،سيتمكن مفوض حماية لغة الدولة
مــن مســاءلة وســائل اإلعــام املطبوعــة ،فــي
حــال مخالفــة املتطلبــات ،وفــرض غرامــات
مالية عليها.
وفــي هــذا اإلطــار ،يــرى رئيــس الجاليــة
الروسية في أوكرانيا ،قسطنطني شوروف،

أن هــذا التطــور يشــكل خطــوة جديــدة
لتضييــق الخنــاق علــى ســكان أوكرانيــا
الناطقني بالروسية ،متوقعًا إغالقًا للعديد
من الصحف الروسية.
ويقــول شــوروف ،فــي حديــث لـ«العربــي
الجديــد» ،إن «دخــول املــادة  25حيز التنفيذ
هــو خطــوة أخــرى علــى طريق تقييد ســكان

اإلجراء يزيد األعباء
المالية على المنشورات
الروسية

أوكرانيــا الناطقــن باللغــة الروســية.
ومنــذ مناقشــته ،كان واضحــا أن هــذا
القانــون يخالــف عــددًا مــن مــواد الدســتور
األوكرانــي ،ولكــن املحكمــة الدســتورية
أقــرت بدســتوريته العــام املاضــي .وهــذا
القــرار املســيس يدخــل فــي إطــار اســتمرار
محاوالت بناء األمة السياسية األوكرانية».

اعتُبرت الخطوة تضييقًا على سكان أوكرانيا الناطقين بالروسية (بافلو غونتشار)Getty/

ويلفــت إلى أن ســكان أوكرانيــا كلهم تقريبًا
يجيــدون اللغــة األوكرانيــة ،ولكنهــم ال
يســتخدمونها .ويضيــف «يتلخــص وضــع
األقليــات اإلثنيــة والقومية فــي أوكرانيا في
أن جميــع ســكان أوكرانيــا تقريبــا يجيــدون
لغــة الدولــة ،أي األوكرانيــة ،ولكنهــم ال
يســتغنون طوعًا عــن لغتهم األم لصالحها.
ُ
ويلــزم املتقدمــون للمناصــب فــي الجهــات
الحكوميــة باجتيــاز امتحــان إضافــي فــي
اللغــة األوكرانيــة» .ويخلــص شــوروف إلــى
أن «املادة  »25ال تعني فقط انتهاكًا لحقوق
املواطنني األوكرانيني الناطقني بالروســية،
وإنمــا أيضــا حظ ـرًا علــى اإلصــدارات باللغة
الروسية وإغالق العديد منها.
وكانــت ال ــ«رادا العليا» (البرملان األوكراني)
قــد تبنــت ،فــي  25إبريل/نيســان عــام ،2019
«قانــون ضمــان العمــل باللغــة األوكرانيــة
كلغــة الدولــة» ،وهــو يمنح اللغــة األوكرانية
حقوقًا استثنائية مقارنة باللغات األخرى،
ويفــرض آليــات ملراقبــة تطبيقــه فــي العديــد
مــن مجــاالت الحيــاة ،مع اســتثناء التواصل
الشــخصي مــن أحكامــه .ومــع ذلــك ،تأجــل
دخول بضع مواد من القانون حيز التنفيذ،
إذ وجهــت الحكومــة بتنظيــم دورات لغــة
الدولة للمواطنني.
وفــي  16يناير/كانــون الثانــي مــن العــام
املاضــي ،دخلــت حيــز التنفيــذ «املــادة »30
التــي تلــزم القطــاع الخدمــي باعتمــاد اللغــة
األوكرانيــة ،باســتثناء الحــاالت التــي يطلب
فيهــا الزبــون اســتخدام لغــة أخــرى ،ويكــون
ً
هــذا الشــرط «مقبــوال للجانبــن» .ومــع ذلك،
يمكن نسخ املعلومات املكتوبة واملعلقة في
املنشــآت بأي لغة أخرى .وســتبدأ السلطات
بتغريــم مخالفــي هــذه املــادة اعتبــارًا من 16
يوليو/تموز املقبل.
يذكر أن اإلجراء األخير يأتي في ســياق من
التوترات املتصاعدة بني روسيا وأوكرانيا،
ّ
إذ تتهــم كييــف وحلفاؤهــا الغربيــون
موســكو بحشــد قوات عنــد حدودها بهدف
اجتيــاح أراضيهــا .ويــرى البعــض أن
الهجــوم املعلوماتــي الواســع النطــاق الــذي
طــاول بنــى تحتيــة أساســية فــي أوكرانيــا،
هذا ّ األســبوع ،بهدف زعزعة االســتقرار ،هو
مؤشــر ينذر بغزو عســكري وشيك .وفشلت
محادثــات عــدة هــذا األســبوع بــن روســيا
والدول الغربية في تهدئة التوترات.

سجن نجوم «إنستغرام» جزائريين في قضية احتيال
الجزائر ـ عثمان لحياني

التاريخ والفن
تحتوي منطقة النورماندي الفرنســية ،على الكثير لتقدمه للزوار بفضل مناظرها الجميلة واملتنوعة وتاريخها الغني.
ً
تفتخــر املنطقــة بريفهــا الرائــع والســاحل والغابــات ،فضــا عــن القــاع الرائعــة والكنائــس الرائعــة واملدن القديمــة الخالبة
ُ
مثــل روان ،وت َعـ ّـد منطقــة  ،Mont Saint-Michelأحــد أشــهر املعالــم الســياحية ،حيــث املنتجعــات الســاحلية فــي مناطق
 Honfleurو  .Deauvilleعلى طول الساحة ،تتساقط منحدرات الحجر الجيري الدراماتيكية إلى املحيط ،بينما تتميز
منطقة نورماندي الســفلى بالوديان الخضراء والهادئة .بالنســبة إلى هواة التاريخ ،وتحديدًا محبي التعرف إلى الحرب
العامليــة الثانيــة ،زيــارة نورمانــدي ضروريــة .فخــال الحــرب تأثــرت نورمانــدي بشــدة باالحتــال األملانــي ،وكانــت موقــع
إنزال الحلفاء في عام  .1944يمكن السياح زيارة املقابر العسكرية ،املتاحف التذكارية والشواطئ ،بما في ذلك شاطئ
 Omahaوشاطئ  .Arromanchesمن املنتجعات الشاطئية وقرى الصيد ،إلى مدن العصور الوسطى والقالع القوطية،
هناك الكثير لتراه في هذه املنطقة( .داميان مايير /فرانس برس)

القرى والطبيعة
القــرى والتــراث ،والثقافــة ،وحتــى الطبيعــة الخالبــة ،قــد تتعرفــون إليهــا فــي مدينــة
ليكيــا التركيــة .وهــو االســم القديــم لشــبه الجزيــرة الجنوبيــة الغربيــة لجمهوريــة
تركيــا .يطلــق عليهــا شــبه جزيــرة تيكــي باللغــة التركيــة ،وتغطــي املنطقــة ثــاث
مقاطعات ،هي أنطاليا وبوردور وموغال .يمكن استخدام مطاري داالمان وأنطاليا
للوصــول إليهــا .مناظــر خالبــة للبحر األبيض املتوســط ومرتفعــات األناضول ،قد
تكــون أبــرز املعالــم التــي يمكــن التعــرف إليهــا واالســتمتاع بهــا خــال الزيــارة .إلــى
جانــب ذلــك ،هنــاك املــدن القديمة املهيبة ،والعديد من القرى التركمانية ،حيث يمكن
الزوار التعرف إلى التقاليد والتراث .تتميز الرحلة إلى تلك املنطقة ،بكونها صديقة
للبيئة ،وطبيعية جدًا ،بحيث يتنزه الزائر في قلب الطبيعة في فترة الظهيرة وحتى
املغرب ،فيما خالل الصباح ،يمكن االســتمتاع بأشــعة الشــمس على الشــاطئ .أما
فــي الليــل ،فــا يمكــن تفويــت فرصــة املبيــت فــي البيــوت الطينيــة ،التــي تحولــت إلى
فنادق فاخرة ،ورغم ذلك ،ال تزال محافظة على شكلها الخارجي ،وتذوق األطعمة
ُ
التي ت َع ّد على الحطب( .كريس ماكغراف)Getty/

قــرر القضــاء الجزائــري حبــس عــدد مــن أبــرز
نجــوم منصــة «إنســتغرام» فــي البــاد ،إذ
ُوجهــت إليهــم تهــم خطيــرة تتعلــق بتشــكيل
شــبكة إجراميــة واإلتجــار بالبشــر وتبييض
األمــوال ،علــى خلفيــة قضيــة االحتيــال علــى
طلبــة راغبــن فــي الدراســة فــي أوكرانيــا
وتركيــا وروســيا .وقــرر قاضــي التحقيــق
فــي محكمــة الــدار البيضــاء ،فــي الضاحيــة
الشــرقية للعاصمــة الجزائريــة ،أن يــودع فــي
الســجن ثالثــة مــن أبــرز نجــوم «إنســتغرام»
فــي البــاد ،وهــم فــاروق بوجملــن املعــروف
باســم «ريفكا» ،ونوميديا لزول وهي مقدمة
ســابقة لبرنامــج فنــي فــي قنــاة محليــة،
وأبــركان محمــد املعــروف علــى «إنســتغرام»
باســم «ســتانلي» ،فيمــا تقــرر وضــع نجمــة
رابعــة ،وهــي إينــاس عبدلــي ،تحــت الرقابــة
القضائية لكونها قاصرا.
ّ
ووجــه القضــاء رســميًا إلــى هــؤالء النجــوم
تهما خطيرة ،تتعلق بـ«املشاركة في النصب
علــى الجمهــور» ،و«املشــاركة فــي تبييــض
أموال باســتعمال تســهيالت يمنحها نشــاط
مبنــي فــي إطــار جماعــة إجراميــة منظمــة»،
و«املشاركة في االتجار باألشخاص املرتكبة
مــن طــرف جماعــة إجراميــة منظمــة وذات
طابــع عابــر للحــدود الوطنيــة» ،إضافــة إلــى
«املشــاركة فــي مخالفــة التشــريع والتنظيــم
الخاصــن بالصــرف وحركــة رؤوس األمــوال
من وإلى الخارج».
وشــملت قــرارات اإليــداع في الســجن رزيق
أسامة ،وهو مدير الشركة الوهمية «بوابة
املستقبل» التي قامت بالنصب واالحتيال
على الطلبة واستغالل نجوم «إنستغرام»
فــي الدعايــة لعروضهــا الوهميــة للدراســة

عرض األمن الوطني مشاهد من اعترافات للمتهمين (رياض قرمدي/فرانس برس)

في الخارج ،وعدد من شركائه ومساعديه
في الشركة واملوظفني فيها ،فيما ّ
فر واحد
منهــم .كان هــؤالء ينســقون عملياتهــم
االحتياليــة مــع أطــراف أجنبيــة فــي الــدول
املذكورة.
وكان قاضــي التحقيــق اســتكمل األربعــاء
جلســات اســتجواب املتهمــن ،بعــد مثــول
نجمــة «إنســتغرام» نوميديــا لــزول ،بعدمــا
كانــت فــي حالــة فــرار .وكانــت الســلطات

وقع ضحية الشبكة
اإلجرامية أكثر
من  75طالبًا جزائريًا

الجزائريــة قــد أعلنــت ،الســبت املاضــي ،إلقاء
القبــض علــى شــبكة وصفتهــا باإلجراميــة،
توهــم ضحاياهــا بالتســجيل ومزاولــة
الدراسة في أوكرانيا وتركيا وروسيا ،ووقع
في شباكها أزيد من  75طالبا جزائريا.
ّ
وكشــفت التحقيقــات األمنيــة أن «أعضــاء
الشــبكة اإلجراميــة لجــأوا أيضــا إلــى حيلــة
لإليقاع بعدد كبير من الضحايا ،تتمثل في
تغييــر تســمية الشــركة الوهميــة عــدة مــرات،

إذ كانــت هــذه الشــركة الوهميــة تتخــذ لهــا
مقــرات فــي بعــض واليــات الوطــن كالجزائــر
العاصمــة وعنابــة شــرقي الجزائــر ووهــران
غربي البالد وفي الخارج».
وتفجــرت هــذه القضيــة قبــل أســابيع ،عندما
كشف عدد من الطلبة عن تعرضهم الحتيال
من قبل الشركة الوهمية التي قبضت مبالغ
تقــدر بعشــرين ألــف يــورو عــن كل طالب لقاء
تســجيلهم فــي جامعــات أوكرانيــة وتركيــة
وروســية ،تتضمــن مصاريــف اإلقامــة
وشــقة ســكنية ،قبــل أن يتفاجــأ الطلبــة ،بعــد
وصولهــم إلــى الجامعــات ،بأنهــا لــم تســدد
ســوى مســتحقات ثالثــة أشــهر دراســة
وغرفــة فــي فندق ليلتني فقــط ،باإلضافة إلى
تحملهم أعباء مالية إضافية.
والثالثــاء عــرض األمــن الوطنــي مشــاهد
مــن اعترافــات للمتهمــن فــي القضيــة الذيــن
استغلوا شهرتهم للدعاية واإلشهار لصالح
شــركة تتحايــل علــى الطلبــة ،عبــر إغرائهــم
بالتسجيل في جامعات في أوكرانيا وتركيا
ً
وروسيا .وأقروا بتسلمهم امواال من الشركة
الوهميــة ،تتــراوح بــن  1500و 27ألــف يورو.
كمــا عرضــت مصالح األمن إقرارات لعدد من
الطلبــة الضحايــا وأوليائهــم الذيــن قدمــوا
شــهادات بتعرضهــم لالحتيــال ودفــع مبالــغ
مالية كبيرة نظير عروض وهمية.
وإليهــام الطلبــة بصدقيــة العــرض
الدراســي ،لجــأت الشــركة الوهميــة إلــى
اســتخدام عــدد مــن نجــوم مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،و«إنســتغرام» تحدي ـدًا ،فــي
الدعايــة لصالحهــا ،وبعــد تفجــر القضيــة
وانكشــافها ،بــادر عــدد منهــم إلــى التبــرؤ
مــن هــذه الشــركة وإعــان اعتذارهــم للطلبــة
علــى هــذه اإلشــهارات (اإلعالنــات) الكاذبــة،
واستعدادهم ملساعدتهم.
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منوعات فنون وكوكتيل
مسلسل

غزة ـ عالء الحلو

يجسد الـفـنــان الفلسطيني جــواد
حـ ـ ــرودة ،شـخـصـيــة رئ ـي ــس جـهــاز
امل ــوس ــاد اإلســرائ ـي ـلــي ،ال ــذي ُيــديــر
ال ـع ـم ـل ـيــات ض ــد ق ـط ــاع غـ ــزة خـ ــال الـ ـع ــدوان
اإلســرائـيـلــي ،ضـمــن أح ــداث مسلسل «قبضة
األح ـ ـ ـ ـ ــرار» ،الـ ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه ح ــرك ــة «حـ ـ ُم ــاس»،
ً
دراميا ،واملضادة
لتقديم الرواية الفلسطينية
اإلسرائيلية.
للرواية
ُ
تعتمد أحداث املسلسل الدرامي ،الذي يصفه
القائمون عليه بأنه استخباراتي ومعلوماتي،
ِ
بشكل أساسي على حرب العقول ،كما يسعى
إلـ ـ ــى ع ـك ــس رأي ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
األحداث الدائرة ،التي تشهد جوالت تصعيد
قاسية ،يتعرض فيها الفلسطينيون في قطاع
غ ــزة إل ــى امل ـمــارســات اإلســرائـيـلـيــة الـعــدائـيــة،
ويذهب ضحيتها مدنيون ،فيما تقوم الفكرة
الـعــامــة للمسلسل عـلــى الـتـفــوق املـعـلــومــاتــي
واالستخباراتي للمقاومة.
تنحصر مهمة رئـيــس املــوســاد فــي املسلسل
بتجنيد ُ
العمالء لصالح االحتالل اإلسرائيلي،

في رمضان المقبل ،ستعرض عدة فضائيات مسلسًال يحمل عنوان «قبضة األحرار» .عمل من
يصور عدوان االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة
إنتاج فلسطيني،
ّ

قبضة األحرار

معركة العقول واالستخبارات في غزة
ُوفــق تعبير جــواد حــرودة ،إلــى جانب إرســال
املـسـتـعــربــن ،وتـشـكـيــل حـمــايــة بــريــة وجــويــة
لـ ـه ــم ،ك ـم ــا ح ـ ــدث م ــع الـ ــوحـ ــدة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الخاصة التي دخلت قطاع غــزة ،وقــد انتهت
باستشهاد سبعة فلسطينيني ،ومقتل ضابط
إسرائيلي ،بعد اكتشاف أمرها.
لــم تكن هــذه املــرة األول ــى التي يجسد فيها
ال ـف ـنــان الـفـلـسـطـيـنــي أدوارًا إلســرائـيـلـيــن،
حـ ـي ــث جـ ـس ــد ح ـ ـ ـ ــرودة مـ ــن قـ ـب ــل شـخـصـيــة
«أف ـي ـك ـتــور» وه ــو مــديــر س ـجــن إســرائ ـي ـلــي،

ول ـعــب ً
دورا مل ـت ـعــاون أج ـن ـبــي ،إض ــاف ــة الــى
ت ــأدي ــة دور زع ـي ــم امل ــؤس ـس ــة الـصـهـيــونـيــة،
وي ــرى فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أن
القيام بــدور إسرائيليني ُي ُمكنه من إيصال
ُ
حاول قدر املستطاع تجسيد
رسالته ،فيما ي ِ
الـحـقــد اإلســرائ ـي ـلــي وامل ـم ــارس ــات الـعــدائـيــة
بحق وطنه وشعبه الفلسطيني.
ُيجسد حــرودة الــدور هذه املرة بشكل ُمغاير،
لـ ُـي ـصـ ِّـور شخصية الـضــابــط ال ـه ــادئ ،وال ــذي
يتميز ب ـ «الزم ــة» أو حــركــةُ ،يكررها للتعبير

تنحصر مهمة رئيس
الموساد في المسلسل
العمالء
بتجنيد ُ

عـ ــن انـ ـفـ ـع ــال الـ ـغـ ـض ــب .يـ ـق ــول إن «ص ـن ــاع ــة
الـ ــدرامـ ــا الـفـلـسـطـيـنـيــة أخ ـ ــذت بــال ـت ـطــور في
نجاحات كبيرة
األعوام األخيرة ،بعد تحقيق
ُ
ف ــي إيـ ـص ــال الـ ـص ــوت والـ ـ ـص ـ ــورة واملـ ـع ــان ــاة
ُ
والصمود الفلسطيني» ،ويطمح بأن ُتصبح
صناعة الــدرامــا املحلية قــادرة على املنافسة
ُ
ً
ً
وعامليا .أما الفنان الفلسطيني ،زهير
دوليا
ُ
الـبـلـبـيـســي ،فــيـجـســد م ــن خ ــال ال ـع ـمــل ،دور
الـضــابــط اإلســرائـيـلــي «ديـفـيــد» ،وهــو ضابط
يـشـتـهــر ب ــال ــده ــاء ،وال يـفـشــل ف ــي أي عملية

اإلســرائـيـلــي «ف ــوض ــى» ،ويـجـســد تسلل عــدد
م ــن امل ـس ـت ـع ــرب ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن إل ـ ــى ق ـطــاع
غــزة ،وذلــك مــن خــال مواجهة الـفـكــرة ،بفكرة
مشابهة ،لثالثة كتاب ومخرجني فلسطينيني.
ي ـق ــول مــديــر إن ـت ــاج املـسـل ـســل ،أح ـمــد قــاســم،
إن ال ـع ـمــل ي ـت ـحــدث ع ــن ص ـ ــراع امل ـق ــاوم ــة مع
االحتالل ،عبر مشاهد في قطاع غزة والضفة
الغربية ،وفــي أثينا ،فيما يعكس الصراعات
اإلســرائـيـلـيــة الــداخـلـيــة بــن جـهــازي الشاباك
واملوساد ،ويتطرق إلى املقاومة الفلسطينية
بشكل عام ،من دون تحديد فصيل بعينه.
ويـ ـش ــدد ق ــاس ــم خ ـ ــال ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» على أهمية الدراما في خدمة مختلف
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــي ت ـه ــم ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي،
إلـ ــى ج ــان ــب أن ـه ــا تـ ـح ــاول ت ـق ــدي ــم ال ـن ـصــائــح
الخاصة بالتعامل مع القضايا األمنية ،فيما
تعكس عبر مختلف األح ــداث تشبث الشعب
الفلسطيني بأرضه رغم كل التحديات.
بــدوره ،يوضح رئيس دائــرة اإلنتاج الفني
في حركة «حماس» ،محمد ثريا ،أن «قبضة
األح ـ ـ ــرار» ،لـيــس الـعـمــل ال ــدرام ــي األول ،إذ
سـبـقــه ال ـعــديــد مــن األع ـم ــال الــدرام ـيــة التي
ً
رواجــا خالل املواسم السابقة ،ومنها
القت
م ـس ـل ـســل «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروح» ،و«بـ ـ ــوابـ ـ ــة الـ ـسـ ـم ــاء»،
و«ال ـ ـ ـفـ ـ ــدائـ ـ ــي» ،وس ـل ـس ـل ــة مـ ــن اإلنـ ـت ــاج ــات
الـفـنـيــة ،ال ـتــي تـسـعــى إل ــى تـصــويــر الــواقــع
ُالفلسطيني ،وإيصال الرواية الفلسطينية،
جابهة لزيف الرواية اإلسرائيلية.
امل ِ

