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يعود أنصار الحكم المدني في السودان إلى الشوارع اليوم ،حيث يواجههم
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الحدث

متحورًا جديدًا متف ّرعًا من دلتا
كورونا :بريطانيا تراقب
ّ
دعا املسؤول في قطاع الصحة العامة البريطاني،
ماثيو تايلور ،أمس األربعاء ،حكومة بالده ،إلى
إع ـ ــادة ف ــرض ق ـيــود ملــواج ـهــة ارت ـف ــاع إصــابــات
ُ
ك ــوف ـي ــد 19-ال ـت ــي ق ــد ت ـغ ــرق املـسـتـشـفـيــات مع
ّ
اقتراب فصل الشتاء ،علمًا أنــه خيار مستبعد
في الوقت الــراهــن ،على الرغم من ّأن اإلصابات
الجديدة هي من بني األعلى في أوروبا ،وتقترب
ّ
املسجلة في الشتاء املاضي ،مع
من املستويات
وصولها إلى عتبة الخمسني ألف إصابة يوميًا
و 250وفــاة .وقــال تايلور« :نحن في وضــع من
املـحـتـمــل أن ت ـتــدهــور ف ـيــه األم ـ ــور ف ــي غـضــون

َ
ّ
التحرك
أسبوعني أو ثالثة أسابيع .لذلك يجب
ُ ّ
ف ـ ــورًا» .وب ـعــد أن فــكــت الـقـيــود املــرتـبـطــة بــأزمــة
ك ــورون ــا بـمـعـظـمـهــا ،فــي يــولـيــو/تـمــوز املــاضــي،
فــي بــريـطــانـيــا ،طــالــب تــاي ـلــور حـكــومــة بــوريــس
جــونـســون بتفعيل خطتها البديلة الـتــي ّ
تنص
ع ـلــى وجـ ــوب إع ـ ــادة ال ـع ـمــل بـبـعــض اإلجـ ـ ــراءات
الـتـقـيـيــديــة فــي ح ــال تـفــاقـمــت األزمـ ــة الصحية.
ّ
لكن الحكومة تستبعد في الوقت الراهن تشديد
ّ
الـقـيــود ،مفضلة االسـتـمــرار فــي االعـتـمــاد على
حـمـلــة الـتـحـصــن .وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أعلنت
ّ
الحكومةّ ،أول من أمس الثالثاء ،أنها «تراقب عن

ّ
ّ
ّ
متحور دلتا
متفرعًا من
متحورًا جديدًا
كثب»
ّ
ينتشر في بريطانيا ،من دون أن يتبي بعد ما
إذا كــان أشـ ّـد عــدوىّ .أمــا في روسـيــا ،فقد طلب
الــرئـيــس فالديمير بــوتــن ،أم ــس ،إعـطــاء إجــازة
مــدفــوعــة األج ــر لسكان الـبــاد مــن  30أكتوبر/
تشرين األول الجاري حتى السابع من نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل ،في محاولة لكبح املوجة
املميتة من الوباء .كذلك ،ناشد بوتني الروس غير
ّ
ً
املتعاونني ،تلقي اللقاح املضاد لكوفيد ،19-قائال
ً
«رجاء كونوا مسؤولني» .من جهة أخرى ،أعلنت
مؤسسة بيل وميليندا غيتس ،أمــس األربـعــاء،

عن استثمار تصل قيمته إلى نحو  120مليون
دوالر أميركي ،لتسهيل حصول البلدان الفقيرة
على عالج واعد لكوفيد 19-على شكل أقراص.
وكانت مختبرات «ميرك» األميركية قد ّ
توصلت
إلى عقار ،هو «مولنوبيرافير»َّ ،
يزود به املرضى
ف ــي األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة ال ـت ــي ت ـلــي ظ ـه ــور الـ ـع ــدوى،
ّ
ف ـي ـخ ــفــض بـ ـمـ ـق ــدار ال ـن ـص ــف م ـخ ــاط ــر دخ ــول
املستشفى والوفاة .وتدرس إدارة الغذاء والدواء
األمـيــركـيــة (إف دي إي ــه) حاليًا طلب ترخيص
ً
عاجال له ّقدمته «ميرك».

(فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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مرة جديدة يعود النظام السوري لالنتقام من المدنيين مستهدفًا مدينة أريحا في
ريف إدلب ،ليسجل سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال .وجاءت هذه المجزرة
بعد انفجار استهدف حافلة عسكرية في دمشق أوقع عددًا من القتلى ،وهو
األعنف منذ سنوات في العاصمة

دمار كبير في سوق
أريحا جراء قصف
النظام (عز الدين قاسم/
األناضول)

دماء في سورية
للحديث تتمة...

عد حفتر؟
ماذا يُ ّ
أسامة علي

في حادث مفاجئ كما وصفه
مراقبون ليبيون ،أطلق معسكر اللواء
املتقاعد خليفة حفتر ،أول من أمس
الثالثاء ،مناورة عسكرية باسم
«رعد  ،»2021قادها نجل حفتر،
خالد ،وشاركت فيها قوات ذات
تدريب خاص لـ«ملحاربة التنظيمات
اإلرهابية» .لكن الالفت في املناورة،
مشاركة مقاتالت «ميغ »29
الروسية.
خالل املناورة ،التي شارك فيها
«القائد العام» املكلف من حفتر،
عبد الرزاق الناظوري ،أعلن خالد
حفتر وصول سرب من مقاتالت
«ميغ  ،»29مضيفًا أنها ستشارك
في «استهداف معسكرات إرهابية».
وبغض النظر عما إذا كانت املناورة
رسالة تحذير عسكرية لخصوم
حفتر ،إال أن إعالن معسكره عن
امتالك مثل تلك الطائرات هو ما دفع
مراقبني إلى وصفها باملفاجئة .لكن
املتابع قد ال يجد في هذا الحدث
العسكري أي مفاجأة ،باستثناء
غياب حفتر شخصيًا عنه .ففرص
معسكر حفتر للبقاء في املشهد
الليبي تتضاءل كل يوم ،ويحدث ذلك
منذ انكسار عدوان اللواء املتقاعد
على العاصمة طرابلس منتصف
العام املاضي .أما الجديد املتعلق
بظهور سالح روسي متطور،
فيرتبط بتطورات املوقف األميركي
في امللف الليبي وذهاب واشنطن
لإلعالن صراحة عن اتجاهها ملعاقبة
حلفاء موسكو في ليبيا وداعمي
استمرار وجودها ،وهو االتجاه الذي
ترجمه قانون استقرار ليبيا ،الذي
صادق عليه مجلس النواب األميركي
في  29سبتمبر/أيلول املاضي،
وطالب بشكل واضح بمعاقبة داعمي
تدخل القوة األجنبية في ليبيا،
ّ
وسمى روسيا من بني تلك القوى
بشكل أوضح.
مجاهرة خالد حفتر بحصول
معسكر أبيه على سالح روسي
متطور ،وإشراكه في املناورة التي
ال توجد أسباب عسكرية أو أمنية
تستدعيها في الوقت الحالي ،ال
يحتمل أي تفسير آخر سوى إعالن
أن حفتر شريك أساسي للروس،
وقد يزيد من دعم هذا االحتمال
تركيز الزيارات األميركية الرسمية،
ومنها زيارة قائد القيادة العسكرية
األميركية في أفريقيا الجنرال
ستيفن تاونسند ،إلى طرابلس
(نهاية سبتمبر املاضي) ،وإهمال
أميركي واضح ملعسكر حفتر خالل
اآلونة األخيرة .وال يعدو كل ذلك
محاولة تحليل ملا بني سطور ،حول
ما قد ُيكتب في صفحة مستقبل
معسكر حفتر ،لكن عنوان تلك
الصفحة سيبقى غائبًا إلى حني
تحديد حفتر ملوقفه .فماذا ُي ّ
عد
حفتر؟ هل هي قفزة جديدة في
الهواء ،أم أنه ّ
قرر االنحياز الواضح
إلى جانب موسكو ضد واشنطن
لخلط كل أوراق املشهد؟

أمين العاصي

َّ
لتتصدر املشهد
عادت دماء املدنيني
ال ـس ــوري ،مــع ارت ـكــاب ق ــوات النظام
مجزرة في مدينة أريحا بريف إدلب
الـجـنــوبــي صـبــاح أم ــس األرب ـع ــاء ،وذل ــك بعد
ساعات قليلة من انفجار هز العاصمة دمشق
ً
واستهدف قوات النظام موقعًا  14قتيال .وكان
القصف على أريحا الرسالة األقسى من قبل
الروس والنظام للمعارضة السورية والجانب
التركي الداعم لها ،في سياق الرسائل العديدة
ال ـت ــي ت ـتــوالــى م ـنــذ أواخ ـ ــر سـبـتـمـبــر /أي ـلــول
املــاضــي للضغط على أنـقــرة لتغيير معادلة
امليدان في ريف إدلب الجنوبي لصالح النظام
الساعي إلى استعادة أبرز الطرق الحيوية في
سورية وهو طريق «أم .»4
وأكـ ـ ــد الـ ــدفـ ــاع امل ــدن ــي ال ـت ــاب ــع لـلـمـعــارضــة
مقتل  10مــدنـيــن بينهم  4أط ـفــال وام ــرأة،
وإصابة أكثر من  20آخرين بعضهم بحالة
حــرجــة ،جــراء قصف مدفعي مــن قبل قــوات
النظام استهدف األحياء السكنية والسوق
الـشـعـبــي ف ــي مــديـنــة أري ـح ــا جـنــوبــي إدل ــب
بالتزامن مع ذهــاب األطفال إلى مدارسهم.
وقال الدفاع املدني على معرفاته الرسمية
عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،إن «املـ ـش ــاه ــد
كانت مؤملة فــي مدينة أريـحــا» ،مضيفًا أن
«األطفال في طريقهم إلى مدارسهم أضحوا
بني قتيل وجريح ،وآخر مفقود يصارع في
الطرقات بني القذائف يبحث عن أهله وبيته
فــي األح ـيــاء امل ــدم ــرة» .ونـشــر ص ــورًا تظهر
جــوانــب مــن امل ــأس ــاة ال ـتــي عــاشـتـهــا أريـحــا
جراء القصف املدفعي الذي تشير املعطيات
إلــى أن الـهــدف منه تــرويــع املــدنـيــن وخلق
أزم ــة إنسانية كبيرة عبر تهجير عشرات
اآلالف للضغط أكثر على فصائل املعارضة
والـجــانــب التركي للحصول على مكاسب.
من جهته ،تحدث املرصد السوري لحقوق
اإلنـســان عن مقتل  13شخصًا وإصــابــة 26
بجروح ،جراء القصف على أريحا.
ووصف نائب منسق األمم املتحدة اإلقليمي
لـلـشــؤون اإلنـســانـيــة ،م ــارك كــاتــس ،تقارير
القصف التي طاولت سوقًا وطرقًا بالقرب
مــن املـ ــدارس ،بينما كــان الـطــاب يتجهون
إل ــى ال ـف ـصــول ،بــأنـهــا «ص ــادم ــة» .وبحسب
ُمنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف)،
ق ـتــل أرب ـعــة أط ـف ــال ،إضــافــة إل ــى معلمتهم.
وقــالــت املنظمة إن «عنف الـيــوم هــو تذكير
آخــر بــأن الـحــرب فــي ســوريــة لــم تنته بعد.
املــدنـيــون ،ومــن بينهم الكثير مــن األطـفــال،

النظام ينتقم
الستهدافه
بمجزرة
في إدلب
عودة غير
آمنة
قالت «هيومن رايتس
ووتش» إن الالجئين
السوريين الذين عادوا إلى
بالدهم من لبنان واألردن
بين  2017و 2021واجهوا
انتهاكات واضطهادات
على يد النظام ومليشيات
تابعة له .وفي تقرير
نشرته أمس ،أوضحت
أن «سورية ليست آمنة
للعودة» .وأجرت
المنظمة لقاءات مع 65
عائدًا أو أفراد عائالتهم،
ووثقت  21حالة اعتقال
واحتجاز تعسفي ،و13
حالة تعذيب ،و 3حاالت
اختطاف ،و 5حاالت قتل
خارج القانون ،و 17حالة
اختفاء قسري ،وحالة
عنف جنسي.

يــواصـلــون تحمل وط ــأة ال ـصــراع الوحشي
ال ـ ــذي دام ع ـق ـدًا م ــن الـ ــزمـ ــن» .وأض ــاف ــت أن
«الهجمات على املدنيني بمن فيهم األطفال
هي انتهاك للقانون اإلنساني الدولي».
وتعد مدينة أريحا التي تقع إلــى الجنوب
م ــن ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي «أم  ،»4ال ـ ــذي يصل
الساحل الـســوري فــي غربي الـبــاد بشمال
البالد وشرقها ،الهدف األبرز لقوات النظام
في حال قررت هذه القوات الزحف أكثر في
عمق إدلب الستعادة الطريق بالقوة .وتقع
أريحا إلى الجنوب الغربي من مدينة إدلب،
مــركــز املـحــافـظــة الـتــي تحمل االس ــم نفسه،
بنحو  15كـيـلــومـتـرًا ،وه ــي تتمتع بموقع
ح ـيــوي ،كــونـهــا تتموضع عـلــى سـفــح جبل
األربعني الذي يشرف على مساحات واسعة
ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي إدل ـ ــب وحـ ـم ــاة ،وي ـق ــع إلــى
الجنوب الشرقي من أريحا .ووفق مصادر
محلية ،تضم مدينة أريـحــا الـيــوم عشرات
آالف املدنيني ،عدد كبير من بينهم نازح من
عــدة مناطق ســوريــة ،خصوصًا مــن بلدات
ريفي إدلب الجنوبي والغربي.
وجــاءت املجزرة في أريحا بعد ساعات قليلة
من تفجير في قلب دمشق أدى إلى مقتل عدد
كـبـيــر م ــن ع ـنــا ّصــر قـ ــوات ال ـن ـظ ــام ،ف ــي ح ــادث
غامض لــم تتبنه أو تعلن املسؤولية عنه أي
جـهــة .ووف ــق وكــالــة «ســانــا» الـتــابـعــة للنظام،
تـعــرضــت «حــافـلــة مبيت عـسـكــري السـتـهــداف
إرهابي بعبوتني ناسفتني تم لصقهما مسبقًا
ب ــال ـح ــاف ـل ــة» ،م ــا أدى إلـ ــى م ـق ـتــل  14شخصًا
وإصابة آخرين ،فيما فككت وحــدات الهندسة
«عبوة ثالثة سقطت من الحافلة»ُ .
ويعد هذا
التفجير األكثر دموية في العاصمة السورية
منذ العام  ،2017حني أودى تفجير تبناه تنظيم
«داع ـ ــش» ف ــي آذار/م ـ ـ ـ ــارس  2017واس ـت ـهــدف

قتل  10مدنيين
بينهم  4أطفال بقصف
على أريحا
 14قتيًال في تفجير
استهدف حافلة للنظام
في دمشق
الـقـصــر الـعــدلــي بـحـيــاة أكـثــر مــن  30شخصًا.
وقــال وزيــر داخلية النظام محمد الرحمون،
فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ن ـق ـل ـت ـه ــا وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
الرسمية« :سنالحق اإلرهابيني الذين أقدموا
على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا» .وفيما
لم تعلن أي جهة حتى عصر أمس املسؤولية
عــن هــذا التفجير ،قــال مـعــاون وزيــر خارجية
النظام أيمن ســوســان ،في تصريحات نقلها
الـتـلـفــزيــون الــرس ـمــي ،إن امل ـس ــؤول األول عن
هـ ــذه «ال ـج ــري ـم ــة ال ـن ـك ــراء أصـ ـح ــاب املـخـطــط
الـتــآمــري ضــد ســوريــة وفــي مقدمتهم الكيان

حراك دبلوماسي يرافق اجتماعات اللجنة الدستورية

تـشـهــد مــدي ـنــة جـنـيــف ال ـســوي ـســريــة حــراكــا
دب ـل ــوم ــاس ـي ــا يـ ــرافـ ــق اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة
ال ــدس ـت ــوري ــة الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ظ ــل ال ـخ ـطــوات
املشتركة بــن الـنـظــام وامل ـعــارضــة ،وممثلي
املجتمع املــدنــي ،في نقاش مبادئ أساسية
دسـتــوريــة ضـمــن الـجــولــة الـســادســة ألعـمــال
اللجنة.
وكانت انطلقت ،اإلثنني املاضي ،اجتماعات
ال ـجــولــة ال ـس ــادس ــة ،بـعــد ج ــوالت ســابـقــة لم
تسفر عــن أي تـقــدم ،لتبدأ األط ــراف الثالثة
امل ـكــونــة لـلـجـنــة ب ـت ـبــادل امل ـب ــادئ األســاسـيــة
ل ـلــدس ـتــور ون ـق ــاش ـه ــا ،ع ـلــى أن ي ـتــم إك ـمــال
م ـنــاق ـشــة  4مـ ـب ــادئ ف ــي هـ ــذه ال ـج ــول ــة الـتــي
ت ـن ـت ـهــي غ ـ ـدًا ال ـج ـم ـع ــة ،وصـ ـي ــاغ ــة ال ـن ـق ــاط
امل ـش ـت ــرك ــة ،ب ــإش ــراف امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي إلــى
س ــوري ــة غـيــر ب ـيــدرســن .وت ــأت ــي اجـتـمــاعــات
الـجــولــة ال ـســادســة بـعــد ش ـهــور مــن الـتــوقــف
و 5جـ ــوالت ل ــم تـحـقــق ت ـقــدمــا ،وذلـ ــك ضمن
عملية تــرعــاهــا األم ــم املـتـحــدة .وي ـشــارك في
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـج ـنــة  45ع ـض ـوًا
يشكلون أعضاء املجموعة املصغرة لصياغة
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـج ــدي ــد ،م ـق ـس ـمــن بــال ـت ـســاوي
ب ــن ال ـن ـظــام وامل ـع ــارض ــة واملـجـتـمــع املــدنــي،
وبإشراف املبعوث األممي.
وعلى هامش االجـتـمــاعــات ،يتواجد وفــدان
ّ
رفيعان تابعان لكل من روسيا وتركيا في
ج ـن ـيــف مل ـتــاب ـعــة الـ ـلـ ـق ــاءات .وانـ ـض ــم لـلــوفــد
الـ ــروسـ ــي م ـب ـع ــوث ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـخـ ــاص إل ــى
سورية ،ألكسندر الفرنتييف ،الذي وصل إلى
جنيف ،أمس األول ،تزامنًا مع انعقاد الجولة
السادسة من محادثات اللجنة الدستورية
الـســوريــة .وعـقــد الفرنتييف اجتماعات مع
املـشــاركــن فــي امل ـحــادثــات الــدسـتــوريــة ومــع
بـيــدرســن ،فــي قـصــر األم ــم بجنيف .ووصــل

قتلى في حماة

قتل ستة عناصر من قوات النظام السوري ،أمس األربعاء ،جراء انفجار
ضرب مستودعًا للذخيرة على أطراف مدينة حماة .وقالت مصادر
محلية ،لـ«العربي الجديد» ،إن مستودعًا لمليشيات الدفاع الوطني
التابعة للنظام على طريق حماة-حمص تعرّض النفجار عنيف ،ما أدى
إلى مقتل  6عناصر وإصابة  4آخرين .وذكرت المصادر أن التفجير سببه
سوء تخزين المواد المتفجرة ،فيما أشارت أنباء أخرى إلى أن التفجير
ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في المستودع.

شرق
غرب
ضغوط أميركية لوقف
االستيطان

أقـ ــر رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي
نـفـتــالــي بينت (الـ ـص ــورة) ،أخـي ـرًا،
ب ـ ــأن اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ت ـم ــارس
ض ـغ ــوط ــا ع ـل ـي ــه ل ــوق ــف األن ـش ـط ــة
االستيطانية فــي الضفة الغربية
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة .وذك ـ ـ ـ ــرت إذاع ـ ـ ـ ــة جـيــش
االحتالل ،أمس األربعاء ،أن بينت
أب ـل ــغ وزراءه ف ــي اج ـت ـم ــاع ع ـقــده
أخـي ـرًا للمجلس الـ ــوزاري املصغر
ل ـشــؤون األم ــن ،بــأنــه «فــوجــئ» من
مستوى الضغوط التي يمارسها
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ع ـل ـي ــه ،ف ـي ـم ــا أشـ ــار
الـ ــوزراء إلــى أن رفــض االستيطان
فـ ــي ال ـض ـف ــة ي ـع ــد م ــوق ـف ــا رس ـم ـيــا
إلدارة جو بايدن .وأشارت اإلذاعة
إلــى أن بينت مصر على مواصلة
ب ـنــاء امل ـس ـتــوط ـنــات بـحـجــة تلبية
متطلبات «الزيادة الطبيعية» في
عدد املستوطنني.
(العربي الجديد)

مودي يدعو بينت لزيارة
الهند
ّ
س ــل ــم وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـه ـن ــدي
س ــوف ــرام ـن ـي ــان ج ـي ـش ــان ـك ــر ،أم ــس
األربـعــاء ،رئيس حكومة االحتالل
نـفـتــالــي بـيـنــت دعـ ــوة رس ـم ـيــة من
رئيس الحكومة الهندية ناريندرا
م ـ ـ ـ ـ ــودي لـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــد ،وعـ ـق ــد
ل ـقــاء م ـعــه .وقـ ــال ب ـيــان صـ ــادر عن
دي ــوان بينت ،إن األخـيــر بحث مع
جيشانكر «سبل تعزيز العالقات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ــن ال ــدولـ ـت ــن»،
مؤكدًا على أهمية «توسيع نطاق
العالقات الثنائية والصداقة».
(العربي الجديد)
جائزة «سخاروف»
األوروبية لنافالني
م ـن ــح الـ ـب ــرمل ــان األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
األربعاء ،جائزة سخاروف للدفاع
عن حقوق اإلنسان وحرية التفكير
ل ـع ــام  2021ل ـل ـم ـعــارض ال ــروس ــي
ألكسي نافالني .وجاء فوز نافالني
بــالـجــائــزة بـعــد دع ــم ترشيحه من
حــزب الشعب األوروب ــي اليميني،
والـ ـ ـ ــذي ي ـع ــد ال ـك ـت ـل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الرئيسية فــي الـبــرملــان األوروب ــي،
وم ــن ح ــزب «ال ـت ـج ــدد» الــوس ـطــي،
فيما اقترح اليسار وأنصار البيئة
تكريم األفغانيات املـنــاضــات في
ظل نظام «طالبان».
(فرانس برس)
أوستن يدعو لتعزيز
الدفاع بالبحر األسود

متابعة

جنيف ـ العربي الجديد

الصهيوني ،ألن هــذا املخطط بــاألســاس كان
ل ـخ ــدم ــة إس ــرائـ ـي ــل وأج ـن ــدت ـه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
أمــا املـســؤولـيــة املـبــاشــرة فتتحملها أدواتـهــم
الصغيرة ممن ارتـضــوا ألنفسهم أن يكونوا
أدوات قـ ــذرة ل ـخــدمــة امل ـخ ـطــط ال ـت ــآمــري ضد
بلدهم وأبناء شعبهم».
واستنكر املتحدث باسم الخارجية اإليرانية
س ـع ـي ــد خ ـط ـي ــب زاده «ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم اإلرهـ ــابـ ــي
عـلــى دم ـشــق» ،معتبرًا فــي تـصــريــح أن «هــذه
املمارسات اإلرهابية الجبانة مآلها الفشل وال
يمكن أن تترك تأثيرا على الحكومة السورية
وال ـش ـعــب الـ ـس ــوري وب ــات ــت ع ــاج ــزة ع ــن ثني
الشعب السوري عن مكافحة اإلرهاب وتحرير
األراضي السورية املحتلة».
وتعليقًا على ذل ــك ،وصــف املحلل العسكري
الـعـمـيــد مـصـطـفــى ال ـف ــرح ــات ،ف ــي حــديــث مع
«العربي الجديد» ،النظام السوري بـ«املجرم»،
م ـض ـي ـف ــا« :دائـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـحـ ــاول تـ ـص ــدي ــر صـ ــورة
للمجتمع الــدولــي عـلــى أن ــه ضحية اإلره ــاب
وأن ــه يـحــاربــه ،لــذا يـسـ ّـوق فـكــرة أن كــل الناس
املــوجــوديــن فــي مـنــاطــق امل ـعــارضــة الـســوريــة
هــم إرهــاب ـيــون» .ورب ــط الـفــرحــات بــن تفجير
دمشق وبني مجزرة أريحا ،مضيفًا« :النظام
أو الـجــانــب اإلي ــران ــي يـقــف وراء التفجير في

دمشق وال يوجد طــرف ثالث على اإلطــاق».
ورأى ال ـف ــرح ــات أن ال ـن ـظ ــام «اف ـت ـع ــل ح ــادث
دمشق ليبرر انتقامه من املدنيني في الشمال
الغربي من سورية والتصعيد العسكري ضد
الـبـلــدات وال ـقــرى فــي محافظة إدل ــب» .وأشــار
إل ــى أن «ه ــدف الـنـظــام والـ ــروس هــو الطريق
الدولي أم  ،»4مضيفًا« :يعمل النظام وحلفاؤه
الروس واإليرانيون على هذا الهدف منذ عدة

أشـهــر مــن خــال تكثيف عمليات االستطالع
والـتـمـهـيــد ال ـن ــاري بـشـتــى الــوســائــل الـجــويــة
واألرض ـ ـيـ ــة ف ــي خ ـط ــوة ب ــات ـج ــاه ش ــن هـجــوم
بــري» .وأشــار إلــى أن النظام «ال يمتلك إرادة
ق ـت ــال ،وامل ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة ال ـتــي تـســانــده
ت ـض ــم م ــرت ــزق ــة ال ي ـت ـق ــدم ــون م ــن دون أرض
محروقة عبر القصف الـصــاروخــي واملدفعي
وال ـجــوي» .ورأى أن مـجــزرة أريـحــا «محاولة