خارج
فلسطين أيضًا
يُعرض مسلسل «قبضة
األحرار» في رمضان المقبل
على  12قناة فضائية،
ومنها قنوات «األقصى»،
و«المنار» ،و«اليرموك»،
و«مكملين» ،و«الشرق».
ضمن سياقاته الدرامية،
يركز العمل على تطور
قدرات المقاومة ،وعلى
صراع األدمغة مع االحتالل
اإلسرائيلي ،داخل فلسطين
وخارجها ،إذ سيتم تصوير
جزء من المسلسل في
تركيا ،إلظهار تفاصيل
عمليات الموساد اإلسرائيلي،
الذي يُدير عمليات اغتيال
العقول الفلسطينية
خارج فلسطين.
يأتي العمل ردّ ًا على مسلسل «فوضى» (محمود همص/فرانس برس)

مسار

في كل مجموعة جديدة يقدمها ،يخرج املصمم
رامــي قاضي عــن املــألــوف ،ويثبت على جــرأة
في خوض التجارب الجديدة بأسلوب فريد.
جديده يحمل دائمًا مفاجآت تتميز بعنصر
ُ
اإلبــداع فيها .بني املجموعة التي استخدمت
املـ ـ ـ ــواد ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة امل ـ ـعـ ــاد ت ــدوي ــره ــا فــي
إنجازها في ربيع  ،2020والفساتني املتوهجة
ف ــي ال ـظ ــام وال ـع ــرضّ االف ـت ــراض ــي ال ــذي كــان
أول من قدمه ،أثبت أنــه ّ
سباق في كل خطوة
يـقــوم بـهــا .أم ــا ال ـيــوم ،فـهــا هــو شغفه يـقــوده
نـحــو تـجــربــة جــديــدة ال تـقــل ج ــرأة ،إذ يحطم
الـحــواجــز بــن الـعــاملــن الــرقـمــي واالفـتــراضــي،
بــإطــاق مـجـمــوعــة  ،Lucid Algorithmsالتي
ُيدخل من خاللها العالم اإللكتروني في عالم
امل ــوض ــة .ه ــذا إضــافــة إل ــى ري ــادت ــه فــي إطــاق
أول مجموعة مــن الـ ــ ،NFTليكون مــن خاللها
أول مصممي الشرق األوسط في دخول عالم
م ـي ـتــاف ـيــرس ،ف ـيــرســم م ــن خــال ـهــا مـسـتـقـبــل
ً
املوضة ومجاال جديدًا لإلبداع ويرسم مسارًا
جديدًا لداره للمرحلة املقبلة.
مجموعة  Lucid Algorithmالتي يقدمها رامي
قاضي في أسبوع الخياط الراقية في باريس
في  25يناير /كانون الثاني ،ويكشفها على
كــافــة امل ـن ـصــات الــرس ـم ـيــة ،تـشـكــل بـصـمــة في
مـسـيــرتــه ف ــي عــالــم امل ــوض ــة ،كـمــا يــوضــح في
حديثه مع «العربي الجديد» .فللمرة األولــى
يجتمع عــالــم التكنولوجيا والكمبيوتر مع
املوضة .فقد مضى املصمم إلى االعتماد على
الـكـمـبـيــوتــر إلن ـجــاز ه ــذه املـجـمــوعــة املـمـيــزة،
ّ
يجسد تلك العالقة
التي أراد مــن خاللها أن
بــن مصمم األزي ــاء الــراقـيــة والكمبيوتر .هي

أرضيات تحت مسجد النوري
اكتشفت تحت جامع ال ـنــوري ،أحــد معالم مدينة
املــوصــل فــي الـعــراق ،أرضـيــات مصلى قديم يعود
إلى القرن الثاني عشر ،في اكتشاف مهم أتى ثمرة
عمليات تنقيب ب ــدأت قبل أربـعــة أشـهــر ،كما قال
مسؤوالن في تصريحات لـ «فرانس برس».
وال يزال املسجد قيد الترميم برعاية منظمة األمم
املـتـحــدة للتربية والـثـقــافــة والـعـلــوم (يونيسكو)،
وخ ـصــوصــا مـئــذنـتــه ال ـحــدبــاء ال ـتــي ت ـعــود للقرن
الثاني عشر ،بعدما ّ
دمر في يونيو /حزيران 2017
بفعل متفجرات وضعها تنظيم الدولة اإلسالمية،
كما يقول الجيش العراقي.
وقال خير الدين أحمد ناصر ،مدير مفتشية آثار
وت ــراث محافظة نـيـنــوى فــي شـمــال ال ـع ــراق ،التي
مركزها مدينة املوصل ،إن أعمال تنقيب تقودها
املفتشية بدعم من منظمة يونسكو وبتمويل من
اإلم ــارات ،أدت إلــى هــذا االكتشاف الــذي يعود إلى
الحقبة األتابكية اإلسالمية.
وتكمن أهمية هذا االكتشاف بأنه يسمح بـ«معرفة
امتدادات الجامع النوري واملصلى القديم ،إضافة
إلى اكتشاف محالت الوضوء ،ما سيزيد من أهمية
هذا املوقع التاريخي واألثري» ،على ما أضاف.
وأوضح أن «أرضيات املصلى القديم التي اكتشفت
أوس ــع م ــن أرض ـي ــات املـصـلــى ال ــذي ت ــم ب ـن ــاؤه في
أربعينيات القرن املاضي».
واك ـت ـش ـف ــت ك ــذل ــك «أربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف ت ـح ــت امل ـص ـلــى
تستخدم لعملية الوضوء للمصلني ،وهي عبارة

عن أربع غرف متصلة الواحدة باألخرى ومشيدة
بمادة الحجر والجص» ،وفق ناصر.
ويـبـلــغ «ع ــرض الـغــرفــة ال ــواح ــدة  3أم ـتــار ونصف
متر وارتفاعها  3أمتار وتقع تحت مستوى سطح
األرض بستة أمتار تقريبًا .تحتوي على أحواض
من الحالن ،عمق الحوض الواحد  60سنتيمترًا».
وتضم مدينة املوصل عمومًا الكثير من املعالم
األثرية املهمة .وقــال صعب محمد جاسم ،ممثل
مفتشية آث ــار وت ــراث نينوى فــي حــديــث لوكالة
ف ــران ــس ب ــرس إن «ه ـن ــاك م ـســألــة عــامــة يعرفها
عـلـمــاء اآلثـ ــار ،وه ــي أن مــديـنــة املــوصــل القديمة
قائمة على طبقة أثرية».
وأض ــاف« :بالنسبة إلــى الـجــوامــع الـتــي أنشئت
خــال الفترة األتــابـكـيــة ،بالتأكيد هـنــاك طبقات
أقدم تعود إلى فترة إنشائها» ،كما هو الحال مع
جامع النوري.
وص ـي ــف عـ ــام  ،2017أق ـي ـم ــت احـ ـتـ ـف ــاالت رسـمـيــة
مل ـنــاس ـبــة «ت ـح ــري ــر» امل ــوص ــل ع ـلــى أي ـ ــدي ال ـق ــوات

يفترض أن تنتهي
أعمال الترميم في المسجد
بحلول نهاية 2023

العراقية وتحالف دولــي ،من التنظيم الــذي احتل
ألكثر من ثالث سنوات مساحات واسعة من العراق
في عام  ،2014وجعل من املوصل «عاصمة» له.
وترجع تسمية مسجد النوري إلى بانيه نور الدين
الزنكي في عام ُ .1172
ودمر املسجد ثم أعيد بناؤه
في عام  .1942ومن هناك ،قام زعيم تنظيم الدولة
اإلسالمية السابق أبو بكر البغدادي بأول ظهور
له وأعلن في صيف عام  2014قيام «الخالفة».
وجمعت منظمة األمــم املتحدة للتربية والثقافة
والعلوم (يونسكو) قــرابــة مئة مليون دوالر منذ
عام  ،2019نصفها من اإلمارات ،كجزء من مشروع
«إحياء روح املوصل» .ويفترض أن تنتهي أعمال
الترميم في املسجد بحلول نهاية عــام ُ  .2023في
وقــت سابق مــن الـعــام املــاضــي ،كــان قــد أثـيــر حول
إعادة ترميم املسجد جدل واسع ،إذ ّ
عبرت «اللجنة
ال ـعــراق ـيــة الـفـنـيــة إلع ـ ــادة إع ـم ــار جــامــع ال ـن ــوري»
التاريخي ،عن استغرابها التصميم الجديد الذي
وضعه مهندسون مصريون فازوا بمسابقة دولية
إلعادة بنائه.
وطالب مقرر اللجنة ،مقدام جميل ،منظمة األمم
املـتـحــدة للتربية والـعـلــوم والـثـقــافــة «يونيسكو»
ال ـتــي نـظـمــت امل ـســاب ـقــة بــإي ـقــاف الـتـصـمـيــم وع ــدم
ً
اعتماده ،قائال إنه غريب عن املوصل وال يرمز إلى
املدينة .وأضاف ،في تصريح صحافي ،أن التصميم
ُي َع ّد «مجحفًا بحق املعماريني العراقيني».
(فرانس برس)

الدراما السورية تتأهب لرمضان 2022
لـيـســت امل ــرة األولـ ــى الـتــي ُي ـق ـ ِـدم فـيـهــا قاضي
ع ـلــى خ ـط ــوة س ـبــاقــة ف ــي املـ ـج ــال ،ب ــل إن كــل
مـجـمــوعــة ج ــدي ــدة قـ ّـدم ـهــا تـعـكــس شـغـفــه في
عــالــم املــوضــة والتصميم وجــرأتــه الواضحة.
«لطاملا عشقت التطور ،وقد يكون في ذلك أحد
أسرار وصولي إلى العاملية في مجال تصميم
األزياء .أطلق العنان لإلبداع والشغف في فن
تصميم األزيـ ــاء» .كــان قــاضــي أول مــن اعتمد
اإلضــاءة في التصاميم في مجموعته Glow
 ،in the darkوأول مصممي الـشــرق األوســط
في تقديم عرض افتراضي ،وأول من استخدم
امل ــواد املـعــاد تــدويــرهــا فــي التصميم .فــي كل
خطوة يقوم بها يضع استراتيجيات يواكب
مــن خاللها أحــدث تـطــورات العصر .إنما في
الوقت نفسه ،يؤكد أنه يحرص على الحفاظ
ً
ع ـلــى هــوي ـتــه أوال وآخ ـ ـ ـرًا ،ف ــي ك ــل ج ــدي ــد لــه،
فتبقى بصمته واضحة في تصاميمه.
يعلم الكل أن الجائحة تركت أثرها على عالم
املــوضــة ،وكثير مــن املصممني حــرصــوا على
مواكبة ما تتطلبه املرحلة الحالية .بالنسبة
إلى قاضي ،وعلى الرغم من مواكبته ملتطلبات
العصر ،يتمسك دومًا باملعايير األساسية في
الهوت كوتور ،رافضًا االنجرار وراء ما تفرضه
املرحلة من إطالق تصاميم عملية ،وربما أقل
ثمنًا أحيانًا ،وذلك لقناعته بضرورة الحفاظ

يسع في أعماله
لم
َ
إلى مواكبة التغيرات
التي فرضتها الجائحة
من أعمال المصمم (إدوارد بيرثيلوت )Getty /

آثار

دمّ ر «داعش»
مئذنة المسجد
وفق الجيش
العراقي
(زيد العبيدي /
فرانس برس)

إنتاج

رامي قاضي وأزياء في عالم ميتافيرس
كارين إليان ضاهر

ي ـتــولــى مـهـمـتـهــا ،ح ـيــث ي ـحـ ُـصــل ع ـلــى جـهــاز
تجسس مــن مـســؤولــه اإلســرائـيـلــي «عـ ــازرا»،
لــزراع ـتــه بــرفـقــة ِوحـ ــدة إســرائـيـلـيــة فــي قطاع
غــزة ،إال أنــه يفشلُ ،
ويقتل بقصف إسرائيلي
مهمته.
من مسؤوله بعد فشل ِ
يوضح البلبيسي لـ «العربي الجديد» أن العمل
يواجه الهالة اإلعالمية اإلسرائيلية الكبيرة،
ح ــول قـ ــدرات ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي ،وال ـص ــورة
النمطية الخاطئة حول قدراته ومعداته ،وأنه
ُ
ُغير قابل للفشل ،إذ تثبت أحداث املسلسل أن
املقاومة الفلسطينية ،وبما تملكه من أدوات
بسيطة ،قادرة على إفشال ُمخططاته.
ي ـ ــرى امل ـم ـث ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أن الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ،مــن
أقـ ــوى األس ـل ـحــة ال ـف ـعــالــة ل ـل ــرد ع ـلــى ال ــرواي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ـت ـ ُـي ت ــزي ــد ف ــي ق ــوة تــأثـيــرهــا
فــي الـشــارع عــن الخطب والـشـعــارات الرنانة،
وفــق توصيفه ،إلــى جانب قدرتها على إبقاء
ال ــذاك ــرة الفلسطينية مـتــوهـجــة ،فـيـمــا تؤكد
عـلــى فـشــل املـقــولــة اإلســرائـيـلـيــة ب ــأن «الـكـبــار
والصغار ينسون».
يموتون
ِ
ُ
ـاول الـعـمــل ال ــدرام ــي الفلسطيني إظـهــار
ي ـح ـ ِ
وجهة ُالنظر الفلسطينية ،املتمثلة في عكس
قاوم الفلسطيني ،والحياة الطبيعية
صورة امل ِ
للفلسطينيني ،فيما يسعى كذلك إلى مواجهة
ُ
ال ــرواي ــة اإلســرائـيـلـيــة ،ال ـتــي ت ـ ُح ــاول تصوير
قدراتها االستخباراتية ،ضد املقاومة ،وضد
الشعب الفلسطيني.
وتلعب الفنانة الفلسطينية نيفني زيارة دور
«سلمى» ،وهــي فتاة عشرينية تمر بمشكلة
اجـتـمــاعـيــة ،حـيــث تـتــم خطبتها ل ـشــاب ،ومــن
ث ــم ت ـف ـســخ خ ـطــوب ـت ـهــا ،وي ـج ـب ــره ــا شـقـيـقـهــا
على خطوبة شخص آخر ،لتضطر إلى فسخ
ال ـخ ـطــوبــة ،وت ـع ــاود ال ــرج ــوع إل ــى خطيبها،
وتـ ـم ــر بـ ــأحـ ــداث ك ـث ـي ــرة ت ـغ ـيــر ن ـظــرت ـهــا إل ــى
األمور كافة ،بينما ُ
يمر خطيبها في املسلسل،
ويلعب دوره الفنان رشــاد أبو سخيلة ،الذي
يواجه عــدة صــراعــات ،في الجانب العسكري
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ويـ ـق ــوم ب ــال ـت ـص ــدي لـعـمـلـيــة
االغـتـيــال املـعـنــوي ،ال ــذي تسبب بــه االحـتــال
اإلسرائيلي ،حيث يواجه مشكلة اهتزاز ثقة
القيادة به ،ويتجاوز األزمــة ،ويبرز من خالل
ـاوم الفلسطيني للعديد من
دوره تجاوز املـقـ ِ
العقبات والتحديات.
يأتي «قبضة األحرار» ليمثل ً
ردا على املسلسل
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على هوية املصمم الخاصة ،وعلى خط خاص
ب ــه يـعـكــس أس ـلــوبــه وش ـخ ـص ـي ـتــه ،أي ــا كــانــت
الـ ـظ ــروف ،إض ــاف ــة إل ــى أه ـم ـيــة ال ـح ـفــاظ على
املصداقية أيضًا.
فــي الــوقــت نفسه ،ال ينكر أن مجموعته هذه
تشكل تحديًا له ولكل مصمم يمكن أن يخوض
التجربة العـتـبــارهــا جــديــدة ،وكــل مــا تحمله
جديد ،ومن الطبيعي أن تتضمن الصعوبات.
فكل من املجموعتني اللتني يطلقهما واللتني
يعمل عليهما منذ ستة أشهر ،تجربة جديدة
ل ــه ال تـخـلــو م ــن ال ـت ـحــدي وم ــن املـتـعــة أيـضــا،
فيجد في ذلك سر التطور الدائم والنجاح.
مـجـمــوعــة  ،Lucid Algorithmsتـجـ ّـســد رغبة
امل ـص ـم ــم فـ ــي ال ـ ـغـ ــوص فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ــرق ـم ــي،
وت ـخ ـطــي ال ـع ــوائ ــق ب ــن ال ـع ــال ــم االف ـت ــراض ــي
ّ
الحسي .استخدم فيها اإلبداع ليجمع
والعالم
م ــا ب ــن امل ــوض ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وت ـضــم 40
فستانًا صممها باستخدام العناصر املرئية،
أنشأها من خــال الخوارزمية التي ابتكرها.
أيضًا ،يعتبر رامــي قاضي أول مصمم يطلق
مجموعة لــه عـلــى البلوكتشني  Cardanoفي
أولى مجموعاته من الهوت كووتور بالـNFT
والتي ستضم  120رمزًا غير قابل لالستبدال،
ويمكن شراؤها عبر موقع املصمم ،فيدخل من
خاللها إلى عالم ميتافيرس .مجموعته هذه
الـتــي سيطلقها فــي  2فـبــرايــر /شـبــاط املقبل
في دبي ،تحمل هويته أيضًا بكافة التفاصيل
الـتــي يلتزم بـهــا« .نـحــن الـيــوم ال نتوجه إلى
سيدات من فئات معينة كما في السابق ،بل
إل ــى مختلف الـفـئــات فــي كــافــة أن ـحــاء الـعــالــم،
بحيث لم تعد هناك حدود .مما ال شك فيه أن
هذا الطريق يفسح املجال ملزيد من االنتشار
وسيحدث ثورة في عالم املوضة».

على الرغم من التأخير
ببدء التصوير ،إال ّ
أن
الكاميرا ما زالت تدور
في سورية ،تحضيرًا
لعروض موسم دراما
رمضان 2022
إبراهيم علي

ّ
يلملم صــنــاع ال ــدرام ــا ال ـســوريــة إخـفــاقــات
سنوات الحرب بقليل من اإلنتاجات التي
تستلهم ذاكرة الدراما الوطنية في سنوات
ت ــأل ـق ـه ــا .وب ــاإلمـ ـك ــان الـ ـق ــول إن ال ـس ـن ــوات
القاسية بدأت تنقشع ،مع إصرار قلة قليلة
عـلــى ال ـت ـحـ ّـدي لـلـحــاق بــركــب مــوســم درام ــا
رمضان .2022
قـبــل عــامــن ،غ ــادرت املـخــرجــة ال ـســوريــة رشــا
شــرب ـت ـجــي بـ ـي ــروت ،ب ـعــدمــا م ـك ـثــت ل ـس ـنــوات
تعمل هناك ،وقدمت مجموعة من املسلسالت
ُ
ـرض طـمــوح
ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـت ــرك ــة ،ال ـت ــي ل ــم تـ ـ ـ ً ِ
جـمـهــور شربتجي ال ـســوري أوال .لـكــن لسان
حــال مـخــرجــة «الـ ــوالدة مــن الـخــاصــرة» يقول
إنها تماشت مع «املوضة» والقفزة املستجدة
عـلــى عــالــم ال ــدرام ــا ،لـسـبــب بـسـيــط يـكـمــن في
غياب املنتج السوري عن امللعب ،وكــان ال بد
من الهجرة إلى بيروت.
تـعــد ت ـجــارب رش ــا شــربـتـجــي فــي ب ـي ــروت ،أو
ضـمــن إط ــار «ال ــدرام ــا املـشـتــركــة» ،متواضعة
ً
قياسا بنجاحها لعقدين في الدراما
للغاية،

السورية املحلية .يتمثل هذا التراجع بضعف
مسلسل «ما فيي» ،من كتابة كلوديا مرشليان
( ،)2019وتمثيل معتصم النهار وفاليري أبو
شـقــرا ،وقبله «طــريــق» ،مــن تمثيل عــابــد فهد
ونــاديــن نسيب نـجـيــم .املـسـلـســل مــأخــوذ عن
الفيلم املصري «الشريدة».
قبل أي ــام ،ب ــدأت فــي دمـشــق عمليات تصوير
مسلسل «كسر عضم» ،من إخــراج شربتجي.
م ـحــاولــة ج ــادة م ــن قـبــل املـنـتــج إي ــاد الـنـجــار
وش ــرك ــة ك ــاك ـي ــت ،ال ـت ــي ق ـ ّـدم ــت ق ـبــل ال ـحــرب
الـســوريــة وجبة اجتماعية دسمة عــن الواقع
الـســوري .التزمت الشركة السرية التامة بعد
تسريب عنوان املسلسل في نوفمبر /تشرين
ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،ودخ ـ ــل اإلعـ ـ ــام ع ـلــى لعبة
أسـمــاء أبـطــال «كسر عـضــم» ،فــورد اســم أيمن
زيدان ،الذي اعتذر النشغاله بمشاريع أخرى،
وكــذلــك بــاســل خ ـيــاط ،لـتــرســو الـبـطــولــة على
فراس إبراهيم ونادين تحسني بك ،ومحمود
ن ـصــر ،ووالء عـ ــزام ،وأن ــس طـ ـي ــارة ..مسلسل
يرتكز في حكاياته على مشاهدات اجتماعية
السوري في فترة الحرب ،في قالب
من داخــل
ُ
مؤثر ،بحسب ما نشر من تفاصيل حوله.
كانت رشــا شربتجي قــد انتهت مــن تصوير
الجزء الثالث من مسلسل «حارة القبة» ،الذي
تأجل عرضه إلــى  ،2023فيما يعرض الجزء
الثاني منه في رمضان املقبل ،ويطرح واقع
«البيئة الشامية» بمنظور املخرجة والكاتب
أسامة كوكش ،ويجمع عباس النوري وأمل
عــرفــة ،وغـيــرهـمــا .تــزامــن بــدء تـصــويــر «كسر
ع ـض ــم» م ــع إع ـ ــان ال ـك ــات ــب ع ـل ــي وج ـي ــه عــن
البدء بتصوير مسلسل «مــع وقــف التنفيذ».
تجربة ثانية بني الكاتب علي وجيه والفنان
يامن حجلي ،واملخرج سيف الدين سبيعي،

يعمل المخرج سيف سبيعي على مسلسل «مع وقف التنفيذ» (فيسبوك)

بـعــد ن ـجــاح مـسـلـســل «ع ـلــى صـفـيــح ســاخــن»
(رم ـ ـضـ ــان  ،)2021وحـ ـص ــده م ـج ـم ــوع ــة مــن
الجوائز .في تصريح للكاتب علي وجيه ،قال:
«املسلسل مــن الـنــوع االجـتـمــاعــي املـعــاصــر»،
ويشارك في البطولة املمثلون عباس النوري،
وغسان مسعود ،وســاف فواخرجي ،ويامن

حـجـلــي ،وفـ ــادي صـبـيــح ،وح ــا رج ــب ،ويــزن
خليل ،وكفاح الخوص ،وهو من إنتاج شركة
«إيبال لإلنتاج الفني».
هكذا ،تعبر الدراما السورية هذا املوسم بأمل
أن تستعيد نشاطها ونجاحها الــذي أثقلته
ال ـحــرب ال ـســوريــة ،وسـيـطــرة شــركــات مــوالـيــة

للنظام على اإلنـتــاج فــي عــز فترة الـحــرب ،ما
أضعف هــذه الصناعة ،وساهم في هــروب أو
ّ
مغادرة مجموعة كبيرة من الكتاب واملخرجني
إلــى خ ــارج ســور املنظومة الحاكمة ،والعمل
وفق قواعد فنية فقط ،ال عالقة لها بالتكليف
أو الطاعة األمنية والسياسية.
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مبين خشاني تساؤالت الروح البريئة التي جرحتها قسوة الوجود

قراءة
في مجموعته األولى
ٌ
«مخطوف من يد
الرَّاحة» ،يقف الشاعر
َ
موقف
العراقي الشاب
الهشاشة إزاء القسوة،
مراوحًا بين الرفض
السعة
والقبول ،بين ِّ
فالصباح عنده
والضيق،
َّ
«بهجةٌ مجروحةٌ »،
والفرح «ابن الحزن الضال»،
حت ّى أنّ الن ّهر بالنسبة إليه
«حزنٌ ذائب»
سومر شحادة

ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـش ـعــريــة األول ــى
لـلـشــاعــر ال ـعــراقــي مـ ٌبــن خشاني
(« ،)1998م ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوف م ـ ـ ــن ي ــد
َّ
الراحة» ،الصادرة حديثًا عن «دار الرافدين»،
والتي حازت العام املاضي «جائزة ّ
الرافدين
للكتاب ّ
األول» في نسختها الثانية (حملت
اس ــم الـشــاعــر الـعــراقــي ف ــوزي كــريــم- 1945 ،
ُ
ُ
مالمح تجربة فتية تشير إلى شاعر
،)2019
لديه ما يقوله عبر تـســاؤالت عذبة يلقيها
ّ
متوحش.
على عالم
ُي ـ ـص ـ ـ ّـدر الـ ـش ــاع ــر ق ـص ـي ــدت ــه «ال ـ ـع ـ ـشـ ــرون»
ب ـق ـص ـيــدة ق ـص ـيــرة ل ـل ـشــاعــر ال ـع ــراق ــي عبد
األمير جرص (ّ ،)2003 - 1965
ثم يبني على
َ
ّ
ّ
نص جرص قصيدته ،وهي تصور خشاني
الـخــاص عــن الـحـيــاة .وفــي جملته الشعرية
َت ـضـ ُّ
ـاد َم ـ ْـن ُيـقـبــل عـلــى الـعـيــش ُ
ويــدبــر منه،
ٌ
ٌ
َّ
مجروحة» ،والفرح
فالصباح لديه «بهجة ّ ّ ّ
«ابن الحزن الضال» ،حتى إن النهر بالنسبة
ٌ
إليه «حزن ذائب» .منذ القصيدة األولى في
ّ
الــديــوان يجد الـقــارئ شــاعـرًا م ـتــرددًا حيال
ال ـعــالــم ال ــذي يـعـيــش ف ـيــه .فـ ّهــو ال َي ـقـ َـبــل بــهِ
َ ّ ُ
ضــا ،وإنـمــا ي ــراوح بني
طائعًا ،وال ي ــرده رافـ ّ
ّ
ّ
الـقـبــول والــرفــض ،يتشهى الـحــب ثــم يعود

اسم ٍ
ثان
ٌ

إضاءة
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صالة عراقية لألمل الخفـيض
ّ
بروده .وفي هذا الجو من اإلرباك
مجددًا إلى
ِ
ً
يصنع خشاني قصيدة تقترب من األشياء
َ
ً
عرفها فـعـ ّـا ،إذ يـصـ ّـورهــا لنا
مــن غير أن ُ ت ِّ ِ
من غير أن يعرفها .وكأنما قصيدة الشاعر
مـجــروحــة مــن ث ـقـ ِـل مــا تـحـمــل مــن م ـخــاوف.
نقرأ في قصيدته «العشرون»:
«قلبي واحة
نحو الهواء
يسبقني َّ
َّ
ٌ
ٌ
عاليات
نساء
يعرف أن النوافذ
ْ َ
ينفتحن على الحياة
ِّ َ
ويصلني لألمل الخفيض
وهو ُّ
جارح.
كنسيم
يمر
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ُ
ينقذني من االختناق ،يقبل شرفاتهن
فأفتح نافذتي
ِّ
وأغني لها:
ٌ
بلبل صامتٌ
يومك
ّ
َّ
وأيامي خفافيش تغني».
يقارب الشاعر الشاب ّاملواضيع األولى التي
ُ
قــد تشغل الـعــاشــق .إن ــه شــاعـ ٌـر عــاشــق ،إذًا،
ـده ،ث ـ ّـم بعد
وم ــن هـنــا تـجــيء عــذوبــة ق ـصــائـ ِ
ـور تتتالى
ذل ــك مـ ّـن لـغـتــهِ الـتــي
تمتلئّ ب ـصـ ٍ
املخيلة ،صعودًاّ ،
ثم يفت ُت الواقع بناءه
في
ّ ً
فنهايات القصائد ،بمعظمها،
ـدة؛
ـ
ح
وا
ة
مــر
ّ
ٌ
لكن في
حالم،
شاعر
ه
إن
مأساوية.
نهايات
ً
الــوقــت عـيـنــهِ نـجــد فــي الـقـصــائــد نــزعــة إلــى
بـنــاء جـســور مــع ال ــواق ــع .بــذلــك تبني اللغة
ّ ّ
ثم يفككها الشاعر من تلقاء
صروحها ،ومن
ّ
ّ
ُ
ذاته .إنه يكتب ويمحو آثاره ،يكتب مجددًا،
ثــم يعود ويمحو ـ ـ وفــي ذلــك أعجوبته .في
ُّ
قصيدة «نجمة التراب» نقرأ:
أهبك من
«ماذا
ٍ
بعيد؟ ّ ٌ
ِ ٌ
أبدية
خاتمك جمرة ،يداك
ولو ِ ُ
عنك غبار املالئكةِ ؛
مسحت ِ
ُ
ً
ستومض دهشتي لؤلؤة،
ً
وتـنـطـفـ ُ
ـئ ح ـ ِّ
ـواســي أم ــام ب ــزوغ ـ ِـك نـجـمــة من
ُّ
التراب.
ِّ
ضوءك
سأمسك
بأي يدين
ً ِ
ً
ُ
وأجعله حقيقة ملموسة

َ
موقف الهشاشة
يقف مبين خشاني
ُ
أنحت
«كنت
إزاء القسوة ،إذ يكتب:
ُ
غزال» .تعبّر هذه الصورة
بقرن
الصخ َر
َّ
ٍ
ِ
عما يشغل الشاعر الــعــراقــي ،الــذي
ّ
اختار الحزن من بين صنوف المشاعر
اسمه في إحدى
المختلفة كي يضع
َ
وحصتي
القصائد« :الحزنُ اسمي الثاني
ّ
من كنز ُّ
ج َد اإلنسان
الشعور» ،كأنما ُو ِ
العراقي ليمنح كتب التّاريخ حصتها من
الوجع .رهيفًا وعذبًا ،يعرف مقدار
هشاشته ،ويــتــح ـرّى عما يستطيع
ص َ
الة األمل الخفيض.
فعله ،مواصًال َ

إطاللة

في ّ
والسحري عربيًّا
تلقي العجيب
ّ

أثر ماركيز
ّ
أول
شكل صدور ّ
ترجمة لرواية «مئة
عام من العزلة»،
ً
لحظة
عام ،1979
فاصلة في تاريخ
الثقافة العربية
ً
وبداية للقطيعة مع
إيديولوجيات الستينيات

ممدوح عزام

مبين خشاني

َ
مثل فنائي؟
َ
ال أشكو دوران العالم بيننا،
ُ
ليل ونهار.
ونأينا ُمثل ٍ
ُ
للفجر أن تشتبك خيوطه
أريد
فقط
ِ
ُ
ونجاريه في حيرتهِ
أطول،
لنحظى بشفق ٌ
َّ
لكن الحياة دسيسة...
ُ
الوصول طريقًا آخر
ستفتح عند
ِ
ّ
ُ
اقتربت،
ما
كل
إدراكي
يربك
ً
ِّ
َ
فأرى دارك منحوتة من يقظةِ الذئاب
باختطافك،
يشي
في شارع
ِ
ٍ ُ
عني ُأ ّ
بو ٍة ساهر ٍة
وعليك
ِ
َ
ُ
خطأ
في
وقوعك
احتمال
ترقب
ٍ
يجعلك
ًِ
بعيدة عن حركةِ يدي».
ّ
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ش ــاع ــر ع ــاش ــق ،ف ـ ــإن ل ـل ـمـ ّـرأة
ُ
ح ـضــورًا جــوهـ ّ
ـريــا فــي الـقـصــائــد ،إذ تـمــثــل،
ُ
ب ـصــور ٍة مــا ،فـكــرتــه عــن الــوجــود ،وبالتالي
ُ
فكرته عن الشعر .نرى ذلك شديد الوضوح
َ
ف ــي ق ـص ـي ــدت ـ ْـي «س ـ ـ ُّـر ّالـ ـح ــري ــر» و«ي ـص ـحــو
نفسهِ ،
من نومه الـغــزال» .لكنها ،في
الوقت َ ِّ
ٌ
ُ
تأثيره ،امرأة ُمت َعذرة
وحتى يكتسب الشعر

بالوسم
يسم نفسه
َ
ِ
الخاص منذ
العراقي
ّ
عمله األول
ِ
محو للفارق بين
ٌ
والمهمل
الهامشي
ّ
َ
الجوهري
وبين
ّ
وغــائـبــة ،بينها وبـيـنــه مـســافــة وف ــراق على
نـحــو دائ ــم .إذ تـنـطــوي قـصـيــدة امل ــرأة لديه
ع ـل ــى ق ـض ـيــة م ـ ــا ،ونـ ـ ــرى ذل ـ ــك واضـ ـح ــا فــي
ّ
السيدة تسعى» .نقرأ في
قصيدته «موقف
قصيدته َ
«عود»:
«من نبوغ
ِ
تواريك ً
أن تتركي ِ ً
آثارا ُمضيئة
ُ
الفراشات
غيابك
لتتبع
ِ

َ
ُّ
هجرته حدائق
كل ما
ِ
فيصير ُّ
هذا ُّ
سر النور في جثماني».
ي ـض ـيــع ال ـ ـفـ ــارق ل ـ ــدى خ ـش ــان ــي ب ــن م ــا هــو
مـهـ َـمــل وهــامـشــي فــي الـحـيــاة ال ـعــاديــة ،وبــن
مصيري وغير مألوف لدى ِّ
ّ
فرد أو
ما هو
أي ٍ
ولربما املأساة العراقية التي تمتدّ
ّ
جماعة.
مـنــذ االح ـتــال األمـيــركــي ( )2003تـتــرك لــدى
ْ
الشاب العراقي ما تركت ُه لدى جيلهِ  ،من آثار
االستالب وتهشيم األحالم الكبرى وانكشاف
ـوب املـ ـقـ ـه ــورة .يـجـيـ ُـد
ال ـخــدي ـعــة ع ـلــى ال ـش ـع ـ ِ
خـشــانــي الـتـقــاط اإلح ـســاس ال ـعــام بالنهاية
ـاالت م ـق ـت ـض ـبــة ،ح ـيــث ي ـن ـهــض من
ع ـبــر إحـ ـ ـ ّ
الفراش كأنما هو «ذاهـ ٌـب للحرب» .وعندما
ٌ
فعل عـ ّ
ـادي مثل النهوض من الفراش
ُيحيل
إلــى فعل استثنائي ون ــادر فــي حـيــاة البشر
مثل خوض حرب ،يصل القارئ ذلك الشعور
ّ
بــال ـن ـهــايــة ال ـك ــاس ــرة ل ـك ــل اآلم ـ ـ ــال .بــالـنـسـبــة
ّ
إل ــى الـشــاعــر ال ـعــراقــي ،حــتــى ال ـهــواء ُمـتـ َـعـ ٌـب،
ّ
ويتنفسه ٌ
أناس متعبون .كما ُيحيل االتساع،
فـ ــي قـ ـص ــائ ــد ع ـ ــدي ـ ــدة ،إلـ ـ ــى م ـ ـف ـ ــردات تـشــي
ُ
ّ
تتوسع»،
جدران
بالضيق .فهو «رهني
أربعة ُ ٍ
ّ
«س ـع ــة
وفـ ــي ق ـص ـي ــدة أخـ ـ ــرى ي ــت ـس ــع األفـ ـ ــق ِ

َّ
الندم» .نقرأ َفي قصيدته «بجعة سوداء»:
«وقوفي فوق َنشر ِة َ ِ
األخبار َ
ُ
جلس فوق ربو ٍة
راع
يمنح ًني َحكمة ٍ
ّ
متأمال هلع ِخرافهِ
العشب.
الذئب في
َ ِ
من رائحةِ َ
طرق ِ ُ
بعصاه األرض،
بعدها
وكان ً
الكائنات،
نداء ألسافل
ُ ِ
وإيذانًا ُ
لهم بمشاهد ِة نسخةٍ رخيصةٍ
الجحيم».
من
ِ
ُ
دور
ـن
ـ
ع
ـي
ـ
ن
ـا
ـ
ش
ـ
خ
ـث
ـ
ح
ـ
ب
ـ
ي
األول
ـ
ب
ـا
ـ
ت
ـ
ك
ـي
فـ
ـهِ
ٍ
ل ـل ـش ــاع ــر ،ك ــي يـ ـق ــوم بـ ـ ــهِ  .ن ـ ـ ـ ُ
ـراه ح ـك ـي ـمــا فــي

ق ـص ـيــدة «وص ــاي ــا ح ـك ـيــم ن ـي ـب ــور» ومــاكــا
َ
نومه في
مهمته أن يسدل على
العالم غطاء ِ
ِ
ّ
أخرس في
شيطان
وهو
«تهجي».
قصيدته
ّ
قصيدته «حقيقة فــي فــم األب ـكــم» .لكنه في
ُ
معظم األدوار التي يبحث عن موقعهِ فيها،
مما ّ
ُ
نجده يسأل أكثر ّ
يقدم أجوبة.
(كاتب من سورية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

سلسلة فوليو نصف قرن من الكالسيكيات المعاصرة

ال تحتفي دار «غاليمار»
وحدها بمرور  50سنة
على إطالق سلسلة كتاب
الجيب ،بل تشاركها في
ذلك الصحافة التي تعرف
دور «فوليو» في مشهد
النشر الفرنسي
باريس ـ العربي الجديد

مخصص لمنشورات «فوليو» في أجاكسيو بجزيرة كورسيكا الفرنسية)Getty( 2020 ،
مل
ّ
ح َ
مكتبيّة تبيع كتابًا من مَ ْ

أطلقت منشورات «غاليمار» الفرنسية
عندما َ
س ـل ـس ـل ــة «ف ــولـ ـي ــو» ل ـك ـت ــاب الـ ـجـ ـي ــب ،رب ـي ـ َـع
ع ــام  ،1972كــانــت ل ــدى صــاحــب الـ ــدار ،كلود
ّ
غاليمار ،فكرة عن قائمة الكتب التي ستشكل
أولــى إص ــدارات السلسلة .الـبــدايــة مــع روايــة
«الـشــرط اإلنـســانــي» (أو «الــوضــع البشري»،
أو ح ـتــى «قـ ــدر اإلن ـ ـسـ ــان») ألن ــدري ــه م ــال ــرو،
تليها «الـغــريــب» أللبير كــامــو ،ثــم مسرحية
«ال مخرج» لجان بول سارتر ،ورواية «رحلة
ليلية» ألنطوان سان إكزوبيري .من بني الكتب
الـعـشــريــن األول ــى ،نـقــع ،أيـضــا ،عـلــى رواي ــات
«الـ ـشـ ـي ــخ والـ ـبـ ـح ــر» إلرن ـ ـسـ ــت ه ـي ـم ـن ـغــواي،
و«األب غوريو» لبلزاك ،و«األحمر واألسود»
لستاندال« ،والسيمفونية الرعوية» ألندريه
ْ
جيد ،و«رحلة ُإلى قلب الليل» للوي فردينان
سيلني .بعبارة أخرى ،شاءت الدار لسلسلتها

ّ ً
أن تنطلق انطالقة استثنائية ،موشحة بعدد
واسع من الكالسيكيات املعاصرة في السرد
واملـ ّســرح األوروب ـيــن .وهــي كالسيكيات لن
تتوقف «فوليو» عن اقتراحها بسعر زهيد،
وبـجــودة عالية ،إلــى ق ـ ّـراء الفرنسية ،حتى
فيه بمرور نصف
يومنا هذا ،الذي تحتفل ٌ
على انطالقتها .مناسبة ال تحتفل بها
ٍ
قرن ُ
السلسلة أو منشورات «غاليمار» وحدها،
بــل تـشــاركـهــا ّإي ــاه ــا الـصـحــافــة الـفــرنـسـيــة،
التي تعرف ّ
جيدًا مكانة «فوليو» في املشهد
ّ
ال ـن ـشــري امل ـحــلــي وال ـفــرن ـك ـفــونــي ،ب ــل حتى
األوروبي.
كتبًا صغيرة بحجم اليد،
تطبع
التي
فالدار
ّ
ً
أو أك ـبــر ق ـل ـيــا ،ت ـمــثــل ،م ـنــذ خـمـســن عــامــا،
شــريــانــا أســاسـيــا فــي جـســد الـنـشــر والـكـتــاب
ّ
الفرنسيني .يشهد على ذلك أكثر من  9آالف
ّ
كتاب نشرتها خالل هذه املدة ،لنحو  3آالف
ٍ
ك ــات ـ ٍـب وك ــات ـب ــة ،وق ــد ب ـيــع م ــن ه ــذه األع ـم ــال
أكـ ـث ــر م ــن  450م ـل ـي ــون ن ـس ـخ ــة ،م ــع ح ـي ــازة
ع ـشــرات مــن أص ـحــاب ه ــذه األع ـم ــال لجوائز
ّ
و«غــون ـكــور» وغـيــرهــا .كــل هذا
مثل «نــوبــل» ّ
يشرح ملــاذا تمثل سلسلة «فوليو» ،وحدها،