الس ـت ـنــزاف س ـكــان املـنـطـقــة وتـهـجـيــرهــم ومــن
ثــم يـحــاول التقدم باتجاه مدينتي أريـحــا أو
جسر الشغور في ريف إدلب الشمالي الغربي
واملنطقة الفاصلة بينهما إلحـكــام السيطرة
على الطريق أم  ،»4مضيفًا« :املعركة لن تكون
ّ
يتكبد النظام خسائر كبيرة.
سهلة وســوف
ربما تشن فصائل املعارضة السورية هجومًا
مضادًا وتطرد قوات النظام من عدة مناطق.
لن ُيفتح الطريق بعمل عسكري».
من جهته ،رأى الباحث السياسي في مركز
الـ ـح ــوار الـ ـس ــوري مـحـمــد س ــال ــم ،ف ــي حــديــث
م ــع «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ال ج ــدي ــد فــي
ّ
تـكــرار مـجــازر النظام وإجــرامــه» ،مضيفًا أن
«ال ج ــدوى مــن مـحــاولــة الـبـحــث عــن أسـبــاب
منطقية إلجــرامــه دائ ـمــا .اسـتـهــداف املناطق
املدنية السكنية اآلمنة نهج دأب عليه النظام
منذ بــدايــة ال ـثــورة ،وال ـهــدف اسـتـمــرار القتل
والتهجير بهدف إركــاع معارضيه بالحديد
والنار» .ولم يستبعد أن تكون مجزرة أريحا
«ردًا على التفجير الذي استهدف حافلة في
دمشق» ،مضيفًا« :النظام غير بعيد أبدًا عن
اصطناع مثل تلك التفجيرات خصوصًا في
بدايات أي اجتماعات سياسية كما هو الحال
فــي مــوضــوع اللجنة الــدسـتــوريــة ،ليتخذها
فرصة للتأكيد على «محاربة اإلرهاب» ،وهو
البند ال ــذي كــان يصر عليه ويدخله فــي كل
االجتماعات .توتير املوقف عمومًا يؤكد أن
النظام السوري بعيد تمامًا عن االستجابة
ألي حل سياسي ولو كان شكليًا».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،رف ـعــت صـحـيـفــة «الــوطــن»
ال ـتــاب ـعــة لـلـنـظــام وال ـت ــي يـعـتـمــد عـلـيـهــا في
إيصال الرسائل اإلعالمية ملختلف األطراف،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،سـقــف ال ـت ـهــديــدات للجانب
الـتــركــي فــي شـمــال غــربــي ســوريــة فــي مؤشر
واض ــح على أن الـشـمــال الـغــربــي مــن سورية
رب ـ ـمـ ــا ذاه ـ ـ ـ ــب إل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــدام جـ ــديـ ــد ل ـت ـغ ـي ـيــر
معادلة الصراع .وقالت إن الطيران الروسي
سيستهدف النقاط التركية فــي إدلــب مــا لم
الجانب التركي «الستحقاقات اتفاق
يرضخ
ّ
مــوسـكــو» امل ــوق ــع فــي  5مـ ــارس /آذار ،2020
والخاص بفتح طريق عام حلب الالذقية أو
مــا يـعــرف بـطــريــق «أم  »4أم ــام حــركــة امل ــرور
وال ـتــرانــزيــت ،و«ات ـف ــاق ســوتـشــي» منتصف
ع ــام  2018و«الـ ـخ ــاص بـفـصــل الـتـنـظـيـمــات
اإلرهابية عن املليشيات التي ّ
يمولها النظام
التركي» ،باإلضافة إلى تنفيذ «التفاهمات»
التي يفترض أن تكون قمة سوتشي األخيرة
قــد توصلت إلـيـهــا .وأش ــارت الصحيفة إلى
«أن املـ ـق ــات ــات ال ــروسـ ـي ــة ّ
وج ـ ـهـ ــت رس ــائ ــل
تحذيرية قوية عبر استهداف محيط نقطة
البارة (الثالثاء) ،من خالل تقليص «مسافة
األم ـ ــان» إل ــى نـحــو  10أم ـت ــار فـقــط م ــن ســور
النقطة بــدل  40مـتـرًا كـمــا فــي االسـتـهــدافــات
السابقة للنقطة ذاتـهــا أو لنقاط أخ ــرى في
جبل الزاوية» ،وفق الصحيفةّ .
وكانت الطائرات الروسية قد شنت الثالثاء
 4غارات في ريف إدلب الجنوبي ،غير بعيد
عن نقطة مراقبة تركية ،في رسالة واضحة
للجانب التركي الذي يبدو أنه ليس في وارد
التنازل في ملف محافظة إدلب ما لم يحصل
ع ـل ــى مـ ــا يـ ــريـ ــده فـ ــي ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـمــالــي
وفــي منطقة شــرقــي نـهــر ال ـفــرات .ومـنــذ قمة
ال ــرئ ـي ـس ــن الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ــان
والــروســي فالديمير بوتني في سوتشي في
التاسع والعشرين من الشهر املاضي ،والتي
لم تفض إلى تفاهمات جديدة ،يشهد الشمال
السوري تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق من
قبل الجانب الروسي.
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الفرنتييف إلى جنيف بعدما كان قبل أيام
ف ــي دمـ ـش ــق ،وال ـت ـق ــى ب ـ ــرأس ال ـن ـظ ــام بـشــار
األسد ،يرافقه نائب وزير الخارجية سيرغي
فـيــرشـيـنــن .وم ــن املـنـتـظــر أن يـلـتـقــي أيـضــا
وف ــد امل ـع ــارض ــة ع ـلــى هــامــش االج ـت ـمــاعــات.
كما يتواجد وفد تركي من وزارة الخارجية،
ان ـض ــم إلـ ـي ــه ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،رئ ـي ــس قـســم
س ــوري ــة ف ــي ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـف ـيــر سـلـجــوق
ّ
أونـ ــال .وي ـبــدو أن روس ـيــا وتــركـيــا تتابعان
عــن كـثــب وبـشـكــل رفـيــع اجـتـمــاعــات اللجنة
الدستورية للخروج بنتائج إيجابية.
وأف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر تــرك ـيــة مـطـلـعــة «ال ـعــربــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ب ـ ـ ــأن «الـ ـج ــول ــة ال ـح ــال ـي ــة تـشـهــد
زخ ـم ــا م ــن ق ـبــل ال ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ،خـصــوصــا

عقد الفرنتييف اجتماعات
مع بيدرسن والمشاركين
في المحادثات

تــرك ـيــا وروسـ ـي ــا ،ويـنـتـظــر أن ي ـصــدر بـيــان
هــام الجمعة مــع نهاية اجـتـمــاعــات الجولة
الـحــالـيــة ،فــي ظــل تــواجــد وف ــود رفـيـعــة على
مـسـتــوى اجـتـمــاعــات أسـتــانــة الـتــي تجريها
الدول الضامنة ،والتي أسفرت مساراتها عن
والدة اللجنة الدستورية وفق القرار األممي
.»2254
م ــن جـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي امل ـعــارضــة
ّ
الـ ـس ــوري ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن تــأثـيــر
الـ ـ ــزخـ ـ ــم ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي يـ ـنـ ـعـ ـك ــس مـ ـ ــن خـ ــال
«اإليجابية التي بات وفد النظام يظهرها،
مــن خــال تخصيص نسبة كبيرة مــن هذه
االج ـت ـمــاعــات لـلـخــوض ف ــي ن ـقــاش امل ـبــادئ
الدستورية املقدمة مــن قبل أط ــراف اللجنة
الدستورية .وتم نقاش مبدأ سيادة القانون
املـقــدم مــن قبل املجتمع املــدنــي ،الـتــابــع إلى
املعارضة ،أمس األربعاء ،على أن يتم نقاش
ّ
واملقدم من
مبدأ اإلرهــاب (اليوم) الخميس،
ق ـبــل ال ـن ـظ ــام ،وأن ت ـكــون ج ـل ـســات الجمعة
ل ـعــرض امل ـش ـتــركــات وصـيــاغـتـهــا وإق ــراره ــا
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة املـ ـصـ ـغ ــرة ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـعــرض ـهــا
ع ـل ــى ال ـه ـي ـئــة امل ــوسـ ـع ــة» .وجـ ـ ــاء ف ــي ورق ــة
«س ـي ــادة ال ـقــانــون» ال ـتــي قــدمـهــا مــن الـجــزء
امل ـعــارض للنظام فــي وفــد املجتمع املــدنــي،
وال ـتــي حـصـلــت عليها «ال ـعــربــي الـجــديــد»،
أن «س ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــان ــون أس ـ ـ ــاس ال ـح ـك ــم فــي
ال ــدول ــة ،فـجـمـيــع األشـ ـخ ــاص وامل ــؤس ـس ــات
وال ـك ـي ــان ــات ،وال ـق ـطــاعــان ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
بما فــي ذلــك الــدولــة ذاتـهــا ،مـســؤولــون أمــام
قواننی صــادرة علنًا ،وتطبق على الجميع
بالتساوي ويحتكم في إطــارهــا إلــى قضاء
م ـس ـت ـقــل ،وت ـت ـف ــق م ــع الـ ـق ــواع ــد وامل ـعــاي ـيــر
الدولية لحقوق اإلنسان» .وأشــارت إلى أنه
بـمــوجــب الــدس ـتــور «تـعـتـبــر جــرائــم الـحــرب
والجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات حقوق
اإلن ـس ــان كــافــة ،جــرائــم ال تـسـقــط بــالـتـقــادم،

وتعمل مؤسسات الــدولــة املعنية بتطبيق
مبدأ عدم اإلفالت من العقاب» .وشددت على
أنه يحظر إنشاء محاكم جزائية استثنائية،
كما يحظر محاكمة املــدنـيـ ّـن أم ــام القضاء
العسكري .وأكــدت الورقة أنــه يحظر النص
في القوانني على تحصني أي عمل أو قرار
إداري من رقابة القضاء.
وأشارت املصادر في املعارضة السورية إلى
ّ
أن الرئيس املـشــارك للجنة الدستورية عن
املـعــارضــة الـســوريــة ،ه ــادي الـبـحــرة ،التقى،
اإلث ـنــن امل ــاض ــي ،مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي لشؤون الشرق األوسط وسورية،
إي ـثــان غــولــدري ـتــش ،وح ـصــل عـلــى دع ــم من
واشـنـطــن لسير العملية الــدس ـتــوريــة .كما
ال ـت ـقــت امل ـع ــارض ــة ال ــوف ــد ال ـتــركــي امل ـتــواجــد
في جنيف ،ضمن إطــار املـشــاورات الجارية
والحراك الدبلوماسي الداعم لالجتماعات.
ّ
وأضــافــت امل ـصــادر أن «أداء الـنـظــام ُيعتبر
األفضل حتى اآلن بنسبة استفزاز أقل ،لكن
مــن غير املـضـمــون مــا يمكن أن تـكــون عليه
ً
النتائج مستقبال ،وهــو ما يتطلب انتظار
الـيــوم األخ ـيــر ،واملـشـتــركــات والنتائج التي
ّ
ستظهر عـلــى شـكــل ت ــواف ـق ــات» .وبـيـنــت أن
«النظام سيتقدم في هذه الجولة بمقترحني
ملبادئ أساسية ،فيما تقدم املعارضة مبدأ،
ويـقــدم ممثلو املجتمع املــدنــي مـبــدأ واح ـدًا
مــدعــومــا مــن قـبــل امل ـعــارضــة .وعـنــد انعقاد
جولة جديدة الحقة ،تقدم املعارضة مبدأين
أساسيني ،ويقدم النظام مبدأ واحدًا ،ويقدم
ممثلو املجتمع املدني مبدأ واحـدًا مدعومًا
من قبل النظام لتحقيق التعادل والتوازن.
وفي حال اإليجابية في التعاطي والخروج
ب ـن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة ،فـيـنـتـظــر ع ـقــد جــولـتــن
إضافيتني هــذا الـعــام األول ــى فــي نوفمبر/
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ،وال ـث ــان ـي ــة ف ــي ديـسـمـبــر/
كانون األول املقبل».

تقرير

الخارجية اليمنية :إيران شريكة بجرائم الحوثيين
ات ـه ـم ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ،أم ــس
األرب ـعــاء ،إي ــران بالشراكة الرئيسية فــي ما
وصفتها بــ«جــرائــم ال ـحــرب» الـتــي ترتكبها
جـ ـم ــاع ــة الـ ـح ــوثـ ـي ــن فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة مـ ـ ــأرب،
واع ـت ـب ــرت ذلـ ــك ت ـقــوي ـضــا ل ـف ــرص ال ـتــوصــل
لتسوية سياسية وســام شامل فــي اليمن.
وذكـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،أح ـم ــد
عــوض بــن م ـبــارك ،خــال لقائه مــع املبعوث
األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى إي ـ ـ ـ ــران ،روبـ ـ ـ ــرت مـ ــالـ ــي ،أن
إي ــران ت ـ ّ
ـزود الـحــوثـيــن بمختلف األسـلـحــة،
تحديدًا تقنيات الطائرات املسيرة املفخخة
والـ ـص ــواري ــخ ال ـبــال ـس ـت ـيــة ،ال ـت ــي تـسـتـهــدف
بها املــدنـيــن ،حسبما أف ــادت وكــالــة «سبأ»
الــرسـمـيــة .وأش ــار بــن م ـبــارك إلــى أن «ال ــدور
الـتـخــريـبــي ال ــذي يـمــارســه الـنـظــام اإليــرانــي
يؤكد أنه ال توجد لديه رغبة وال نية حقيقية
ـاض فــي سياسته
للتعايش بـســام ،وأن ــه م ـ ٍ
بتصدير النموذج اإليراني ونشر الفوضى
في املنطقة واإلقليم» .وقال املسؤول اليمني
إن تحقيق ال ـســام فــي ب ــاده «سـيـظــل أم ـرًا
ب ـع ـيــد املـ ـن ــال ،ألن ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي يـعـمــل
عـلــى اب ـت ــزاز ال ـعــالــم لـتــوظـيــف ه ــذه املـلـفــات
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـك ــاس ــب س ـيــاس ـيــة عـلــى
ح ـســاب ش ـعــوب املـنـطـقــة» .ودع ــا بــن مـبــارك
الواليات املتحدة واملجتمع الدولي ،ملمارسة
ضغوط حقيقية وجادة على النظام اإليراني
لــوقــف الــدعــم الـعـسـكــري وتـهــريــب األسـلـحــة
لـلـمـل ـي ـشـيــات ال ـح ــوث ـي ــة ال ـت ــي تـسـتـخــدمـهــا
الستهداف املدنيني ،سواء في اليمن أو دول
الجوار .وقال وزير الخارجية إنه «إذا كانت
الواليات املتحدة واملجتمع الدولي يرغبان
ف ــي تـحـقـيــق الـ ـس ــام ال ـش ــام ــل وال ـ ـعـ ــادل في
اليمن والـحـفــاظ على أرواح املدنيني الذين
يقتلون باألسلحة والتقنيات اإليرانية ،فإن
عـلـيـهــم م ـمــارســة ض ـغ ــوط حـقـيـقـيــة وج ــادة
على النظام اإليراني لوقف الدعم العسكري

صدّ ت القوات الحكومية هجمات حوثية في مأرب (فرانس برس)

وتهريب األسلحة للمليشيات الحوثية التي
تستخدمها السـتـهــداف املــدنـيــن ،ســواء في
اليمن أو دول الجوار».
مــن جانبه ق ـ ّـدم املـبـعــوث األمـيــركــي الخاص
إل ــى إي ـ ــران إح ــاط ــة م ــوج ــزة ع ــن مـسـتـجــدات
املفاوضات التي تجريها الــواليــات املتحدة
ب ـش ــأن امل ـل ــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي وال ـج ـهــود
املبذولة الستئنافها ،كما أكد أهمية مواصلة
وت ـع ــزي ــز ال ـج ـه ــود إلنـ ـه ــاء الـ ـح ــرب وإحـ ــال
السالم في اليمن ،مؤكدًا موقف بالده الداعم
ألمن ووحدة واستقرار اليمن.
وتــزامــن الـلـقــاء مــع تصعيد عـسـكــري واســع
ف ــي األط ـ ــراف ال ـش ـمــال ـيــة ال ـغــرب ـيــة ملـحــافـظــة
مأرب النفطية ،حيث يحاول الجيش اليمني
اس ـت ـع ــادة م ــواق ـع ــه ال ـت ــي خ ـســرهــا لـصــالــح
الحوثيني خالل األيام املاضية .وقال شاهد
عيان لـ«العربي الجديد» إن صاروخًا ُيعتقد
أنه بالستي سقط بالقرب من أحياء مأهولة
في مدينة مأرب وأسفر عن مقتل نحو سبعة
مــدن ـيــن ف ــي حـصـيـلــة أول ـي ــة ،وس ــط م ـعــارك

متصاعدة فــي جبهات الـكـســارة واملشجح.
وفي محافظة شبوة ،أطلق الجيش اليمني
عملية عسكرية واسـعــة السـتـعــادة مواقعه
في األطراف الشرقية للمحافظة ،التي توغل
فيها الحوثيون في أواخــر شهر سبتمبر/
أي ـلــول امل ــاض ــي .وكـشـفــت م ـصــادر عسكرية
لـ«العربي الجديد» أن العملية التي يشارك
فيها مـحــور شـبــوة وق ــوات ألــويــة الحماية
ال ــرئ ــاس ـي ــة ان ـط ـل ـقــت م ــن م ــدي ــري ــة عـسـيــان
وأس ـ ـفـ ــرت عـ ــن ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاس ــب س ــري ـع ــة،
وت ـمــت الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدد مــن امل ــواق ــع في
ب ـل ــدة ال ـس ـل ـيــم .وأع ـل ـن ــت أن ق ـ ــوات الـجـيــش
تـقــدمــت إل ــى منطقة الـعـكــدة ،وقــامــت بقطع
ال ـطــريــق ال ــراب ــط ب ــن م ــواق ــع الـحــوثـيــن في
الصفراء والسليم .من جهته ،أعلن التحالف
العسكري في اليمن بقيادة السعودية مقتل
 82حوثيًا في غــارات جوية خالل الساعات
األرب ــع والعشرين املــاضـيــة ،على منطقتني
قرب مأرب .وذكر التحالف في بيان نشرته
وك ــال ــة األن ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة «واس» أن ــه نفذ

« 26عـمـلـيــة اس ـت ـه ــداف» ف ــي ال ـك ـســارة على
بعد نحو  30كيلومترًا ،شمال غربي مأرب،
وع ـل ــى ب ـع ــد ن ـح ــو  50ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا ،جـنــوبــي
الجوبة .وبحسب التحالف ،تم «تدمير 11
مــن اآلل ـيــات العسكرية ومقتل أكـثــر مــن 82
عنصرًا إرهابيًا» .ونادرًا ما يعلن الحوثيون
الخسائر فــي صفوفهم .ويـحــاول التحالف
منعهم من الوصول إلــى مدينة مــأرب ،آخر
م ـعــاقــل ال ـح ـكــومــة امل ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـي ــا في
الشمال اليمني.
وأعلن الجيش اليمني ،مساء أول من أمس
الثالثاء ،مقتل أربعة ضباط كبار من قواته،
فــي مــواج ـهــات مــع الـحــوثـيــن .وأف ــاد موقع
«سبتمبر نت» التابع للجيش بأنه «تم في
مــديـنــة م ــأرب تشييع جـثـمــانــي الشهيدين
ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن م ـس ـعــد الـ ـصـ ـي ــادي ،رئـيــس
عمليات الـلــواء  143مـشــاة ،والعميد الركن
عبد الرقيب الـنـقــاش» .وذك ــر أنــه «كــذلــك تم
تشييع العقيد إبراهيم علي ناجي الحجري،
والــرائــد وسـيــم توفيق قــائــد علي شــديــوه».
وأض ــاف أن الـضـبــاط األرب ـعــة «اسـتـشـهــدوا
وه ــم ي ـ ـ ّ
ـؤدون واجـبـهــم الــوطـنــي فــي معركة
الــدفــاع عــن ال ـثــورة والجمهورية والـثــوابــت
واملـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ض ـ ــد م ـل ـي ـش ـيــات
الحوثي اإليــرانـيــة» .ولــم يذكر املوقع مكانًا
م ـح ــددًا ملـقـتــل ال ـض ـب ــاط .وكـ ــان ال ـج ـيــش قد
خاض مع املقاومة الشعبية معارك عدة على
أط ــراف مديريتي الجوبة وحــريــب جنوبي
محافظة مأرب ،ضد الحوثيني ،يوم الثالثاء.
وأوض ــح ق ـيــادي عـسـكــري لـ«سبتمبر نــت»
أن ال ـج ـيــش الــوط ـنــي ن ـفــذ عـمـلـيــة عسكرية
عكسية تمكن خاللها من استعادة وتحرير
مــواقــع عسكرية استراتيجية ،على أطــراف
م ــدي ــري ـت ــي الـ ـج ــوب ــة وح ــريـ ــب ف ــي ج ـب ـهــات
جنوبي محافظة مأرب.
(العربي الجديد ،األناضول ،فرانس برس)

ّ
حــض وزيــر الدفاع األميركي لويد
أوســن (ال ـصــورة) ،أمــس األربـعــاء،
عـلــى مــزيــد م ــن ال ـت ـعــاون الــدفــاعــي
بــن الـ ــدول الـحـلـيـفــة الــواق ـعــة على
البحر األسود ،وذلك بعد محادثات
أجــراهــا فــي بوخارست مــع نظيره
الــرومــانــي نـيـكــوالي شـيــوكــا .وقــال
أوسنت إن على الدول الواقعة على
ال ـب ـحــر األسـ ـ ــود أن ت ـت ـحــرك وســط
«عسكرة» روسيا للمنطقة ،مضيفًا
أن «أمــن البحر األســود واستقراره
ي ـ ـص ـ ـب ـ ــان فـ ـ ـ ــي م ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة األمـ ـ ـ ــن
القومي للواليات املتحدة ويعدان
أساسيني ألمن الخاصرة الشرقية
لحلف شمال األطلسي».
(فرانس برس)

الملكة إليزابيث تحتاج
للراحة
أعلن قصر بكنغهام ،مقر العائلة
املـ ـلـ ـكـ ـي ــة فـ ـ ــي بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،أمـ ــس
األربعاء ،أن امللكة إليزابيث الثانية
قـ ـ ــررت االسـ ـت ــراح ــة ل ـب ـض ـعــة أي ــام
بناء على نصيحة األطباء ،وألغت
خططًا لــزيــارة أيــرلـنــدا الشمالية.
ول ـ ــم ي ــذك ــر ال ـق ـص ــر ش ـي ـئ ــا ب ـشــأن
الــوضــع الـصـحــي للملكة الـبــالـغــة
من العمر  95عامًا ،لكنه أكــد أنها
«في حالة معنوية ّ
جيدة» وتتطلع
ل ـ ــزي ـ ــارة أيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة فــي
املستقبل.
(رويترز)
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الحدث

يفتح احتدام السباق بين العسكر والمدنيين في السودان ،ودعوتهما
إلى مواكب ومسيرات في الخرطوم في اليوم ذاته ،الوضع في البالد
أمام كل االحتماالت ،وبينها تصادم مناصري الطرفين ،فيما توقفت
مبادرة عبد اهلل حمدوك لتهدئة التصعيد بين العسكر والمدنيين

مخرجات إنسانية لمؤتمر موسكو

ال اعتراف بحكومة «طالبان»
أكد مؤتمر موسكو
حول أفغانستان أمس
أن وقت االعتراف
الدولي بحكومة
«طالبان» لم يحن بعد،
وأن األولوية هي لمنع
انفجار الوضع األمني

السودان

سباق الشارعين
مخاوف من صدام
بيـن أنصـار العسـكر
والمدنيين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ي ـع ــود أنـ ـص ــار ال ـح ـكــم امل ــدن ــي في
الـ ـ ـس ـ ــودان ،الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ،إلــى
ال ـشــوارع عبر مــوكــب  21أكتوبر/
ت ـش ــري ــن األول ،وذل ـ ــك ل ـل ــرد ع ـل ــى م ـح ــاوالت
العسكر االنـقـضــاض عـلــى ال ـثــورة وتحولها
الديمقراطي ،خصوصًا بعد تحركات األيــام
األخـ ـي ــرة ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك تـنـظـيــم اع ـت ـص ــام في
الخرطوم إلسقاط حكومة عبد الله حمدوك.
واختار منظمو املوكب املدني يوم  21أكتوبر
للعودة إلى الشارع ،نظرًا ألنه يصادف مرور
 57عــامــا ع ـلــى ن ـجــاح أول ثـ ــورة شـعـبـيــة في
الـ ـس ــودان أط ــاح ــت بـ ــأول ح ـكــم ع ـس ـكــري ،هو
نظام الرئيس األسبق الفريق إبراهيم عبود
( .)1964-1985وترمز الذكرى لدى السودانيني
إلى املقاومة الشعبية ضد األنظمة العسكرية،
وكــانــت مـقــدمــة لكثير مــن ال ـث ــورات والـهـ ّـبــات
الالحقة ،مثل ثورة إبريل /نيسان  1985التي
أطاحت بحكم الرئيس األسبق املشير جعفر
نميري ،و 11إبريل  ،2019التي أدت لإلطاحة
بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
يسعى منظمو موكب اليوم إلى تثبيت أركان
الحكم املــدنــي فــي ال ـبــاد ،والـتـصــدي ملخطط
املـ ـك ــون ال ـع ـس ـكــري ف ــي ال ـس ـل ـطــة االن ـت ـقــال ـيــة،
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ،ونائبه
محمد حـمــدان دقـلــو ،املـعــروف بـ«حميدتي»،
اللذين يتهمان باستخدام العديد من األوراق
إلجهاض املرحلة االنتقالية وإفشال الحكومة
املدنية .وبدآ أخيرًا استخدام أحزاب سياسية
م ـن ـش ـقــة م ــن ت ـح ــال ــف ق ـ ــوى «إعـ ـ ــان ال ـحــريــة
والتغيير» الحاكم (بــاتــت تـعــرف بــاســم قوى
امليثاق الوطني نسبة إلى امليثاق الذي وقعته
أخـ ـيـ ـرًا) ،وأخ ـ ــرى يـعـتـقــد أن ــه ت ــم ال ـع ـمــل على
إنشائها لتنفيذ انقالب مدني .واستنسخ هذا
التيار أحد أبرز أدوات الثورة السودانية وهو
االعتصام ،الذي يتواصل منذ السبت املاضي
أمام القصر الرئاسي ،لتقديم طلبات للجيش
تحثه على التدخل واإلمـســاك بــزمــام األمــور،
وحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،
وتـكــويــن حـكــومــة ك ـف ــاءات .ووج ــد االعـتـصــام
كل التسهيالت من األجهزة ،إذ لم يواجه بأي
اعتراض من قبل القوى األمنية ،حتى أصبح ال
يبعد سوى بضعة أمتار عن القصر الرئاسي.