رغم نجاحها منذ
زمن ،لم تُنزل السلسلة من
مستوى تطلّبها

لــم ي ـحــدث فــي ال ـتــاريــخ األدبـ ــي مــن قبل
أن تركت رواية واحدة األثر الذي تركته
رواية غابرييل غارسيا ماركيز «مئة عام
من العزلة» ،في الثقافة العربية خاصة.
فـ«العجيب» و«الـغــريــب» و«الـسـحـ ّ
ـري»
لـ ــم تـ ـك ــن مـ ــن بـ ــن امل ـص ـط ـل ـح ــات ال ـت ــي
ت ـت ــداول ـه ــا هـ ــذه ال ـث ـق ــاف ــة ،وال م ــن بــن
العوالم التي تمضي إليها الروايات ،أو
ّ
ّ
تتجول في أسرارها .بل يمكن القول إن
الثقافة العربية ،وخصوصًا ثقافة جيل
الستينيات ،كانت تحتقر هذه العوالم.
ظ ـه ــر أث ـ ــر ه ـ ــذه ال ـ ــرواي ـ ــة ف ــي م ـجــالــن:
ّ
األول لـغــة الـكـتــابــة الــروائ ـيــة والـنـقــديــة
والصحافية ،والثاني منطق الخطاب
ال ـث ـق ــاف ــي وال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي .وقـ ـ ــد يـ ـك ــون مــن
املمكن اعتبار العام الــذي شهد صدور
الترجمة العربية األولى للرواية (،1979
بـتــوقـيــع ســامــي وإنـ ـع ــام ال ـج ـن ــدي ،عن
ً
«دار الكلمة» فــي بـيــروت) عامًا فاصال
في تاريخ الثقافة العربية.
والــافــت فــي األم ــر أن اإليــديــولــوجـيــات
السائدة قبل ترجمة هذه الرواية ـ وهي
الـبـعــث واملــارك ـس ـيــة وأف ـك ــار الـنــاصــريــة
ـ ـ كــانــت تـصــف وع ــي «ال ـج ـمــاه ـيــر» في
ال ـع ـج ـي ــب والـ ـغ ــري ــب والـ ـسـ ـح ــري بــأنــه
ّ
مـتـخــلــف ،وكــانــت تــدعــو إل ــى اسـتـبــدالــه
ب ــوع ــي «ث ـ ـ ـ ّ
ـوري» يـتـنــاســب م ــع مــرحـلــة
ٍ
«الـبـنــاء االش ـتــراكــي» الـتــي زعـمــت أنها
ُ
ّ
تـبـنــى هـنــا ف ــي ب ـلــدان ـنــا .كــانــت تشجع
على رفــع الــوعــي الجماهيري ،فيما لم
تكن تحترم هــذا الــوعــي .وبــدت الدعوة
َ ّ
إلى األدب البروليتاري وحيدة االتجاه،
حــن اعتبرت أن البروليتاريا وحدها
جديرة باختصاص األدب الثوري ،وال
ّ
يـتـضـ ّـمــن ه ــذا األدب ّ
يختص
أي جـهــد
ّ
بالتراث املحلي.
ُّ
وبـعـيـدًا عــن الــسـلـطــة ومـمــارســاتـهــا في
ال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــة ومـ ـص ــر ،أو ام ـت ــداد
ّ
تأثيرها إلى باقي البلدان العربية ،فإن
ّ
كــل فـكــرة مــن تلك األف ـكــار جــذبــت ّإليها
كـتـلــة ك ـب ـيــرة أو ص ـغ ـيــرة م ــن املـثــقـفــن
ً
الـعــرب .وقــد جـ ّـر هــؤالء وراء ه ــم أجياال
م ــن ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن آمـ ـن ــوا بــأف ـكــارهــم،
وه ـ ـ ــذه ح ـق ـي ـقــة واقـ ـعـ ـي ــة ال ع ــاق ــة لـهــا
ب ــالـ ـج ــودة ،وال بــامل ـفــاض ـلــة ب ــن ف ـكــرة
وأخــرى ،بل بالكيفية التي هيمنت بها

على التفكير العام وعلى التعليم ،حيث
كانت األرضية التي استندت إليها تلك
ُ
اإليــديــولــوجـيــات ت ـنــادي بالقطيعة مع
ثقافة اآلبــاء واألجــداد .وقد أفضت هذه
الـقـطـيـعــة املـفـتـعـلــة إل ــى تـفــريــغ الــذاكــرة
ل ــدى الـجـيــل ال ـجــديــد ،حــن اعـتـبــر أنها
ّ
غير صالحة لالستعمال بسبب تخلفها
وروحها الرجعية وعجزها عن مجاراة
العلم والحداثة .سنكتشف أن األمر كان
العلم هو الذي
طريفًا للغاية ،فلم يكن ِ
ي ـقــود الـحـمـلــة عـلــى ثـقــافــة ذل ــك الجيل
مــن اآلب ــاء واألج ــداد ،بــل اإليديولوجية
ّ
العلمية.
املنتفخة ،التي تدعي ِ
ت ـ ـبـ ــدو لـ ـغ ــة ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة

ً
واألدبـ ـي ــة مـثـقـلــة ب ـه ــذا ال ـخ ـطــاب ال ــذي
ّ
ُيـ ـق ــاط ــع ال ـث ـق ــاف ــة ال ـش ـف ــوي ــة امل ـح ــل ـي ــة،
كــال ـح ـكــايــات وال ــذك ــري ــات وامل ـع ـت ـقــدات
ّ
ّ
بالغيبية
واملوقف من الوجود ،ويتهمها
ّ
بينما وضعت «مئة عام من
والتخلف،
َ
ال ـعــزلــة» ال ــرواي ــة الـعــربـيــة أم ــام مفهوم

ّ
كأن الثقافة نفسها
كانت تعيش قبل ذلك
«مئة عام من العزلة»

جديد للرواية ،وساعدت على انعتاقها
م ــن أس ــر الـكـلـيـشـيـهــات ،وح ـ ّـررت ـه ــا من
قـيــد الـتــوجـيـهــات الـسـيــاسـيــة املـسـ َـبـقــة.
في الوقت الذي ّ
حررت فيه لغة الكتابة
نـفـسـهــا م ــن ال ـق ـي ــود ،وم ـن ـحــت الـجـمـلــة
الـ ـق ــدرة ع ـلــى خ ـلــق اس ـت ـع ــارات وص ــور
ّ
مستمدة مــن الـخـيــال املـتـحـ ّـرر.
مبتكرة
وبعد ذلك العام فقط ،صار بوسع النقد
ّ
الـعــربــي أن يــؤلــف الـكـتــب فــي ّالعجيب
والواقعية السحرية ويكتب ملفات عن
ّ
الغرائبية .وب ــدا ذلــك كــلــه مثل انفجار،
كــأن الثقافة نفسها كــانــت تعيش قبل
ذلك «مئة عام من العزلة».
(روائي من سورية)

زائران أمام جدارية ورقيّة لماركيز في «معرض غواداالخارا الدولي للكتاب» في المكسيك)Getty( 2014 ،

فعاليات

ٍ
مساحة بحجم الجيب
األدب في
نحو  50في املائة من موارد «غاليمار» .خالل
الـخـمـســن سـنــة ه ــذه ،تـحـ ّـولــت «فــول ـيــو» من
ُ
سـلـسـلــةٍ ت ـص ــدر كــاسـيـكــات األدب وعـيــونــه
ّ
إل ــى م ــا تـشـبــه الـ ــدار املـسـتـقــلــة ،أو السلسلة
الـكـبـيــرة ال ـتــي ت ـضـ ّـم ال ـعــديــد م ــن الـســاســل:
«فــولـيــو فـلـسـفــة»« ،فــولـيــو ت ــاري ــخ»« ،فوليو
مـقــاالت»« ،فوليو روايــة بوليسية»« ،فوليو
خيال علمي»« ،فوليو مسرح»« ،فوليو سيرة
ذاتية»« ،فوليو مزدوج اللغة» ،إلخ.
ُ
الحديث عن األرق ــام وحـ ُـده ال يكفي للتدليل
على الــدور الــذي تلعبه السلسلة في الثقافة
ال ـفــرن ـس ـيــة .ف ـتـحـ َـت ه ــذه األرق ـ ــام ،ووراء هـ ـ ــا،
ٌ
اشتغال على تقديم مـ ّ
ّ
ـادة تحترم مهنة
ثمة
النشر ،إن كان على صعيد الشكل ،كاإلخراج
ال ـب ـصــري والـجـمــالـيــة وتـسـهـيــل الـ ـق ــراءة ،أو
ّ
السلسلة
على صعيد املحتوى ،الذي ال تفرط ً
به رغم صيتها الذائع ،بل تبدو ساعية دائمًا
ّ
بسعر معقول،
إلى تطويره وتوسيعه .كل هذا
ٍ ّ ّ
ال ّ
يعوضه اقتصاديًا للدار ،كما نتخيل ،إل
العدد الكبير من النسخ التي يبيعها كثيرٌ
مــن كتب السلسلة («الـغــريــب» أللبير كامو،
وحده ،باع نحو  9ماليني نسخة منذ نشره).
ْ
كم يبدو مشهد النشر العربي بحاجة إلى دور
وإل ــى ســاســل تنظر إل ــى الـكـتــاب وصناعته
بهذه ّ
الجدية ،وتخرج به من مساحات ُ
الهواة
والضيق االقتصادي إلى رخاء يعود بالنفع
ّ
ليس على الدار فقط ،بل على كل العاملني في
ّ
َ
ً
عالم الكتاب ،بدءًا باملؤلف وانتهاء بأصحاب
امل ـك ـت ـبــات ـ ـ ـ م ــن دون ن ـس ـيــان ال ـ ـقـ ـ ّـراء ،الــذيــن
يجنون ثمار نجاح كهذا.
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ّ
ينظم «المتحف البريطاني» في لندن ،عند
األربعاء المقبل 26 ،من الشهر الجاري،
منصاته على اإلنترنت في معرض هوكوساي:
مساء ،جولة صوتية عبر
السادسة
ّ
ً
ّ
مخصصة لتقديم وشرح رسومات
كل شيء .الجولة
يضم
كتاب الصورة الذي
ّ
ّ
ً
«مفتاحية» في تجربة الفنان الياباني.
خاصة لدى عشر لوحات
المعرض ،مع وقفة
ّ
منذ أمس وحتى الرابع من الشهر المقبلُ ،تقام تظاهرة سقف :مهرجان الثقافة
والفنون السورية في لندن .من عروض المهرجان :حفل موسيقي لـ إبراهيم
كيفو ،وعرض فيلم «أحالم المدينة» لـ محمد ملص ،والوثائقي «عمر أميرالي:
الحزن والزمن والصمت» لـ هالة العبد اهلل ،وحلقة نقاش حول حماية التراث السوري
سيشارك فيها كل من عمار عزوز ،ولينا سنجاب ،ولؤي الحناوي ،وديما مقداد.
يقدم الفنان اللبناني مارسيل خليفة وابنه
في «أوديتوريوم» مدينة لوكسمبرغ،
ّ
بشار ،مع األوركسترا الفيلهارمونية اللوكسمبورغية ،حفًال موسيقيًا بداية من
يقدم العرض مجموعة من ألحان مارسيل
السابعة من مساء بعد غد األحد.
ّ
خليفة بصياغة سيمفونية ،كما يجري تقديم عدد من سولوهات العود والبيانو.

عبر تطبيق «زووم» ،تقام ضمن البرنامج الدوري لقاء (لبنان) ،مساء اليوم ،أمسية
شعرية عن بُعد يشارك فيها كل من جميل داري وسميا صالح من سورية ،ووداد
الحبيب من تونس ،وتوفيق ومان من الجزائر ،ونداء عادل من العراق ،فيما تدير
إدي بندلي.
النقاش رباب شمس الدين .تتضمن األمسية وصالت موسيقية
يؤديها ّ
ّ
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مهرجان غوتنبرغ السينمائي الـ45

هروب من الرقميّة بالتنويم والحضور
ٌ

ُتقام دورة جديدة
لـ«مهرجان غوتنبرغ
السينمائي» ،بعد ابتكار
مسائل غير مستخدمة
سابقًا ،كالتنويم الذي
سيكون حدث اللحظة
السويدية بالتأكيد
قيس قاسم

ُ
بعــد دورة افتراضيــة ،ألغيــت فيهــا
العروض السينمائية ّ في الصاالت
ّ
كليــا ،بســبب التفشــي الكبيــر
ُ
لكورونا ،في شتاء العام الفائت ،ستقام الدورة
الـ 45لـ«مهرجان غوتنبرغ الســينمائي الدولي
(الســويد)» بــن  28ينايــر /كانــون الثانــي و6
فبرايــر /شــباط  ،2022بجمــع العرضــن معــا:
الرقمــي (أوناليــن) وحضــور الجمهــور ،مــع
الضوابط الصحية الخاصة.
مراعاة
ُ َ
باملزاوجــة املقترحــةُ ،يــراد اإلبقــاء علــى
الحضــور الســينمائي التقليــدي ،توافقــا مــع
ّ
َ
قناعــة بــأن ُمشــاهدة فيلــم فــي صالــةٍ ال تشــبه

َ
ُمشــاه َدته فــي منزل .واألخيــرة ال تبلغ الدرجة
نفســها مــن االنغماس الحاصــل مع ما ُي َ
عرض
على الشاشــة الكبيرة .بحســب وصف يوناس
ُ
هوملبيــري ،املديــر الفنــي للمهرجــان ،تجعــل
ُ
َ
«م َّ
ـان ُ
نومــا»،
ُمشــاهدة فيلـ ٍـم فــي الصالــة اإلنسـ
ّ
وغارقًا كليًا في املعروض أمامه .هذا ال يحدث
ُ
ّ
مــع ّاملشــاهدة املنزليــة .االنغمــاس الكلــي ال
يتحقق أمام شاشات الحواسيب.
مفردة «التنويم» أحالت إلى فكرة ظريفةّ ،
تقرر
تنفيذهــا عمليــا ،واســتحدثت بدورهــا عبــارة
«سينما التنويم» ،التي سيجرى تطبيقها في
 3عــروض خاصــة ،يحضــر إليهــا ُمنـ ّـوم ،وعلى
ً
حاضريهــا الشــجعان تجــرى مباشــرة عمليــة
ُ
ِّ
تنويــم مغناطيســي ،تســبق العــرض ،وتمهــد
لدخولهــم إلــى عوالــم الفيلــم ،وهــم فــي شــبه
ّ
غيبوبــة .الفانتازيــا االســكندنافية الخلقــة
تجد ،دائمًا ،تطبيقاتها العملية في املهرجان.
ولفرادتهــا ،قـ ّـررت بلديــة غوتنبــرغ منــح
جائزتهــا الســنوية إلــى ميريــا ويســتر ،نائبــة
مدير املهرجان ،وهوملبيري ،مديره الفني.
ّ
بـ ّـررت البلديــة منحهمــا الجائــزة بالقــول إن
أفكارهمـ ّـا ُمتجـ ّـددة ،وابتكارهمــا األســاليب
غير ُمتوقع في عرض األفالم ،وآخرها عروض
«العزلــة» فـ ّـي جزيــرة نائيــة قبالــة البحــر ،التي
ُوصفــت بأنهــا العــروض السّــينمائية األكثــر
عزلــة فــي العالــم .مــع ذلــك ،حققــت دورة 2021

ُ
رقمــا قياســيًا فــي عــدد التذاكــر املباعــة رقميــا،
بتجــاوزه ال ــ 400ألف تذكرة ،مــا جعلها الدورة
األكثــر شــعبية فــي العالــم ،فــي العــام املنصــرم.
مثلها مثل قيمة جائزة املهرجان ألفضل فيلم
متنافس في مســابقة أفالم الشــمال (نورديك)،
الكبــرى ،هــي أيضــا ،فــي العالــم (مليــون كرونة
ســويدية ،أي نحــو  120ألــف دوالر أميركــي)،
ُ
تمنح مناصفة إلى املخرج واملنتج.
ّ
كأهم مهرجان
هاجــس الحفــاظ على مســتواه،
تحديــات ّ
لــدول الشــمال ،دونــه ّ
جدية ،يفرضها
ّ
وبــاء كورونــا .رغــم تعبيــر منظميــه ّعــن
رغبتهــم فــي تحقيــق مــا يصبــو إليــه صنــاع
الســينما في العالم ،للمشــاركة في مهرجانات
فعليــة ،يعرضــون أفالمهــم أمــام جمهورهــا،
ُ
بأنفســهم لتقديمهــا .تشــير
ويحضــرون ّ
املعطيات إلى تأثر واضح بوضع سائد عامليًا،
يحــول دون تطبيقهــا بالكامــل ،كمــا مــن قبــل.

مشاهدة فيلم في
الصالة ُتغرق اإلنسان
في المعروض أمامه

عــدد األفــام املعروضــة فــي الــدورة ال ــ 45يشــي
ُ
بانخفــاض 200 :فيلــم تعــرض فــي  18صالــة،
 50منهــا فقــط ُم ّ
خصصــة للتذاكــر الرقميــة.
ّ
ســعة اســتيعاب الصــاالت تقلصــت ( 40ألــف
تذكــرة فقــط ،فــي مقابــل نحــو  130ألــف تذكــرة
ُ
دخــول كانــت تبــاع فــي األعــوام الســابقة علــى
كذلك تفرض شروط التباعد فتورًا،
الجائحة).
ً ّ
ُ ّ
وتقلــل بهجــة ظلــت عنوانــا بــارزًا للمهرجــان
ّ
فــي دوراتــه الســابقة .فــي محاولة مــن منظميه
لتقليل اإلحساس بالفتور والتباعدّ ،
تقرر نقل
ً
حفلــة االفتتــاح مباشــرة مــن القاعــة الرئيســية
للمهرجــان« ،دراكــن» (التنــن) ،إلــى  70صالــة
ّ
موزعة على املدن السويدية ،مع توقيت عرض
فيلــم االفتتــاح« ،اللعنــة كــم هــو ســهل» ()2022
لكريســتوفر ســاندلر في الوقت نفســه لعرضه
ّ
في غوتنبرغ ،ليتمكن الحضور من مشــاهدته
مع ّ
زوار غوتنبرغ ،وليتشاركوا معًا اإلحساس
ّ
ّ
بــأن مهرجانهــم األهــم ،رغــم الجائحــة ،يســير
فــي الطريــق نفســها التــي ســار عليهــا ســابقًا.
تداعيــات الجائحــة ال تــزال تفــرض أفــكارًا
وثيمــات علــى املهرجانــات العامليــة .مــن وحــي
الفوضــى الناتجــة عنهــا ،تسـ ّـمي الــدورة ال ــ45
ثميتها الرئيســية ب ّـ«الفوضى والالنظام» .في
متنهــا ،إقـ ٌ
ـرار بالتأثــر القــوي للســينما بحالــة
الفوضــى التــي أحدثهــا الوبــاء فــي العالــم،
ومحاولــة الســينمائيني فــي كل مــكان طــرح
هواجســهم ومخاوفهــم وأســئلتهم الوجوديــة
عــن الوضــع البشــري الناشــئ بســببها ،الــذي
ين ُســحب علــى مجمــل العالقــات اإلنســانية
واألســرية ،وعلــى الســينما وظــروف إنتاجهــا.
ٌ
االضطــراب البشــري ملحوظ فــي متون األفالم
املبرمجة في إطار الثيمة الســنوية ،واملختارة
بعنايــة ،كالفيلــم التايوانــي «االنهيــارات»
( ،)2021لتشــونغ مونــغ ـ هونــغ ،الــذي يــروي
ّ
قصــة ّأم وابنتهــا ،تجــدان نفســيهما أســيرتي
ّ
ّ
ـزل ،يشــهد توتــرات وحــاالت تمــزق،
ـ
ن
م
ـدران
ـ
ج
ٍ
بســبب الحصــار الــذي تعيشــانه ،والــذي لــه
امتداداتــه العميقــة فــي املجتمــع ،وشــروط
العيش فيه ،خوفًا من اقتراب املوت.
رغــم ُمالبســات انعقادهــا فــي زمــن كورونــا،
تحافــظ الــدورة الجديــدة علــى أقســامها:
إنغمار برغمان ومســابقتا «نوردك» للروائي
والوثائقــي الطويــل .وأيضــا علــى ْ تقاليــد
ُ
ّ
متميزيــن فــي الســينما ،إذ تمنــح
تكريمهــا
«جائزة الشرف» هذا العام للمخرج اإليطالي
لوكا جوادانيينو ( )1971واملمثلة الســويدية
ُريبيــكا فيرغســن ( :)1983املخــرج اإليطالــي
ّ
املتميــز ،وانشــغاله فــي  20عامــا
ملنجــزه
ّ
علــى تجســيد الحــاالت العاطفيــة املتشــظية،
والشغف باآلخر ّ
حد الجنون .اختار املهرجان
عددًا من أفالمه لعرضها على جمهوره ،منها
آخــر نتاجاتــه« :اتصــل بــي باســمك» (.)2021
املمثلــة الســويدية لتجاوزهــا الجغرافيــة
بأدوار عاملية ،أشهرها في سلسلة
األوروبية
ٍ
ّ
سيتعرف
أفالم «مهمة :مستحيلة» .الجمهور
عليهــا بشــكل مختلــف ،بفضــل جديدهــا
«كثيب» (.)2021
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ريبيكا فيرغسن :تكريم ممثلة
سويدية تجاوزت جغرافيتها المحلية
(أنتوني هارفي)Getty /

أفالم جديدة

¶  Reminiscenceلليزا جوي (الصورة)،
تمثيل هيو جاكمان وثاندي نيوتن
وريبيكا فرغسن :تنشغل السينما
ّ
الغربية بمسألةٍ تكاد تطغى على
ّ
الجميع :الكوارث التي تحل بالعالم،
ُ
وت ِّ
بدل أنماط عيش الناس وسلوكهم
ليزا جوي تختار كارثة
وعالقاتهمّ .
طبيعية ،تتمثل في طوفان كبير ُيغرق
ّ
ميامي كليًا بسبب االحتباس الحراري.
هنا ،يدخل الخيال العلمي :أحدهم
ِّ
ُيحقق مع ذكريات عمالئه ،واعدًا إياهم
ْ
ّ
بإعادتهم إليها إن أرادوا .يلتقي شابة،
ّ
فتتغير أحواله.

¶  Murinaألنتونيتا آالمات
كوسيانوفيتش (الصورة) ،تمثيل
كليف كورتيس ودانيكا كورتشيك
وليون لوتسيف :في جزيرة تقع في
ُ
ْ
مقاطعة كورناتي ،تقيم ُيول َيا مع
والديها نيال وآنتي ،بهدوء وسالم
ّ
وطمأنينة ،كأن الروتني اليومي أقوى
ْ
شيء آخر .لكن ،هناك من
عليهم من أي
ٍ
وي ِّ
سيخربط أحوالهم ُ
ُ
بدل أمزجتهم
وانفعاالتهم وسلوكهم الحياتي
ْ
اليومي ،إذ يأتي إليهم فجأة خافيير،
ٌ
صديق قديم لألب/الزوج آنتي ،محدثًا
اضطرابات فعلية وخطرة.

¶  Forever Richلشادي إل ـ هاموس،
تمثيل هادفيخ مينيس (الصورة)
وجوناس ْسمولدرس ويوثا وونغ
ـ لوي ـ سينغ :نجم «راب» صاعد ،له
ّ
ومحبون كثيرون ،يفقد
متابعون
السيطرة على حياته وعامله ،بعد
انتشار فيديو ُ
«مهني» له على نطاق
ِّ
واسع جدًا ،ما ُيهدد شهرته ومصالحه
ّ
وحضوره في العالم .الحل الوحيد
ٌ
كامن في خوضه معركة خطرة
للحفاظ ّعلى ُسمعته ،في ليلةٍ واحدة
تبدو كأنها لن تنتهي بسهولة.

ابتكارات أدبية وفنية لسينمائيين غربيّين

ٍ
عيش
بسخرية مرارة
صنيع يعكس
ٍ
ٌ

نديم جرجوره

ّ
ســينمائيون غربيــون عديــدون يؤلفــون
كتبــا ،تــراوح بــن نصــوص أدبيــة وقصــص
ّ
ـعر .القــول بــأن كتبــا
قصيــرة وروايــات وشـ ٍ
لهــؤالء تنعكــس فيهــا أســاليب اشــتغاالتهم
ّ َّ
الســينمائية سـ ٌ
ـاذج ،رغــم أن مؤلفــات مختلفة

ألفالم
لــن تكــون ،بالضــرورة ،امتــدادًا طبيعيًا
ٍ
حني وآخر.
ُينجزونها بني
ٍ ً
ّ
هنــاك مــن يــروي ســيرة ،أو ينشــر مذكــرات
ّ
ـتغال أو تفكيـ ٍـر أو
أو يوميــات متعلقــة باشـ
ٍ
ً
ـاس .للفرنســية كاتريــن دونــوف ،مثال،
إح
سـ ٍ
ّ
كتـ ٌ
ـاب بعنــوان «فــي ظــل نفســي» (ســتوك،
باريــس ،)2004 ،تحكــي فيــه يوميــات
ـام .يوميــات تتحـ ّـول
اشــتغالها فــي  6أفـ ٍ
ذات وروح وانفعــاالت (هنــاك
إلــى مرايــا ٍ
أيضــا حـ ٌ
ـوار طويــل معهــا ،بتوقيــع باســكال
بونيتزر) .الرســائل املتبادلة بني ســينمائيّ
وآخــر ،أو بــن ســينمائي وأي آخــر ،تجــد
مكانًا لها في املشهد.
ـراد وذوات .تصنع
كتـ ٌـب تــروي أشــياء عــن أفـ ٍ
ـش وعالقــات.
بالكلمــات ّ لوحــات ،عــن عيـ ٍ
ـادي .الســينمائي يحتــاج ،أحيانــا،
هــذا عـ
إلــى أداة تعبيــر تختلــف عــن اشــتغاله فــي
االنعكاســات
جعــل الصــورة مــرآة ،تتنـ ّـوع
ْ
فيهــا .األداة ،بدورهــا ،متعـ ّـددة ،إذ يختــار
ـول
ســينمائيون فنونــا غيــر الكتابــة لقـ ٍ
ـاالت،
يتماشــى مــع أهـ ٍ
ـات وانفعـ ٍ
ـواء ورغبـ ٍ
يريــدون إخراجهــا مــن نفوســهم وعقولهــم.
ّ
بعـ ٌـض هــؤالء يعــزف املوســيقى ويؤلفهــا.
بعــض آخــر يرســم لوحــات .هناك مــن يخرج
ْ
كأن ُي ّ
صمــم أزيــاء أو
مــن اآلداب والفنــون،
ٌّ
ّ
يهتم بأحذيةٍ  ،وتصميمات كهذه فن أيضًا.
ّ
ّ
ُ
هــذا يلغــي كل حــد فاصــل بــن هوايــةٍ ومهنــة.
ُ
الهوايــة تصبــح جــزءًا مــن حيــا ٍة يوميــة،
ُ
كمــل شــيئًا مــن هوايــةٍ  ،أو تجعــل
واملهنــة ت ِ

ٌ
وكاتب أيضًا (جارود هاريس/وايرإيماج)
عازف
السينمائي األميركي وودي آلن:
ٌ

استعادة إصدارات
قديمة لن تحول دون
متعة القراءة اآلنية

ً
نواتهــا وظيفــة ،تتجــاوز التفســير املتــداول
ٌ
ّ
للمفــردة ،فــاآلداب والفنــون مهــن ،يتمكــن
كثيــرون مــن جعلهــا أكبــر وأعمــق مــن أي
وظيفــةٍ تقليديــة .بعــض هــؤالء ُيتقــن مهنتــه،
ً
ْ
وإن تكــن املهنــة عمــا ســينمائيًا .هــذا أيضــا
ُ
ّ
ٌ
كمــل
جــزء ًمــن االشــتغال الفنــي .لكــن املهنــة ت
ُ
ِ ّ
هوايــة ،والهوايــة تصبــح مهنــة ،طاملــا أن
فيهما ِحرفية اشتغال ،وبراعة إتقان ،وجمال

ً
ّ
خلــق .طاملــا أن فيهما حيــاة .في زمن كورونا،
ٌ
ّ
ـينيفيلي
ـابق عليــه ،يختار ناقد أو سـ
وفــي سـ
ّ ٍ ّ
ملخرج ،أو
مهتم بالفن السابع نتاجًا أدبيًا
أو
ٍ
ً
عزف أو
إلى
االستماع
آلخر.
فنيًا
عمال
تابع
ُي
ٌ ٍ
ّ
ّ
ـينمائي ســهل غالبًا،
مقطوعةٍ موســيقيني لسـ
ُ
فالتقنيــات الحاليــة تسـ ِّـهل
تحقيــق رغبــةٍ
ّ
كهــذه .لوحـ ٌ
ّ
متفرقــة ُيمكــن االطــاع عليهــا
ـات
ْ
بفضــل تلــك التقنيــات أيضــا .التصاميــم ،إن
ُ
ُتنشر على مواقع ّ
معينة ،تصبح ُملك راغبني
ُ
ٌ
فــي معاينتهــا .اختيــارات كهــذه لــن تبعــد
ّ
مهتمًا عن أصل املهنة،
ناقدًا أو ســينفيليًا أو
ْ
ُ
ـون األخــرى يمكن أن
ـ
ن
والف
فاألفــام أساســية،
ّ
تكــون أساســية أيضــا ،لكنهــا تبقــى ُملحقــة
ّ
ـينمائي .التفضيل
بالنواة األصلية ملهنةِ السـ
ـف وتصميـ ٍـم غيــر
بــن فيلـ ٌّ ٍـم وكتابــةٍ وتأليـ ٍ
ناجع ،فكل منها يعني ركنًا رئيسيًا من أركان
ِ
ّ
ـينمائي .فــي زمــن كورونــا،
الخلــق الفنــي للسـ
ُ
ّ
تلـ ّـح القــراءة علــى ناقـ ٍـد ،أكثــر مــن أي فــن آخــر.
ٌ
َّ
املؤلفــات حاضــرة .األســماء عديــدة .العــودة
إلــى قديـ ٍـم لــن تحــول دون إعــادة اكتشــاف
متعــة قــراءة كتـ ٍـب كهــذه ،وآخرهـ ٌـا للبولنــدي
كشيشــتوف كيسلوفســكي «حالــة ونصـ ٌ
ـوص
أخــرى» (مترجــم إلــى الفرنســية ب ــLe Hasard
 ،Et Autres Textesمارغو كارلييه ،آكت سود،
حوار طويل معه ،بتوقيع
 ،)2001إضافــة إلــى
ٍ
ْ
كارلييــه وهانــا كــرال .قبــل هــذا الكتــاب ،هناك
«مجـ ّـرد فوضــى» لــوودي آلــن (مترجــم إلــى
الفرنسية بـ ،L’Erreur Est Humaineنيكوالس
ريتشارد ،فالماريون.)2007 ،
اإلصــدارات قديمــة .هــذا لــن يكــون عائقــا أمــام
ـادة اكتشــاف نبــض حكايــات ،مروية
متعــة إعـ ِّ
ـام
ـ
ح
وأ
ـات
ـ
ب
وارتكا
ـوال
ـ
ه
أ
ـن
ـ
ع
ـب
ـ
منق
بشــغف
ٍ
ٍ
ٍّ
ـزون
ورغبــات ،بــكل مــا يملكــه الكاتــب مــن مخـ ٍ
ومعرفــةٍ ّ واختبــارات ،تكشــف النصــوص
بعضــا منهــا ،وشــيئًا من أســاليب ،تراوح بني
تفكيك ذات وروح ،وسخرية حياة وواقع.

¶  Joltلتانيا ويكسلر (الصورة)،
تمثيل سوزان ساراندون وبوبي
ّ
كانافال :تواجه ليندا ،املرحة
ّ
والجميلة ،تحديات كثيرة في حياتها،
كفقدانها
عالقة عاطفية سويةّ ،
وكحملها ّ
سرًا ُيثقل عليها ،علمًا أنها
عصبي نادر ُي ِّ
ّ
سبب
ُمصابة باضطراب
ُ
لها حاالت غضب وقتل ال تسيطر
ّ
عليها إل عند خضوعها لضربات
ّ ُ
من جهاز كهربائي .تغرم
قاسية
ّ ُ
برجل ،لكنها تصدم بمقتله فجأة،
ُ ٍ
فت ّ
قرر االنتقام بعد إصابتها بإحدى
تلك الحاالت الصعبة.

¶  El Tontoلتشارلي داي ،تمثيل
كايت بيكنسال (الصورة) وجون
مالكوفيتش :يمضي سائق حافلة
متواضع يومياته بهدوء تامُ .ينهي
عمله ويعود إلى منزله من دون
ْ
صخب .حياته عادية جدًا .لكن ،ذات
ّ ٍ
مرة ،يجد نفسه في عالم الشهرة
بعمل إنساني،
واألضواء ،بعد قيامه
ٍ
ّ
ّ
عادي للغاية.
ظن أن القيام به

دافع مدير الكرة
في برشلونة،
ماتيو أليماني،
عن قرار استبعاد
المهاجم
الفرنسي عثمان
ديمبيلي من
مواجهة كأس
الملك ضد بلباو،
مؤكدًا أن الالعب
قرر المغادرة
ولهذا ناشده
َ
الرحيل في
أقرب وقت.
وقال أليماني:
«الحقيقة أنه
مرت  6أشهر منذ
أن بدأنا التفاوض
مع وكيل
عثمان وكان
هناك تواصل
دائم طوال هذا
الوقت ،قدمنا
العديد من
العروض ،وكان
هذا وقتًا أكثر
كاف لالعب
من
ٍ
ليقرر مستقبله».

التجديد أو الرحيل؟
ديمبيلي يواجه خطر الخروج من برشلونة اآلن (كشافيير بونيال)Getty/

إيطاليا :تثبيت السجن
 9سنوات لروبينيو
في قضية اغتصاب

ديوكوفيتش يُساهم
في شركة تعمل على
تطوير عالج لكورونا

ميسي يغيب عن
مواجهتي تشيلي
وكولومبيا في التصفيات

أيدت املحكمة العليا في إيطاليا حكم السجن 9
سنوات بحق الالعب البرازيلي السابق ،روبينيو،
بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر  23سنة
في ملهى ليلي في ميالنو في  2013حني كان
يلعب بقميص فريق ميالن .ورفضت املحكمة
العليا الطعن املقدم من محامني لروبينيو ،الذين
دافعوا عن الالعب بالقول إن الفتاة أقامت عالقات
جنسية طوعية مع الالعب البرازيلي ،بحسب
وسائل اإلعالم اإليطالية.

بات نجم التنس الصربي ،نوفاك ديوكوفيتش،
املصنف األول عامليًا ،يمتلك  %80من شركة
( )QuantBioResالدنماركية التي تعمل على
تطوير دواء ملواجهة فيروس كورونا .وكشف
مدير الشركة ،إيفان لونكاريفيتش ،في تصريحات
لصحيفة (بي تي) أن الشركة تخطط لتصنيع دواء
ملواجهة «كورونا» وليس لقاحًا ،كما أوضح أنه
نجح بفضل عالقاته في جذب عدة مستثمرين ،من
بينهم ديوكوفيتش ،وزوجته يلينا ريستيتش.

خلت قائمة منتخب األرجنتني ملواجهتي تشيلي
وكولومبيا في تصفيات مونديال  ،2022من اسم
القائد ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي،
ليونيل ميسي ،الذي غاب عن املالعب ملدة
شهر ،سواء بسبب قضاء عطلة أعياد امليالد،
ُ
أو إلصابته بفيروس كورونا .وتعد هذه املرة
األولى التي يغيب فيها ميسي عن قائمة منتخب
األرجنتني ،واعترف الالعب نفسه بأن فترة
تعافيه من «كورونا» تطلبت وقتًا أكثر من الالزم.
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مباريـات
األسبـوع

من الحارس إدوارد السنغالي المتألق ميندي إلى
بادو الزاكي وشكري الواعر وعصاك الحضري،
كلهم حراس مرمى أجادوا تمثيل الكرة العربية
وبات آخرهم امتدادًا لعمالقة رفعوا راية القارة
السمراء

ماركو جيامباولو مدربًا جديدًا لفريق سامبدوريا
تولى املدرب اإليطالي ،ماركو جيامباولو ،تدريب فريق سامبدوريا الذي يحتل
املركز الـ 16في بطولة الدوري اإليطالي املمتاز لكرة القدم .وأعلن سامبدوريا
عن عودة جيامباولو بعد إقالة روبرتو دافيرسا اإلثنني املاضي بعدما تولى
املنصب في يوليو /تموز وترك الفريق على بعد أربع نقاط من منطقة الهبوط.
وحقق جيامباولو ( 54عاما) ،نتائج رائعة حني تولى تدريب سامبدوريا من
قبل بني  2016و 2019قبل أن يتولى تدريب ميالن في  ،2019ولكنه لم يتأقلم
حينها في فريق ميالن ،وبعد إقالته ،تولى تدريب تورينو ،وسيقود جيامباولو
الفريق في مباراته األحد املقبل أمام سبيزيا.

ُحراس أفريقيا
والعالمية

اإلصابة ُتهدد مشاركة مبابي أمام ريال مدريد
في دوري األبطال
ُيعاني النجم كيليان مبابي ،مهاجم باريس ســان جيرمان الفرنسي وهــداف
الفريق هذا املوسم ،من إصابة في العضلة الضامة ،وفقًا ملا أشار إليه فريقه،
بينما لم يحدد فترة التعافي ،لتصبح مشاركته أمام ريال مدريد اإلسباني في
ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال الشهر املقبل محل شك .وأعلن الطاقم الطبي في
النادي «الباريسي» في بيان رسمي أن «مبابي يخضع لبرنامج تأهيلي للشفاء
مــن آالم فــي العضلة الـضــامــة .سيخضع الخـتـبــار طبي يــوم الجمعة لتحديد
حجم اإلصابة املدة املنتظرة لغيابه»ُ .ويعد بطل العالم مع منتخب فرنسا هداف
«الباريسي» هذا املوسم حيث ساهم في  18هدفا ،بواقع  10أهداف و 8تمريرات
حــاسـمــة ،وهــو أحــد العناصر الرئيسية فــي تشكيل األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو .ويستقبل سان جيرمان منافسه النادي «امللكي» على ملعب (حديقة
األمراء) يوم  15شباط /فبراير املقبل في ذهاب دور الـ 16من دوري األبطال.