فــي م ــوازاة ذل ــك ،فــإن املـكــون املــدنــي ،وأنـصــار
الثورة عمومًا ،لم ينتابهم أي قلق بعد تنفيذ
االع ـت ـصــام ،اع ـت ـقــادًا مـنـهــم ب ــأن املـنـشـقــن من
تحالف «الحرية والتغيير» دخلوا إلى ملعب
يجيد املدنيون اللعب فيه ،وتفوقوا فيه .لذا
وبمجرد أن أعلن تجمع املهنيني السودانيني،
محرك الحراك الثوري ،عن مواكب  21أكتوبر
حـتــى تـســابـقــت ع ـشــرات األج ـس ــام وال ـت ـيــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـن ـق ــاب ـي ــة وت ـج ـم ـع ــات املـهـجــر
لتأييده ودعمه وإعالن املشاركة فيه ،إلظهار
القوة املدنية وجاهزيتها ألي خطوات أحادية
مــن جــانــب امل ـكــون الـعـسـكــري .ووق ــع أكـثــر من
 20فرعًا لـ«لجان املقاومة السودانية» بوالية
الـ ـخ ــرط ــوم ،و 23ج ـس ـمــا ن ـقــاب ـيــا ع ـل ــى دف ـتــر
الحضور الثوري في العاصمة ،بالتزامن مع
تحركات ومواكب في غالبية املدن السودانية.
كما أن الجاليات السودانية في املهجر تستعد
لتحركات مماثلة ،إذ تعتزم الجالية املوجودة
ف ــي أم ـيــركــا ال ــوص ــول إل ــى م ـقــر ال ـكــون ـغــرس،
السبت املقبل ،إلعــاء صوتها والتحذير من
أي مـحــاولــة لتقويض الـتـحــول الــديـمـقــراطــي
وإفشال الفترة االنتقالية.
ُيشار إلى أن الكثير من الكيانات ،التي أعلنت
رغـبـتـهــا بــامل ـشــاركــة ف ــي امل ـس ـي ــرات ،أكـ ــدت أن
هـ ــذا األم ـ ــر يـم ـثــل دف ــاع ــا ع ــن مــدن ـيــة ال ــدول ــة،
ول ـي ــس اص ـط ـفــافــا م ــع أي حـ ــزب أو ت ـحــالــف.
أم ـ ــا أه ـ ــم األه ـ ـ ــداف وال ـ ـش ـ ـعـ ــارات امل ــوض ــوع ــة
مل ــواك ــب  21أكـ ـت ــوب ــر ،ف ـه ــي ت ـس ـل ـيــم الـسـلـطــة
للمدنيني ،وتسليم املطلوبني ،وفي مقدمتهم
الرئيس املعزول عمر البشير ،فورًا للمحكمة
الجنائية الدولية ،وتكوين مجلس تشريعي
ث ــوري تتمثل فيه كــافــة قــوى ال ـثــورة ،إضافة
إلــى امل ـنــاداة بــإقــالــة وزي ــر املــالـيــة والتخطيط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ج ـب ــري ــل إب ــراهـ ـي ــم ف ـ ـ ــورًا ،بـعــد
ان ـح ـي ــازه لـلـمـعـسـكــر ال ــداع ــي ل ـحــل الـحـكــومــة
املدنية ،ومعه حاكم إقليم دارفــور ميني أركو
ميناوي ،ومدير شركة املوارد املعدنية مبارك
أردول.
كما يطالب الذين سيشاركون في مواكب اليوم
باستكمال عملية السالم الشامل ،وتنفيذ بند
الترتيبات األمنية ودمج قوات الدعم السريع
وال ـحــركــات املسلحة فــي الـجـيــش الـســودانــي،
بعد إعــادة تأهيلها وإكمال عمليات التنقيح
ً
وال ـت ـس ــري ــح وص ـ ـ ــوال ل ـج ـيــش ق ــوم ــي مــوحــد

موسكو ـ العربي الجديد

أعلنت عشرات التيارات
مشاركتها في مواكب
«تجمع المهنيين»
الجميل الفاضل :سيغير
اليوم المعادالت لصالح
مدنية الدولة

ذي ع ـق ـيــدة وط ـن ـيــة ،وإلـ ـغ ــاء مـجـلــس شــركــاء
الفترة االنتقالية ،واإلصالح الجذري للوضع
االقتصادي املتأزم ،وفرض هيبة الدولة على
كل من تسول له نفسه التالعب بقوت املواطن.
ول ـ ــم ت ـك ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات م ـن ـظ ـمــي م ــوك ــب 21
أكتوبر تقتصر على البيانات والدعوات فقط،
فـقــد شـهــد عــدد مــن أح ـيــاء الـعــاصـمــة وبعض
املدن األخرى ،في اليومني املاضيني ،تظاهرات
ليلية يطلق الثوار عليها اســم «التسخينة»،
ش ــارك فيها آالف الـشـبــاب ،وغرضها التمرن
عـلــى ال ـخــروج فــي املــوكــب الــرئـيــس ،وتحديد
مسارات كل منطقة لوسط الخرطوم ،وتوزيع
املـ ـهـ ـم ــات ،ووضـ ـ ــع ت ـك ـت ـي ـكــات ال ـت ـص ــدي ألي
م ـح ــاوالت أمـنـيــة أو شــرطـيــة تــواجــه املــوكــب،
وتـجـهـيــز الــاف ـتــات ،واالت ـف ــاق عـلــى ش ـعــارات
موحدة.
ومــع إحـســاس املعسكر اآلخ ــر ،ال ــذي يعتصم
قرب القصر الرئاسي واملطالب بحل حكومة
حمدوك ،باألمر ،فقد خطط هو اآلخر للدخول
ف ــي س ـب ــاق امل ــواك ــب ب ــزي ــادة حـ ـش ــوده ،ال ـيــوم
الخميس ،أمام القصر ،والدعوة ملواكب موازية
بمناسبة ذك ــرى أك ـتــوبــر ،وتـحــديــد م ـســارات
ً
منفصلة لها بـشــوارع الخرطوم وص ــوال إلى
القصر الرئاسي لالنضمام ملا ّ
سمي «اعتصام
اس ـ ـتـ ــرداد الـ ـ ـث ـ ــورة» .وفـ ــي ح ــن كـ ــرر جـبــريــل
إبراهيم ،أمــس األول ،الــدعــوة لحل الحكومة،
فإنه ظهر ،وعلى عكس تصريحاته السابقة،
أكـثــر مـهــادنــة ،إذ دع ــا إل ــى حــل ُيـجـنــب الـبــاد
الوقوع في الهاوية وتأمني الشراكة السياسية
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وال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا .وح ــول مــواكــب ال ـي ــوم ،قــال
إبــراهـيــم إن مــن حــق الجميع التعبير سلميًا
عن أنفسهم دون تعطيل العمل أو اللجوء إلى
أي شكل من أشكال العنف ،و«يجب أال يسمح
بأي شكل من أشكال الصدامات ،وأن يعبر كل
طرف عن نفسه دون اعتداء على اآلخر».
وم ــع اح ـت ــدام الـسـبــاق بــن ال ـطــرفــن ،توقفت
م ـ ـب ـ ــادرة ح ـ ـمـ ــدوك ل ـل ـت ــوس ــط بـ ــن ال ـع ـس ـكــر
وامل ــدنـ ـي ــن وب ـق ـي ــة أطـ ـ ـ ــراف ال ـح ـك ــم ل ـت ـهــدئــة
الـتـصـعـيــد وال ـع ــودة ل ـل ـحــوار ،وه ــي امل ـبــادرة
التي اقترحها مجلس ال ــوزراء في اجتماعه،
اإلثنني املــاضــي ،ونصت على تسمية كل من
قــوى «الحرية والتغيير» واملـكــون العسكري
وأط ـ ـ ـ ــراف ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة شـخـصـيـتــن،
ً
لـلـمـشــاركــة ف ــي لـجـنــة مـصـغــرة تـضــع حـلــوال
لألزمة .لكن «الحرية والتغيير» ،التي وجدت
نـفـسـهــا م ـحــاصــرة بـهـجــوم كـبـيــر م ــن املـكــون
ال ـع ـس ـك ــري وب ــاع ـت ـص ــام ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي،
ف ـض ـلــت عـ ــدم ال ـت ـع ــاط ــي ح ــال ـي ــا م ــع م ـب ــادرة
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وام ـت ـن ـع ــت ح ـت ــى اآلن عــن
تسمية أي شخص لعضوية اللجنة .وحسب
مصادر «العربي الجديد» ،فإنها ّ
أجلت ذلك
إلــى حني اختبار قوتها وثقلها الشعبي من
خ ــال مــوكــب  21أك ـتــوبــر ،لـتـكــون فــي موقف
قوي في أي مناقشات أو مفاوضات متوقعة.
وذكــر املجلس املــركــزي لقوى «إعــان الحرية
والـتـغـيـيــر» ،فــي ب ـيــان ،أول مــن أم ــس ،أن ــه ال
يرغب في حل األزمة الراهنة إال في إطار خطة
لإلصالحات الشاملة والحاسمة تستند إلى
مرجعية الوثيقة الــدسـتــوريــة ،حتى ال تطل
األزم ـ ــة ب ــرأس ـه ــا م ــن ج ــدي ــد .وط ــال ــب الـبـيــان
ب ــإص ــاح مـجـلــس ال ـس ـي ــادة ،وه ــو مـطـلــب لم
تتطرق إليه بيانات املجلس من قبل .وشدد
على انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى املكون

املــدنــي وفـقــا للوثيقة الــدسـتــوريــة ،وإص ــاح
ال ـح ـكــومــة وفـ ــق ت ـق ـيـيــم ب ــن رئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وقوى «الحرية والتغيير» ،باإلضافة
إل ــى إصـ ــاح ال ـق ـطــاعــن األم ـن ــي والـعـسـكــري
ً
وتنفيذ الـتــرتـيـبــات األمـنـيــة وص ــوال لجيش
قومي واحد ،وإصالح األجهزة العدلية.
ومــع الحشد والحشد املـضــاد ،املتوقع اليوم
الـخـمـيــس ،يبقى ال ـشــأن ال ـســودانــي مفتوحًا
على كل االحتماالت .ورأى املحلل السياسي
الجميل الفاضل أن اليوم الخميس سيكون
مفصليًا ،مثله مثل يوم  30يونيو /حزيران
 ،2019ال ــذي فــرض فيه ال ـشــارع كلمته بقوة
ع ـلــى ال ـع ـس ـكــر ،ال ــذي ــن ق ــدم ــوا ،ب ـعــد أيـ ــام من
ذلك التاريخ ،كل التنازالت من خالل اإلعالن
ّ
سيغير
السياسي والوثيقة الدستورية .كما
الـ ـي ــوم ،ب ـح ـســب ال ـف ــاض ــل ،بـ ـص ــورة حــاسـمــة
املـعــادالت السياسية الحالية لصالح مدنية
ال ــدول ــة ،وإن ـهــاء تــدخــل العسكر فــي الـشــؤون
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وتـ ـغ ــولـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ـص ــاحـ ـي ــات،
وسينكمش دوره ــم كليًا .وأض ــاف الفاضل،
م ـت ـحــدثــا ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن امل ــواك ــب
ال ـتــي سـتـخــرج فــي م ــدن ال ـس ــودان املختلفة،
س ـتــدفــع املـ ـك ــون امل ــدن ــي إلـ ــى تـغـيـيــر طــريـقــة
تماهيه مع العسكر ،التي اتبعها في الفترة
املــاضـيــة ،وسيتقوى بــاملــواكــب ويستثمرها
لصالح أهــداف الثورة السودانية واستكمال
مهامها تمامًا ،كما حــدث للثورة الفرنسية
الـتــي استكملت أهــداف ـهــا خ ــال  10سـنــوات،
تعرضت خاللها لالنتكاسات واملــراجـعــات.
وأكد أن مواكب اليوم ستؤثر حتى على دول
اإلقليم والــدول التي تريد التحكم في الشأن
السوداني بطريقة أو بأخرى.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ت ـبــرز م ـخ ــاوف أمـنـيــة من
حـ ــدوث اح ـت ـكــاكــات ب ــن املــؤيــديــن العـتـصــام

متابعة

الخاسرون في االنتخابات العراقية يستعرضون أمام المنطقة الخضراء
بغداد ـ زيد سالم

م ــن املـ ـق ــرر أن ت ــواص ــل الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـخــاســرة فــي االن ـت ـخــابــات ال ـعــراق ـيــة ،الـيــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،لـ ـلـ ـي ــوم ال ـ ــراب ـ ــع عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
تـصـعـيــدهــا االح ـت ـجــاجــي ف ــي ب ـغ ــداد وم ــدن
أخ ــرى جـنــوبــي ال ـع ــراق ،ال ــذي يتضمن قطع
طــرق وإحــراق إطــارات ورفــع يافطات تهاجم
املبعوثة األممية جنني بالسخارت ،ورئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،اللذين تتهمهما
بـتــزويــر االنـتـخــابــات وال ـتــاعــب بنتائجها.
وت ـط ــور الـتـصـعـيــد ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة إلــى
نـصــب خ ـيــام أم ــام املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ،أمــس
األربـعــاء ،وإقامة اعتصام شــارك به عــدد من
زع ـم ــاء ال ـف ـصــائــل امل ـس ـل ـحــة ،أب ــرزه ــم ،أحـمــد
األسـ ــدي ،وأك ــرم الـكـعـبــي ،وأب ــو آالء الــوالئــي
وآخ ـ ــرون .وسـيـطــر امل ـت ـظــاهــرون عـلــى مبنى
مرتفع مــن أربـعــة طــوابــق وتـ ّـم إعــانــه «غرفة
ع ـم ـل ـي ــات» إلدارة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات .وأشـ ــرف
مـسـلـحــون ب ــزي مــدنــي يـتـبـعــون فـصــائــل في
«الـحـشــد الـشـعـبــي» ،عـلــى تنظيم االعـتـصــام
أمام بوابة املنطقة الخضراء ،املطلة على نهر
دجـلــة .فــي الـغـضــون ،تــواصــل وســائــل إعــام
تــاب ـعــة ل ـف ـصــائــل مـسـلـحــة وق ـ ــوى سـيــاسـيــة
تــوج ـيــه الـ ــدعـ ــوات ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي اع ـت ـصــام
اليوم ،مع الترويج لوجود طعام ومشروبات
ومبيت في الخيام إضافة إلى خدمة إنترنت.
وك ـش ـفــت م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـعــراق ـيــة،
أم ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ع ـمــا وصـفـتـهــا ب ــ«ش ـكــاوى
ح ـ ـمـ ــراء» ت ـق ــدم ــت ب ـه ــا قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ضــد
اإلج ــراءات التي رافقت العملية االنتخابية.

ّ
وذك ـ ــرت امل ـفــوض ـيــة أن ـهــا صــن ـفــت ال ـش ـكــاوى
ح ـس ــب خ ـط ــورت ـه ــا وت ــأث ـي ــره ــا ع ـل ــى نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات إلـ ــى حـ ـم ــراء ،وهـ ــي ال ـخ ـط ـيــرة،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـص ـفــراء وال ـخ ـض ــراء ،وه ـمــا ال
يــؤثــران باملحصلة على نتائج االنتخابات
وعدد املقاعد لكل كتلة برملانية .وأكدت أنها
تلقت  397شكوى في االنتخابات ،وأن 361
منها كان في يوم االقتراع العامُ .
وسجلت 9
شكاوى ضد إج ــراءات العد والـفــرز اليدوي،
و 10شكاوى ُصنفت على أنها حمراء ،و161
صفراء ،و 138شكوى خضراء ،مع وجود 88
شكوى أخرى يجري العمل على تصنيفها.
وح ـي ــال الـتـصـعـيــد ال ـحــاصــل ف ــي ب ـغ ــداد من

القوى الخاسرة ،قــال سياسي عراقي ّ
مقرب
م ــن ال ـكــاظ ـمــي وكـ ــان نــائ ـبــا ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،إن
«الكاظمي على تواصل مع عدد من قادة الكتل
التي لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها،
وأبلغهم بضرورة إبقاء االحتجاجات ضمن

الكاظمي أبلغ المعترضين
بضرورة إبقـاء االحتجاجات
ضمن القانون

يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم (أحمد الربيعي/فرانس برس)

س ـيــاق ـهــا ال ـق ــان ــون ــي وعـ ـ ــدم ت ـه ــدي ــد ال ــدول ــة
واس ـت ـقــرار ب ـغــداد ت ـحــدي ـدًا ،ووق ــف عمليات
قـطــع ال ـطــرق أم ــام امل ـ ــارة» .وأض ــاف أن «ذلــك
أس ـه ــم ف ــي ت ــوق ــف إح ـ ــراق اإلط ـ ـ ـ ــارات وقـطــع
الطرق بالعوارض والحجارة أمام السيارات،
لكنهم سيستمرون باالحتجاجات للتعبير
عن غضبهم فقط».
وكـ ـش ــف أن قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ت ـل ـقــت تــوج ـي ـهــات
ب ـع ــدم االح ـت ـك ــاك مـعـهــم وال ـب ـق ــاء ب ـع ـي ـدًا عن
ّ
مـنــاطــق وج ــوده ــم ،مــع قـبــول تــولــي ق ــوة من
«الحشد الشعبي» االنتشار ،على أن تضمن
تحركاتهم ،ومنها عــدم محاولتهم اقتحام
امل ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـض ــراء ،ك ـمــا وعـ ــد ب ـعــض ق ــادة
التنظيم االحتجاجي الحالي» .وحول نتائج
االنتخابات ،قال إن «النتائج النهائية صفحة
ُ
طــويــت ولــن يكون هناك تغيير لصالح تلك
الكتل كما تحاول من خالل ضغوطها».
وي ـطــالــب امل ـح ـت ـجــون اآلن ب ــإع ــادة ع ــد وف ــرز
ك ــل األصـ ـ ــوات ف ــي ك ــل الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة
بالعراق يدويًا ،وهو ما يعتبره مراقبون أمرًا
صعبًا ،كما أنــه يجب أن يـتـ ّـم بـقــرار قضائي
مبني على قناعة محكمة وفـقــا ألدل ــة .ورأى
القيادي في حركة «حقوق» التابعة ملليشيا
«كتائب حــزب الـلــه» عباس ال ـعــرداوي ،خالل
وج ــوده فــي مـكــان االحـتـجــاجــات فــي دردشــة
مع «العربي الجديد» ،أن «املفوضية ورئيس
الـ ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي م ـت ــورط ــن في
ت ــزوي ــر ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ل ـصــالــح جـهــات
محددة ،بهدف إبعاد القوى السياسية التي
تدعم الحشد الشعبي ،ولذلك تستمر عملية
االحتجاج واالعـتـصــام .وخــال األيــام املقبلة

إذا اسـتـمــر تـجــاهــل مطالبنا مــن املفوضية،
تـحــديـدًا مـطـلــب إجـ ــراء ال ـعــد وال ـف ــرز ال ـيــدوي
لـجـمـيــع الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،س ـي ـكــون لنا
موقف آخر» .وتابع أن «مفوضية االنتخابات
أخـفـقــت بــإجــراء االنـتـخــابــات ،وه ــذا اإلخـفــاق
م ــدع ــوم م ــن األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة امل ـت ـه ـم ــة أي ـضــا
بتزوير ما حصلنا عليه من أصوات ،ونعتقد
أنـهــا م ــؤامــرة ضــد مـحــور امل ـقــاومــة والحشد
الشعبي ،وهذا ما ترفضه جماهيرنا» .بدوره،
رأى رئـيــس حــزب «املــواطـنــة» غيث التميمي
أن «ال ـص ــدم ــة بــالـنـسـبــة ل ــأح ــزاب ال ـخــاســرة
وتـ ـح ــديـ ـدًا ت ـح ــال ــف الـ ـفـ ـت ــح ،ل ـي ـســت ع ــادي ــة،
ألن ال ـتــراجــع مــن نـحــو  50مـقـعـدًا فــي نتائج
انتخابات عــام  ،2018إلــى  17مقعدًا لــم يكن
حديث مع
متوقعًا بالنسبة لهم» .وأضاف في
ٍ
«العربي الجديد» ،أنهم «صــرفــوا الكثير من
األمــوال في حمالتهم االنتخابية ،ولــم يلبوا
الوعود الجماهيرية .بالتالي إن ما يحصل
اآلن مــن احتجاجات وتـظــاهــرات ضــد نتائج
االنتخابات هو رد فعل طبيعي تجاه النكسة
التي تعرضت لها القوى الخاسرة والفصائل
املسلحة» .وقــال إن «األح ــزاب الخاسرة تريد
أن تبعث برسائل إلى املجتمع الدولي واألمم
املتحدة واملفوضية على أنـهــا تعرضت إلى
خسارة كبيرة ،كانت مقصودة من قبل أطراف
فاعلة في البالد ،لكن في الحقيقة هي وسيلة
ضاغطة على أطراف سياسية أخرى من أجل
اللجوء إلى الحوار والتفاهم لتشكيل حكومة
توافقية تجمع عموم األطراف الشيعية ،وعدم
الـسـمــاح لـطــرف واح ــد وهــو الـتـيــار الـصــدري
بتشكيلها لوحده».

الـقـصــر الــرئــاســي وامل ــواك ــب املـســانــدة للحكم
املدني ،استنادًا إلى واقــع االستقطاب الحاد
وال ـخ ــاف ــات ال ـع ـم ـي ـقــة .وح ـ ّـم ــل الـخـبـيــر عمر
ع ـث ـمــان امل ـســؤول ـيــة ع ــن أي صـ ــدام يـمـكــن أن
يحدث للمشرفني على اعتصام القصر ،الذين
دع ـ ــوا ،م ــن دون إح ـس ــاس بــال ـخ ـطــر ،ملــواكــب
الـيــوم ،على الــرغــم مــن أنـهــم أخ ــذوا فرصتهم
مـنــذ  16أكـتــوبــر ال ـحــالــي ،بتنظيم مواكبهم
واعـتـصــامـهــم ،ووج ــب عليهم االكـتـفــاء بذلك
وتــرك املـجــال لــآخــر ،خصوصًا أنهم وجــدوا
كــل التسهيالت مــن أجـهــزة الــدولــة واألجـهــزة
النظامية الـتــي لــم تعترضهم فــي أي لحظة.
وأش ـ ـ ـ ــار عـ ـثـ ـم ــان ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن الـعـقــاء مــن ال ـطــرف اآلخــر
ي ــدرس ــون ،حـســب مـعـلــومــاتــه ،خ ـيــار تحديد
مـنـطـقــة شـ ــارع امل ـط ــار كـنـقـطــة تـجـمــع ملــوكــب
 21أك ـت ــوب ــر ل ـ ُـب ـع ــده ــا ع ــن اع ـت ـص ــام الـقـصــر
الــرئــاســي .وإن تــم ذل ــك ،حـســب ت ـقــديــره ،فــإن
فــرص االحـتـكــاكــات واملــواج ـهــات ستتالشى.
لكنه أكــد ،فــي املقابل ،أن وصــول املــوكــب إلى
وســط الخرطوم أو مجلس ال ــوزراء أو لجنة
التمكني سيؤدي إلى صدامات كبيرة ،ويمكن
أن يحدث ما ال تحمد عقباه بخروج األمــور
عــن الـسـيـطــرة كليًا إلح ـســاس شـبــاب الـثــورة
ب ــال ـغ ــن ن ـت ـي ـجــة م ــوق ــف األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة
وتسهيالتها للمجموعة األخ ــرى .ودع ــا كل
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،خ ـصــوصــا ال ـش ــرط ــة ،إلــى
التحلي باليقظة والحكمة لتفويت الفرصة
ملخطط الفوضى الذي له ما بعده.
وفــي الـسـيــاق ،دعــت الـسـفــارة األمـيــركـيــة ،في
ت ـغــريــدة عـبــر مــوقــع تــوي ـتــر ،أم ــس األرب ـع ــاء،
إلـ ــى الـ ـت ــزام الـسـلـمـيــة ف ــي ت ـظ ــاه ــرات ال ـي ــوم،
مــذكــرة «بــالــدعــم األم ـيــركــي ال ـقــوي لالنتقال
الديمقراطي في السودان».

لــم تـخــرج امل ـحــادثــات الـتــي استضافتها
موسكو أمس األربعاء ،حول أفغانستان
فــي إط ــار «صـيـغــة مــوس ـكــو» وبـمـشــاركــة
عشر دول بينها الـصــن وبــاكـسـتــان ،عن
املتوقع بدعوة حركة «طالبان» لتشكيل
ح ـك ــوم ــة ش ــام ـل ــة ،واشـ ـ ـت ـ ــراط اح ـتــرام ـهــا
حقوق اإلنسان والتعددية السياسية لكي
تتمكن من نيل االعتراف الدولي ،الذي ال
يـبــدو جــاهـزًا بعد على الــرغــم مــن توسع
ال ـن ـقــاشــات وال ـت ـع ــاون م ــع ال ـح ــرك ــة .كما
حـضــر الـتـخــوف مــن اس ـت ـخــدام األراض ــي
األف ـغــان ـيــة مـنـصــة ألع ـم ــال إرهــاب ـيــة ضد
دول الجوار ،كبند أساسي في محادثات
مــوس ـكــو ،وه ــو مــا ردت عـلـيــه «طــال ـبــان»
ب ـت ــأك ـي ــده ــا أنـ ـه ــا لـ ــن ت ـس ـم ــح ألح ـ ــد ب ــأن
ي ـس ـت ـخــدم أراض ـ ــي ال ـب ــاد ض ــد أي دول ــة
أخ ـ ــرى ،م ــع مـطــالـبـتـهــا ب ــاالعـ ـت ــراف بـهــا
كـسـلـطــة شــرع ـيــة قــائ ـمــة .وف ــي واحـ ــد من
أب ــرز ال ـل ـق ــاءات الــدول ـيــة ال ـتــي تحضرها
«طالبان» منذ وصولها إلــى السلطة في
مـنـتـصــف أغ ـس ـط ــس/آب امل ــاض ــي ،وبـعــد
تـ ـح ــذي ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
بــوتــن األس ـب ــوع املــاضــي مــن أن مقاتلي
«داعش» يحتشدون في أفغانستان لنشر
اضطرابات في الجمهوريات السوفييتية
ال ـســاب ـقــة ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ح ـ ــدود روس ـي ــا،
اس ـت ـضــافــت مــوس ـكــو ل ـقــاء ج ــدي ـدًا كــانــت
أبــرز النقاط على أجندته تعزيز «جهود
املجموعة الدولية ملنع أزمة إنسانية».
وانتهى االجتماع إلى االتفاق على دعوة
األمم املتحدة إلى تنظيم مؤتمر مانحني
لصالح أفغانستان .وقال مبعوث الرئيس
الروسي إلى أفغانستان ،زامير كابولوف،
لـلـصـحــافـيــن« :ه ـن ــاك رأي م ـش ـتــرك لــدى
ج ـم ـيــع املـ ـش ــارك ــن بـ ـش ــأن ض ـ ـ ــرورة دع ــم

ال ـش ـعــب األف ـغ ــان ــي وتـ ـف ــادي األزم ـ ــة الـتــي
تـلــوح فــي األف ــق ويصفها البعض كارثة
إن ـســان ـيــة ...ول ــذل ــك سـتـتـمـثــل إحـ ــدى أهــم
ن ـتــائــج اج ـت ـمــاع ال ـي ــوم ف ــي تــوجـيــه كــافــة
األطـ ــراف دع ــوة إل ــى األم ــم املـتـحــدة لعقد
م ــؤت ـم ــر م ــان ـح ــن دول ـ ــي خـ ــاص بـتـقــديــم
الــدعــم االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي إلع ــادة
إع ـم ــار أف ـغــان ـس ـتــان ف ــي مــرح ـلــة م ــا بعد
ال ـن ــزاع» .وأق ــر كــابــولــوف ب ــأن املناقشات
خـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع تـ ـط ــرق ــت إلـ ـ ــى م ـســألــة
االع ـ ـت ـ ــراف ال ـ ــدول ـ ــي ب ـح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان»
كـسـلـطــة شــرع ـيــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،الفـتــا
إلى أن وزيــر الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أكد أن هذا سيحصل في لحظة ما
ً
مستقبال .وأشار كابولوف إلى أن الجانب
الروسي أبلغ وفد الحكومة األفغانية بأن
هــذه اللحظة لن تحل ما لم تبدأ الحركة
بتطبيق معظم ما يتوقعه منها املجتمع
الـ ــدولـ ــي ،ال س ـي ـمــا ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان وش ـم ــول حـكـمـهــا كــافــة الـفـئــات
األف ـغــان ـيــة .وأع ـلــن أن عـلــى «طــال ـبــان» أن
تفي بتعهداتها في مجال احترام حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان والـ ـتـ ـع ــددي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة لـكــي
تتمكن من نيل اعتراف املجموعة الدولية.
وأض ـ ــاف أن ال ـحــركــة «أك ـ ــدت أن ـهــا تعمل
عـلــى هــذا األم ــر وعـلــى تحسني الحوكمة
وتـحـســن وض ــع ح ـقــوق اإلن ـس ــان .ســوف
ن ـ ــرى» .وشـ ــدد ك ــاب ــول ــوف ع ـلــى أن ــه ليس
ه ـنــاك أي مـهـلــة زمـنـيــة م ـحــددة لتشكيل
حكومة شاملة في أفغانستان.
وفــي كلمته االفتتاحية خــال االجتماع،
دعــا الفــروف «طالبان» إلــى عــدم السماح
بــاسـتـخــدام األراضـ ــي األفـغــانـيــة كمنصة
لتنفيذ أعمال ضد دول الجوار ،في إشارة
إلــى الجمهوريات السوفييتية السابقة
ال ـح ـل ـي ـفــة مل ــوس ـك ــو ف ــي آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى.