ميندي آخر المتألقين

الدوحة ـ العربي الجديد

أعـ ـ ـ ــاد تـ ـت ــوي ــج إدوارد م ـي ـنــدي
حارس مرمى املنتخب السنغالي
لكرة القدم واملحترف في صفوف
تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي بـلـقــب أف ـض ــل ح ــارس
م ــرم ــى ف ــي ال ـع ــال ــم ل ـع ــام  2021م ــن جــانــب
االت ـح ــاد ال ــدول ــي «ف ـي ـفــا» ،ال ـبــريــق لـ ُـحــراس
املرمى األفارقة وألقى الضوء على تألقهم،
وف ـتــح ال ـب ــاب أم ــام حـصــولـهــم عـلــى جــوائــز
ومـنــافـســة ك ـبــار ال ـن ـجــوم عـلــى لقب
ك ـبــرىُ ،
األفضل في القارة.
ول ــم يـكــن ص ـعــود مـيـنــدي كــأفـضــل ح ــارس
م ــرم ــى إل ـ ــى م ـن ـص ــة األف ـ ـضـ ــل إال تـتــوي ـجــا

السنغالي ميندي
امتداد لعمالقة رفعوا
راية القارة السمراء
ل ـعــام تــاريـخــي لــن يـنـســى صـنــع مــن خالله
الـحــارس السنغالي إنـجــازات تاريخية في
حياته الكروية ،وفتح الباب أمــام ُمنافسة
كبار النجوم على الجوائز ،يتصدرها لقب
أفضل العب .ونجح ميندي في صناعة عام
تــاريـخــي لــه فــي  ،2021فهو ال ـحــارس الــذي

الحارس العمالق السابق عصام الحضري (فيليب ديمازيس /فرانس برس)

النجم الكاميروني السابق توماس نوكونو (ديفيد كانون)Getty /

قــاد تشلسي للفوز ب ــدوري أبـطــال أوروب ــا،
وكــان نجمه األبــرز في البطولة ،إلى جانب
ُاملساهمة في تأهل السنغال ألمــم أفريقيا،
وكذلك الدور الثالث واألخير من التصفيات
األفــريـقـيــة املــؤهـلــة إل ــى ك ــأس الـعــالــم 2022
ف ــي قـ ـط ــر .وكـ ـ ــان م ـي ـن ــدي أبـ ـ ــرز املــرش ـحــن
للفوز بالكرة الذهبية ،ولقب أفضل العبي
ومـنــافـســة املـصــري محمد صالح
أفــريـقـيــاُ ،
هداف ليفربول اإلنكليزي في العام املاضي،
ل ــوال ق ــرار االت ـح ــاد األفــري ـقــي «ك ــاف» إلـغــاء
الجائزة بسبب تفشي فـيــروس «كــورونــا».
ون ـج ــح إدوارد م ـي ـن ــدي،ف ــي ت ـهــديــد عــرش
الحارس األفضل في تاريخ القارة السمراء
خ ــال ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وه ــو الـكــامـيــرونــي
توماس نوكونو الذي ملع في السبعينيات
والثمانينياتُ ،
ويعد أسطورة فذة ،وأول من
صنع لحارس املرمى في أفريقيا نجوميته
في األدغال السمراء.
وفــرض تــومــاس نوكونو نفسه كأسطورة
بموهبته الكبيرة وهــي التي كانت طريقه
ألن يكون الحارس األول ملنتخب الكاميرون
ل ــ15ع ــام ــا ،ب ـخــاف االحـ ـت ــراف ف ــي أوروب ـ ــا،
وأصـ ـب ــح ن ــوك ــون ــو أول ح ـ ــارس م ــرم ــى في
ال ـت ــاري ــخ يـحـصــل ع ـلــى ل ـقــب أف ـضــل العـبــي
أفــريـقـيــا ،ويـنــال الـكــرة الــذهـبـيــة ،وك ــان ذلك
في عام  ،1979وتفوق على كل نجوم الكرة
الـسـمــراء وقـتـهــا ،ولــم يكتف بـهــذا اإلنـجــاز،
بل أضــاف له كــرة ذهبية أخــرى عــام ،1982
عندما تألق في مونديال  1982في إسبانيا،
ونــال الـكــرة الفضية فــي عــام  ،1981والكرة
البرونزية في عام  ،1978وهو أكثر حارس
مرمى حصدًا لأللقاب الشخصية في رحلته
الكروية والتي ترجمها إلنجازات جماعية،
حيث قــاد منتخب الـكــامـيــرون للتأهل إلى
ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم م ــرت ــن ع ــام ــي 1982
و 1990وف ــي الـنـسـخــة األخ ـي ــرة وص ــل إلــى
ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي ،بــاإلضــافــة إل ــى الـفــوز
ببطولة كأس األمــم األفريقية مرتني عامي
 1984وُ ،1988ليصبح الحارس األفضل.
وفــي الفترة نفسها ،ملع حــارس مرمى آخر
ُيـمـثــل ال ـكــرة الـعــربـيــة ،ونـجــح فــي أن يكون
أول حـ ـ ــارس م ــرم ــى ع ــرب ــي يـ ـت ــوج بــال ـكــرة
ال ــذه ـب ـي ــة ،ولـ ـق ــب أفـ ـض ــل العـ ـب ــي أفــري ـق ـيــا،
وكــذلــك صناعة التاريخ مــع منتخب بــاده
واالحـتــراف في أوروب ــا .بطل هــذه السطور
ه ــو أس ـط ــورة امل ـغ ــرب بـ ــادو ال ــزاك ــي الـفــائــز
ب ــال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة عـ ــام  ،1986وهـ ــو ال ـعــام
الذي قاد خالله املغرب أيضًا للوصول إلى

أنشيلوتي :لم يحدث شيء غريب مع هازارد
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،مــدرب ريــال مدريد ،عدم حــدوث شيء غريب
مــع البلجيكي إي ــدن هـ ــازارد ،ال ــذي لــم تمنح لــه فــرصــة للمشاركة فــي بطولة
كأس السوبر اإلسباني رغم أنه في حالة بدنية جيدة ،مؤكدًا أن األمر يتعلق
بــ«املـنــافـســة» داخ ــل الفريق وأن «ال ـق ــرارات» الـتــي يتخذها تستهدف اختيار
«األفضل» .وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة إلتشي في كأس ملك إسبانيا،
قال أنشيلوتي ،مستبعدًا رحيل هازارد املحتمل عن ريال مدريد« :في الوقت
الحالي ال يزال العبًا في ريال مدريد ،ويتدرب على املنافسات التي لدينا وليس
لدينا أي شيء آخر نفكر فيه» ،وتابع املدرب اإليطالي أنه «لم يحدث شيء ،إنها
املنافسة داخــل الفريق ولكل مباراة أختار األفضل .هذا يؤثر على املنافسة،
بالنسبة للعديد من الالعبني .يجب أن أكــون صــادقــا ،لم يحدث شــيء معني،
الالعب يتدرب في انتظار استدعاء من مدربه ،وعندما يصل يكون جاهزًا».
وكان موقف هازارد ،الذي أضاف إليه أنشيلوتي حالة بيل ،املوضوع الرئيسي
في مؤتمره الصحافي ،وأوضــح املــدرب أن قراراته رياضية ،وأشــاد باألجواء
السائدة في غرفة خلع املالبس رغم قلة مشاركة بعض الالعبني.
الحارس السنغالي المتألق ميندي (بيوس أوتومي إكبي /فرانس برس)

كأس العالم ،وبلوغ الدور ثمن النهائي في
النسخة املكسيكية ،وكان أيقونة «األسود»
فــي تلك الـفـتــرة ،وسحب البساط مــن تحت
أقدام نجوم عرب ُ
بالجملة ،مثل رابح ماجر
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ومـ ـحـ ـم ــود ال ـخ ـط ـي ــب امل ـص ــري
وعــزيــز بــودربــالــة املـغــربــي وآخــريــن بفضل
تصدياته التاريخية وشخصيته القيادية.
ومــن أفضل الـ ُـحــراس الذين مــروا في تاريخ
الكرة األفريقية ،وصنعوا ألنفسهم ولعالم
حـ ــراس امل ــرم ــى ت ــاري ـخ ــا ،ي ـبــرز اس ــم عـصــام
ال ـح ـض ــري وهـ ــو الـ ـح ــارس األس ـ ـطـ ــوري في
الـفـتــرة بــن عــامــي  1996و 2018الـتــي حقق
ف ـي ـه ــا إن ـ ـج ـ ــازات غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة .وي ـع ـت ـبــر

ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء فـ ــي مـ ـص ــر الـ ـحـ ـض ــري الـ ـح ــارس
األفضل في تاريخ الفراعنة عبر كل العصور،
بل من أفضل ُ 5حراس مرمى عرفتهم الكرة
األفــريـقـيــة ،فــالـحـضــري فــي رحـلـتــه الـكــرويــة
حـقــق كــل اإلن ـج ــازات الـتــي يبحث عنها أي
ـوال
الع ــب ،فـهــو ح ــارس املــرمــى األك ـثــر حـصـ ً
على لقب بطل كأس األمــم األفريقية ،برفقة
منتخب مصر ،برصيد  4م ــرات ،مــن بينها
 3مــرات متتالية أعــوام ،2010 ،2008 ،2006
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى امل ـش ــارك ــة بــرف ـقــة املـنـتـخــب
املصري في كأس العالم  ،2018وأصبح أكبر
حارس مرمى والعب بشكل عام ،يشارك في
م ـب ــاراة بـبـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم ،عـنــدمــا ظهر

السلة األميركية 50 :نقطة إلمبيد في  26دقيقة
تابع جويل إمبيد
عروضه القوية مع
فيالدلفيا في بطولة
الدوري األميركي

يسعى فريق فيالدلفيا لمتابعة الضغط على أندية المقدمة (تيم وارنر)Getty/

تعملق الع ــب االرت ـك ــاز الـكــامـيــرونــي جويل
إمـبـيــد بتسجيله  50نـقـطــة فــي أق ــل مــن 27
دقيقة (في  26.05دقيقة بالتحديد) ،ليقود
فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز لتحقيق
ال ـفــوز عـلــى ضـيـفــه أورالن ـ ــدو مــاجـيــك (123
  )110ف ــي م ـن ــاف ـس ــات دوري كـ ــرة الـسـلــةاألميركي للمحترفني.
يكتف إمبيد بمعادلة رقـمــه القياسي
ولــم
ِ
الشخصي من حيث عــدد النقاط ،بل حقق
أيضًا  12متابعة و 3صدات دفاعية (بلوك)
فــي لـقــاء نجح خــالــه فــي  17مــن محاوالته
الـ 23وفي  15رمية حرة من أصل  17رغم أنه
لم يخض ســوى  58ثانية في الربع الرابع
األخير.
وقبل املـبــاراة ســأل تايريس ماكسي زميله
الكاميروني «دور من ستلعب الليلة؟ شاك
ع ـمــاق ل ـي ـكــرز ال ـســابــق شــاك ـيــل أون ـي ــل؟ أو
ديـ ــرك ن ـجــم داالس ال ـســابــق األمل ــان ــي دي ــرك
نــوف ـي ـت ـس ـكــي؟» ،فــأجــابــه «س ــأك ــون جــويــل»
بـحـســب م ــا أف ــاد مــاكـســي بـعــد ال ـل ـقــاء الــذي
بــات فيه إمبيد ثالث العــب فقط فــي تاريخ
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س ـي ـك ـس ــرز ي ـس ـجــل  50ن ـق ـطــة أو أكـ ـث ــر فــي
أكـثــر مــن م ـب ــاراة ،وذل ــك بـعــد أل ــن أيـفــرســون
واألسطورة ويلت تشامبرالين.
كما أمسى الكاميروني أول العب منذ 1955
ُيسجل  50نقطة أو أكثر مع  10متابعات أو
أكثر في هــذا العدد من الدقائق في أرضية
امللعب .وبعدما وجد نفسه عرضة لصافرات
استهجان جمهوره خالل توجهه الى غرف
املالبس نتيجة إنهائه الشوط األول متخلفًا
 ،57-47ع ــاد سـيـسـكــرز ال ــى أرض ـي ــة امللعب
بـعــزيـمــة هــائـلــة وس ـجــل  17نـقـطــة مـقــابــل 6
فقط لضيفه في أول  5.05دقائق من الربع
الثالث ،بينها ثالثيتان من ماكسي.
واس ـت ـلــم إمـبـيــد امل ـب ــادرة بـعــد ذل ــك ف ــي ربــع
ّ
تسيده فريقه تمامًا وأنهاه لصالحه (- 47
 ،)23ليدخل الى الربع األخير متقدمًا (- 92
 )80إثر ثالثية من الكاميروني في آخر 25
ثانية .وعرف فريق املدرب دوك ريفرز كيف
يـحــافــظ عـلــى أفضليته حـتــى نـهــايــة اللقاء
رغم جلوس إمبيد على مقاعد البدالء طيلة
الربع األخير باستثناء مشاركته لـ  58ثانية

قاد النجم كايري
إيرفينغ فريقه بروكلين
نتس لفوز جديد

فـقــط ،لـيـخــرج فــي الـنـهــايــة ب ـفــوزه الـســادس
والـعـشــريــن للموسم فــي  44م ـبــاراة بفضل
مساهمة كل من توبياس هاريس ( 21نقطة)
وماكسي ( 14نقطة) .في املقابل ،مني فريق
ماجيك بخسارته ال ــ 38فــي  46مـبــاراة رغم
جهود مو بامبا ( 32نقطة) وشوما أوكيكي
( )18وجايلن ساغس ( 14مع  9متابعات و5
تمريرات حاسمة).
وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ق ـ ــاد الـ ـنـ ـج ــم ،ك ــاي ــري
إيرفينغ ،فريقه بروكلني نتس للفوز على
مـضـيـفــه واش ـن ـطــن وي ـ ـ ــزاردز (،)118 - 119
بـتـسـجـيـلــه  30نـقـطــة ف ــي أف ـضــل مـ ـب ــاراة له
مـنــذ أن ق ــرر الـفــريــق إعــادتــه إل ــى التشكيلة
فــي امل ـبــاريــات املـقــامــة خ ــارج الــديــار بعدما
اسـتـبـعــد ف ــي ب ــداي ــة امل ــوس ــم بـسـبــب رفـضــه
تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا.
ويسعى فريق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
للمنافسة على اللقب هذا املوسم وهو يحتل
حاليًا املركز الخامس في منافسات املنطقة
الشرقية ،ويــريــد التأهل بشكل مباشر إلى
األدوار اإلق ـص ــائ ـيــة .وم ــع ام ـتــاكــه العـبــن
ُمـمـيــزيــن عـلــى أرض امل ـل ـعــب ،يـمـكــن لفريق
سـيـكـســرز ال ـتــأهــل وم ـحــاولــة الـضـغــط على
املـتـصــدريــن مــن أج ــل مـحــاولــة خـطــف مركز
متقدم قبل نهاية منافسات الدوري ُاملنتظم،
وذلك من أجل الحصول على وضعية أفضل
ف ــي امل ـن ــاف ـس ــات اإلق ـص ــائ ـي ــة ،ل ـك ـســب مـيــزة
اللعب أكثر على أرضه.
(فرانس برس)

في لقاء مصر والسعودية وكان قد تخطى
وقتها الخامسة واألربعني .ونال الحضري
لـقــب أف ـضــل حـ ــارس مــرمــى ف ــي ك ــأس األم ــم
األفريقية  3مرات ،وهو من األرقام القياسية،
ك ـ ـمـ ــا ل ـ ـعـ ــب ألكـ ـ ـب ـ ــر األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة م ـ ـثـ ــل األه ـ ـلـ ــي
والزمالك محليًا ،وكذلك احترف في سيون
السويسري ،ونال معه لقب بطل الكأس.
وب ـ ـجـ ــانـ ــب مـ ـيـ ـن ــدي ونـ ــوكـ ــونـ ــو وال ـ ــزاك ـ ــي
والحضري ملعت مجموعة أخرى من ُحراس
املــرمــى داخ ــل مــاعــب الـكــرة األفــريـقـيــة ،عبر
م ـس ـت ــوي ــات مـ ـمـ ـي ــزة ،ف ــال ـك ــام ـي ــرون قــدمــت
أنـ ـ ـط ـ ــوان ب ـ ــل ،ال ـ ـ ــذي اح ـ ـتـ ــرف فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
املصري برفقة املقاولون العرب لفترة كما

خــاض تجربة احـتــرافـيــة فــي أوروبـ ــا ،وهو
الفائز بالكرة الفضية.
ويـظـهــر فــي ال ـصــورة ح ــارس س ــادس ،ولكنه
ص ـن ــع إمـ ـب ــراط ــوري ــة ت ــأل ـق ــه خ ـ ـ ــارج امل ــاع ــب
ال ـس ـمــراء م ــن خ ــال تـجــربــة اح ـت ــراف طــويـلــة،
كــان فيها الـحــارس األول لنادي ليفربول في
عـقــد الـثـمــانـيـنـيــات ،هــو الــزيـمـبــابــوي بــروس
غــروب ـيــار أح ــد أه ــم عـمــالـقــة ح ــراس ــة املــرمــى
األفــري ـق ـيــة .وخـ ــاض غــروب ـيــار م ــع لـيـفــربــول
مسيرة احترافية تاريخية ألي حارس مرمى
في العالم ،وشارك معه في أكثر من  600مباراة،
وح ـق ــق م ـعــه ل ـقــب ب ـطــل الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
 6م ـ ــرات ،ومـثـلـهــا ك ــأس االتـ ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي

بطال لكأس أوروب ــا لألندية أبطال
كما ُتــوج
ً
الـ ـك ــؤوس ووصـ ــل إل ــى ن ـهــائــي دوري أب ـطــال
أوروبـ ــا ،ولـكــن ضـعــف م ــردود منتخب بــاده
زيمبابوي حال دون تألقه دوليًا.
وهناك حارس مرمى سابع هو شكري الواعر
أسـطــورة حــراســة مرمى الـكــرة التونسية في
الـثـمــانـيـنـيــات والـتـسـعـيـنـيــات ،والـ ــذي صنع
مجدًا كبيرًا له مع منتخب تونس ،وساهم في
تأهله مرتني إلى كأس العالم ،وشارك أساسيًا
فــي نسخة  ،1998كما وصــل إلــى نهائي أمم
أفريقيا ،ونال مع الترجي التونسي أكثر من
 10بطوالت في رحلته معه ،وخــاض تجربة
احترافية في أوروبا أيضًا.

ّ
مذل لبوروسيا مونشنغالدباخ
كأس ألمانيا :خروج
ودع بوروسيا مونشنغالدباخ مسابقة كأس أملانيا لكرة القدم من ثمن النهائي
ّ
عقب خسارته املذلة أمــام مضيفه هانوفر من الــدرجــة الثانية بثالثة أهــداف
نظيفة ،فيما بلغ اليبزيغ ربع النهائي بفوزه على هانزا روستوك من الثانية
أيضًا بهدفني نظيفني .ويؤكد الخروج املخيب ملونشنغالدباخ صاحب املركز
الثاني عشر في منافسات «البوندسليغا» العروض املهزوزة والنتائج املخيبة
التي يحققها في اآلونة األخيرة آخرها خسارته أمام باير ليفركوزن (.)1 - 2
وكان مونشنغالدباخ أقصى بايرن ميونخ بطل أملانيا عن الدور الثاني بعدما
ألحق به خسارة قاسية بخمسة أهداف نظيفة في شهر أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي .فــي املقابل ،لحق هانوفر الــذي هبط إلــى الــدرجــة الثانية فــي موسم
 2019-2018بركب املتأهلني لدور الثمانية ،بعد يوم واحد على املفاجأة الكبرى
بخروج بوروسيا دورتموند حامل اللقب على يد سانت باولي من الدرجة
الثانية أيضًا .هذا وستشهد املسابقة تتويج بطل جديد للمرة األولــى منذ أن
فاز بها أينتراخت فرانكفورت في عام .2018

أستراليا المفتوحة :خروج موغوروزا وتأهل سابالينكا
ودعت النجمة اإلسبانية،
موغوروزا ،باكرًا،
منافسات بطولة أستراليا
هذا العام
ودعـ ـ ـ ــت الـ ــاع ـ ـبـ ــة اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة ،غ ــارب ـي ـن ــي
م ـ ـ ــوغ ـ ـ ــوروزا ،امل ـص ـن ـف ــة ث ــال ـث ــة فـ ــي ب ـطــولــة
أستراليا املفتوحة ،أولــى البطوالت األربــع
الكبرى في كــرة املـضــرب ،من الــدور الثاني
بخسارتها أمام الفرنسية أليزيه كورنيه (6
  )3و( ،)3 - 6في وقت تأهلت البيالروسيةأرينا سابالينكا الثانية والــروســي أنــدري
روبليف الخامس عند الرجال للدور الثالث.
وعــانــت م ــوغ ــوروزا ُامل ـتــوجــة بـلـقــب بطولة
«دبليو تي أيه» الختامية في نهاية املوسم
املاضي ،على إرسالها أمام كورنيه املصنفة
 61عــاملـيــا وخ ـســرت الـلـقــاء فــي ســاعــة و27
دقـيـقــة ،ل ـتــودع مــن ال ــدور الـثــانــي ألول مــرة
منذ  2018والثالثة في عشر مشاركات لها
فــي الـبـطــولــة األسـتــرالـيــة الـتــي وصـلــت إلــى
مباراتها النهائية عام  2020قبل أن تخسر
أمام األميركية صوفيا كينني.
وب ـ ـ ــررت ب ـط ـلــة م ـن ــاف ـس ــات ب ـط ــول ــة «روالن
غاروس» لعام  2016وويمبلدون لعام 2017
خروجها من الــدور الثاني ،بالقول« :كانت
بــدايــة عصيبة للعام بسبب مــا حصل مع

ف ــري ـق ــي (الـ ـت ــدريـ ـب ــي) .أص ـي ـب ــوا جـمـيـعـهــم
بفيروس «كورونا» قبل الوصول إلى هنا.
كنا مبتعدين عن بعضنا البعض ملــدة 15
يومًا .عانيت صعوبة في التحضيرات .كما
لم أكن في كامل جاهزيتي البدنية .لم تكن
التحضيرات النطالق املوسم مثالية».
وارتـ ـكـ ـب ــت ص ــاح ـب ــة ال ـ ـ ـ  28س ـن ــة  33خـطــأ
غـيــر مـبــاشــر مــا ســاهــم بشكل أســاســي في
خسارتها املــواجـهــة أم ــام كــورنـيــه (تحتفل
بميالدها الـ 32السبت) التي اعتبرت نفسها
بمثابة «ديناصور البطولة» ،وقالت إنها
«م ـت ــواج ــدة ه ـنــا م ـنــذ  16ع ــام ــا ،وبــالـتــالــي
خضت الكثير من املباريات وواجهت الكثير
من املواقف التي توجب علي تجاوزها».
ول ـ ــم ت ـك ــن مـ ـ ــوغـ ـ ــوروزا ال ـض ـح ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة
الــوح ـيــدة ي ــوم الـخـمـيــس ،إذ انـتـهــى أيـضــا
م ـ ـشـ ــوار اإلسـ ـت ــونـ ـي ــة ،أنـ ـي ــت ك ــون ـت ــاف ـي ــت،
ال ـســادســة عـنــد ال ـ ــدور ال ـثــانــي بـخـســارتـهــا
أمام الدنماركية الواعدة كالرا تاوسون (6
  )2و( )4 - 6بعد ارتـكــابـهــا  27خطأ غيرم ـبــاشــر .وتـ ـج ــاوزت ســابــالـيـنـكــا ارتـكــابـهــا
 19خ ـطــأ م ــزدوج ــا ف ــي اإلرسـ ـ ــال وعــوضــت
خسارتها املجموعة األولــى أمــام الصينية
وانغ شينيو املصنفة  100عامليًا وفازت (6
  )1و( )4 - 6و( ،)2 - 6لتبلغ الــدور الثالثللموسم الثاني تواليًا حيث ستتواجه مع
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الحادية
والثالثني والفائزة على الروسية ليودميال
سامسونوفا ( )2 - 6و(.)5 - 7

كما تأهلت لـلــدور الـثــالــث البولندية إيغا
شفيونتيك السابعة وبطلة روالن غاروس
ل ـ ـعـ ــام  2020ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا عـ ـل ــى م ـنــاف ـس ـت ـهــا
السويدية ريبيكا بيتيرسون ( )2 - 6و(6

  ،)2والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفاال ـع ــاش ــرة ب ـف ــوزه ــا بــالـنـتـيـجــة ذات ـه ــا على
األسترالية سامانتا ستوسور التي كانت
تخوض مشاركتها العشرين واألخيرة في

المخيبة في عام ( 2022باتريك هاميلتون)Getty/
موغوروزا تابعت انطالقتها ُ

بـطــولــة ب ــاده ــا ضـمــن مـنــافـســات ال ـف ــردي.
وقالت ابنة الـ  37سنة الفائزة بلقب بطولة
ف ــاش ـي ـن ــغ م ـ ـيـ ــدوز لـ ـع ــام  2011ل ـك ـن ـهــا لــم
تــذهــب فــي بطولة بــادهــا ألبـعــد مــن الــدور
الــرابــع ،إنها لــم تكن تحلم بتحقيق أفضل
مــا حققته« :ال يمكنني أن أطـلــب أكـثــر من
ذلــك .حظيت بالكثير من اللحظات الرائعة
هنا في أستراليا وحــول العالم .كــان األمر
مذهال».
ً
وفي منافسات فئة الرجال ،لم يجد روبليف
املصنف خامسًا صعوبة في حجز بطاقته
ل ـ ـلـ ــدور الـ ـث ــال ــث ب ـ ـفـ ــوزه عـ ـل ــى ال ـل ـي ـت ــوان ــي
ري ـ ـكـ ــارداس ب ـيــران ـك ـيــس ( )4 - 6و()2 - 6
و( - 6ص ـفــر) ،ويـلـتـقــي روبـلـيــف فــي ال ــدور
الثالث الكرواتي املخضرم مارين شيليتش
وص ـي ــف أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـتــوحــة ل ـع ــام 2018
وبطل فالشينغ ميدوز لعام  2014والفائز
بدوره على السلوفاكي نوربرت غومبوس
( )3 - 6( ،)3 - 6( ،)2 - 6و( )7 - 6و(.)6 - 8
كما وشهدت املنافسات نهاية مشوار الالعب
األرجـنـتـيـنــي ،ديـيـغــو شــوارتــزمــان ،صاحب
الترتيب ال ـ  13عند الــدور الثاني بخسارته
أمام األسترالي كريستوفر أوكونيل (،)6 - 7
( )4 - 6( ،)6 - 8و( ،)4 - 6في وقت فاز الالعب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،روبـ ـي ــرت ــو ب ــاوت ـي ـس ـت ــا أغ ـ ــوت،
صاحب املــركــز الخامس عشر على األملاني
فيليب كولشرايبر بثالث مجموعات نظيفة
( )1 - 6و( - 6صفر) و(.)3 - 6
(فرانس برس)

30

رياضة

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

صورة في خبر

قضية
بلغ منتخب مصر الدور الثاني لمسابقة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ،بعد
االنتصار على نظيره السوداني بهدف وحيد على ملعب «أحمدو أهيدجو»،
في إطار الجولة الثالثة واألخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة
القارية المقامة منافساتها حاليا في الكاميرون

هل اقترب من الرحيل؟
تعرض فريق بوروسيا دورتموند لضربة جديدة تمثلت باإلقصاء من منافسات بطولة
كأس أملانيا هذا املوسم ،وهو الخروج الذي جعل الفريق يودع تقريبًا جميع املسابقات
مع ابتعاده بفارق النقاط عن بايرن ميونخ في ال ــدوري .ويعني هــذا األمــر أن املهاجم
النرويجي إرلينغ هاالند ،واملطلوب في أكثر من فريق كبير ،بات ُمهددا باملغادرة في
نهاية موسم  ،2022-2021واالنتقال ربما إلــى ريــال مدريد أو برشلونة .فهل اقترب
هاالند بسبب النتائج السلبية لدورتموند من الرحيل ،أم أنه سيبقى وفيًا بعيدًا عن كل
النتائج التي حدثت منذ بداية املوسم حتى اآلن؟

ديربي النيل
يبتسم لمصر
القاهرة ـ العربي الجديد

ف ـ ــرض ـ ــت ع ـ ـ ـ ــدة ظ ـ ــواه ـ ــر ن ـف ـس ـهــا
على لـقــاء «الــديــربــي» ،ال ــذي جمع
ب ــن مـنـتـخـبــي م ـصــر والـ ـس ــودان،
وانـ ـتـ ـه ــى بـ ـف ــوز «الـ ـف ــراعـ ـن ــة» ع ـل ــى «ص ـق ــور
ال ـج ــدي ــان» ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة للمجموعة
الرابعة من بطولة كأس األمم األفريقية لكرة
القدم ُاملقامة حاليًا في الكاميرون ،وتستمر
حتى  6فبراير /شباط القادم .وجدد املنتخب
املصري تفوقه على الكرة السودانية ،وحقق
فوزه الثاني على التوالي في أقل من شهرين،
بعدما فاز ببطولة كأس العرب  2021في قطر
على السودان بخمسة أهداف مقابل ال شيء،
وكذلك حقق الفوز األول على السودان منذ 14
عامًا بعد آخر لقاء جمع بينهما في البطولة
القارية ،حينما فاز «الفراعنة» أيضًا بثالثة
أه ـ ـ ــداف م ـق ــاب ــل ال شـ ـ ــيء .وح ـص ــد املـنـتـخــب
املصري بطاقة العبور إلى الدور ُثمن النهائي،
لـيـصـبــح ث ــان ــي امل ـن ـت ـخ ـبــات ال ـعــرب ـيــة ت ــأه ـ ًـا،
وم ــواص ـ ًـا الــرحـلــة الصعبة ص ــوب املنافسة
على اللقب ،بعدما نال منتخب املغرب أولى
الـبـطــاقــات عبر املجموعة الثالثة برصيد 7
ن ـقــاط .ورف ــع املـنـتـخــب امل ـصــري رص ـيــده إلــى
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منتخب مصر ّ
حل
وصيفًا للمجموعة
برصيد  6نقاط
 6ن ـقــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي ،خـلــف نيجيريا
املتصدرة برصيد  9نقاط (عالمة كاملة) ،بعد
الفوز على غينيا بيساو بهدفني دون رد في
الجولة األخ ـيــرة ،مــن فــوزيــن وخ ـســارة ،فيما
تـجـمــد رص ـيــد الـ ـس ــودان عـنــد نـقـطــة واح ــدة،
وهــو رصيد غينيا بيساو .ويــديــن املنتخب
املـصــري فــي انـتـصــاره إلــى تــألــق محمد عبد
املـنـعــم قـلــب ال ــدف ــاع ال ــواع ــد ،وصــاحــب هــدف
الفوز ،وأكبر مكاسب اللقاء ،وهو ُاملدافع ابن
الثانية والعشرين مــن عمره الــذي نجح في
ّ
وسجل
تثبيت أقدامه في التشكيلة املصرية،
فــي أول لـقــاء يـشــارك بــه أســاسـيــا ،وك ــان ذلك
فــي الدقيقة  35مــن عمر الـلـقــاء .ولــم نشاهد
م ـن ـت ـخــب م ـص ــر ف ــي م ــواج ـه ــات ــه الـ ـث ــاث فــي
الـ ــدور األول أم ــام نيجيريا وغـيـنـيــا بيساو
وال ـس ــودان ،يعتمد على روح املجموعة ،في

نيجيريا بالعالمة الكاملة

شهدت المجموعة الرابعة ،حسم منتخب نيجيريا الصدارة مع تحقيق
العالمة الكاملة « 9نقاط من  3مباريات» ،بعد فوز «النسور الخضر» على
غينيا بيساو بهدفين مقابل ال شيء .وسجل ثنائية «النسور الخضر» كل
من عمر صادق ووليام إيكونغ .وبات المنتخب النيجيري هو الفريق
الوحيد الذي حقق العالمة الكاملة ،وحصد  3انتصارات في  3مباريات
متتالية خالل الدور األول ،وهو ما يحسب للمدرب الوطني أوغستين
إيغوافين ،الذي يعمل بشكل مؤقت.

الــوقــت ال ــذي كــان فيه هــذا الـعــامــل اإليجابي
أب ــرز مــا يميز منتخبات مـصــر ،وخصوصًا
على مستوى البطولة األفريقية.
صالح يعود للصيام التهديفي

وعاد محمد صالح (  29عامًا) نجم ليفربول
اإلن ـك ـل ـي ــزي وق ــائ ــد امل ـن ـت ـخــب املـ ـص ــري ،إلــى
الصيام التهديفي من جديد ،وعجز عن هز
ش ـب ــاك امل ـن ـت ـخــب الـ ـس ــودان ــي ،رغ ــم حـصــولــه
على أكثر مــن محاولة ،وظهر عليه التسرع
غـيــر امل ـع ـتــاد ،بـخــاف العصبية فــي الـكــرات
امل ـش ـتــركــة ،لـيـكـتـفــي ص ــاح بـتـسـجـيــل هــدف
واحـ ــد لـلـمـنـتـخــب امل ـص ــري ف ــي ال ـ ــدور األول
ل ـل ـب ـطــولــة .وي ـس ـت ـحــق امل ـن ـت ـخــب ال ـس ــودان ــي
اإلش ــادة رغــم الـخـســارة ،بعدما ظهر بفريق
جديد وروح جــديــدة وم ــدرب جــديــد ،بعد أن
قدم خالل الــدور األول ،بشكل عام ،مجموعة
واعدة من الالعبني ،مثل ياسني حامد ومحمد
مصطفى وعـبــد ال ــرزاق عـبــد الـ ــرؤوف ،وهــي
مجموعة صغيرة السن ،فرضت نفسها بقوة
خالل املباراة والبطولة ،وباتت أمل السودان
ف ــي ت ـقــديــم مـسـتـقـبــل رائ ـ ــع خـ ــال ال ـس ـنــوات
القادمة ،وهو ما يحسب للمدرب ُبرهان ّ
تيه
املدير الفني الذي أجرى تغييرات عديدة في
قائمته بعد توليه املسؤولية ،واستبعد %70
من املجموعة التي خاضت كأس العرب .كما
يحسب للسودان األداء الدفاعي فــي اللقاء،
والظهور في صورة الندية لكبار املهاجمني،
مـ ـث ــل مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ــاح ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى م ـح ـم ــد،
مهاجم غلطة سراي التركي ،وعمر مرموش
العــب شتوتغارت األملــانــي ،وهــو أمــر افتقده
السودان في كأس العرب ،وخسر بخماسية
أمام «رديف املنتخب املصري» وقتها ،وقدم
أداء دفاعيًا بالغ السوء في اللقاء.
ً
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد كـ ــارلـ ــوس كـ ـي ــروش امل ــدي ــر
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب امل ـ ـص ـ ــري ،فـ ــي امل ــؤت ـم ــر
الصحافي ،أن فريقه قدم صورة ُمميزة أمام
ال ـســودان تختلف عــن لـقــاءي غينيا بيساو
ونـيـجـيــريــا .وق ــال إن «طــري ـقــة الـلـعــب كــانــت
سهلة واألس ـلــوب ُمميز ،اعتمدنا على بناء
الهجمات مــن الخلف واالخ ـتــراق مــن طرفي
امللعب والوصول ملنطقة الجزاء بأقل عدد من
التمريرات ،ونجحنا في التصدي للهجمات
السودانية املرتدة ،تمركز العبينا في أرض
امللعب كــان جـيـدًا ،ووصلنا إلــى املــرمــى عدة
مرات ولم نوفق في التسجيل ،بخالف هدف
محمد عبد املنعم الذي جاء في توقيت جيد
ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـش ــوط األول ،الـ ــذي تـسـيــدنــاه
بشكل كــامــل ،وكنا األق ــرب للتسجيل دائمًا،
وهو أمر إيجابي في اللقاء الذي اعتمد فيه
ُاملنافس على الهجمات املرتدة» .وتابع املدرب
البرتغالي« :مــن يتابع األداء جـيـدًا يجد أن
املنتخب املصري كانت لديه أكثر من فرصة
للتسجيل ول ــم يـحــالـفــه الـتــوفـيــق ،وفــرضـنــا
أس ـلــوب ـنــا ،وك ـنــا األف ـض ــل ف ــي أرض املـلـعــب،

على هامش الحدث
تعادل ليون وأطلس في الدوري المكسيكي
تعادل ليون مع ضيفه حامل اللقب أطلس ( )1 - 1في مباراة مؤجلة من الجولة األولى في
مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم (كالوسورا  .)2022تقدم اإلكــوادوري أنخل
مينا لليون (د )22.من ضربة جزاء ثم أدرك إدغار زالديفار التعادل ألطلس (د .)51.وبهذا
التعادل يحل أطلس في املركز السادس بأربع نقاط بينما يحتل ليون املركز العاشر
بنقطتني في الترتيب الذي يتصدره بوماس أونام بست نقاط.

ون ـس ـت ـحــق الـ ـف ــوز وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـن ـقــاط
الـثــاث ،هي نتيجة عــادلــة» .وأنهى كيروش
حــديـثــه بالتأكيد عـلــى أن املنتخب املـصــري
سيتطور بشكل أفضل مع مباراة الدور ُثمن
الـنـهــائــي ،وب ــدء مــرحـلــة األدوار اإلقـصــائـيــة،
ويـضــع على رأس األولــويــات ُاملـنــافـســة على
لقب بطل ُأمم أفريقيا .في ُاملقابل ،أكد ُبرهان

ّ
تيه املــديــر الفني ملنتخب ال ـســودان ،أن لديه
املزيد من العمل رفقة كتيبته ،رغــم الخروج
األمم األفريقية.
من الدور األول لبطولة كأس ُ
وق ــال تـ ّـيــه« :الـفـتــرة الـقــادمــة ستحمل املــزيــد
من التحديات ،سنتحدث عن كل التفاصيل
في املستقبل ،لدينا فريق واعــد تم اكتشافه
في بطولة ُأمــم أفريقيا وقــدم عروضًا رائعة

أمام مصر ونيجيريا وغينيا بيساو ،وعانى
ف ـق ــط مـ ــن س ـ ــوء ال ـت ــوف ـي ــق وقـ ـل ــة الـ ـخـ ـب ــرات،
وه ــو أم ــر طـبـيـعــي ف ــي ظ ــل م ـشــاركــة ال ـق ــوام
األســاســي ألول مــرة في بطولة قارية كبرى،
مثل كأس األمم األفريقية ،وترك ذكرى طيبة
فــي الـكــامـيــرون» .ويــأتــي حــديــث ُبــرهــان ّ
تيه
بعد الدعوات الجماهيرية السودانية ،التي

طالبت االتحاد املحلي لكرة القدم بضرورة
اإلبقاء على املدير الفني الــذي تحسن األداء
تحت قيادته في بطولة كأس األمم األفريقية،
بـعــد تــولـيــه املـســؤولـيــة قـبــل أســابـيــع قليلة،
عقب االنهيار الذي صاحب مشاركة «صقور
الجديان» تحت قيادة املدرب السابق فيلود
املقال من منصبه.

منتخب مصر
بلغ الدور الثاني
للبطولة (أولريك
بيديرسون)Getty/

وجه رياضي

فيرناندي ميندي
يتألق مدافع
منتخب غينيا
بيساو ،فيرناندي
ميندي مع
بالده في كأس
األمم األفريقية
لكرة القدم
التي تحتضنها
الكاميرون

زهير ورد

شهدت مسيرة فيرناندي ميندي ( 27عامًا) ،مدافع منتخب
غينيا بيساو ،أزمات عديدة تؤكد أن الثقة بالنفس واإليمان
بالقدرات سالح كل الالعبني من أجل تحقيق نتائج باهرة
تمكنهم من الحضور في بطوالت قوية مثل كأس أفريقيا،
خاصة بعد كل املعاناة التي واجهها قبل عامني.
ّ
وذكر ميندي في حوار مع موقع «فوت أماتور» الفرنسي ،أن
فريق أنجييه الفرنسي ،رصــده في إحــدى املباريات وطلب
منه الخضوع لالختبار ،وقد تجاوز االختبار األول بنجاح
وتم اختياره ضمن ثالثة العبني وقع عليهم االختيار.
وتـلـقــى مـيـنــدي م ـفــاجــأة غـيــر سـ ــارة ،عـنــدمــا ق ـ ّـرر أنجييه
لكنه تمتع بفرصة جديدة حني أعلمه صديقه
االستغناء عنهّ ،
ّ
بــأن فريق فالشوا الــذي ينشط في قسم الهواة ،يبحث عن

العــب بخصاله ،وفـعـ ًـا فقد انـضــم إلــى الفريق فــي ،2014
وقد تعرض إلصابة خطيرة ،جعلته ال يشارك في املباريات
خالل املوسم األول ،قبل أن يظهر في املوسم الثاني ويقدم
ّ
مستوى جيدًا .لكن ذلــك لم يكن كافيًا من أجــل مساعدته
على تجاوز املشاكل التي يعاني منها بما ّأنه كان يحصل
على  380يورو شهريًا وهو مبلغ ال يكفي لتغطية حاجياته
املـتــزايــدة .وهــذا الــوضــع دفعه إلــى البحث عــن عمل إضافي
يساعده في تغطية نفقاته ،إذ اشتغل لفترة في أحد املصانع
لواحدة من أكبر الشركات في العالم في صناعة الشاحنات
الثقيلة ،وذل ــك بـهــدف تــأمــن قــوتــه وقــد كــان عمله مساعدًا
ومرهقًا ويتطلب مجهودًا بدنيًا.
خالل مناسبتني ،خضع ميندي إلى اختبار يقام في مدينة
نــانــت الفرنسية سـنــويــا لـكــن مــن دون أن يــوفــق فــي الـفــوز
بالفرصة التي ينتظرها ،قبل أن يقترح عليه أحد الالعبني

ّ
واضطر
الخضوع الختبار مع فريق محترف في اسكتلندا.
ميندي إلــى إخفاء سفره عن فريقه وكذلك عن املسؤولني
في املصنع الذي كان يشتغل فيه خوفًا من رفضهم السماح
له بالخضوع لالختبار ،وبالتالي تضيع عنه فرصة قد ال
تتكرر مجددًا .وتمكن من اجتياز االختبار بنجاح ليتعاقد
لكنه واجــه صعوبات
مع فريق روفـيــرز في الــدرجــة الثانية ّ
كبيرة ،وطلب الرحيل عن النادي لينتقل إلى فريق في القسم
الخامس قبل أن يعود هذا املوسم إلى روفيرز ويلعب بشكل
منتظم ،ما ساعده على الحصول على االلتحاق بمنتخب
غينيا بيساو ويتمتع بفرصة املشاركة في كأس أفريقيا،
وفي ظرف قصير أصبح العبًا دوليًا ومحترفًا بعد املعاناة
التي واجهها في بداية مسيرته ،غير ّأنه لم يلعب أساسيًا في
كأس أفريقيا وكان احتياطيًا في أول مبارتني ،لكن األهم هو
الحضور في مثل هذه البطوالت.