الفروف :لحكومة
أفغانية شاملة تعكس
مصالح كل القوى
حنفي :لن نسمح ألحد
باستخدام أراضينا ضد
أي دولة أخرى

وأش ـ ـ ــاد ب ـج ـه ــود ال ـس ـل ـط ــات األف ـغ ــان ـي ــة
ال ـجــديــدة الــرام ـيــة إل ــى تـحـقـيــق اسـتـقــرار
الوضع العسكري والسياسي في البالد،
وتسيير أداء أجهزة الــدولــة ،مضيفًا «إال
أن مـهـمــة تـحـقـيــق ال ـس ــام امل ـس ـتــديــم في
أفغانستان ال تزال ّ
ملحة .نرى أن نجاحها
مرهون بالدرجة األولى بتشكيل حكومة
شاملة حقًا لن تعكس فقط مصالح القوى
اإلثنية ،وإنما السياسية أيضًا في البالد
على أكـمــل وج ــه» .ومــع ذل ــك ،أقــر الفــروف
بأن التوازن الجديد للقوى في أفغانستان
«ال بديل له في األفق املنظور» .وأعرب عن
ارت ـيــاح مــوسـكــو إزاء مـسـتــوى «الـتـعــاون
الحالي» مع السلطات األفغانية الجديدة.
أم ــا رئـيــس وف ــد «طــال ـبــان» ،نــائــب رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـب ــد الـ ـس ــام ح ـن ـف ــي ،ف ـق ــال فــي
ً
االجتماع إن «هناك نظامًا شامال يحكم
بــادنــا» ،مطمئنًا بأنه «ال يوجد أي نوع
م ــن ال ـت ــوت ــر ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وال ــوض ــع
األمـ ـن ــي ع ـلــى م ــا ي ـ ـ ــرام» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن
الحكومة األفغانية تعرف مسؤولياتها
إزاء العالم ولن تتخلى عنها ،و«طالبان»
لــن تسمح ألح ــد ب ــأن يستخدم األراض ــي
األفـغــانـيــة ضــد أي دول ــة أخ ــرى .وإذ لفت
حنفي إلى أن «طالبان» حاولت أن تضم
جميع اإلثـنـيــات واألطـيــاف فــي الحكومة
الحالية ،أكد «أننا بصدد إجراء التغيرات
في املنظومة السياسية ،وتلك التغيرات
تحتاج إلــى وقــت ،ونحن مصممون على
أن تـكــون حكومتنا حـكــومــة تتطلع إلــى
ال ـعــالــم وت ــرض ــي ال ـعــالــم أيـ ـض ــا» .وش ــدد
على أن االعتراف الدولي بحكومة طالبان
«حق مشروع لنا».
لكن رسائل االنفتاح تجاه العالم تصطدم
بــواقــع مختلف فــي ال ــداخ ــل .فـقــد أش ــادت
«طالبان» باملفجرين االنتحاريني الذين
ماتوا في الحرب على الحكومة السابقة
وحلفائها الغربيني .والتقى القائم بأعمال
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة س ـ ــراج ال ــدي ــن ح ـقــانــي،
الثالثاء ،بأفراد من أسر االنتحاريني في
احتفال أقـيــم بفندق إنتركونتننتال في
ك ــاب ــول الـ ــذي اس ـت ـهــدفــه ان ـت ـحــاريــون في
 .2018وقــالــت وزارة الــداخـلـيــة فــي بـيــان:
«أشــاد الوزير في كلمته بجهاد الشهداء
وامل ـج ــاه ــدي ــن وت ـض ـح ـيــات ـهــم ووص ـف ـهــم
بأنهم أبطال اإلسالم والبالد» .وذكر قاري
سيد خوستي املتحدث باسم الــوزارة أن
أســر االنتحاريني حصلت كــل منها على
مالبس وعشرة آالف أفغاني ( 111دوالرا)
أراض.
ووعود بالحصول على
ٍ
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شرق
غرب
إثيوبيا :غارة جوية
جديدة على عاصمة
تيغراي
شـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اإلث ـ ـ ـيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،أمـ ــس
األربـعــاء ،غــارة جوية على ميكيلي
عاصمة إقليم تيغراي .وقال رئيس
مكتب االتصال الحكومي ليغيسي
تولو إن الغارة «استهدفت منشآت
ت ــم ت ـحــوي ـل ـهــا (م ـ ــن ق ـب ــل م ـت ـمــردي
تـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــراي) إلـ ـ ـ ــى م ـ ــرك ـ ــز ل ـت ـص ـن ـيــع
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة وإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـع ــداتـ ـه ــم
العسكرية» .وكان الجيش اإلثيوبي
ق ــد ش ــن ،اإلث ـن ــن امل ــاض ــي ،غــارتــن
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
لتحرير تيغراي» في ميكيلي.
(فرانس برس)
أمير الكويت سيعفو عن
محكومين سياسيين

أعلن الــديــوان األميري في الكويت،
أمس األربعاء ،أن أمير البالد نواف
األحمد الجابر الصباح (الصورة)،
يستعد إلصدار عفو عن املحكومني
فــي قـضــايــا سياسية خ ــال الفترة
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ـم ـخ ــرج م ــن م ـخــرجــات
ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي بـ ــن الـسـلـطـتــن
التشريعية والتنفيذية ال ــذي دعــا
إل ـي ــه األمـ ـي ــر ف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـلــول
ّ
ّ
املــاضــي .ولـفــت إلــى أن األمـيــر كلف
«رؤس ـ ـ ـ ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــة وم ـج ـلــس
الـ ــوزراء واملـجـلــس األعـلــى للقضاء،
باقتراح الضوابط والشروط للعفو
عن بعض أبناء الكويت املحكومني
بقضايا تمهيدًا الستصدار مرسوم
العفو».
(العربي الجديد)

روسيا ترسل مقاتلتين
لمرافقة طائرات أميركية
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــروسـ ـي ــة،
أمــس األرب ـع ــاء ،أن روسـيــا أرسـلــت،
أم ـ ـ ــس األول ،م ـق ــات ـل ـت ــن مل ــرافـ ـق ــة
قاذفتي قنابل أميركيتني من طراز
«ب ـ ـ ــي 1-بـ ــي» وط ــائ ــرت ــي ن ـق ــل ف ــوق
البحر األســود .وذكــرت الــوزارة ،في
ب ـي ــان ،أن ــه «ب ـعــد خـ ــروج ال ـطــائــرات
العسكرية األجنبية من حدود دولة
روسيا االتحادية ،عادت املقاتلتان
الروسيتان بسالم إلى قاعدتهما».
وأكـ ـ ـ ـ ــدت أن «تـ ـحـ ـلـ ـي ــق ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
الروسية جرى في ظل التزام صارم
بالقواعد الدولية الستخدام املجال
الجوي».
(العربي الجديد ،رويترز)
واشنطن :مداهمة
قصر أوليغارشي مقرب
من بوتين

أكد حنفي أن الوضع األمني مستقر (صيفا كركان/األناضول)

تقرير

لبنان :جولة أميركية لتحريك ملف الحدود البحرية
يعمل األميركيون
مجددًا على خط ترسيم
الحدود البحرية بين لبنان
واإلسرائيليين ،بعد جولة
للوسيط آموس هوشتاين
على المسؤولين اللبنانيين
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ع ـ ــاد م ـل ــف ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة بـ ــن ل ـب ـنــان
وفلسطني املحتلة إلــى الــواجـهــة ،مــع جولة
كبير مستشاري وزارة الخارجية األميركية
ألم ــن ال ـطــاقــة ،الــوس ـيــط األم ـيــركــي الـجــديــد
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض غ ـي ــر املـ ـب ــاش ــر مــع
اإلسرائيليني ،آمــوس هوشتاين ،على عدد
مــن املـســؤولــن اللبنانيني ،أم ــس األرب ـعــاء.
واستقبل رئـيــس الجمهورية ميشال عون
املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي بـ ـحـ ـض ــور ال ـس ـف ـي ــرة
األمـيــركـيــة دوروث ـ ــي ش ـيــا .وق ــال املستشار
اإلعالمي في رئاسة الجمهورية رفيق شالال،
حديث مع «العربي الجديد» ،إن «أجواء
في
ٍ
اللقاء كانت إيجابية ،وبحث الطرفان مسار
املفاوضات والتوجهات في املرحلة املقبلة
على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية،
وكــان تأكيد مــن الرئيس عــون على أنــه مع
اسـتـئـنــاف ال ـت ـفــاوض غـيــر املـبــاشــر وهـنــاك
ت ـع ــوي ــل ع ـل ــى دور ال ــوسـ ـي ــط األمـ ـي ــرك ــي».

وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ال ـ ـتـ ــي س ـت ـطــرأ
ع ـلــى ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي املـ ـف ــاوض ب ـعــد إحــالــة
رئـيـســه الـعـمـيــد الــركــن ال ـط ـيــار ب ـســام يــاســن
على التقاعد ،أكــد شــاال أن «ال شــيء رسميًا
ب ـع ــد ب ـخ ـص ــوص ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع ،بــان ـت ـظــار
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات» .وكـ ـش ــف م ـص ــدر
عسكري مطلع على ملف الحدود لـ«العربي
الجديد» أن «الوفد اللبناني املفاوض دخل
ف ــي إجـ ـ ــازة م ـنــذ فـ ـت ــرة ،ورغ ـ ــم أه ـم ـيــة املـلــف
واملكاسب االقتصادية للبنان منه إال أنــه ال
ّ
يتصدر قائمة االهـتـمــامــات عند املسؤولني
ال ـس ـيــاس ـيــن ،وه ــو م ــا يـنـعـكــس سـلـبــا على
الـبــاد ،ال سيما أن الـعــدو ال يضيع وقتًا أو
فرصة الستغالل الوضع املتوتر على الساحة
اللبنانية الــداخـلـيــة وال ـصــراعــات املستمرة
واملتجددة ،مع استمرار اعتدائه على حقوق
لـبـنــان الـنـفـطـيــة وع ـلــى م ــرأى م ــن الـجـمـيــع».
وزار هوشتاين رئيس مجلس النواب نبيه
ب ــري ،ال ــذي اعـتـبــر أن ـنــا أم ــام فــرصــة جــديــدة
الستئناف املفاوضات مع املساعي األميركية
الجديدة التي تبذل في هذا اإلطار.
وأث ـ ــار ب ــري خ ــال ل ـقــائــه ال ــوس ــط األم ـيــركــي
أهمية استثناء لبنان مــن ضــوابــط «قــانــون
ق ـي ـصــر» ،امل ـخ ـتــص ب ـف ــرض ال ـع ـقــوبــات على
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ،فــي مــوضــوعــي اسـتـجــرار
ال ـغ ــاز امل ـص ــري وال ـك ـهــربــاء م ــن األردن .وقــد
عكس هوشتاين للرئيس بري أجواء تفاؤلية
ب ــال ـت ـق ــدم إي ـج ــاب ــا حـ ــول ه ــذي ــن ال ـع ـن ــوان ــن.
والـتـقــى هــوشـتــايــن رئـيــس الـحـكــومــة نجيب
ميقاتي ،وقائد الجيش جوزيف عون.
وك ــان االح ـتــال اإلســرائـيـلــي قــد مـنــح أخـيـرًا

شركة «هاليبرتون» األميركية عقدًا للتنقيب
ع ــن ال ـن ـف ــط ف ــي م ـن ـط ـقــة ت ـق ــع ع ـل ــى ال ـح ــدود
البحرية املتنازع عليها ،تحديدًا املنطقة بني
بلوك  9اللبناني وحقل كاريش في فلسطني
املحتلة ،وهــو مــا دفــع لبنان إلــى الطلب من
مـجـلــس األم ــن «ال ـتــأكــد مــن أن أع ـمــال تقييم
التنقيب ال تقع في منطقة متنازع عليها بني
لبنان واالحتالل بغية تجنب أي اعتداء على
حـقــوق وس ـيــادة لـبـنــان ،إضــافــة إلــى منع أي
أعمال تنقيب مستقبلية في املناطق املتنازع
عـلـيـهــا تـجـنـبــا ل ـخ ـطــوات ق ــد تـشـكــل تـهــديـدًا
للسلم واألمن الدوليني».
وي ـقــول الـخـبـيــر فــي ش ــؤون الـطــاقــة الــدولـيــة
ـث م ــع «ال ـع ــرب ــي
رودي ب ـ ـ ـ ــارودي ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
الجديد» ،إن «أي بحث عبر الوسيط األميركي
في أي فكرة اقتصادية أو تجارية غير وارد
قبل ترسيم الحدود بشكل محترف ورسمي،
لكن في املقابل في حال تثبت وجود نفط أو
غاز يمكن االتفاق مع شركة خاصة مستقلة
لتنفيذ أعمال التنقيب ،كما حصل في حقل
الخفجي املشترك بــن الكويت والسعودية،
ع ـل ــى أن ي ــأخ ــذ ك ــل طـ ــرف ح ـ ّـصـ ـت ــه» .وي ــرى
بارودي أنه «من املبكر الحديث عن أي خطوة

عون ال يزال يرفض
التوقيع على تعديل
مرسوم تصحيح الحدود

طــاملــا أن ترسيم ال ـحــدود البحرية لــم ينجز
وهناك حقوق للبنان يجب أن يحصل عليها.
واملطلوب اليوم تأمني الدعم الكامل للجيش
الـلـبـنــانــي عـنــد اسـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات ،التي
يجب أن تحكمها فقط االتـفــاقـيــات الدولية
واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،والتي
ّ
تصب في صالح لبنان وتعطيه حقه الكامل
وال ـع ــادل» .ويــؤكــد أن «االج ـت ـهــادات الدولية
تعطي لبنان حقه ،خصوصًا أن الـقــرارات ال
تقيم وزنًا للجزر الصغيرة ،وال تعتبر قادرة
على دفع أو إزاحة أي خط بحري واحد مقابل
الخط اآلخر ،وبالتالي فإن الصخور والجزر
الصغيرة ال تؤخذ بعني االعتبار عند ترسيم
الـحــدود ،وهــو مــا يعطي لبنان مساحة هي
من حقه ومعترفًا بها دوليًا».
ويـلـفــت الخبير الــدولــي إل ــى أن «لـبـنــان عــام
 2010اعتمد من أجل البدء بالترسيم  61مترًا
في البحر ،بدءًا من رأس الناقورة جنوبًا ،أما
العدو اإلسرائيلي فقد اعتمد عام 37 ،2011
مـتـرًا فــي الـبـحــر .وال ـطــرفــان أخـطــآ فــي الـبــدء
بالترسيم من خط بحري ،وعليهما اعتماد
خ ــط الـ ـن ــاق ــورة الـ ـب ــري ال ـف ــاص ــل .وبــال ـتــالــي
فــإن الـطــرفــن مـجـبــران على ترسيم الـحــدود
وتحديد خطوط جديدة واملــوقــف األميركي
ال يمكنه إال اق ـت ــراح خــط ع ــادل ومـنـصــف».
ومـ ــا ي ـ ــزال ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي ي ــرف ــض منذ
إبريل /نيسان املاضي التوقيع على تعديل
املرسوم ،الذي يصحح حدود لبنان البحرية
ومن شأنه أن يعطي البالد الحق بالتفاوض
على نسبة من حقوقه من حقل كاريش الذي
يستثمره االحتالل اإلسرائيلي.

ده ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرال ـ ـيـ ــة
األم ـيــرك ـيــة ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،قـصـرًا
فــي واشنطن يملكه األوليغارشي
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي أولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــغ دي ــريـ ـب ــاسـ ـك ــا
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،امل ـ ـقـ ـ ّـرب م ــن الــرئ ـيــس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن .وق ــال
التحقيقات ال ـف ـيــدرالــي ،في
مكتب ّ
ب ـ ـيـ ــان ،إن ـ ـ ــه ده ـ ــم ال ـق ـص ــر لـتـنـفـيــذ
«أن ـش ـطــة شــرطـيــة م ـص ـ ّـرح بـهــا من
املحكمة» .وفي  ،2018فرضت وزارة
ال ـخــزانــة األم ـيــرك ـيــة ع ـقــوبــات على
ديريباسكا ،مستندة إلــى تحقيق
ّ
يتعلق بغسل أموال وابتزاز.
(فرانس برس)

ألمانيا تعتقل جنديين
سابقين حاوال تأليف
عصابة مرتزقة
اعتقلت السلطات األملانية جنديني
س ــاب ـق ــن ،أم ـ ــس األرب ـ ـع ـ ــاء ،بـتـهـمــة
أنهما حــاوال جمع مرتزقة للتدخل
فــي ال ـص ــراع بــالـيـمــن .وق ــال ممثلو
االدع ـ ـ ــاء االتـ ـح ــادي ــون إن الــرج ـلــن
متهمان بتزعم عصابة من املرتزقة،
ومحاولة تأسيس منظمة إرهابية.
وأضافوا أن دافعهما الرئيسي كان
ك ـســب ن ـحــو  40أل ــف يـ ــورو شـهــريــا
م ــن خ ــال ت ـقــديــم خ ــدم ــات ألط ــراف
ثالثة ،مشيرين إلى أن محاوالتهما
ل ــات ـص ــال ب ـم ـس ــؤول ــن س ـعــوديــن
«باءت بالفشل».
(أسوشييتد برس)
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الحدث

بعد أعوام
شهدت فيها
ليبيا مؤتمرات
حول أزمتها
خارج أراضيها،
تستضيف طرابلس
اليوم الخميس
مؤتمرًا دوليًا
لدعم استقرار ليبيا،
سيكون عمليًا
متابعة لمخرجات
مؤتمري برلين
األول والثاني،
وتكمن أهميته
في الدعم
الذي قد يمنحه
للحكومة
االنتقالية

مؤتمر
استقرار ليبيا
تقييم
أفريقي
يهدف الوفد األفريقي
الذي يزور ليبيا حاليًا ،برئاسة
وزير الخارجية الكونغولي
جون كلود جاكوسو،
إلى «جمع المعلومات
وإجراء تقييم للمصالحة
الليبية وللعملية التي
يفترض أن تؤدي إلى
االنتخابات» .وقال جاكوسو
إن الوفد سيتطرق أيضًا
إلى موضوع المهاجرين
وطرد المرتزقة.

شدّ دت المنقوش على ضرورة الدعم الدولي لمسار الحل الليبي ()Getty

مصير االنتخابات والمرتزقة
يتصدران جدول األعمال
طرابلس ــ العربي الجديد

تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة
طــراب ـلــس ،ال ـيــوم الـخـمـيــس ،مؤتمرًا
دوليًا لدعم استقرار ليبيا ،هو األول
مــن نــوعــه عـلــى األرض الـلـيـبـيــة ،مـنــذ ال ـثــورة
ال ـتــي أط ــاح ــت ن ـظــام مـعـمــر ال ـق ــذاف ــي ،وال ــذي
صــادف أمــس ذكــرى مقتله ،وبعد عقد دخلت
فيه البالد متاهة حرب طويلة ،خمدت نيرانها
بـخــريـطــة طــريــق أم ـم ـيــة ،يـفـتــرض أن تفضي
إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة وت ـشــري ـع ـيــة ،عـلــى
بعد شـهــريــن .ووضـعــت الحكومة االنتقالية
الليبية ،برئاسة عبد الحميد الدبيبة ،أمس
األرب ـ ـعـ ــاء ،ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة ع ـلــى املــؤت ـمــر،
والــذي يأتي في توقيت ّ
حساس ،وفي خضم
ارت ـف ــاع مـنـســوب ال ـتــوتــر عـلــى جـبـهــات ع ــدة،
ســواء بني الحكومة ومعسكر الشرق بقيادة
اللواء املتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس

الـنــواب عقيلة صــالــح ،أو مــن داخــل الحكومة
نفسها ،أو بــن الـحـكــومــة ومــؤسـســات ليبية
فـ ــاع ـ ـلـ ــة .وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك وس ـ ـ ــط عـ ـل ــو ض ـج ـيــج
«اإلشــاعــات» ،التي تنفيها النخب السياسية
املـتـصــارعــة واملهيمنة على املـشـهــد ،مــن دون
أن ت ـم ـنــع ال ـت ـش ـك ـيــك امل ـت ـصــاعــد ف ــي أب ــرزه ــا،
وهو إمكانية إجراء االنتخابات في موعدها.
ويدور املؤتمر ،الذي سيحظى بحضور عربي
وغربي من الــدول الفاعلة في األزمــة الليبية،
حول محوري األمن واالقتصاد ،وهما بندان
مــن  4ب ـنــود ،ك ــان الــدبـيـبــة قــد طــرحـهــا ضمن
مبادرة استقرار ليبيا ،في مؤتمر برلني الثاني
(يونيو /حزيران املاضي) ،والتي كانت تضم
أيـضــا الـشــق الـقــانــونــي واملـصــالـحــة الوطنية.
ّ
وف ـي ـمــا يـ ــرى م ـتــاب ـعــون أن امل ــؤت ـم ــر ال ـجــديــد
سيكون الفرصة الليبية األخيرة إلنقاذ البالد
م ــن سـفـيـنــة ال ت ـ ــزال ت ـغ ــرق ،يـ ــرى آخـ ـ ــرون أن
الدعوة للمؤتمر ما هي إال استمرار ملحاوالت

النخب الليبية املتنازعة على السلطة ،ومنها
الــدبـيـبــة نـفـســه ،ل ـفــرض أج ـنــدات ـهــا عـلــى هــذا
املشهد ،ســواء أكــان باملؤتمرات أو بالقرارات
األحــاديــة أو بالعروض العسكرية .وستكون
ليبيا على موعد يوم األحد املقبل مع مؤتمر
صحافي للمفوضية الوطنية لالنتخابات،
التي أكدت أنها ستعلن فيه عن آخر التطورات
في ما ّ
خص العملية االنتخابية املرتقبة.
وأع ـل ـن ــت ال ـح ـكــومــة ال ـل ـي ـب ـيــة أمـ ــس ع ــن بــدء
وصول الوفود املشاركة في املؤتمر ،مشيرة
إل ـ ــى أنـ ـه ــا مـ ــن  31دول ـ ـ ــة وم ـن ـظ ـم ــة دولـ ـي ــة.
وبـحـســب اإلدارة ال ـعــامــة لـحـمــايــة الـبـعـثــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلــداخـلـيــة الـلـيـبـيــة،
ف ــإن الئ ـحــة امل ـش ــارك ــن ت ـضــم األمـ ــم املـتـحــدة
واالتـحــاد األوروب ــي وجامعة الــدول العربية
(مـمـثـلــة بــاألمــن ال ـعــام لـلـجــامـعــة أح ـمــد أبــو
الـغـيــط) واالت ـح ــاد األفــري ـقــي ،بــاإلضــافــة إلــى
ال ـجــزائــر وتــونــس (وزيـ ــر الـخــارجـيــة عثمان
ال ـ ـجـ ــرنـ ــدي) ،واملـ ـ ـغ ـ ــرب ومـ ـص ــر والـ ـ ـس ـ ــودان
ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـك ــوي ــت وال ـب ـح ــري ــن وتــرك ـيــا
(نائب وزير الخارجية ســادات أونــال) .كذلك
ُ
تشارك في املؤتمر كل من الــواليــات املتحدة
وبــري ـطــان ـيــا وه ــول ـن ــدا وف ــرن ـس ــا وإس ـبــان ـيــا
وأملـ ــان ـ ـيـ ــا وإيـ ـط ــالـ ـي ــا وال ـ ـيـ ــونـ ــان وروس ـ ـيـ ــا

تشارك  31دولة
ومنظمة دولية في
المؤتمر الليبي
أعلن كوبيتش وصول
مراقبين دوليين لوقف
النار إلى طرابلس

وسويسرا والكونغو الديمقراطية والصني
وال ـكــون ـغــو  -ب ــرازف ـي ــل .وأكـ ــدت اإلدارة أنـهــا
وضـعــت الترتيبات األمـنـيــة الــازمــة لتأمني
املؤتمر الذي كان مفترضًا عقده في سرت.
وك ــان ــت نــائ ـبــة األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة
لـلـشــؤون السياسية وبـنــاء ال ـســام ،روزم ــاي
دي ك ــارل ــو ،ق ــد وص ـلــت اإلث ـن ــن امل ــاض ــي إلــى
طــرابـلــس ،بــرفـقــة املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى ليبيا
يان كوبيتش .والتقت دي كارلو أول من أمس
الــدبـيـبــة ووزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة الـلـيـبـيــة نـجــاء
املـ ـنـ ـق ــوش .وأوض ـ ـحـ ــت امل ـن ـق ــوش أن ال ـه ــدف
م ــن املـ ـب ــادرة ه ــو «وضـ ــع اآللـ ـي ــات امل ـنــاس ـبــة،
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـخ ــاص ــة بــالـتـطـبـيــق
الـفـعـلــي لـنـتــائــج وم ـخــرجــات مــؤتـمــري برلني
 1و 2ال ــدول ـي ــن ال ـخــاصــن بـلـيـبـيــا ،وقـ ــراري
مجلس األمــن ذوي الصلة رقــم  2570و،2571
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي كــامــل
ربــوع ليبيا» .مــن جهتها ،وصفت دي كارلو
املؤتمر بالخطوة املهمة .وأول من أمس ،وصل
إل ــى طــرابـلــس وف ــد مـمـثــل لــاتـحــاد األفــريـقــي
مكون من  10أعضاء ،برئاسة وزيــر خارجية
الـكــونـغــو  -بــرازف ـيــل ،ج ــون ك ـلــود جــاكــوســو،
للمشاركة في فعاليات املؤتمر.
وكانت املنقوش قد أوضحت األحد أن املؤتمر
ّ
سيركز على «حشد الدعم الالزم للمفوضية
الــوط ـن ـيــة لــان ـت ـخــابــات لـتـمـكـيـنـهــا م ــن أداء
دوره ــا» ،ودع ــوة املجتمع الــدولــي ملشاركته
فــي دعــم مطلب ليبيا بشأن مـغــادرة القوات
األج ـن ـب ـي ــة وامل ــرت ــزق ــة م ــن ال ـ ـبـ ــاد .واإلث ـن ــن
املاضي ،دعت املنقوش االتحاد األوروبي إلى
االضـطــاع بــدوره وتقديم املساعدة الالزمة
لليبيني ل ـلــوصــول إل ــى االس ـت ـق ــرار املـنـشــود
وإن ـهــاء املــراحــل االنـتـقــالـيــة ،مــن خــال دعمه
املبادرة كـ «أول مبادرة ليبية خالصة».
وكــانــت الخارجية الليبية قــد أطلعت الــدول
امل ـشــاركــة فــي املــؤتـمــر عـلــى مـضــامـيـنــه ،عبر
ورقة من  11صفحة ،دعت إلى رفع التجميد
ع ــن األرصـ ـ ــدة ال ـل ـي ـب ـيــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ودع ــم
اس ـت ــرداد األمـ ــوال املـنـهــوبــة .كــذلــك دع ــت إلــى
ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم ال ـس ـي ــاس ــي وال ـت ـق ـن ــي ب ـشــأن
الـتـمـثـيــل األم ـثــل الت ـفــاق وق ــف إط ــاق ال ـنــار،
ومــا تـقــوم لجنة  5+5العسكرية (املشتركة)
من مهام ،وتيسير أعمال املراجعني الدوليني
ملـتــابـعــة وق ــف إط ــاق ال ـن ــار .كــذلــك دع ــت إلــى
دع ــم وتـشـجـيــع اإلج ـ ـ ــراءات اإلي ـجــاب ـيــة الـتــي
م ــن شــأن ـهــا تــوح ـيــد ال ـج ـيــش ال ـل ـي ـبــي تحت
قيادة واحدة ،وتقديم الدعم الفني في مجال
ف ــك ودمـ ـ ــج ع ـن ــاص ــر امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
غـ ـي ــر امل ـ ـتـ ــورطـ ــة فـ ــي اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وانـ ـسـ ـح ــاب
كــافــة املــرتــزقــة واملـقــاتـلــن األجــانــب وال ـقــوات
الدعم التقني بشأن تأمني
األجنبية ،وحشد
ّ
االنتخابات بصورة شفافة ونزيهة .وتحدثت
الورقة عن «إمكانية النظر في تشكيل لجنة
دولية لتفقد األوضــاع األمنية والفنية على
األرض ،وتـحــديــد م ــدى اسـتـعــدادهــا إلج ــراء
انتخابات عامة بنجاح قبل املوعد املحدد».
ويأتي املؤتمر في خضم خالفات بني حكومة
الــدب ـي ـبــة وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب ح ــول امل ـيــزان ـيــة،
وخ ــاف ــات ب ــن الــدبـيـبــة واملــؤس ـســة الليبية
للنفط بــرئــاســة مصطفى صـنــع ال ـلــه ،إال أن
ق ـي ــاس أه ـم ـي ـتــه س ـي ـب ـقــى مــرت ـب ـطــا بـمـســألــة
املرتزقة واالنتخابات التي يختلف األفرقاء
الـلـيـبـيــون عـلــى اآلل ـيــة الـقــانــونـيــة إلجــرائـهــا.
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس الـ ــرئـ ــاسـ ــي ال ـل ـي ـبــي
م ـح ـمــد امل ـن ـفــي ق ــد اس ـت ـبــق امل ــؤت ـم ــر بـجــولــة
لـيـبـيــة ،لـتـحــريــك م ـلــف امل ـصــال ـحــة ،وه ــو ما
فـ ّـســره مراقبون بأنه دعــوة ضمنية لتأجيل
ّ
االنـتـخــابــات فــي ظــل اسـتـمــرار الـتـجــاذب بني
م ـع ـس ـكــري الـ ـش ــرق وال ـ ـغـ ــرب .ك ـم ــا أن شـبــح
ّ
االن ـش ـق ــاق يـ ـه ـ ّـدد ح ـكــومــة الــدب ـي ـبــة ف ــي ظــل
الخالف بينه وبني نائبه حسني القطراني.
ومـنــح كــوبـيـتــش أم ــس دفـعــا لـلـمــؤتـمــر ،عبر
إع ــان ــه ع ــن وصـ ــول مـجـمــوعــة م ــن املــراقـبــن
الــدول ـيــن لــوقــف إط ــاق ال ـنــار إل ــى طــرابـلــس
منذ  10أكتوبر /تشرين األول الحالي ،قبل
الـبــدء فــي نشرها فــي ســرت ،مـجــددًا التأكيد
على الدعم األممي لجهود تنفيذ خطة العمل
باإلضافة إلى توحيد املؤسسة العسكرية.

متابعة

تونس :استغاثة حزبية باتحاد الشغل
تتحرك أحزاب تونسية
النتشال البالد من أزمتها،
داعية لعودة الحوار،
فيما يتشبث الرئيس قيس
سعيّد بمواقفه الداخلية
والخارجية
تونس ــ بسمة بركات

ي ـس ـت ـمــر ال ـ ـحـ ــراك ال ـح ــزب ــي وال ـس ـي ــاس ــي فــي
ت ــون ــس ج ــاهـ ـدًا مل ـح ــاول ــة اس ـت ـع ــادة م ـب ــادرة
الـ ـ ـح ـ ــوار ،الـ ـت ــي س ـح ـبــت ع ــن ط ــاول ــة األزم ـ ــة
التونسية ،ال سيما منذ فرض الرئيس قيس
ّ
سعيد إجراءاته االستثنائية في  25يوليو/
ت ـم ــوز املـ ــاضـ ــي ،وامل ـس ـت ـم ــرة إلـ ــى أجـ ــل غـيــر
مسمى .وفيما تطفو على سطح األزمــة لغة
التخوين التي أصبحت األساس ّفي قاموس
الــرئــاســة ،لتبرير إجــراءاتـهــا ،ح ــذرت أحــزاب
تــون ـس ـيــة ،مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،م ــن ت ـع ـطــل الـ ـح ــوار،
ّ
سعيد بالتأكيد على عدم ّ
فيما ّ
مسه
تمسك
بالديمقراطية التونسية ،ورفـضــه التدخل
الخارجي في شؤون بالده.
وف ـ ــي إط ـ ـ ــار ح ـ ـ ــراك األح ـ ـ ـ ــزاب ل ــوق ــف نــزيــف
األزم ــات املــركـبــة الـتــي تعيشها تــونــس ،أكد
األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـل ـحــزب ال ـج ـم ـه ــوري ،عـصــام
الشابي ،أمس األربعاء ،أن وفدًا عن تنسيقية
الـ ـق ــوى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،م ـك ــون ــا م ــن ال ـح ــزب

ال ـج ـم ـه ــوري ،واألم ـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـتـيــار
الديمقراطي ،غازي الشواشي ،ورئيس حزب
«آفاق تونس» ،فاضل عبد الكافي ،باإلضافة
إل ــى رئ ـي ــس ح ــزب «ال ـت ـك ـتــل الــدي ـم ـقــراطــي»،
خـلـيــل ال ــزاوي ــة ،الـتـقــى م ـســاء أول م ــن أمــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،بـ ــاألمـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــاتـ ـح ــاد ال ـع ــام
التونسي للشغل ،نور الدين الطبوبي ،حيث
طالب بضرورة العودة السريعة إلى النظام
الــديـمـقــراطــي فــي ال ـبــاد ،فــي إط ــار تشاركي
ُيــوفــر شــروط االسـتـقــرار السياسي ملواجهة
االقتصادية واالجتماعية التي
الصعوبات
ّ
تواجهها البالد .وحذر الشابي ،في تصريح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،م ــن أن «ب ـق ــاء تــونــس
إل ــى حــد اآلن ،دون أف ــق ورؤيـ ــا مــع تــواصــل
األح ـ ـكـ ــام االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،ي ــزي ــد ف ــي تـعـمـيــق
الوضع ،خصوصًا أنه باإلضافة إلى األزمة
الـسـيــاسـيــة ،ف ــإن ال ـبــاد تــواجــه أزم ــة مركبة
اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
«املسؤولية الوطنية تقتضي البحث عن حل،
وهذا ال يكون إال في إطار مسار تشاركي».
ولفت األمني العام للحزب الجمهوري ،إلى أن
«البالد تغرق يومًا بعد يوم ،والثمن سيكون
ب ــاه ـظ ــا ،والـ ـح ــل ه ــو ال ـ ـحـ ــوار ل ـل ـخ ــروج مــن
األزمــة ،وهو ما يتطلب عــودة الرئيس قيس
سـعـ ّـيــد عــن ق ــرارات ــه ،وال ـق ـبــول بــال ـعــودة الــى
أســس النظام الديمقراطي والشرعية ،وهي
الخطوة األولــى في اتجاه الحل واإلصــاح».
ّ
وبي الشابي أن «االتحاد التونسي للشغل،
واع لـعـمــق األزمـ ــة ،ول ــن يكتفي بــالـبـقــاء في
ٍ
موقف املـتـفــرج ،وسيقوم ب ــدوره كما قــام به
ً
دائمًا ،وسيكون عنصرًا فاعال في دفع األزمة

وامل ـضــي نـحــو ال ـح ــل» .واعـتـبــر األم ــن الـعــام
للحزب الـجـمـهــوري ،أن «الـحــديــث عــن حــوار
وطـنــي ب ـشــروط ،وبطريقة جــديــدة يطرحها
ال ــرئـ ـي ــس ،س ـي ـك ــون ال حـ ـ ـ ـ ــوارًا»  ،مــوض ـحــا
أن» األزم ـ ــة ال ـت ــي عــاش ـت ـهــا الـ ـب ــاد تـتـحـمــل
م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا األح ـ ـ ـ ــزاب الـ ـح ــاكـ ـم ــة ،وم ـن ـهــا
حركة النهضة ،ولكن املسؤولية أيضًا تقع
عـلــى عــاتــق رئـيــس الـجـمـهــوريــة ال ــذي رفــض
الحوار في وقت ما ،واستهان بمبادرة اتحاد
ال ـش ـغــل» .وق ــال إن ــه «ل ــو ك ــان ال ـح ــوار أج ــري
منذ سنة ،لكانت األوضاع أفضل» ،موضحًا
أن «الـحــوار له تقاليده وأسسه املعروفة في
ال ـعــالــم ،وال يمكن أن نبحث لــه عــن اخـتــراع

جــديــد ،فــال ـحــوار ي ـكــون بــن مختلف الـقــوى
وال ـف ــاع ـل ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ويـ ـت ــم م ــن خــالــه
ً
البحث عن توافق ،كما أن الشعب يكون ممثال
من خالل ناخبيه وممثلي القوى السياسية
ال ـت ــي اخـ ـت ــاره ــا» .واع ـت ـب ــر أن «ال ـ ـحـ ــوار مع

الشابي :اتحاد
الشغل لن يكتفي بالبقاء
في دور المتفرج

ّ
حذر الشابي من ثمن باهظ قد تدفعه تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)

ّ
سعيد ،هو هــروب لألمام
الشباب كما يريد
ّ
واختيار تنسيقيات سعيد التي دعمته في
حملته االنتخابية للتحاور معها ،لن يقود
إلى حل ،وليس هذا ما تحتاجه تونس ،ولن
ّ
فسعيد يمكنه التحاور
يدفع إلى حل األزمة،
مــع أن ـصــاره متى أراد ،ولـكــن الـبــاد تحتاج
حوارًا حقيقيًا».
في أثناء ذلــك ،أكــد الرئيس التونسي ،أمس،
على «انفتاح تونس على التشاور والتعاون
م ــع ال ـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـقــة وال ـص ــدي ـق ــة ف ــي كـنــف
االحترام املتبادل للسيادة الوطنية ورفضها
لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها
الداخلية أو الـتـ ّ
ـربــص بمصالحها» ،مشددًا
خــال استقباله األمــن العام لجامعة الــدول
ال ـعــرب ـيــة ،أح ـمــد أب ــو ال ـغ ـيــط ،ع ـلــى «تـشـ ّـبـثــه
ب ـم ـبــادئ الــدي ـم ـقــراط ـيــة واحـ ـت ــرام ال ـحــريــات
وضمان حقوق اإلنسان».
ّ
وتوجه سعيد «بالشكر لألمني العام لجامعة
الــدول العربية على مواقفه الداعمة لتونس
ف ــي ه ــذا ال ـظ ــرف ال ـتــاري ـخــي الـ ــذي ت ـمـ ّـر ب ــه»،
منوهًا بدور الجامعة «في االنتصار ملبادئ
ال ــدول ــة الــوط ـن ـيــة ،بـمــا ُيـسـهــم ف ــي املـحــافـظــة
ُ ّ
ويـعــزز وحدتها
على سيادة الــدول العربية
ُ
وي ّ
رسخ األمن واالستقرار فيها ».وقال بيان
ل ـلــرئــاســة ال ـتــون ـس ـيــة إن أبـ ــو ال ـغ ـيــط «ج ــدد
اإلعــراب عن ثقته في املسار الديمقراطي في
تــونــس ،وف ــي وجــاهــة الـتــدابـيــر واإلج ـ ــراءات
ّ
متمنيا للقيادة التونسية
التي تم اتخاذها،
الـنـجــاح فــي معركة بـنــاء دول ــة وطنية قوية
ُ
ت ـل ـب ــي إرادة الـ ـشـ ـع ــب الـ ـت ــونـ ـس ــي وت ـح ـق ــق
ّ
تطلعاته نحو االستقرار والنماء».

تقرير
القاهرة ــ العربي الجديد

زادت ال ـق ـم ــة ال ـث ــاث ـي ــة ب ــن مـصــر
والـيــونــان وقـبــرص فــي أثـيـنــا ،أول
مـ ــن أم ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،الـ ـت ــوت ــر بــن
القاهرة وأنقرة والحساسيات التي شابت
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات امل ـت ـع ـث ــرة ب ـي ـن ـه ـمــا لـتـحـســن
العالقات ،على الرغم من محاولة الرئيس
امل ـص ــري عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي فــي كلمته
الـ ـت ــي ألـ ـق ــاه ــا خ ـ ــال ال ـق ـم ــة االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
الهجوم املباشر على األت ــراك ،مــع اإلش ــارة
الـضـمـنـيــة إل ـي ـهــم بــرفــض م ـصــر ال ـتــوتــرات
في املنطقة .لكن إسهامه في إصدار البيان
املـشـتــرك ال ـص ــادر عــن الـقـمــة ،ال ــذي تضمن
انـ ـتـ ـق ــادات صــري ـحــة ل ـتــرك ـيــا ،كـ ــان الـسـبــب
الــرئـيــس إلص ــدار األخ ـيــرة بـيــانــا تـحــث فيه
مصر على «التحالف مع الجانب الصحيح
من منطقة شرق املتوسط».
ُ
وجــاء في البيان التركي أن قمة أثينا تعد
ً
مـ ـث ــاال ج ــديـ ـدًا ع ـلــى ال ـس ـي ــاس ــات ال ـعــدائ ـيــة
ألث ـي ـن ــا ون ـي ـق ــوس ـي ــا ضـ ــد أن ـ ـقـ ــرة وق ـب ــرص
التركية ،وأن «انضمام مصر لهذا البيان،
مؤشر على أن اإلدارة املصرية لم تدرك بعد
الجانب الصحيح الذي يمكنها أن تتعاون
معه شرق املتوسط».
ودان ال ـب ـي ــان امل ـش ـت ــرك ألطـ ـ ــراف ال ـق ـمــة ما
وصفها بـ«عمليات التنقيب غير القانونية
التي تقوم بها السفن التركية فــي املنطقة
االق ـت ـصــاديــة الـخــالـصــة لـقـبــرص وال ـجــرف
الـ ـ ـق ـ ــاري فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـب ـح ــري ــة الـ ـت ــي تــم
ترسيمها بــالـفـعــل وف ـقــا لـلـقــانــون الــدولــي،
واالن ـت ـه ــاك ــات امل ـس ـت ـمــرة ل ـل ـم ـجــال ال ـجــوي
الــوط ـنــي ال ـيــونــانــي واملـ ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة في
بحر إيجة وجميع األنشطة غير القانونية
األخ ــرى فــي املناطق الواقعة داخــل الجرف
القاري لليونان».
وك ــان الفـتــا أن الــرئــاســة املـصــريــة لــم تنشر
رسميًا البيان املشترك الـصــادر عــن القمة،
فـ ــي مـ ــوقـ ــف يـ ـ ــدل عـ ـل ــى عـ ـ ــدم رغ ـب ـت ـه ــا فــي
االشـتـبــاك املباشر مــع تركيا .وق ــال مصدر
دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي م ـ ـصـ ــري مـ ـطـ ـل ــع ،إن ه ـن ــاك
رغ ـب ــة م ـصــريــة ف ــي ع ــدم ات ـس ــاع ال ـه ــوة مع
تركيا أكـثــر مما هــي عليه ،على الــرغــم من
أن امل ـل ـف ــات ال ـشــائ ـكــة وم ـح ــل الـ ـخ ــاف بني
ال ـب ـلــديــن م ــا زالـ ــت غ ـيــر م ـح ـلــولــة .وأض ــاف
ـث لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
املـصــدر فــي حــديـ ٍ
املحرك الرئيس ملشاركة مصر مع اليونان
وقـ ـب ــرص ف ــي ال ـق ـمــة ال ـتــاس ـعــة م ــن نــوعـهــا
وفي هذا التوقيت ،هو استشعار السيسي
ألهمية الحفاظ على العالقة بني البلدين،
في ظل عدم حصول تغير جذري في موقف

سعت مصر لإلمساك بالعصا من وسطها ،بعد مشاركتها في القمة
الثالثية مع اليونان وقبرص في أثينا ،في محاولة منها لعدم توسيع
الهوة مع تركيا ،في ظل عقد جلسات حوارية عدة بينهما

قمة أثينا
الثالثية
رغبة مصرية بعدم توسيع
الهوة مع تركيا

ال ــوالي ــات املـتـحــدة واالت ـح ــاد األوروبـ ــي من
تــرك ـيــا .وك ــان الـسـيـســي يـتــوقــع أن تحصل
أنقرة على دعم أكبر من واشنطن في عهد
إدارة جــو بــايــدن ،خـصــوصــا بـعــد الـتـقــارب
ّ
ال ـ ــذي ش ـهــدتــه األشـ ـه ــر ال ـســاب ـقــة لـتـســلـمــه
م ـن ـص ـب ــه فـ ــي  20يـ ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي
ّ
املــاضــي ،وفــي ظــل بــروز إش ــارات التشجيع
لتعاون ثالثي بني مصر وتركيا واالحتالل
اإلسرائيلي في مجال الطاقة .غير أن توقيت
توقيع تجديد اتفاقية الدفاع املشترك بني
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـي ــون ــان ،أظ ـهــر دعـمــا
أميركيًا صريحًا لليونان ضد تركيا ،يتفق
مع مساعي اإلدارات السابقة.
وي ـس ـمــح هـ ــذا االتـ ـف ــاق ل ـل ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
بالتدريب والعمل في قواعد إضافية خارج
قواعدها الحالية فــي الـيــونــان ،ملــدة خمس
سـنــوات إضــافـيــة ،بعدما كــان يتم تجديده
سـنــويــا مـنــذ ع ــام  ،1990مــع إضــافــة تفاهم
بسريان االتـفــاق إلــى أجــل غير مسمى بعد
ذل ـ ــك ،م ــا ل ــم ي ـقــم أي م ــن ال ـب ـلــديــن بـتـقــديــم
إشعار قبل عامني.
وي ــراق ــب الـسـيـســي االن ـت ـق ــادات األوروب ـي ــة
األخـيــرة لتركيا ،املتعلقة أيـضــا باملشاكل
الحدودية مع اليونان في بحر إيجة ،والتي
لم يحل دون تجددها انعقاد الجولة الـ63
من املشاورات التركية اليونانية املشتركة
في  6أكتوبر/تشرين األول الحالي .وبعد
أي ــام قليلة مــن جـلـســة املـ ـش ــاورات ،صــادق
البرملان اليوناني على اتفاق دفاعي كبير
م ــع فــرن ـســا بـقـيـمــة ثــاثــة م ـل ـي ــارات ي ــورو،

ل ـش ــراء ث ــاث ف ــرق ــاط ــات .وذكـ ــر امل ـص ــدر أن
هذه املؤشرات الــواردة من جهات يحرص
السيسي على إرضائها وعدم الخروج عن
القواعد التي تضعها للتعامل مع األتراك،
ت ـكــام ـلــت م ــع ال ـخ ــاف ــات ال ـقــائ ـمــة بــالـفـعــل
حــول التعامل مــع ملف اإلخ ــوان املسلمني
ووسائل اإلعــام املعارضة في تركيا .كما
تكاملت مع اإلشكاليات القائمة حول امللف
الـلـيـبــي وال ـخ ــاف ــات ع ـلــى مــامــح خــريـطــة
الـطــريــق الـسـيــاسـيــة للمستقبل ،وتقسيم
مراكز القوى في النظام الحاكم والتواجد
العسكري التركي في غرب ليبيا .واستدرك
املـصــدر« :لكن الــوضــع الحالي ،رغــم دقته،
قــابــل لـلـتـطــور» ،مـشـيـرًا إل ــى أن التصعيد
اإلعالمي في البيان املشترك الــذي أعلنته
ال ـي ــون ــان وق ـب ــرص وردت عـلـيــه تــرك ـيــا ،ال

الرئاسة المصرية لم تنشر
البيان المشترك مع اليونان
وقبرص
طمأن السيسي أثينا
ونيقوسيا وطالب في
المقابل بدعمه أوروبيًا

يحجب حقيقة أن أثينا نفسها تسعى في
الــوقــت الـحــالــي لـحــل سـيــاســي دبلوماسي
لقضية الـحــدود البحرية مع تركيا ،حتى
تلك البعيدة عــن املناطق املـتـنــازع عليها.
وه ـ ــي ن ـق ـط ــة إي ـج ــاب ـي ــة ت ــرت ـب ــط م ـب ــاش ــرة
ب ـم ـســاعــي تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة بني
مـصــر وتــركـيــا أي ـضــا ،وال ـتــي مــا زال ــت قيد
املباحثات.
وكشف املصدر أن اللقاء الثالثي تطرق لهذه
الـنـقـطــة ،وشـ ــارك رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـيــونــانــي
كيرياكوس ميتسوتاكيس بعض املعلومات
بشأن االتصاالت األخيرة مع أنقرة ،واحتمال
الـ ـلـ ـج ــوء ل ـط ــري ـق ــة م ـش ــاب ـه ــة ملـ ــا حـ ـ ــدث فــي
مفاوضات الترسيم بني اليونان وإيطاليا،
عـبــر تـعـيــن املـنــاطــق االق ـت ـصــاديــة الـخــاصــة
بالبلدين تحديدًا في الجزر املتنازع عليها،
وهو ما رحب به السيسي بوضوح.
وتحدث املسؤولون اليونانيون والقبارصة
مع السيسي عن طبيعة التقارب الحالي مع
تركيا بعد جولة املباحثات االستكشافية
ال ـثــان ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن ،لـكـنــه طـمــأنـهــم بــأن
امل ـبــاح ـثــات م ــا زالـ ــت ف ــي ط ــور ال ـب ـحــث عن
ً
نقاط التقاء يمكن البناء عليها مستقبال،
ّ
موجهًا ضد قبرص
وأن التنسيق لن يكون
والـيــونــان .وكشف أن مصر وضعت ضمن
حزمة الـشــروط التي طلبت تحقيقها عدم
املساس بالسيادة القبرصية ،واالبتعاد عن
التصرفات االستفزازية في املناطق املتنازع
عليها ،واالل ـتــزام بقواعد الـقــانــون الــدولــي،
واالبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن فـ ـ ــرض ت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود
البحرية من طرف واحد كأمر واقع.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أكـ ــد ال ـس ـي ـســي ض ـ ـ ــرورة دع ــم
البلدين لنظامه من خالل االتحاد األوروبي،
من الناحيتني السياسية واملالية ،ومواجهة
م ـح ــاوالت الـضـغــط عـلــى ال ـقــاهــرة أو وقــف
الـتـعــامــل معها أو ف ــرض بـعــض العقوبات
على خلفية امللفات الحقوقية والسياسية
واملالحظات األوروبية العديدة التي تسجل
على أداء النظام ،والتركيز على سبل تطوير
العالقات بني البلدين.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض امل ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــون ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
التنفيذية للربط بــن حقل غــاز أفــروديــت
ال ـق ـبــرصــي ووح ــدت ــي اإلس ــال ــة املـصــريـتــن
ف ــي إدك ـ ــو ودم ـ ـيـ ــاط ،أس ـ ــوة ب ـمــا ت ــم سـلـفــا
مـ ــع حـ ـق ــل ل ـي ـف ـي ــاث ــان املـ ـمـ ـل ــوك ل ــاح ـت ــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ق ــد ي ـس ـهــم فــي
تحديد ملكية شبكة األنابيب املقامة بني
مـصــر وإســرائ ـيــل ،املـمـلــوكــة حــالـيــا لشركة
جـ ــديـ ــدة ،ب ــن ش ــرك ـت ــي «ن ــوب ــل إن ـي ــرج ــي»
األميركية و«ديـلـيــك» الصهيونية وشركة
«غاز الشرق» املصرية.
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شرق
غرب
«هيومن رايتس ووتش»
تتهم كوبا بقمع
المعارضة
ات ـه ـمــت مـنـظـمــة «ه ـي ــوم ــن راي ـتــس
ووت ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أم ــس
الثالثاء ،الحكومة الكوبية بالقيام
بـ ــاع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ت ـع ـس ـف ـي ــة وإسـ ـ ـ ـ ــاءة
معاملة السجناء وإجراء محاكمات
ص ــوري ــة ب ـعــد االح ـت ـج ــاج ــات غـيــر
املـ ـسـ ـب ــوق ــة ه ـ ــذا الـ ـصـ ـي ــف .وك ـت ــب
خوان بابيير الباحث املسؤول عن
األم ـيــرك ـتــن ف ــي امل ـن ـظ ـمــة« :عـنــدمــا
تظاهر آالف الكوبيني في يوليو/
ت ـ ـمـ ــوز املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ردت ال ـح ـك ــوم ــة
الكوبية بقمع وحشي لنشر الرعب
وسحق املعارضة».
(فرانس برس)
كوريا الشمالية تعترف
بإطالق صاروخ باليستي
من غواصة
أكــدت وسائل اإلعــام الرسمية في
كوريا الشمالية ،أمس األربعاء ،أن
بيونغ يانغ اختبرت إطالق صاروخ
بــالـيـسـتــي جــديــد م ــن غ ــواص ــة ،في
خـ ـط ــوة ق ـ ــال م ـح ـل ـلــون إنـ ـه ــا رب ـمــا
ت ـ ـهـ ــدف لـ ـنـ ـش ــر غ ـ ــواص ـ ــة م ـس ـل ـحــة
ب ـص ــواري ــخ س ــري ـع ــا .وج ـ ــاء تــأكـيــد
وســائــل اإلع ــام بعد يــوم كــامــل من
إعالن الجيش الكوري الجنوبي أنه
يعتقد أن كوريا الشمالية اختبرت
إط ـ ـ ـ ــاق ص ـ ـ ـ ـ ــاروخ ب ــالـ ـيـ ـسـ ـت ــي مــن
غواصة قبالة ساحلها الشرقي ،في
أحدث تجاربها الختبار صواريخ.
ك ـم ــا ع ـق ــد م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي،
أمس األربعاء ،جلسة طارئة مغلقة
حول كوريا الشمالية.
(رويترز ،فرانس برس)
غواتيماال :تظاهرة
لعسكريين سابقين
ّ
ن ـ ــظ ـ ــم ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــون س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــون فــي
غ ــواتـ ـيـ ـم ــاال ،مـ ـس ــاء أول م ــن أم ــس
الـ ـث ــاث ــاء ،ت ـظ ــاه ــرة أمـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
للمطالبة بمنحهم تعويضات مالية
عــن خدمتهم خــال الـحــرب األهلية
ّ
( 1960ـ  ،)1996في احتجاج تخللته
أعـ ـ ـم ـ ــال عـ ـن ــف وإحـ ـ ـ ـ ـ ــراق س ـ ـيـ ــارات
واستخدام سواطيرّ ،
وفرقته قوات
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب ب ــواس ـط ــة قـنــابــل
الغاز املسيل للدموع.
(فرانس برس)

8

سياسة

اقتصاد

الخميس  21أكتوبر /تشرين األول  2021م  15ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2607السنة الثامنة
Thursday 21 October 2021

الخميس  21أكتوبر /تشرين األول  2021م  15ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2607السنة الثامنة
Thursday 21 October 2021

جدل متجدد يشغل الرأي العام

«الهوية الجامعة» في األردن
تسبب استخدام اللجنة
الملكية لتحديث
المنظومة السياسية في
األردن ،مصطلح «الهوية
الوطنية الجامعة»،
بجدل واسع في البالد
عمان ــ أنور الزيادات
ّ