إنتر إلى ربع نهائي الكأس بانتصار صعب على إمبولي
حجز فريق إنتر ميالن مقعده في دور الثمانية
ف ــي م ـنــافـســات ك ــأس إي ـطــال ـيــا بــان ـت ـصــار بشق
األنـفــس على ضيفه إمبولي ( )2-3بعد تمديد
املباراة لشوطني إضافيني ،وذلك في املباراة التي
أقيمت على ملعب (جوزيبي مياتزا) ضمن دور
ال ــ .16دخــل «الـنـيــراتــزوري» لالستراحة متفوقًا
بأفضلية الهدف الذي حمل توقيع النجم التشيلي
أليكسيس سانشيز فــي الدقيقة  ،13ولكن في
الدقيقة  ،61نجح الـضـيــوف فــي إدراك التعادل
بـفـضــل الع ــب الــوســط األل ـبــانــي نــديــن بــايــرامــي.
ثم استمرت بعدها «ريمونتادا» إمبولي لتسفر
عن هدف آخر في الدقيقة  76بمساعدة النيران
الصديقة عــن طــريــق الـحــارس الــرومــانــي الشاب
أندري رادو .وعندما كانت املباراة تدخل منعطفها األخير ،تأجل حسم التأهل لألشواط
اإلضافية بهدف التعادل القاتل إلنتر في الوقت املحتسب بدال من الضائع بتوقيع أندريا
رانوكيا .وفي آخر دقائق الشوط اإلضافي األول ،سجل ستيفانو سينسي هدف تأهل
إنتر الثالث .وبهذا الفوز العصيب ،يلتحق فريق املدرب سيموني إنزاغي بركب املتأهلني
لدور الثمانية بعد كل من يوفنتوس وساسولو وفيورنتينا وأتالنتا وميالن والتسيو.
فالنسيا يحرم إشبيلية من مطاردة «الملكي» بتعادل إيجابي
فشل إشبيلية في مواصلة تضييق الخناق على املتصدر ريال مدريد بتعادله إيجابيًا
خ ــارج قــواعــده أم ــام فالنسيا بـهــدف ملثله ضـمــن الـجــولــة الـ ــ 21مــن مـنــافـســات ال ــدوري
اإلسباني .وتكفل أصحاب األرض بتسجيل هدفي املـبــاراة ،حيث جــاء هــدف االفتتاح
املبكر بعد  7دقائق من صافرة البداية عن طريق النيران الصديقة بهدف املدافع الفرنسي
مختار دياخابي بالخطأ في مرماه .ولكن قبل دقيقة من نهاية الوقت األصلي للشوط
األول ،أدرك النجم البرتغالي غونزالو جيديس التعادل لفالنسيا .وتوقفت بهذه النتيجة
انتصارات الفريق «األندلسي» في «الليغا» في آخر جولتني ،كما أن التعادل يأتي ليعمق
جراحه بعد أيام من خسارته على يد الجار ريال بيتيس ( )1-2وتوديع كأس امللك من
ثمن النهائي .وبعد أن خاض نفس عدد مباريات النادي «امللكي» ،بات الفارق الذي يفصله
عن الفريق امللكي  4نقاط ،إذ أصبح رصيد إشبيلية  45نقطة في املركز الثاني.
مانشستر يونايتد يفوز على برينتفورد في «البريميرليغ»
فاز مانشستر يونايتد ( )1 - 3على برينتفورد
فــي الـجــولــة  17فــي ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املمتاز
لـكــرة الـقــدم .أح ــرز انـتــونــي أالنـغــا الـهــدف األول
لـيــونــاتـيــد ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،55وأض ـ ــاف مــاســون
غرينوود الهدف الثاني في الدقيقة  ،62ثم سجل
مــاركــوس راشـفــورد الهدف الثالث في الدقيقة
 ،77بينما أح ــرز إي ـفــان تــونــي ه ــدف أصـحــاب
األرض الوحيد في الدقيقة  .85وبهذه النتيجة
رفــع يونايتد رصيده إلــى  25نقطة في املركز
السابع في حني توقف رصيد برينتفورد عند
 23نقطة في املركز الـ.14
سوسييداد يُعمق جراح أتلتيكو ويطيح به خارج كأس الملك
دق ريال سوسييداد مسمارًا آخر في جسد أتلتيكو مدريد الجريح بعد أن أطاح به من
دور الـ 16من منافسات كأس ملك إسبانيا بالفوز عليه بهدفني دون رد ،في اللقاء الذي
احتضنه ملعب (ريالي أرينا) في سان سيباستيان .وسجل الفريق «الباسكي هدفًا في
كل شوط .وبهذا الفوز التحق سوسييداد بركب املتأهلني لدور الثمانية :ريال مايوركا
وقــادش ورايــو فاييكانو وفالنسيا ،وريــال بيتيس .كما وازدادت مشاكل فريق املدرب
دييغو سيميوني هذا املوسم ،حيث أن الفريق تكبد خسارة منذ أيام في نصف نهائي
كأس السوبر اإلسباني في الرياض ( )1-2على يد أتلتيك بلباو ،وقبلها تعادل في الدوري
اإلسباني ( )2-2أمام فياريال.
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هوامش

مهما كان كثير من األطعمة التي نتناولها مفيدًا وصحيًا ،مثل الخضار والفاكهة والحبوب والبقوليات ،إال أنه تبقى فيها مواد
غير مفيدة ،بل وتحارب العناصر الصحية فيها

تحول الليكتينات الموجودة في الطماطم دون امتصاص العناصر الغذائية (فرانس برس)

مضادات المغذيات
كيف نقلل منها في األطعمة؟
يارا حسين

مـ ـض ــادات األغ ــذي ــة ه ــي مــرك ـبــات
ن ـب ــات ـي ــة ت ـت ــوف ــر فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
األطعمة ،وتقلل مــن قــدرة الجسم
ع ـ ـلـ ــى ام ـ ـت ـ ـصـ ــاص ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
األساسية .ما هي أنواع مضادات األغذية؟
وكيف نقلل ،أو نتخلص من هذه املواد عند
تحضير وجبات الطعام؟ تشمل مضادات
التغذية ما يلي:
الـفـيـتــات (حـمــض الـفـيـتـيــك) :يــوجــد بشكل
أساسي في البذور والحبوب والبقوليات.
وتقلل الفيتات من امتصاص املعادن ،مثل
الحديد والزنك واملغنيسيوم والكالسيوم.
الليكتينات :توجد في البذور والبقوليات
وال ـح ـب ــوب والـ ـخـ ـض ــروات ،م ـثــل الـطـمــاطــم
وال ـف ـل ـف ــل ،وقـ ــد ت ـت ــداخ ــل ال ـل ـي ـك ـت ـي ـنــات مــع
امتصاص العناصر الغذائية.
الـتــانـيـنــات (ال ـع ـفــص) :وه ــي م ـســؤولــة عن
بعض ألــوان ونكهات الطعام ،مثل الشاي
والـقـهــوة ،والـعــديــد مــن املـكـســرات والـبــذور
وال ـب ـقــول ـيــات والـ ـت ــواب ــل .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
أنـهــا فـئــة مــن م ــادة الـبــولـيـفـيـنــول املـضــادة
لــأكـســدة ،قــد تعمل كـمـضــادات للمغذيات

ألنـهــا يمكن أن تمنع امـتـصــاص الـحــديــد.
مثبطات البروتياز :توجد على نطاق واسع
بني النباتات ،خاصة في البذور والحبوب
والبقوليات ،وتتداخل مع هضم البروتني
عن طريق تثبيط األنزيمات الهاضمة.
األوكساالت :توجد األوكساالت في العديد
من البقوليات ونخالة القمح والخضروات
ذات الـلــون األخـضــر الــداكــن مثل السبانخ.
وت ــرتـ ـب ــط األوك ـ ـ ـسـ ـ ــاالت ب ــال ـك ــال ـس ـي ــوم فــي
الـجـهــاز الهضمي وتمنع امتصاصه وقد
تسبب حصوات الكلى.
إذن ،كيف نتخلص مــن م ـضــادات األغــذيــة
عند تحضير الطعام؟
النقع

يؤدي نقع الفاصوليا والبقوليات األخرى
فــي امل ــاء ط ــوال الـلـيــل إل ــى تحسني قيمتها
الغذائية ،إذ تتوفر معظم مضادات التغذية
في القشرة وهي قابلة للذوبان في املاء .وقد
وجد أن النقع يقلل من الفيتات ومثبطات
األنــزيــم البروتيني والليكتني والتانينات
وأوك ـ ـ ـسـ ـ ــاالت الـ ـك ــالـ ـسـ ـي ــوم .ف ـع ـل ــى سـبـيــل
املثال ،أدى النقع ملدة  12ساعة إلى تقليل
محتوى الفيتات في البازالء بنسبة تصل

إلــى  .%9ويقلل الليكتني بنسبة ،%50-38
وال ـتــان ـي ـنــات بـنـسـبــة  %25-13ومـثـبـطــات
األنــزيــم الـبــروتـيـنــي بنسبة  ،%30-28كما
أن نقع الخضار الورقية قد يساهم بتقليل
األوك ـس ــاالت .وقــد يعتمد تقليل مـضــادات
الـتـغــذيــة عـلــى ن ــوع الـبـقــولـيــات ،فبالنسبة
للفاصوليا الحمراء وفول الصويا والفول،
يقلل النقع من مثبطات األنزيم البروتيني
ً
بدرجة طفيفة فقط .ويستخدم النقع عادة
مع طرق أخرى ،مثل التخمير والطهي.
اإلنبات

أثناء إنبات البذور والحبوب والبقوليات
تـحــدث تـغـيـيــرات داخ ــل ال ـبــذرة ت ــؤدي إلــى
ت ـح ـل ــل ب ـع ــض م ـ ـضـ ــادات امل ـ ـغـ ــذيـ ــات .وق ــد
وج ــدت ال ــدراس ــات أن اإلن ـبــات يقلل نسبة
الفيتات بنسبة  %81-37في أنواع مختلفة
من الحبوب والبقوليات ،بينما يؤدي إلى
انـخـفــاض طفيف فــي الليكتني ومثبطات
البروتياز.

باختصار
يمكن أن تؤدي الحرارة
العالية ،خاصة عند
الغليان ،إلى تدهور
مضادات املغذيات ،مثل
الليكتني والتانينات
ومثبطات األنزيم
البروتيني
■■■
تساهم عملية تخمير
مختلف أنواع الحبوب
والبقوليات في تحطيم
الفيتات والليكتني
بشكل فعال
■■■
أدى النقع واإلنبات
والتخمير إلى خفض
نسبة الفيتات في
الكينوا بنسبة ،%98
كما أدى نقع البازالء
وغليها إلى انخفاض
الليكتني والتانينات
ومثبطات البروتياز
بنسبة %100-98

التخمير

ت ـس ــاه ــم ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ـم ـيــر م ـخ ـت ـلــف أن ـ ــواع
الحبوب والبقوليات في تحطيم الفيتات

والليكتني بشكل فعال؛ فعلى سبيل املثال،
ـؤدي تخمير الفاصوليا البنية املنقوعة
يـ ً
مسبقا ملدة  48ساعة في انخفاض الفيتات
ب ـن ـس ـبــة  .%88وتـ ـق ــوم بـعـمـلـيــة الـتـخـمـيــر
الـكــائـنــات الـحـيــة الــدقـيـقــة ،مـثــل البكتيريا
أو الخميرة ،حيث تهضم الكربوهيدرات
املوجودة في الطعام.
الغليان

يمكن أن تؤدي الحرارة العالية ،خاصة عند
الـغـلـيــان ،إل ــى تــدهــور م ـضــادات املـغــذيــات،
مثل الليكتني والتانينات ومثبطات األنزيم
ال ـب ــروت ـي ـن ــي .وأظـ ـه ــرت إح ـ ــدى ال ــدراس ــات
أن غـلــي ال ـب ــازالء مل ــدة  80دقـيـقــة ،يقلل من
مثبطات األنــزيــم البروتيني بنسبة ،%70
والليكتني بنسبة  ،%79والـتــانــن بنسبة
 .%69كما أن الغليان يقلل مــن أوكـســاالت
الـكــالـسـيــوم بنسبة  %87-19فــي الخضار
الــورق ـيــة ال ـخ ـض ــراء ،ف ــي ح ــن أن التبخير
وال ـط ـبــخ بــاسـتـخــدام ال ـفــرن لـيـســا فـعــالــن.
وبشكل عام وقت الطهي األطول يؤدي إلى
انخفاض أكبر في مضادات املغذيات.
مزيج من الطرق السابقة

ي ـم ـكــن أن ي ـ ــؤدي ال ـج ـمــع ب ــن ال ـع ــدي ــد من
تقليل مضادات التغذية بشكل
الطرق إلى ً
ك ـب ـيــر ،وأح ـي ــان ــا بـشـكــل ك ــام ــل .م ـث ــا ،أدى
النقع واإلنبات والتخمير إلى خفض نسبة
الفيتات في الكينوا بنسبة  ،%98كما أدى
نقع البازالء وغليها إلى انخفاض الليكتني
والـتــانـيـنــات ومـثـبـطــات الـبــروتـيــاز بنسبة
 ،%100-98وأدت عـمـلـيــة إن ـب ــات وتخمير
الذرة إلى تحلل الفايتات بالكامل تقريبًا.

وأخيرًا
محمد الجالوس ...وصوًال إلى األقصر
معن البياري

ط ــوال تـجــربـتــه الـفـنـيــة ال ـتــي تـمـتــد إل ــى نـحــو أربـعــن
عــامــا ،وباستثناء بداياته وبــواكـيــره األول ــى ،يحضر
أطوار تضم
التشكيلي األردني ،محمد الجالوس ،في
ٍ
مشاريع يعكف عليها ،تجتمع فيها عديد من لوحاته
بـخـيــارات جمالية تستنفر طاقته ومخيلته ،إلــى أن
ّ
يستجد في باله مشروع آخر ،برهانات فنية مغايرة،
ُ
تنعطف إليها إيـقــاعــات فرشاته وضــربــاتــه اللونية.
وم ــع تـتــالــي تـجــاريـبــه وت ـنــوي ـعــات ان ـت ـقــاالتــه املـحــض
وتعدد موضوعاتهّ ،
إبداعية ّ
يتبدى أن مقادير ظاهرة
مــن القلق تقيم مــع محمد الـجــالــوس ،تــواكــب أقمشة
لوحاته وسطوحاتها الخشنة والـنــاعـمــة ،وأخشابه
وجــداريــاتــه ،وك ــذا ألــوانــه الــداكـنــة واألخ ــرى املشرقة.
من تقليدي الكالم أن يقال إن هذا هو قلق أي فنان
مثابر ،غير أن األدق فــي شــأن صديقنا الـقــول إنها
ٍ ُ
حاالت تالحقه ،ال يصير في وسعه
استغراقاته في
ٍ
أن يغادرها ،وقد قال ّ
مرة إن لوحته لم توصله يوما
إلــى اليقني .وفــي األثـنــاء ،يــأخــذه االنـصــراف إلــى هذا
ٌ
دأب وتأمل
املشروع ،قبل أن يشغله مشروع آخر ،إلى ٍ
ُ
ـراءات .ولكن يحدث
كثيرين ،فضال عن
مطالعات وقـ ٍ
ٍ
َ
مكوثه فــي هــذه الفكرة أو تلك ط ــارئ ملحّ
أن يقطع
لشحنة
يفاجئ مخيلته ومداركه ،فيستجيب له ،دفعا
ٍ
ما غشيت حشاياه .ولعل من هذا القبيل تلك الرعشة

التي جعلته ُ
يخرج عن شغله الــذي يعكف عليه منذ
ّ
شهور ،في مرسمه في حي الشميساني في عمان،
تـهـيـئــة مل ـع ــرض م ـش ـتــرك مــرت ـقــب ف ــي م ـ ــارس /آذار
ُ
سيحضر فيه اسـتـيـحـ ٌـاء للخط
املقبل فـ
ـي الــدوحــةً ،
ّ
ً
ال ـعــربــي ،مل ــا أن ـجــز لــوحــة م ـف ــردة مــن وح ــي شجاعة
األسرى الفلسطينيني الستة عند هروبهم من سجن
جـلـبــوع اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول املــاضــي.
لقد بــدا أن ن ـ ً
ـداء غافل الجالوس ف ـ ّـأداه ،فكانت لوحة
ّ
النفق ّ
الفوهة ،والفوهات الصغرى التي تنطق بوعود
الحرية والـخــاص ،فيما رخــاوة جــدار السجن تعبر
عنها خيوط مما قد يكون حديدا أو غيره ،واللونان
الرمادي واألصفر غالبان ،ويوحيان بما يوحيان به،
التموجات في أسفل اللوحة كأنها ّ
فيما ّ
تحدث الناظر
إليها عن حرية قادمة ،لها أوتارها وأنغامها.
نــداء من صف ٍة أخــرى ،أعتق مما أجابته اللوحة الثرية
باملغازي تلك ،ألـ ّـح عليه في زيارته مدينة األقصر في
صعيد مصر ،مشاركا في سيمبوزيوم فيها قبل ستة
أع ــوام ،حتى عــاد إليها فــي مناسبة تشكيلية أخــرى،
فـسـيـطــرت الطبيعة هـنــاك عـلــى ح ـ ّ
ـواس ــه ،هـنــاك حيث
ّ
مساحات خالبة وديـعــة ،وســاحــرة ،تشع بــالــدفء مع
األرض والشجر والفضاء ،فأجاب َ
النداء بإنجاز لوحات
معرضه «سحر البر الغربي» ،املستضاف في غاليري
بيكاسو إيست في القاهرة منذ  9يناير /كانون الثاني
الجاري إلى  30منه ،اجتهد فيها ُمختبرا إمكاناته في

استثارة ما يشعل اإلحساس باملكان ،وليس اإلنشغال
بــرس ـمــه ك ـمــا ال ـفــوتــوغــراف ـيــا .ق ــال إن ــه وق ــع ف ــي غ ــرام
األقصر ،وأعادته إلى بئر الحب العميقة .بدا احتفاليا
بمشهدي ٍة لوني ٍة مغوية ،مدفوعا ٍّ
بحب ظــاهــر ،ليلقى
الـنــاظــر فــي الـلــوحــات ً ،ولــو عــن بعد كما حــال صاحب
هذه الكلمات ،حميمية تدهشه ،تريحه بتعبير أبسط،
ّ
املتجول
ـودع املتأمل فيها،
بل إن هذه اللوحات ربما تـ ِ
ّ
في بريتها وفطريتهاّ ،
السر في املكان الذي تشخصه.
ّ
ال يجد محمد الجالوس نفسه رسام مدن ،هو الذي
لوحات ،فيها إتقان العارف بأسرار املدن،
استوحى
ٍ
مما رآه في الفحيص ( )1991والسلط في األردن،
والقدس ونابلس في فلسطني ( ،)2008وال يعرف
مدينة ستغافله بعد األقصر .وإذا كان قد أنجز
أي
ٍ

كل لوحات الجالوس
التي شوهدت في عدة
معارض في العالم مثقلة
باألسئلة والمعاني...

إبداعاته هذه بعد مشاهدات ،فإن لوحاته في معرضه
ً
انتماء
«أبواب  ،)2019( »48كانت مضاءة بمعايشة
ٍ
داكنة غالبة فيها،
ووجدان واستذكار ،فبدت ،بألوان
ٍ
بخشونة ظاهرة على سطوحها ،وبالنافر واملنبسط
ٍ
والصلد والرخو ،وبحضور أقفال ومسامير وألواح
خشب ،وبالذي تظهره مما خلف األبواب من معيش
مكان من النسيان.
البيت ،كأنها تحمي انتسابا إلى
ٍ
كأنها ،بتعبير أقــل تــوريــة ،إنـهــا تــرســم مقطعا من
ذاكــرة فلسطينية في واح ــد ٍة من مطارح تغريبتها
امل ــدي ــدة ،وال ـتــي ينتسب مـحـمــد ال ـجــالــوس (مــوالـيــد
جيل تال لبدايتها.
 )1960إلى ٍ
األبواب في املعرض السابق على لوحات األقصر،
تلك ٌ
موصولة ببحث محمد الجالوس في الجمال وعنه،
ُ
الجمال املكترث دائما بالفكرة ،باملرسلة ،باإلنسان
وحــريـتــه ،بالفلسطيني وقـضـيـتــه ،بــالـفـنــان وقلقه،
منذ أولــى معارضه في ّ
عمان قبل  40عاما ،مرورا
بفوز لوحته ،قبل عامني ،من بني  25لوحة في العالم،
لـتـكــون م ــن مـقـتـنـيــات مـتـحــف ال ـصــن الــوط ـنــي في
بكني ،مع ست أخريات صنفت ضمن الصف األول،
وه ــي جــداريــة صــاغـهــا الـجــالــوس بتركيبية تــؤالــف
بني مراحل من التاريخ ،لتعكس رؤيته إلى مشروع
طريق الحرير .أقــول إن كــل لــوحــات الجالوس التي
شوهدت في عدة معارض في العالم مثقلة باألسئلة
واملعاني  ..والجمال من قبل ومن بعد.
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