جـ ـ ــدل ك ـب ـي ــر ش ـغ ــل ال ـ ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
األردنـ ــي ح ــول «ال ـهــويــة الوطنية
ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــة» ،امل ـ ـص ـ ـط ـ ـلـ ــح ال ـ ـ ــذي
استخدمته اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
الـسـيــاسـيــة فــي ط ــرح مـخــرجــاتـهــا لــإصــاح
ال ـس ـيــاســي ،م ــن دون اإلف ـص ــاح ع ــن مــرامـيــه.
وأك ـ ــدت الـلـجـنــة ف ــي تــوصـيــاتـهــا أن الـهــويــة
الوطنية التي تدمج الجميع وينتمي إليها
ال ـج ـم ـي ــع ،أحـ ــد ال ـ ـشـ ــروط األس ــاسـ ـي ــة لـبـنــاء
النموذج الديمقراطي الوطني ،وهــي هوية
م ــرك ــزي ــة ج ــام ـع ــة ت ـل ـفــظ الـ ـه ــوي ــات ال ـفــرع ـيــة
وتـحـتـفــي بــالـثـقــافــات الـفــرعـيــة للمجتمعات
املحلية وللمدن والقرى والجماعات ،والهوية
القوية املتماسكة هي إثراء حقيقي للنموذج
الديمقراطي الوطني.
كــذلــك تـطــرق الـعــاهــل األردن ــي ،املـلــك عبدالله
ّ
الثاني ،الذي تسلم التوصيات في  3أكتوبر/
تشرين األول الحالي ،إلــى مصطلح «تعزيز
الـهــويــة الـجــامـعــة» خــال اجتماعه باللجنة
امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،وهو
األمــر الــذي زاد مــن الـتـســاؤالت فــي األوســاط
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،هـ ــل الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة م ـه ــددة
ّ
بالتشظي ،وهــل الـهــويــة الوطنية بعد 100
عــام مــن تأسيس الــدولــة لــم تتضح معاملها
ب ـعــد ،ل ـت ــزداد ال ـحــاجــة إل ــى تــوضـيــح الــرؤيــة
ح ــول ال ـهــويــة ال ـجــام ـعــة لـتـبــديــد ال ـهــواجــس
املوجودة عند الناس.
وتركزت النقاشات بشأن مخاوف من إنهاء
القضية الفلسطينية على حساب األردن وما
يتعلق بــذلــك مــن تــداعـيــات قــد ت ـطــاول «حــق
ال ـ ـعـ ــودة» لـفـلـسـطـيـنـيــي األردن ومـ ـح ــاوالت
تصفية الـقـضـيــة الفلسطينية ،أو الـسـمــاح
بتوطني الجئني جــدد ،ومــا يتعلق بذلك من
تغييرات ديمغرافية ،إضــافــة إلــى احتمالية
استقرار الالجئني السوريني الذين ال يرغب
بـعـضـهــم ب ــال ـع ــودة ال ـطــوع ـيــة إلـ ــى ب ــاده ــم،
فــي ظــل انغماس النظام السياسي األردن ــي
فــي قـضــايــا املـنـطـقــة وعــاقــاتــه مــع الــاعـبــن

الدوليني الفاعلني ،ال سيما الواليات املتحدة.
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ت ـم ـكــن ال ـش ـب ــاب ف ــي الـلـجـنــة
امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،الوزير
األردني األسبق ،محمد أبو رمان ،يشرح في
حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن مصطلح
الـهــويــة الـجــامـعــة لـيــس مــن اخ ـت ــراع اللجنة
املـلـكـيــة لـتـحــديــث املـنـظــومــة الـسـيــاسـيــة ،بل
ه ــو مـصـطـلــح سـيــاســي م ـع ــروف بــاألدب ـيــات
السياسية بشكل عــام ،واملقصود به الهوية
الـ ـت ــي ت ـش ـم ــل ج ـم ـي ــع امل ــواطـ ـن ــن مـ ــن شـتــى
األص ــول واملـنــابــت ،وبالتالي الحديث يأتي
لـلـتــأكـيــد ع ـلــى م ـفــاه ـيــم رئ ـي ـس ـيــة ك ـج ــزء من
ديباجة اللجنة امللكية ،وأن الهوية الوطنية
ال تـقـتـصــر ع ـلــى شــري ـحــة مـعـيـنــة ب ــل تشمل
ال ـج ـم ـي ــع ب ــاخـ ـت ــاف أع ــراقـ ـه ــم ودي ــان ــات ـه ــم
وثقافاتهم .ويــرى أن تحميل املصطلح فوق
دالالته الحقيقية أمر في غير مكانه ،مضيفًا
أنــه فــي كــل دول الـعــالــم الـعــربــي هـنــاك دائمًا
حديث عن الجماعة الوطنية ،لحماية الوحدة
الوطنية واالجتماعية والحفاظ عليها.
وحـ ــول رب ــط ال ـب ـعــض لـلـمـصـطـلــح بثنائية
األردن وف ـل ـس ـطــن ،وك ــذل ــك ال ـح ــل الـنـهــائــي
ل ـل ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،يـ ـق ــول أب ـ ــو رم ــان
إن طـ ــرح امل ـص ـط ـلــح ل ــم ي ـت ـحــدث م ــن قــريــب
أو ب ـع ـيــد ع ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لكن
البعض لديه هــواجــس مــن قضية التوطني
والوطن البديل ،فحدث ربط ما بني اللجنة
امللكية لتحديث املنظومة السياسية وهذا
املصطلح ،معتبرًا أن هــذا الــربــط متعسف،
ولـ ــم ي ـكــن هـ ــدف ال ـل ـج ـنــة ال ـح ــدي ــث ع ــن هــذا
امللف .ويشير إلى أن األردن له موقف ثابت
مــن قضايا الحل النهائي وال ــاءات الثالث
«ال للتوطني ،ال للوطن البديل ،والقدس خط
أحمر» ،معروفة وواضحة.
ويعتبر أنه جرى إزاحة املصطلح من سياقه
إلى سياقات أخرى تعكس هواجس ال عالقة
لها بهذا املصطلح ،مضيفًا أن هناك مبالغة
كبيرة في هــذا املــوضــوع .ويتابع« :الحديث
ه ــو ع ــن ه ــوي ــة وط ـن ـيــة تـشـمــل الـجـمـيــع فما
املشكلة ب ــذل ــك؟» ،الفـتــا إل ــى أن ــه لــو تــم حــذف
كلمة الجامعة وبقيت كلمة الهوية الوطنية
ستعطي املـعـنــى وامل ــدل ــوالت ذات ـه ــا .ويلفت
إلــى أن هناك اتجاها يتخوف من التحديث
واإلص ـ ــاح ال ـس ـيــاســي ،وق ــد ي ـكــون ج ــزء من
الـهــواجــس مشروعا لكن ال دخــل لها فــي ما
صدر عن اللجنة امللكية ،وهذه القضايا تحل
وتـنــاقــش فــي سـيــاقــات مختلفة ،وامل ـخــاوف
يجب نقاشها فوق الطاولة بشكل منطقي.
من جهته ،يقول النائب األردني السابق نبيل
غيشان ،في تصريحات لـ«العربي الجديد»،
إنه إذا كان املقصود بطرح الهوية الوطنية

السودانيون يبحثون عن الخبز والدواء
الخرطوم ــ هالة حمزة

ت ـت ـع ـقــد ال ـ ـظـ ــروف امل ـع ـي ـش ـيــة ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،مــع
استمرار أزمة إغالق ميناء بوترسودان الحيوي
شــرق ال ـبــاد ،إذا أضـحــى املــواطـنــون فــي مناطق
متفرقة مــن ال ـبــاد ،السـيـمــا الـعــاصـمــة ال ـخــرطــوم ،يقضون
ساعات طويلة في البحث عن الخبز واألدويــة التي شحت
لتوقف اإلمدادات.
ومنذ شهر ،يغلق محتجون الطرق التي تربط ميناء البالد
الرئيسي ببقية املناطق ،معطلني كل إمدادات السودان .وقال
تـجــار جملة فــي ال ـخــرطــوم لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» إن أسـعــار
السلع تشهد صعودًا يوميا بسبب أزمة إغالق الشرق ،حيث
قفز سعر عبوة الدقيق زنــة  25كيلوغرامًا من  5400جنيه
إلى  9400جنيه ،بزيادة بلغت نسبتها  ،%74وقفز سعر زيت
الطعام إلى  600جنيه للتر الواحد.
وبـ ــات ع ـلــى األسـ ــر ال ـت ـعــامــل م ــع ن ـقــص ال ـس ـلــع إض ــاف ــة إلــى
التضخم الــذي يقترب مــن  %400وانـخـفــاض قيمة الجنيه
السوداني ،حيث يؤكد مواطنون أنهم يقضون ساعات في
البحث عن الخبز ،ألن أغلب املخابز أغلقت أبوابها بسبب

يتمسك األردنيون بحق العودة للفلسطينيين (شادي نسور/األناضول)

يتحدث البعض عن
استغالل سياسي
وشعبوي لملف الهوية
ال ـج ــام ـع ــة ،ال ـه ــوي ــة األردن ـ ـيـ ــة ف ــا إش ـكــال ـيــة،
فهي هوية مــوجــودة ومكتملة ،واستوعبت
هجرات كثيرة ،مشددًا على أن املواطنة امر
ّ
قانوني ،ينظمه الدستور والقوانني املرعية.
وب ــرأي ــه ف ــإن ــه إذا ك ــان ال ـحــديــث ع ــن الـهــويــة
الجامعة يأتي عكس الحديث عــن الهويات
الفرعية فال بأس به ،لكن أن يتم اتهام الهوية
الوطنية بأنها إقصائية ولم تستوعب اآلخر،
وما زالت غير مكتملة بعد  100عام من عمر
الدولة ،فهذا كالم خطير وغير مقبول.
وي ـش ـي ــر غ ـي ـش ــان إل ـ ــى أن إط ـ ــاق مـصـطـلــح
الـ ـه ــوي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة «لـ ـي ــس فـقــط
ع ـن ــوان ــا ،وي ـح ـتــاج إل ــى ش ــرح م ـمــن أطـلـقــوه

واإلج ــاب ــة عـلــى س ــؤال ه ــل ال ـهــويــة األردن ـي ــة
حاليًا غير جــامـعــة» ،معتبرًا أنــه «إذا كانت
ه ـ ـنـ ــاك «تـ ـفـ ـلـ ـت ــات» مـ ــن بـ ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص
باتجاه عشائري أو مناطقي فهذا ال يعني
أن األردنـ ـي ــن ض ــد ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ،وهــي
هــويــة يـجــب االسـتـظــال بـهــا وف ــق الــدسـتــور
وال ـق ــوان ــن امل ــرع ـي ــة ،وال داع ـ ــي لـلـخـلــط بني
امل ــواط ـن ــة والـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة» .وي ـس ـتــدرك
ً
قائال إنه إذا كان املقصود بالوحدة الوطنية
وال ـه ــوي ــة ال ـجــام ـعــة تـجـنـيــس الج ـئ ــن جــدد
وأط ــراف أخــرى فهي قضية خطيرة وتصب
ضد مصلحة األردن والقضية الفلسطينية.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـق ــول ال ـك ــات ــب ال ـص ـحــافــي
األردنـ ــي مــاجــد تــوبــة لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إنه ال «توجد أزمة هوية في األردن إذا كنا
نستند إلى الدستور الذي هو القانون األهم
واألع ـلــى ،وال ــذي يـحــدد مــن هــم املــواطـنــون،
فكل من يملك الجنسية هو مواطن أردنــي،
ويفترض أن الدستور قد حسم الجدل حول
الهوية األردنية ،وطرح املصطلح يأتي في
الـنـطــاق اإليـجــابــي» .ويضيف أن مــا يحدد

هذه القضية هو االنتماء للوطن ،وهمومه
وم ـبــادئــه ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـشـعــب األردن ــي
بجميع أطيافه وأصوله يتفق على محددات
ال ـه ــوي ــة ،وي ـت ـفــق ع ـلــى أن خ ـطــر االح ـت ــال
اإلسرائيلي هو الخطر األساسي الذي يهدد
اململكة ،وهو الخطر على فلسطني والشعب
الـفـلـسـطـيـنــي أي ـض ــا .وحـ ــول ج ــدل ال ـهــويــة،
يوضح توبة أن الحديث عــن الهوية ليس
جديدًا ،وهو لم وال يتوقف ،معتبرًا أن هناك
نوعًا من االستغالل السياسي والشعبوي
مــن قـبــل الـبـعــض لـهــذا امل ـلــف ،الفـتــا إل ــى أن
هناك حاجات ومشاكل تواجه املواطن مثل
البحث عن الحرية والديمقراطية واملشاركة
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـي ــش ال ـك ــري ــم ،وال ـح ـصــول
ع ـلــى ج ـم ـيــع ال ـح ـق ــوق امل ـتـعـل ـقــة بــالـتـعـلـيــم
والـخــدمــات الصحية وف ــرص العمل ،وهــذا
نـضــال وطـنــي يضم كــافــة أطـيــاف املجتمع.
ويـتــابــع« :لــأســف الـهــويــات الفرعية تظهر
م ــع ان ـت ـشــار ال ـج ـهــل واس ـت ـغــال ـهــا م ــن قبل
ال ـب ـعــض ،وأح ـي ــان ــا ت ـك ــون داخـ ــل الـعـشـيــرة
الواحدة واملنطقة الواحدة».

نـقــص ال ـق ـمــح» .وبـسـبــب أزم ــة الـخـبــز ،تــوقـفــت املـ ــدارس عن
تقديم وجبة الظهيرة لألطفال فــي بلد يعد بــن األفـقــر في
العالم ويعاني من سوء التغذية ،وفق األمم املتحدة.
وأكـ ـ ــد إس ـم ــاع ـي ــل ع ـب ــدال ـل ــه ،ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ش ـع ـبــة امل ـخــابــز
لـ«العربي الجديد» إغالق  %70من املخابز التي تنتج الخبز
املــدعــوم بــواقــع  3200مـخـبــز ،بسبب ن ــدرة الـطـحــن ،بينما
تعمل الـ %30املتبقية بنصف طاقتها لتقلص حصصها من
الطحني منذ نحو ثالثة أسابيع من  30جواال إلى  10أجولة
زنة  25كيلوغرامًا فقط في اليوم.
ل ـكــن امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـن ـظ ــارات ال ـب ـجــا ال ـت ــي ت ـقــف وراء
إغالقات الشرق ،تقول إنها سمحت بتمرير شحنات القمح
الـ ــوارد مــن املـعــونــة األمـيــركـيــة ومنظمة األغــذيــة العاملية
ومـسـتــوردات املنظمات األمـمـيــة مــن املـعــونــات اإلنسانية
كــالـيــونـسـيــف املــوج ـهــة إل ــى إن ـق ــاذ األطـ ـف ــال ال ـســودان ـيــن
وامل ـح ـتــاجــن .ف ــي ح ــن ي ــواص ــل املـحـتـجــون غـلــق ال ـطــرق،
وهــم مصممون على عــدم فتح املـيـنــاء ،فــي إط ــار تصعيد
االحتجاجات ضد تهميش مناطق الشرق ،ما يعقد املشهد
املعيشي في مختلف أنحاء البالد.
وال تزال أدوية عديدة غير متوافرة ،رغم أن املحتجني باتوا

يـسـمـحــون ب ـع ـبــور ال ـح ــاوي ــات ال ـتــي تـحـمــل أدويـ ـ ــة .وتـمـتــد
تــأث ـيــرات اإلغـ ــاق فــي ب ــورت ـس ــودان فــي ال ـشــرق إل ــى أقصى
غربي البالد ،إلى إقليم دارفور ،حيث يتظاهر بعض السكان
احتجاجا على نقص السلع الغذائية.
وتشكل الخسائر الناجمة عن إغــاق الشرق ضربة قوية
القتصاد يعاني أصال من أزمة شديدة اضطرت الحكومة
مـعـهــا الت ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات تـقـشـفـيــة وض ـع ــت ب ــاالت ـف ــاق مع
صـنــدوق النقد الــدولــي ،الــذي ألغى ديــونــا مستحقة على
السودان مقابل رفع الدعم عن سلع أساسية وخصوصا
منها الوقود.
ف ــي امل ـقــابــل ،أع ـلــن ال ـج ـهــاز امل ــرك ــزي لــإح ـصــاء ،األس ـبــوع
املاضي ،أن معدل التضخم بلغ  %365.8في سبتمبر /أيلول
املاضي ،مقارنة مع  %387.5في أغسطس /آب ،بانخفاض
نسبته  ،%21.7فيما يؤكد محللون اقتصاديون أن هذه
البيانات غير واقعية في ظل القفزات غير املسبوقة ألسعار
مختلف السلع والخدمات .واعتبر الجهاز الحكومي ،أن
«ان ـخ ـفــاض مـعــدل الـتـضـخــم ج ــاء مـتــأثــرا بـتــراجــع أسـعــار
املــواد الغذائية وانخفاض نسبة السلع املستوردة خالل
الشهر املاضي».

أول شركة
طيران تقبل
بيتكوين
أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران مـ ـنـ ـخـ ـف ــض
ال ـت ـك ـل ـف ــة« ،ف ـ ــوالري ـ ــس»
السلفادورية ،أول شركة
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ع ـلــى
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم تـقـبــل
عملة بيتكوين املشفرة،
وف ـ ـ ــق م ـ ــا أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادور ن ـج ـي ــب
بوكيلة.
وق ـ ــال ـ ــت فـ ـ ــوالريـ ـ ــس فــي
بيان ،وفق رويترز ،إنها
ت ـع ـمــل إلعـ ـط ــاء ال ـع ـمــاء
ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــد الـ ـ ــواقـ ـ ــع فــي
أمـيــركــا الــوسـطــى خيار
الــدفــع بالعملة الرقمية
عــن خــدمــات فــي امل ـطــار.
وأص ـب ـحــت ال ـس ـل ـفــادور،
ف ــي  7س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول
امل ـ ــاض ـ ــي ،أول بـ ـل ــد فــي
الـعــالــم ُي ـشـ ّـرع بيتكوين
كـ ـعـ ـمـ ـل ــة رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ــى
جانب الدوالر األميركي،
ب ــرغ ــم ال ـ ـتـ ــردد ال ـش ــدي ــد
بني السكان ،وانتقادات
اقـتـصــاديــن ،ومنظمات
مالية دولية.
ق ــال رئ ـي ــس ال ـس ـل ـفــادور
ن ـ ـج ـ ـيـ ــب بـ ــوك ـ ـي ـ ـلـ ــة ،ف ــي
تـصــريـحــات ســاب ـقــة ،إن
اعـتـمــاد بيتكوين عملة
قانونية يمكن أن يعزز
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد ،ويـ ـسـ ـه ــل
ال ـت ـح ــوي ــات ال ـبــال ـغــة 6
مليارات دوالر سنويًا.

(فرانس برس)

أخبار مختصرة

تدقيق حسابات مصرف لبنان
قالت الرئاسة اللبنانية ،أمس ،إن شركة «ألفاريز آند مارسال»
المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ،ستستأنف
الخميس التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف
لبنان ،وهو أحد شروط حصول لبنان على المساعدات
الخارجية وسط ما يعانيه من انهيار مالي .وتعثرت
خطة التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،
َّ
تتلق المعلومات
عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم
التي تحتاجها من مصرف لبنان .ووقع وزير المالية
يوسف خليل عقدًا جديدًا مع شركة االستشارات في
سبتمبر /أيلول الماضي ،ينص على أن تقدم تقريرا
للوزارة في غضون  12أسبوعًا من بدء فريقها العمل.

دعم خليجي للبحرين
ذكرت وكالة أنباء البحرين ،أمس ،أن السعودية
والكويت واإلمارات ،جددت دعمها لجهود برنامج
التوازن المالي في مملكة البحرين .واجتمع وزراء مالية
السعودية والكويت واإلمارات مع وزير مالية البحرين،
يوم الثالثاء ،لبحث ما أحرزته مملكة البحرين من تقدم
في تحسين أوضاعها المالية .ووفق بيان مشترك،
«رحب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من
ّ
حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج ،وبالتقدم
المحرز رغم التحديات التي فرضتها األزمة» .ومددت
الدول الخليجية الثالث حزمة مساعدات قدمتها
للبحرين عام  2018بقيمة عشرة مليارات دوالر.

المغرب يعلق الطيران مع ثالث دول
قالت الخطوط الملكية المغربية ،أمس ،إن السلطات
ستعلق رحالت الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا
وهولندا ،بسبب مخاوف متعلقة بجائحة فيروس
كورونا ،بدءا من  21أكتوبر /تشرين األول الجاري .وأعلن
المغرب في اآلونة األخيرة أنه سيشترط الحصول على
شهادة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لمرض كوفيد19-
لدخول األماكن العامة واالنتقال بين المدن بعدما تم
تطعيم معظم سكان البالد البالغين.
وحتى اآلن تلقى  21مليونًا من السكان البالغ عددهم
 36مليونا جرعتي اللقاح ،وبدأ المغرب برنامجا لتلقي
جرعة ثالثة.

المواطن واألسعار
والحكومات
المنتخبة
مصطفى عبد السالم

يمر العالم حاليًا بأزمة طاقة حادة
وغير مسبوقة ،فهناك زيادة
في أسعار النفط أدت إلى ارتفاع
كلفة املشتقات البترولية ،وهناك
زيادة قياسية غير مسبوقة في
أسعار الغاز ،وأدت األزمة إلى
حدوث قفزات في أسعار البنزين
والسوالر وفواتير الكهرباء واملياه
واملواصالت ،وتعطل اإلنتاج،
وتوقف املصانع في العديد من
الدول.
ورغم أن أزمة الطاقة عاملية ،إال
أن معالجة تداعياتها الخطيرة
على املواطن اختلفت من دولة
ألخرى ،ففي املنطقة العربية،
التي تصنف معظم حكوماتها
بأنها غير منتخبة ،سارعت تلك
الحكومات إلى تحميل املواطن
أعباء األزمة ،في صورة زيادات في
أسعار املشتقات البترولية وفواتير
الكهرباء والنقل والضرائب
والرسوم وغيرها .أما في الدول
الغربية املنتخبة ،فسارعت
الحكومات إلى إيجاد حلول بعيدا
عن جيب املواطن وإرهاقه ماديا.
في لبنان ارتفعت أسعار البنزين
في يوم واحد ،هو أمس ،بنسبة
تزيد عن  ،%24وهو ما يعتبر
نهاية عصر الدعم ،وبات سعر
الصفيحة يوازي نصف الحد
األدنى لألجور في ظل قفزات
مستمرة في أسعار الوقود
أحدثها أمس ،يتكرر املشهد ،وإن
كان بصورة أقل حدة ،في دول
عربية عدة ،ففي سورية ال تتوقف
الحكومة عن إجراء زيادات في
أسعار الوقود بكل أنواعه ،بما
فيها غاز الطهي .وفي السودان ،ال
تقتصر أزمة املواطن على زيادة
األسعار ،بل تكمن املشكلة األكبر
في الطوابير أمام محطات الوقود.
وفي اليمنّ ،
حدث وال حرج
عن قفزات أسعار الوقود مع
التهاوي املستمر في سعر الريال،
واستمرار الحرب األهلية على مدى
 7سنوات .وبات سعر البنزين
في اليمن هو األغلى عربيا ،وفي
الجزائر تضاعفت أسعار البنزين
واملازوت  %100في  5سنوات،
وتتذرع الحكومة بتراجع إيرادات
الدولة ،وال تعترف بالطبع بالفساد
الذي أكل نحو  150مليار دوالر
من احتياطي البالد خالل سنوات.
وفي تونس ترفع حكومة قيس
سعيد أسعار البنزين والسوالر
ليال قبل أيام ،بعد أن وعدت املواطن
باملن والسلوى وخفض األسعار،
عقب انقالب  25يوليو .يتكرر
الوضع في مصر واألردن اللتني
تبيعان الوقود باألسعار العاملية،
رغم ضعف القدرة الشرائية
ّ
للمواطن وتدني الدخول.
ببساطة ،الحكومات العربية
تنفض يدها من أزمة الوقود
ّ
وتحمل املستهلك أي زيادات
عاملية في أسعار النفط والغاز،
بل وتحولت إلى تاجر جشع
وسمسار تتاجر في املواطن
وآالمه وتزيد أعباءه املعيشية،
ألنها ببساطة حكومات غير
منتخبة تلجأ إلى القبضة األمنية
في حال ما استشعرت أي تذمر
من املستهلك ،وتفتح السجون
ألي مواطن يشكو الغالء.

محطات كهرباء إيرانية لتزويد العراق بالطاقة
بغداد ــ براء الشمري

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ،التوصل إلى اتفاق
مبدئي مع إيــران على تخصيص محطات توليدية
داخل األراضي اإليرانية تتولى مهمة إنتاج الكهرباء
وتـصــديــرهــا إلــى ال ـعــراق حـصـرًا ،فــي مـحــاولــة للحد
من أزمــة نقص التيار الكهربائي التي يعاني منها
العراق .وقال املتحدث باسم الوزارة ،أحمد العبادي،
إن وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـع ــراق ــي امل ـك ـل ــف ،ع ـ ــادل كــريــم،
استقبل السفير اإليــرانــي في بغداد إيــرج مسجدي،
من أجل بحث ملف دعم العراق بالطاقة الكهربائية.

وأض ــاف فــي تـصــريــح لصحيفة الـصـبــاح الرسمية،
أمــس األربـعــاء ،أن «السفير اإليــرانــي أبــدى استعداد
بالده للتعاون الثنائي في مجال التوليد الكهربائي،
وســد الثغرة الحاصلة بني العرض والطلب املحلي
من خــال إيجاد الحلول البديلة الناجحة» ،مشيرًا
إلى أن «هناك اتفاقًا مبدئيًا على تخصيص محطات
توليدية للطاقة الكهربائية داخل األراضي اإليرانية،
مهمتها إن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء وت ـصــديــرهــا إل ــى ال ـعــراق
حصرًا ،بمعزل تام عن املنظومة الكهربائية اإليرانية،
وه ــذا سيتطلب ب ــدوره توقيع عـقــود واتـفــاقــات ،مع
األخذ باالعتبار ضرورة عقد مفاوضات أولية حول

األسعار التي يجب أن تصب في مصلحة الطرفني».
وأكد مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية أن فكرة هذه
املحطات جاءت ضمن إطار البحث عن بدائل لنقص
َّ
املصدر إلى العراق الذي أدى خفضه
الغاز اإليراني
خــال الـفـتــرة املــاضـيــة إلــى تــراجــع تــزويــد املواطنني
بالتيار الكهربائي ،موضحًا لـ «العربي الجديد» أن
ال ــوزارة ستبذل جـهــودًا كبيرة خــال األشـهــر املقبلة
من أجل توفير الكهرباء وتقليل ساعات القطع قبل
حلول الصيف الذي غالبًا ما يشهد زيادة كبيرة في
الطلب على الكهرباء.
والـشـهــر املــاضــي ،قــالــت «الـشــركــة الوطنية اإليــرانـيــة
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ل ـل ـغــاز» ،إن خـفــض تـصــديــر ال ـغــاز إل ــى ال ـع ــراق يأتي
بعد االتفاق مع الطرف العراقي ،وسيستمر ملدة ستة
أشهر ،مشيرة إلى أن «األمر ال عالقة له بديون العراق
إليران ،وتم إبالغ الجانب العراقي باملوضوع».
وق ـبــل ذلـ ــك ،أكـ ــدت وزارة ال ـك ـهــربــاء ال ـعــراق ـيــة مطلع
سبتمبر/أيلول املــاضــي أن إم ــدادات الـغــاز اإليرانية
للمنطقتني الــوسـطــى والجنوبية انخفضت مــن 49
مليونًا إلى ثالثة ماليني متر مكعب يوميًا ،ما يهدد
ب ـن ـقــص خ ـط ـيــر ل ـل ـك ـهــربــاء .ول ـف ـتــت إلـ ــى أن «خـفــض
إمـ ـ ـ ــدادات ال ـك ـه ــرب ــاء اإلي ــرانـ ـي ــة أدى إلـ ــى ف ـقــد شبكة
الكهرباء الوطنية لنحو  5500ميغاواط».
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تقرير

مال وناس

عمال تونس يعرضون إنقاذًا ماليًا

لبنان :أسعار المحروقات
تتجاوز إلغاء الدعم
قفزت أسعار المحروقات
في لبنان إلى مستويات
قياسية ،لتتخطى
تقديرات إلغاء الدعم
بكثير ،وأضحت صفيحة
البنزين تلتهم ما يعادل
نصف الحد األدنى لألجور
في البلد المأزوم معيشيًا
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

بـ ـ ــات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون عـ ـل ــى م ــوع ــد
أس ـ ـبـ ــوعـ ــي مـ ـ ــع ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار
املحروقات ،لكنها هذه املرة سجلت
زيادات جنونية ،لتتخطى األسعار مستويات
إل ـغــاء الــدعــم بكثير ،لتتبدل مـشــاهــد الــزحــام
أمــام محطات الــوقــود بـعــزوف اضـطــراري من
ق ـبــل الـكـثـيــر م ــن أص ـح ــاب امل ــرك ـب ــات ،بـعــدمــا
أضحت قيمة صفيحة البنزين تعادل نصف
الـحــد األدنـ ــى لــأجــور فــي الـبـلــد ال ــذي يشهد
ص ـعــوبــات مــال ـيــة ومـعـيـشـيــة ش ــدي ــدة .وقـفــز
سعر صفيحة البنزين « 95أوكتان» سعة 20
لترًا ،تبعًا لجدول وزارة الطاقة واملياه ،أمس
األربـعــاء ،إلــى  302.7ألــف ليرة ،بــزيــادة بلغت
نسبتها  %24.1عن اليوم نفسه من األسبوع
املاضي ،الذي سجل  242.8ألف ليرة.
كما زد سعر صفيحة البنزين « 98أوكـتــان»
إل ــى  312.7أل ــف ل ـيــرة ،مـقــابــل  250.7ألـفــا في
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ب ــزي ــادة ب ـل ـغــت نـسـبـتـهــا
 ،%24.6وفق رصد لـ«العربي الجديد» ،فيما
ارتـ ـف ــع س ـع ــر الـ ــديـ ــزل أويـ ـ ــل أو املـ ـ ـ ــازوت إل ــى
 270.7ألــف لـيــرة ،بــزيــادة  ،%15وصعد الغاز
إل ــى  229.6أل ــف ل ـيــرة ،مـقــابــل  201.1أل ــف في
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي .وي ـل ـفــت ص ــاح ــب مـحـطــة
وق ــود فــي جــونـيــة ،شـمــال ب ـيــروت ،فــي حديث
مع «العربي الجديد» ،إلــى أن زيــادة األسعار
انعكست على إقـبــال الـنــاس لتعبئة البنزين
بشكل خ ــاص ،وال ــذي يشهد تــراجـعــا بعدما
تخطى سعر الصفيحة عتبة  300ألف ليرة.
وي ـق ــول« :ه ـنــاك زبــائــن كـنــا مـعـتــاديــن عليهم
م ــرت ــن ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ،أص ـب ـح ـنــا ن ــراه ــم مــرة
واحـ ـ ـ ــدة ،ف ـك ـيــف ل ـش ـخــص راتـ ـب ــه ال يـتـخـطــى
م ـل ـيــونــي ل ـي ــرة ،وه ــو م ـتــوســط ال ــروات ــب في
لـبـنــان ،أن يـمــأ سـيــارتــه بــالــوقــود مــرتــن أي

بــ 600ألــف؟» ويضيف قائال « :وفي حال أراد
تعبئة الخزان بالكامل يصل املبلغ إلى مليون
ليرة ،يعني نصف راتبه ،هذا من دون الحديث
ع ــن حــاجــة اإلن ـس ــان لـلـغــاز واملـ ـ ــازوت وبــاقــي
السلع وامل ــواد الغذائية واألدوي ــة والخدمات
األساسية».
في األثناء ،تراوح سعر صرف الــدوالر ،أمس،
بــن  20.5ألــف لـيــرة و 20.7ألـفــا ،فيما تشهد
األسـ ــواق فــوضــى فــي أس ـعــار الـسـلــع ،فــي ظل
غياب الرقابة ،لتزداد معاناة املواطنني.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات
املتخصصة في األبحاث قد ذكرت ،في دراسة
نشرت في نهاية سبتمبر /أبلول املاضي ،أنه
في حال رفع الدعم كليًا واستقرار أسعار النفط
عــاملـيــا واع ـت ـمــاد سـعــر  15أل ــف ل ـيــرة لـصــرف
الـ ـ ــدوالر ،سـيـصـبــح س ـعــر صـفـيـحــة الـبـنــزيــن
 214.2ألـ ــف لـ ـي ــرة ،ل ـك ــن أسـ ـع ــار امل ـح ــروق ــات
تجاوزت هذه الحدود بمعدالت كبيرة .ويرى
الـلـبـنــانـيــون أن أزم ــة الـبـنــزيــن مـسـتـمــرة وإن
غابت مشاهد ما يصفونها بـ«طوابير الذل»
أمام محطات الوقود ،التي باتت تفتح أبوابها
يوميًا ،فاألزمة هي بالنسبة اليهم في األسعار
الخيالية الـتــي تـفــوق قــدرتـهــم على التحمل،
ّ
تصب في
خصوصًا أنه ال تقابلها أي خطوة

20.700

تــراوح سعر صــرف الــدوالر
في لبنان ،أمــس األربــعــاء،
بين  20.500ليرة و20.700
ليرة ،فيما تشهد األسواق
فوضى في أسعار السلع
مـــع قـــفـــزات الـــوقـــود،
مـــا يــفــاقــم الــصــعــوبــات
المعيشية.

صالحهم أو ّ
تعوض عليهم هذا الغالء ،حتى
البطاقة التمويلية لم تبصر النور بعد.
وتــرج ـمــت ازمـ ــة الـبـنــزيــن بـشـكــل خ ــاص على
قـطــاع الـنـقــل ال ـعــام وتـعــرفــة س ـيــارات األج ــرة،
ال ـت ــي ب ــدوره ــا تـشـهــد ف ــوض ــى ك ـب ـيــرة ،حتى
أصـبــح كــل ســائــق يعتمد تسعيرته الخاصة
التي أصبحت تتخطى  30ألف ليرة للمسافات
القريبة.
وم ــع ذل ــك قـطــع ســائـقــو ال ـس ـيــارات العمومية
عددًا من الطرق ،خصوصًا في ساحة الشهداء
فــي ب ـيــروت وف ــي ص ـيــدا ،جـنــوب لـبـنــان ،عند
مستديرة ساحة النجمة ،وذلك احتجاجًا على
ارتفاع أسعار البنزين ،مهددين بالتصعيد.
وط ـ ـ ــاول ل ـه ـيــب أسـ ـع ــار املـ ـح ــروق ــات ال ـق ـطــاع
الـتـعـلـيـمــي ،حـتــى أن املـ ــدارس الـخــاصــة التي
ف ـت ـحــت أب ــوابـ ـه ــا ق ـب ــل ش ـه ــر ت ـقــري ـبــا ت ــواج ــه
صــرخــة األس ــات ــذة وال ـعــام ـلــن ال ــذي ــن م ــا عــاد
بــاس ـت ـطــاع ـت ـهــم ت ـحـ ّـمــل ك ـل ـفــة ال ـن ـق ــل ،وكــذلــك
صــرخــة األه ــال ــي ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن ارت ـفــاع
بــدالت النقل التي تخطت عتبة مليون ليرة،
وهو مبلغ يدفع شهريًا ومرشح للزيادة عند
كــل زي ــادة ألسـعــار البنزين ،عــدا عــن األقساط
التي تحلق عاليًا وعلى مستوى غير مسبوق.
في ظل هذه األجواء ،أكد مواطنون من بيروت،
الـتـقـتـهــم «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن ـهــم أصـبـحــوا
يتبعون املـشــي سـيـرًا عـلــى األقـ ــدام للوصول
إلــى األمــاكــن القريبة ولـلــذهــاب إلــى العمل أو
الــدراجــة الهوائية ،وأحيانًا يذهبون بسيارة
األج ـ ــرة ال ـت ــي ب ــات ــت أوف ـ ــر ل ـهــم م ــن ال ـب ـنــزيــن
وإص ـ ــاح وص ـيــانــة ال ـس ـي ــارة ال ـخــاصــة الـتــي
ً
باتت تكلف راتبًا كامال في ظل الغالء.
سـيـنــاريــو الـتـقـشــف ،ال ــذي ب ــات ي ـطــاول حياة
املواطنني على مختلف األصعدة ،طاول أيضا
بـشـكــل مـلـحــوظ ش ــراء ق ــواري ــر ال ـغــاز املنزلية
التي تشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعارها.
وق ـ ــال عـ ــدد م ــن أص ـح ــاب امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة،
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ّ«إقـ ـ ـب ـ ــال الـ ـن ــاس
عـلــى ش ــراء قـ ــارورة ال ـغــاز خ ــف بـعــدمــا كــانــوا
يـشـتــرونـهــا أقـلــه مــرتــن فــي الـشـهــر ،علمًا أن
ال ـح ــاج ــة م ــا زال ـ ــت ه ــي نـفـسـهــا ل ـكــن ال ـق ــدرة
ال ـشــرائ ـيــة أص ـب ـحــت ش ـبــه م ـع ــدوم ــة» .ولـفــت
هؤالء إلى أن «أغلب املواطنني سيستخدمون
ق ـ ــارورة ال ـغــاز نـفـسـهــا لـلـتــدفـئــة ول ـض ــرورات
الـطـبــخ م ــع ات ـب ــاع أس ـل ــوب تـقـنــن حـ ــاد ،وقــد
ي ـس ـت ـغ ـنــون ع ــن اس ـت ـخــدام ـهــا ل ـل ـتــدف ـئــة رغــم
ببرد قارس وعواصف
الشتاء املنتظر املثقل
ٍ
ثلجية مــع مــواصـلــة ارت ـف ــاع األس ـع ــار وبـقــاء
رواتبهم بال أي منحى تصاعدي ،ال بل هناك
من يخسرون وظائفهم والبطالة إلى ارتفاع».

تونس ـ إيمان الحامدي

عــرض االتـحــاد الـعــام التونسي للشغل ،على حكومة نجالء
بودن املساعدة من أجل تجاوز األزمة املالية واالقتصادية في
البالد ،مشددا على أن كل خطط اإلنقاذ تمر حتمًا عبر القوى
العمالية باعتبارها املحرك األساسي لإلنتاج.
ً
وتـتـخــوف الـنـقــابــات العمالية األكـثــر تمثيال فــي تــونــس ،من
إج ـ ــراءات حـكــومـيــة تـثـقــل كــاهــل ال ـع ـمــال ،وتـتـحـمــل الطبقات
الــوسـطــى والضعيفة (الـفـقـيــرة) تــداعـيــاتـهــا ،إذ طــالــب اتحاد
الـشـغــل فــي مـنـشــور عـلــى صفحته عـلــى اإلن ـتــرنــت ،الحكومة
ب ـتــوض ـيــح أول ــوي ــات ـه ــا وت ـح ــدي ــد خ ـط ـط ـهــا ب ـش ــأن اإلصـ ــاح
االق ـت ـصــادي ،داعـيــا إلــى ض ــرورة تــرسـيــخ م ـبــدأي التشاركية
وال ـح ــوار االجـتـمــاعــي بـشــأن إن ـقــاذ االقـتـصــاد وط ــرح تدابير
اجتماعية عاجلة وعميقة تقلص الفقر والبطالة و«تــرســي
أسس عدالة اجتماعية كانت وال تزال مطلبا شعبيا ال تنازل
عنه» .وقال املتحدث الرسمي باسم االتحاد ،سامي الطاهري،
ً
في تصريح لـ«العربي الجديد» إن االتحاد جهز حلوال تعيد
تنشيط االقتصاد وتساعد على زيادة املوارد الذاتية للدولة،
فضال عن استعادة دور املؤسسات الحكومية في خلق الثروة
عبر خطة تأهيل لهذه الشركات.
وأض ــاف الـطــاهــري أن االت ـحــاد ينتظر استئناف ال ـحــوار مع
الحكومة من أجل تقديم رؤيته لإلصالح االقتصادي ،مؤكدا
التمسك باالتفاقيات املبرمة سابقا مع االتحاد.
وتعاني تونس باألساس من أزمة اقتصادية بسبب تداعيات
جــائـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،حـيــث شـهــد االق ـت ـص ــاد ،انـكـمــاشــا
بنسبة  8.8بــاملــائــة ،الـعــام املــاضــي ،لكن األزم ــة تفاقمت بعد
إعــان الرئيس قيس سعيد «تدابير استثنائية» في يوليو/
تموز املاضي ،تضمنت تعليق عمل البرملان ،في وقت تزداد
الضغوط على املالية العامة للدولة.
ويقدر العجز في املوازنة العامة لهذا العام بنحو  6.7مليارات
دوالر ،وهــو مرشح للزيادة بسبب اعتماد املــوازنــة متوسط

لهيب أسعار المحروقات يطاول مختلف القطاعات (حسين بيضون)

س ـعــر يـبـلــغ  45دوالرا لـبــرمـيــل ال ـن ـفــط ،وه ــو رق ــم بـعـيــد عن
األسعار السائدة في األسواق العاملية التي تجاوزت  85دوالرًا
للبرميل .وقال الخبير االقتصادي عبد الرحمان الالحقة ،إن
إنجاح مرحلة اإلنقاذ االقتصادي وإخــراج البالد من أزمتها
يحتاج إلى استعادة الثقة الداخلية بني األطراف االجتماعية
والسلطة في تونس ،مشيرا إلى أن الحلول ال يمكن أن تكون
أحادية في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي صعب.
وأض ــاف الــاحـقــة لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» أن ال ــدول الـتــي قامت
بــإصــاحــات ج ــذري ــة نـجـحــت ف ــي ذل ــك بـفـضــل االل ـت ـقــاء حــول
برنامج واضح ومحدد زمنيا لتنفيذ اإلصالحات التي تعيد
خلق الثروة وتزيد املوارد العامة للدولة بما يسمح للنقابات
الـعـمــالـيــة م ــن ال ــدف ــاع عـلــى ح ـقــوق منتسبيها م ــن الـطـبـقــات
الـعــامـلــة فــي الـقـطــاعــن الـحـكــومــي وال ـخ ــاص .وأشـ ــار إل ــى أن
غياب التواصل بني الحكومة والنقابات العمالية خالل الفترة
املاضية لم يسمح باالطالع على خطة الحكومة لتعبئة املوارد
ملــا تبقى مــن الـسـنــة الـحــالـيــة ،مضيفا « مــن حــق التونسيني
االطالع على ما تضمنه قانون املوازنة التكميلي من إجراءات
ستنعكس مباشرة على وضعهم املعيشي».
فــي املـقــابــل تــواجــه املــالـيــة الـعــامــة ضـغــوطــا كـبـيــرة إذ يتحتم
توفير حوالي  15.5مليار دينار ( 5.6مليارات دوالر) لخدمة
الــديــن ،منها  10مليارات دينار ( 3.6مليارات دوالر) بالنقد
األجنبي .وفي مايو /أيار املاضي ،بدأت الحكومة مفاوضات
مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض هو األكبر في
تاريخ البالد ،بقيمة  4مليارات دوالر.
وكــان إجمالي الدين العام قد بلغ في  2010حوالي  16مليار
دوالر أو ما يعادل  %55من إجمالي الناتج املحلي ،ليرتفع
إلى  20.6مليارًا في  ،2017ثم إلى  29مليار دوالر بنهاية .2020
ويتوقع البنك املركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى  35مليار
دوالر بنهاية  ،2021أو ما يزيد على  %100من إجمالي الناتج
امل ـح ـلــي ،ف ــي ح ــال نـجـحــت مـســاعــي تــونــس بــالـحـصــول على
قروض خارجية جديدة ،الجزء األكبر منها من صندوق النقد.

من مؤتمر عام التحاد عمال تونس (فرانس برس)

اإلغالق يطارد
مطاعم
األردن

الشارع يترقب مهلة حبس المدين
عمان ـ زيد الدبيسية

بعد مــرور أكثر مــن عــام على قــرار الحكومة
األردن ـ ـيـ ــة ،م ـنــع تـنـفـيــذ األحـ ـك ــام الـقـضــائـيــة
ال ـصــادرة بحبس املــديــن ،فــي إط ــار إج ــراءات
مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا،
ي ـتــرقــب الـ ـش ــارع ،خــاصــة ق ـطــاعــات ال ـقــانــون
واالقتصاد ،بشكل كبير املوقف الرسمي من
ذلك القرار الذي يفترض أن ينتهي العمل به
أواخر العام الحالي .2021
ويخشى خبراء اقتصاد وقانون من تمديد
العمل بــالـقــرار ال ــذي أص ــدره رئـيــس ال ــوزراء
ب ـشــر ال ـخ ـص ــاون ــة ف ــي مـ ـ ــارس /آذار ،2020
م ـش ـيــريــن إل ــى اح ـت ـم ــال ح ـ ــدوث ان ـع ـكــاســات

سـلـبـيــة ع ـلــى مـجـمــل ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي،
كون غالبية التعامالت التجارية والخدمية
فــي الـســوق تتم بــواسـطــة الشيكات املؤجلة
ال ـتــي ش ـهــدت ب ـشــأن ع ــدم ال ــوف ــاء بـهــا مـئــات
آالف املـطــالـبــات الـقــانــونـيــة ،الف ـتــن إل ــى أنــه
رب ـم ــا ي ـح ـجــم ال ـب ـعــض ع ــن ق ـب ــول الـشـيـكــات

 300ألف مطلوب
للقضاء بسبب قضايا
مالية

جائحة كورونا فاقمت الصعوبات المعيشية في األردن (فرانس برس)

الحـقــا لـضـمــان حقوقهم وبــالـتــالــي اقتصار
التعامالت على الدفع النقدي املباشر.
ورغ ــم مـنــع حـبــس املــديــن حـتــى نـهــايــة الـعــام
الجاري ،إال ان قرار رئيس الوزراء شدد على
اسـتـمــرار إج ــراءات التقاضي وطـلــب تثبيت
ال ـح ـق ــوق ب ــن ال ــدائ ــن واملـ ــديـ ــن .وبـمـقـتـضــى
الخطوة الحكومية ،قرر الجهاز القضائي في
مــارس/آذار من العام املاضي ،تأجيل تنفيذ
األحكام الجزائية على املدين الذي ال تتجاوز
قيم الشيكات املـحـكــوم عليه فيها  100ألف
دي ـن ــار ( 141أل ــف دوالر) .وب ـح ـســب أح ــدث
بـيــانــات ص ــادرة عــن البنك املــركــزي ،وصلت
مديونية األفراد إلى نحو  12مليار دينار (17
مليار دوالر) بنهاية الـعــام املــاضــي ،بزيادة

بـلـغــت نـسـبـتـهــا  %6.9ع ــن ع ــام  2019ال ــذي
سجل مديونية بقيمة  11.2مليار دينار.
وأشـ ــارت الـبـيــانــات إل ــى أن ع ــدد املقترضني
األف ــراد من البنوك ،بلغ حوالي  1.17مليون
مقترض ،مقابل  1.16مليون في نهاية عام
 ،2019ب ــزي ــادة نـسـبـتـهــا  .%0.9وب ـل ــغ عــدد
امل ـق ـت ــرض ــن ال ـ ــذك ـ ــور  %81.3مـ ــن إج ـم ــال ــي
املقترضني في .2020
ول ـفــت ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي إل ــى أن نـسـبــة ال ـعــبء
الشهري ملديونية األفراد إلى دخلهم ،تعتبر
من أهم النسب التي تقيس مخاطر مديونية
األف ــراد على الـبـنــوك وعـلــى األف ــراد أنفسهم،
م ـشــددًا عـلــى أن الرت ـف ــاع ه ــذه الـنـسـبــة آث ـ ًـارا
سلبية على االسـتـقــرار املــالــي واالقـتـصــادي
إذ ي ــؤدي ذلــك الــى تــراجــع ق ــدرة األف ــراد على
ال ـ ـسـ ــداد ،م ـمــا ي ــزي ــد م ــن ن ـســب ال ـت ـع ـثــر لــدى
البنوك ومؤسسات التمويل األخرى.
وقدر ارتفاع العبء الشهري في نهاية العامة
املــاضــي بنحو  ،%45.2مقارنة مــع  %43في
نهاية  2019و %42.5في  2018وذلك نتيجة
املاضي بسبب
النخفاض دخل األفراد العام ّ
ّ
تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا ،لـكــنــه اعـتـبــر أن
هذه النسب ما زالــت مقبولة وفقا للمعايير
الدولية حيث يتراوح متوسط النسبة لدى
معظم البلدان من  %40إلى .%50
وب ـح ـســب ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،ف ـقــد بـلـغــت قيمة
ال ـش ـي ـكــات املـ ـع ــادة خ ــال األش ـه ــر الـثـمــانـيــة
األول ــى مــن الـعــام الـجــاري حــوالــي  1.2مليار
دوالر غالبيتها ل ـعــدم وج ــود رص ـيــد مالي
لتغطيتها وبــواقــع  792مليون دوالر ،فيما
بلغت قيمة الشيكات املرتجعة العام املاضي
نحو  2.43مليار دوالر.
وقـ ـ ــال امل ـح ــام ــي ع ـل ــي ال ـ ـعـ ــودات ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» إن تـمــديــد ق ــرار مـنــع حـبــس املــديــن
لـفـتــرة أخ ــرى لــه الـعــديــد مــن السلبيات على
مجمل النشاط االقتصادي ومكاتب املحاماة
ولـ ــن يـتـمـكــن أصـ ـح ــاب ال ـح ـق ــوق امل ــال ـي ــة من
تحصيل ديونهم املترتبة على الغير.
وأضاف العودات أن القضايا املقامة بحقوق
مالية تشكل جــزءًا مهمًا من مجمل القضايا
ّ
املـنـظــورة أم ــام الـقـضــاء ،إذ إن حـبــس املــديــن

يشكل أداة ضغط كبيرة على املدينني لدفع
حقوق الغير وتسديد الذمم املالية املترتبة
عليهم .وانـتـهــت لجنة حكومية مــؤخـرًا من
إجــراء تعديالت واسعة على قانون التنفيذ
ال ـق ـض ــائ ــي ،ت ـش ـمــل ع ـق ــوب ــات م ـخ ـف ـفــة بـحــق
ّ
والحد من حبسه والتوسع في حاالت
املدين
مـنــع إي ـقــاع عـقــوبــة الـحـبــس فــي ح ــال تعثره
عــن س ــداد الــديــن وســط تباين اآلراء املــؤيــدة
واملعارضة لحبس املدين.
وم ــارس نشطاء ومــؤسـســات مجتمع مدني
ضغوطًا كبيرة على الحكومة إللغاء حبس
املــديــن ،بسبب تــردي األوض ــاع االقتصادية،
وتماشيًا مــع املـعــاهــدة الــدولـيــة الـتــي صدق
عليها األردن في  2006ودخلت حيز التنفيذ،
وبموجبها ال يجوز سجن ّ
أي إنسان ملجرد
عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد .ويقدر عدد
املـطـلــوبــن لـلـقـضــاء األردنـ ــي بـسـبــب قضايا
مــال ـيــة أك ـثــر م ــن  300أل ــف ش ـخــص ،بحسب
بيانات رسمية.
ل ـكــن ن ـقــابــة امل ـح ــام ــن ،طــال ـبــت ف ــي أك ـث ــر من
مناسبة بإعادة تفعيل النصوص القانونية،
الـتــي تقضي بحبس املــديــن فــي حــال تعثره
ع ــن سـ ــداد ال ــدي ــن ل ـل ـغ ـيــر ،بـيـنـمــا الق ــت هــذه
املطالبات انتقادات واسعة في الشارع الذي
ي ــرى فـيـهــا تـضـيـيـقــا ع ـلــى امل ــواط ـن ــن الــذيــن
يعانون مــن صعوبات مالية بالغة تعمقت
بسبب جائحة كورونا.
وق ــال املـحـلــل االق ـت ـص ــادي ،عــونــي ال ـ ــداوود،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن «ال ـت ـع ــدي ــات الـتــي
تنوي الحكومة إدخالها على قانون التنفيذ
ال ـق ـض ــائ ــي ي ـج ــب أن ت ــأخ ــذ ب ـع ــن االع ـت ـب ــار
املواءمة بني األوضاع املعيشية لألفراد وتأثر
القطاعات االقتصادية بجائحة كورونا».
وأضاف الداوود أن «معدالت البطالة والفقر
تفاقمت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب
جائحة كورونا ،ما حد من قدرة املدينني على
الوفاء بالتزاماتهم املالية للغير ،ومن ناحية
أخ ــرى مــن حــق أص ـحــاب ال ــدي ــون خصوصًا
م ــن ال ـت ـجــار ال ـح ـصــول ع ـلــى حـقــوقـهــم حتى
يتمكنوا من الوفاء بالتزامات أخرى مترتبة
عليهم للغير».

دفعت تداعيات جائحة كورونا،
آالف امل ـ ـطـ ــاعـ ــم ال ـش ـع ـب ـي ــة فــي
األردن ،إلــى االغ ــاق ،فيما لجأ
ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
ال ـف ـئــة الـشـعـبـيــة وال ـت ــوج ــه نحو
امل ـطــاعــم األع ـل ــى تـصـنـيـفــا رغــم
تطبيق ضرائب املبيعات عليها
ن ـظ ـرًا ل ـع ــدم ارتـ ـب ــاط أس ـعــارهــا
بمحددات حكومية.
وبحسب بيانات صــادرة ،أمس،
عـ ــن نـ ـق ــاب ــة أص ـ ـحـ ــاب امل ـط ــاع ــم
والـحـلــويــات ،فــان أكـثــر مــن ألفي
مطعم شعبي أغلق خالل الفترة
امل ــاض ـي ــة ،ومـ ــا ي ــزي ــد ع ــن %15
توجه نحو ضريبة املبيعات من
أصل  20ألف مطعم كانت عاملة
في السوق قبل كورونا.
وذكـ ــرت الـنـقــابــة أن رف ــع أسـعــار
م ــأك ــوالتـ ـه ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة بـنـســب
تـ ـت ــراوح ب ــن  %5و ،%10يعد
ً
م ـط ـل ـب ــا ع ـ ـ ـ ــادال ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مــن
األعباء التي أثقلت كاهل املطاعم
للحفاظ على استمرارية عملها.

سورية

أزمة الدواء تنعش التهريب
عدنان عبد الرزاق

ّ
أطلت أزمة الــدواء في سورية بمشاهد
أكـثــر مــأســاويــة فــي ظــل اختفاء الكثير
م ــن األص ـ ـنـ ــاف واالرت ـ ـف ـ ــاع الـ ـح ــاد فــي
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،ل ـت ـن ـش ــط أع ـ ـمـ ــال امل ـه ــرب ــن
الذين يتاجرون بأوجاع املرضى برفع
أسعار العقاقير املجلوبة من الخارج،
بـيـنـمــا تـتـصــاعــد اإلص ــاب ــات بــاملــوجــة
الـجــديــدة مــن وب ــاء كــورونــا ،إذ كشفت
وزارة الصحة في حكومة بشار األسد،
قـبــل أيـ ــام ،ع ــن وص ــول نـســب اإلش ـغــال
إلــى  %100في مشافي دمشق وريفها
والالذقية وحلب والسويداء ،و %90في
باقي املحافظات.
ووصـ ـل ــت ال ـك ـل ـفــة اإلج ـم ــال ـي ــة لـلـعــاج
الـيــومــي ملـصــابــي كــورونــا فــي العناية
املــركــزة باملشافي الخاصة إلــى نحو 4
مــايــن ل ـيــرة ،وفــق تـصــريـحــات أخـيــرة
لعصام األم ــن ،مــديــر مشفى املــواســاة
الحكومية في دمشق.
وي ــزداد الطلب على األدوي ــة الخافضة
ل ـل ـح ــرارة وال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات ،بـحـســب ما
يفيد العامل في قطاع األدوية بدمشق،
أحـ ـم ــد ال ـ ـص ـ ـمـ ــودي ،لـ ـيـ ـتـ ـج ــاوز سـعــر
عـ ـب ــوة الـ ـبـ ـن ــادول ال ـخ ــاف ــض ل ـل ـح ــرارة
 15أل ــف ل ـي ــرة ،وتــرت ـفــع مـعـظــم أسـعــار
ُ
األدوي ــة األجنبية املهربة ،والتي تباع
بالصيدليات سـرًا ،ليصل سعر بخاخ
الربو إلى  90ألف ليرة.
وعن البدائل املحلية ،يؤكد الصمودي
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» أن «ص ـن ــاع ــة
األدوية تعيش مرحلة ما قبل اإلغالق،
ب ـعــد ت ــراج ــع اإلنـ ـت ــاج وإيـ ـق ــاف بعض
األص ـ ـن ـ ــاف ال ـ ـتـ ــي تـ ــدخـ ــل ف ـي ـه ــا مـ ــواد
أولية مستوردة ،خاصة أن التعليمات
الـحـكــومـيــة األخـ ـي ــرة سـمـحــت ب ــإج ــازة
مجد
استيراد كميات محددة وهذا غير ٍ
في عمليات التعاقد والشحن ،ال سيما
مــع ارت ـفــاع أسـعــار ال ــدوالر فــي السوق
الـ ـس ــوري ــة ( 3550ل ـ ـيـ ــرة) وان ـس ـح ــاب

أخبــار
العرب
صكوك سعودية
بـ  2.27مليار دوالر
قالت وزارة املالية السعودية ،إنها طرحت
صكوكًا في السوق املحلية بقيمة 8.5
مليارات ريال ( 2.27مليار دوالر) ،مشيرة
في بيان ،خالل وقت متأخر من مساء
الثالثاء ،إلى أن اإلصدار تم تقسيمه إلى
شريحتني ،األولى بقيمة  3.905مليارات
ريال ،تستحق في  ،2029والثانية 4.595
مليارات ريال ،تستحق في  .2033ولجأت
السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع
أسعار النفط منذ منتصف  ،2014وهو
مصدر الدخل الرئيس ألكبر دولة مصدرة
للخام وثالث أكبر منتج عامليا .وارتفع
الدين العام السعودي إلى  854مليار ريال
بنهاية  ،2020بما يعادل  %34.3من
الناتج املحلي ،مقابل  678مليار ريال ،أو
 %22.8من الناتج املحلي في .2019
ارتفاع بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تداوالتها ،أمس
األربعاء ،على ارتفاع مؤشر السوق العام
 20.6نقطة ليبلغ مستوى  6976.59نقطة
بنسبة صعود بلغت .%0.3
وتم تداول  379.3مليون سهم عبر
 13442صفقة نقدية بقيمة  50.5مليون
دينار (نحو  161.6مليون دوالر) .كما
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  28.4نقطة
ليبلغ مستوى  5900.05نقطة ،بصعود
بلغت نسبته  %0.48من خالل
تداول  328.15مليون سهم بقيمة
 32مليون دينار.
العماني» يصدر
«المركزي ُ
أذون خزانة
أعلن البنك املركزي العماني ،عن إصدار
أذون خزانة حكومية بقيمة  54مليون
ريال ( 140.9مليون دوالر) ،تستحق ملدة
 91يوما ،ابتداء من أمس األربعاء وحتى
 19يناير /كانون الثاني  .2022وذكر
البنك ،وفق وكالة األنباء العمانية ،أن سعر
الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع
البنك املركزي «الريبو» على هذه األذون
هو  .%0.5وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية
مضمونة لفترة قصيرة األجل يصدرها
البنك املركزي العماني بالنيابة عن
الحكومة في سلطنة عمان ،لتوفير منافذ
استثمارية للبنوك التجارية املرخصة،
إضافة إلى أن هذه األداة تساهم في
إيجاد مؤشر استرشادي ألسعار الفائدة
قصيرة األجل في السوق املالي املحلي.

تقارير عربية
األردن
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املصرف املركزي من تمويل الواردات».
وي ـ ـض ـ ـي ـ ــف «م ـ ـخ ـ ـف ـ ـض ـ ــات ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرارة
واملسكنات التي تستخدم في أمــراض
ال ـش ـتــاء وك ــورون ــا ارت ـف ـعــت أس ـعــارهــا
أك ـثــر م ــن  %400خ ــال عـ ــام ،واألخ ـطــر
ن ـف ــاد أدوي ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ــراض ال ـخ ـط ــرة رغ ــم
ارتفاع سعرها بأكثر من .»%1000
وط ــاول قـطــاع األدويـ ــة مــا لـحــق ببقية
القطاعات اإلنتاجية والخدمية بسبب
ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـي ـخ ــرج ب ـح ـســب ال ـص ـنــاعــي
ً
م ـح ـمــد طــرق ـجــي  24م ـع ـمــا لـصـنــاعــة
األدويــة من الخدمة ،ويتراجع اإلنتاج
بنحو  %75عما كان عليه في .2011
وي ـ ــؤك ـ ــد ط ــرقـ ـج ــي م ـ ــن م ــديـ ـن ــة ح ـلــب
لـ«العربي الجديد» أن هناك صعوبات
ف ــي اس ـت ـي ــراد امل ـ ــواد األولـ ـي ــة وتـجــديــد
خـ ـط ــوط اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ب ـس ـب ــب ال ـع ـق ــوب ــات
والـ ـ ـظ ـ ــروف ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وم ـن ـه ــا نـقــص
املشتقات النفطية وانـقـطــاع الكهرباء
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـه ـ ـ ّـدد الـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ــدوائ ـ ـيـ ــة
بــالـتــوقــف .ويـشـيــر إل ــى انـتـشــار ال ــدواء
املهرب من إيــران والهند والعراق وهو
غير مراقب من وزارة الصحة ،رغم أنه
يباع بالصيدليات بشكل خفي.
ويـ ــأتـ ــي تـ ــراجـ ــع س ـع ــر ص ـ ــرف ال ـل ـي ــرة
املستمر ليزيد الخلل بني أسعار املواد
املستوردة بــالــدوالر والـقــدرة الشرائية
ل ـل ـســوريــن «ل ـ ــذا نـ ــرى ت ــوق ــف املـعــامــل
عــن إن ـتــاج بـعــض األدويـ ــة أو التالعب
بــاملــادة الفعالية والتوجه إلــى األنــواع
الــرخـيـصــة واملـطـلــوبــة بــال ـســوق» ،وفــق
طرقجي .
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس امل ـ ـج ـ ـل ـ ــس الـ ـعـ ـلـ ـم ــي
للصناعات الدوائية ،رشيد الفيصل ،قد
حذر أخيرًا من نقص األدوية وانقطاع
أص ـ ـ ـنـ ـ ــاف عـ ـ ــاجـ ـ ــات ال ـ ـك ـ ـلـ ــى والـ ـقـ ـل ــب
وال ـض ـغ ــط ،م ـش ـي ـرًا خ ــال تـصــريـحــات
صحافية إلــى صـعــوبــات لــدى املعامل
في تأمني تمويل املــواد األولية إضافة
إلـ ـ ــى ص ـ ـعـ ــوبـ ــات اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة أخ ـ ــرى
تواجهها هذه املعامل.

وت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر سـ ــوريـ ــة إل ـ ــى «عـ ــدم
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال املـ ـنـ ـش ــآت ال ـ ــدوائـ ـ ـي ـ ــة بـعــد
مـنــح رخ ــص ألرب ــع شــركــات بمدينتي
طرطوس والالذقية» ،الفتة إلى وجود
ً
 96شــركــة ومـعـمــا إلن ـتــاج الـ ــدواء قبل
عــام  ،2011كانت تؤمن نحو  %93من
حاجة الـســوق املحلية ،خــرج منها 24
شركة وتراجع اإلنتاج في ما تبقى.
ّ
كذلك تؤكد تقارير نقابة الصيادلة إلى
أن نـحــو  4500صـيــدلــي يـبـحـثــون عن
عمل فــي هــذه الـفـتــرة ،منهم خريجون
ج ــدد لــم يتمكنوا مــن فـتــح صيدليات
نـتـيـجــة ت ــوق ــف م ـنــح الـ ـق ــروض وغ ــاء
املـسـتـلــزمــات وال ـت ـج ـه ـيــزات واألدوي ـ ــة،
وآخـ ـ ــرون ف ـق ــدوا صـيــدلـيــاتـهــم نتيجة
وج ـ ــوده ـ ــا ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـس ــاخـ ـن ــة،
مشيرة إلى أن إجمالي عدد الصيادلة
املنتسبني إلــى النقابة بلغ حتى اآلن
 25ألــف صيدلي فــي حــن هـنــاك 5500
ُ
صـ ـي ــدل ــي ه ـ ـج ـ ــروا م ـ ــن ص ـيــدل ـيــات ـهــم
وه ــدمــت  3000صـيــدلـيــة خ ــال األزم ــة
التي تتعرض لها البالد.
وبـعــد رف ــع حـكــومــة نـظــام بـشــار األســد
أس ـع ــار  12أل ــف صـنــف دوائـ ــي بنسب
بــن  %30و %40فــي يــونـيــو /حــزيــران
امل ــاض ــي ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة خـ ــال ال ـع ــام
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ع ـ ـ ـ ــاود أص ـ ـح ـ ــاب املـ ـع ــام ــل
وشركات األدوية تحذيراتهم بالتوقف
عن اإلنـتــاج في حــال عــدم تعديل سعر
األدوية.
وت ـك ـشــف م ـص ــادر مـطـلـعــة م ــن دمـشــق
أن مجلس نقابة الصيادلة رفــع أخيرًا
ً
جدوال خاصًا إلى وزارة الصحة إلعادة
دراســة أسعار األدوي ــة ،على اعتبار أن
«أس ـع ــار األدويـ ــة ال ـيــوم ال تـتــوافــق مع
كلفتها اإلنتاجية» ،لــذا توقفت بعض
الشركات عن اإلنتاج وقل توفر األدوية
بـ ـ ــاألسـ ـ ــواق ،و«أن رف ـ ــع س ـع ــر ال ـ ـ ــدواء
الـســوري سيكون في مصلحة املواطن
كي ال يضطر لشراء أدوية غير مرخصة
ومجهولة املصدر بأسعار عالية».

أخبــار
العالم
محافظ «المركزي األلماني»
يتنحى
أعلن محافظ البنك املركزي األملاني عن
تنحيه ،بعد مرور عقد على توليه املنصب.
وجاء في بيان صادر عن البنك ،أمس
األربعاء ،أن ينز فايدمان سيغادر منصبه
بحلول نهاية العام ألسباب شخصية.
يحظى محافظو البنوك املركزية في
منطقة اليورو ،التي تضم  19دولة ،بمقاعد
في مجلس إدارة البنك املركزي األوروبي.
وخالل توليه هذا املنصب ،أعرب فايدمان
أحيانا عن عدم رضاه على جهود
التحفيز.
وقال في رسالة إلى موظفي البنك
«توصلت إلى استنتاج مفاده أن أكثر من
عشر سنوات توقيت جيد كي يفتح البنك
صفحة جديدة ،وكذلك أنا على املستوى
الشخصي» .ويرأس فايدمان ،الذي كان
مستشارا سابقا ألنجيال ميركل ،البنك
االتحادي األملاني في فرانكفورت منذ
مايو /أيار عام .2011
ارتفاع االستثمار األجنبي
في الصين
قالت وزارة التجارة الصينية ،أمس ،إن
االستثمار األجنبي املباشر غير املالي
ارتفع خالل األشهر التسعة األولى من
العام الجاري ،2021 ،إلى  859.5مليار
يوان (نحو  129.3مليار دوالر) ،بزيادة
بلغت نسبتها  %25.2على أساس سنوي.
وزاد االستثمار األجنبي املباشر املتدفق
في قطاع الخدمات بنسبة  ،%22.5فيما
شهدت الصناعات فائقة التكنولوجيا
زيادة قدرها  %29.1على أساس سنوي،
وفقا لألرقام التي أوردتها وكالة شينخوا
لألنباء.
وقفزت االستثمارات األجنبية من دول
رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)
والدول الواقعة على الحزام والطريق إلى
البر الرئيسي الصيني بنسبة %31.4
و %31.9بالترتيب.
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رؤية

مال وسياسة
تبدو دول الجوار األفغاني التي تجتمع اآلن في موسكو في محنة
حقيقية بشأن مستقبل التعامل مع طالبان ،إذ لدى الجميع مصالح
تجارية وسياسية في استقرار أفغانستان ،لكن معظم هذه الدول
قلقة من حكام كابول ،ولذا ليست لديهم رغبة في وجود حكومة
أفغانية قوية تسيطر عليها الحركة

نحن والصين
والواليات المتحدة
جواد العناني

أطلقت «نــاســا» (وكــالــة الفضاء األميركية) يــوم السبت املاضي
مـسـبــارًا فضائيًا ( ،)space probeليتجه فــي رحـلــة مسافتها
ستة مليارات كيلومتر ،تستغرق  12عامًا لتدور على الكويكبات
الطروادية القريبة من كوكب املشتري (.)Jupiter
وت ـش ــرع املــرك ـبــة الـفـضــائـيــة «ل ــوس ــي» الـتــابـعــة لــوكــالــة نــاســا في
رحلة استكشافية مدتها ً 12
عاما ،بهدف التقاط صور ألسراب
كويكبات طروادة غير املرصودة لكوكب املشتري.
ويــأمــل العلماء أن يـقــدم تحليق املـسـبــار لــوســي قــرب سبعة من
كويكبات طــروادة تفسيرات جديدة بشأن كيفية تكوين كواكب
املجموعة الشمسية قبل نحو  4.5مليارات عــام ومــا الــذي صاغ
نسقها الحالي.
وحيث إن كوكب املشتري يدور حول الشمس ،مثل األرض ،فإن
املسافة بني األرض واملشتري تتفاوت بني  588مليون كيلومتر
و 667مليون كيلومتر .والهدف من هذه الرحلة العجيبة بدون رواد
معلومات تزيد من معرفتنا للطريقة التي
فضاء هو البحث عن
ٍ
ّ
تكونت بها مجموعتنا الشمسية.
كـمــا وق ــع اخـتـيــار وكــالــة «ن ــاس ــا» عـلــى اق ـت ــراح جــديــد لتلسكوب
ّ
فضائي سيدرس التاريخ الحديث لوالدة النجوم وموتها وتشكل
العناصر الكيميائية في مجرة درب التبانة ،ومن املتوقع إطالق
التلسكوب املسمى بــ«ســي أو إس آي» ،فــي عــام  2025كأحدث
مهمة مصغرة للفيزياء الفلكية لوكالة ناسا.

دول الجوار
األفغاني

عين على المصالح االقتصادية
واالستقرار وأخرى قلقة من طالبان

منافسة صينية شرسة

لندن ـ موسى مهدي

ب ـي ـن ـمــا عـ ـق ــدت الـ ـ ـ ــدول امل ـ ـجـ ــاورة
ألفغانستان مؤتمرًا في موسكو
أم ـ ــس األرب ـ ـع ـ ــاء ،ح ـ ــول مـسـتـقـ ّبــل
ال ـب ــاد واالعـ ـت ــراف بـحـكــومــة طــال ـبــان ،ح ــذر
صـنــدوق النقد الــدولــي مــن تــداعـيــات انهيار
االقتصاد األفغاني على تدفق الالجئني على
هذه الدول التي تتباين مصالحها في عودة
االستقرار السياسي لكابول.
وت ـع ـق ــد دول ال ـ ـجـ ــوار األفـ ـغ ــان ــي ،األرب ـ ـعـ ــاء،
اجتماعاتها تحت مظلة مــا يـعــرف بــ«إطــار
موسكو» ،ملدة أربعة أيام ،وبمشاركة ممثلني
عـ ــن روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـصـ ــن وب ــاكـ ـسـ ـت ــان وإي ـ ــران
وال ـه ـنــد ،ولـكــن فــي غـيــاب ال ــوالي ــات املتحدة
التي تمسك بأوراق الحل الرئيسية ملستقبل
اقتصاد أفغانستان ،إذ إن واشنطن ال تزال
تـضــع حــركــة طــال ـبــان فــي قــائـمــة «املـنـظـمــات
اإلرهــاب ـيــة» الـتــي يحظر ال ـقــانــون األمـيــركــي
التعامل معها ماليًا ،وال تزال تفرض عقوبات
مالية وتجارية على البنوك األفغانية والدول
التي تتعامل معها ضمن ما يعرف بـ«الحظر
املــالــي الـثــانــوي» ،وال تــزال كذلك تضع يدها
على احتياطي البنك املركزي األفغاني املودع
ف ــي م ـج ـلــس االحـ ـتـ ـي ــاط ال ـف ـي ــدرال ــي «ال ـب ـنــك
املركزي األميركي» والبالغ نحو  9مليارات
دوالر.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن يـ ـق ــول ال ـخ ـب ـي ــر ال ـق ــان ــون ــي
واملالي البروفسور روبرت هوكيت ،األستاذ
بجامعة كورنيل األميركية ،في تحليل ملوقع
«إن ـس ــاي ــدر األمـ ـي ــرك ــي»« ،م ــن املـسـتـحـيــل أن
تحصل طالبان على هذه األموال املجمدة من
الناحيتني العملية والقانونية».
وأض ــاف الـبــروفـســور هوكيت «مــن الناحية
القانونية فــإن حصول حكومة طالبان على
هذه األرصدة املجمدة مستحيل ،ألن طالبان
غ ـي ــر م ـع ـت ــرف ب ـه ــا ب ـع ــد ك ـح ـكــومــة شــرع ـيــة
ألفغانستان من قبل الحكومة األميركية».
وقـ ـ ــال ه ــوك ـي ــت «حـ ـس ــب نـ ـص ــوص ال ـق ــان ــون
األميركي فــإن الــواليــات املتحدة تملك الحق
فــي تجميد األمـ ــوال لــدولــة مــا مـعـتــرف بها،
حـيـنـمــا ي ـتــم اس ـت ـب ــدال حـكــومـتـهــا بـحـكــومــة
أخرى غير معترف بها».
وس ــط ه ــذه الـتـعـقـيــدات ال ـتــي يـفــرضـهــا عــدم
االعـ ـت ــراف األم ـي ــرك ــي بـحـكــومــة ط ــال ـب ــان ،ما
هـ ــي املـ ـص ــال ــح امل ـح ـق ـق ــة ل ـ ــدى دول الـ ـج ــوار
فــي االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي في
أفغانستان وكيف يمكنها تخطي العقوبات
األميركية؟
حتى اآلن يبدو أن معظم دول الـجــوار التي
اجتمعت فــي مــوسـكــو تــرغــب فــي االسـتـقــرار
السياسي في أفغانستان واستغالل موقعها
ال ـج ـغ ــراف ــي ال ــوس ـي ــط ب ــن آسـ ـي ــا الــوس ـطــى
و«إن ـ ــدو آس ـيــا» لتحقيق مـصــالــح سياسية
خــاصــة بـهــا واق ـت ـصــاديــة تـتـمـثــل ف ــي الــربــط
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري امل ـ ـهـ ــم إلنـ ـع ــاش
اقـتـصــاداتـهــا ،ولـكـنـهــا فــي ذات الــوقــت قلقة
مــن وج ــود إم ــارة إســامـيــة قــويــة اقتصاديًا
ومستقرة سياسيًا على حدودها.
وعـ ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ف ـ ــإن إي ـ ـ ــران ق ـل ـقــة مــن
ت ــداعـ ـي ــات ن ـج ــاح ط ــال ـب ــان ف ــي ال ـح ـك ــم عـلــى
مصالحها التجارية في آسيا الوسطى ،كما
أن بـكــن تـتـخـ ّـوف مــن دع ــم «حــركــة طــالـبــان»
أقـلـيــة اإلي ـغ ــور ف ــي إقـلـيــم شـيـنـجـيــانــغ الـتــي
ت ـت ـع ــرض ل ــاض ـط ـه ــاد مـ ــن ق ـب ــل ال ـس ـل ـطــات
الصينية وتـعـمــل عـلــى دمـجـهــا فــي «الـصــن
الشيوعية».
وتنتاب الهند مخاوف سياسية من تحريك
طــالـبــان مـطــالــب الـسـكــان املـسـلـمــن .ويــوجــد
فــي الهند نحو  200مليون مسلم ،وتــواجــه
ال ـح ـكــومــة ال ـه ـنــدوس ـيــة امل ـت ـطــرفــة ال ـحــال ـيــة،
بــرئــاســة نــاري ـنــدا م ــودي وحــزبــه «بـهــاراتـيــا
جــانــاتــا» ،ث ــورات شعبية فــي إقـلـيــم كشمير
واحـتـجــاجــات ضــد االضـطـهــاد ال ــذي مارسه
الـ ـهـ ـن ــدوس ب ـح ــق امل ـس ـل ـم ــن .أمـ ــا بــاك ـس ـتــان
فلديها مـخــاوف مــن مجموعة البشتون في
شمال البالد التي تطالب بحكم ذاتي.
ع ـلــى الـصـعـيــد اإلي ــران ــي ،تـسـتـضـيــف إي ــران
أعـ ــدادًا تـ ــراوح بــن  2.5إل ــى  3مــايــن الجــئ
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أزمات مالية حادة

قــال صندوق النقد الــدولــي في تحديث لتوقعاته االقتصادية
اإلقليمية إنه مع توقف المساعدات غير اإلنسانية وتجميد األصول
األجــنــبــيــة عــلــى نــحــو كــبــيــر ،فــإن
االقتصاد األفغاني يواجه أزمات
حادة في المالية العامة ،وكذا
في ميزان المدفوعات» .وكانت
الحكومة األفغانية تعتمد في
اإلنــفــاق قبل انــســحــاب الــقــوات
األمــيــركــيــة عــلــى الــمــســاعــدات
الدولية التي تقدمها منظمات
الــعــون اإلنساني وتوقفت منذ
سيطرة طالبان على الحكم.
غياب الدوالرات يخنق متاجر كابول ()Getty

أفـغــانــي أغلبهم غـيــر مسجلني .وه ــذا الــرقــم
ّ
ال ـض ـخ ــم مـ ــن ال ــاجـ ـئ ــن ي ـش ــك ــل ع ـب ـئ ــا عـلــى
االقـتـصــاد اإليــرانــي ال ــذي يـعــانــي فــي الــوقــت
الراهن من الحظر األميركي وتداعيات جائحة
ً
ك ــورون ــا ،ورب ـمــا ستعاني ط ـهــران مستقبال
مــن صـعــوبــات فــي ال ـعــراق بـعــد االنـتـخــابــات
األخـ ـ ـي ـ ــرة .ول ـ ـكـ ــن رغ ـ ــم ض ـ ـغـ ــوط ال ــاج ـئ ــن
األف ـغ ــان ،ف ـلــدى ط ـهــران مـصــالــح اقـتـصــاديــة
وت ـجــاريــة واس ـع ــة تــرغــب ف ــي خــدمـتـهــا عبر
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان.
ويــرى محللون أن االسـتـقــرار السياسي في
كــابــول سيسمح إلي ــران بــالـتـجــارة املباشرة
مــع ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة ال ـتــي تــرتـبــط معها
باتفاقات ضخمة وطويلة األجــل فــي مجال
الـنـفــط والـبـتــروكـيـمــاويــات ،كـمــا يسمح لها

بتنشيط تجارتها مــع دول آسيا الوسطى.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ي ـش ـي ــر ت ـح ـل ـيــل ب ـمــؤس ـســة
«رانــد» األميركية إلــى أن طهران كانت تأمل
رؤية حكومة خالية من سيطرة طالبان بعد
انسحاب القوات األميركية ،وأنها استثمرت
بـكـثــافــة فــي املـحــافـظــات الـشــرقـيــة األفـغــانـيــة
ّ
املتاخمة لـحــدودهــا على أمــل أن تتمكن من
تقوية نفوذها السياسي واالقتصادي بعد
انسحاب القوات األميركية.
وي ـق ــول الـتـحـلـيــل إن ه ــذا امل ـن ـظــور اإلي ــران ــي
ملستقبل أفغانستان ينسجم مع استراتيجية
ط ـه ــران ال ــرام ـي ــة مل ـح ــاص ــرة املـ ـ ّـد ال ـس ـنــي في
املنطقة.
وكــان الرئيس اإليــرانــي إبراهيم رئيسي قد
بـعــث بــرســالــة إل ــى املـجـلــس األوروب ـ ــي فــي 8

تعثر شركة عقارات
صينية أخرى
بكين ـ العربي الجديد

ت ـخ ـل ـفــت ش ــرك ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات الـصـيـنـيــة
«سـ ـيـ ـنـ ـي ــك هـ ــولـ ــدي ـ ـن ـ ـغـ ــز» عـ ـ ــن سـ ـ ــداد
مدفوعات لسندات بقيمة  250مليون
دوالر كانت مستحقة يوم اإلثنني ،وفقًا
لبيان أصدرته أمس األربعاء .وبحسب
م ــا ذك ــرت ــه ب ـلــوم ـب ـيــرغ خ ـف ـضــت «إس
أن ــد ب ــي غ ـل ــوب ــال ري ـت ـي ـن ـغــز» تصنيف
«سينيك» االئتماني من «سي سي» إلى
«التعثر االنتقائي» ،وقالت الوكالة في
بيان أمــس« :نتوقع أن يــؤدي تعثرها
إل ــى حـ ــدوث حـ ــاالت تـخـلــف أخـ ــرى عن
السداد وتسريع الطلبات لسداد ديون
الشركة األخــرى ،بما في ذلك سنداتها
ال ــدوالري ــة والـ ـق ــروض امل ـح ـل ـيــة» .وفــي
وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر ،حـ ـ ــذرت
«سينيك» من احتمال تعثر وشيك في

س ــداد مــدفــوعــات س ـنــدات دوالريـ ــة في
أغسطس /آب .وتحتل الشركة املرتبة
ال ـح ــادي ــة واألرب ـ ـعـ ــن ف ــي قــائ ـمــة أكـبــر
مطوري العقارات في الصني من حيث
املبيعات التقاعدية.
وت ـعــد بــذلــك أحـ ــدث ش ــرك ــات الـتـطــويــر
الـ ـعـ ـق ــاري ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـع ـثــر فــي
سداد ديونها ،مع تأثر سوق العقارات
ال ـص ـي ـن ـيــة ب ــأزم ــة «إيـ ـف ــرغ ــران ــد» الـتــي
م ــن امل ـق ــرر أن تـنـتـهــي ف ـت ــرة سـمــاحـهــا
البالغة مدتها ً 30
يوما لتسديد الفائدة
املـسـتـحـقــة عـلــى ال ـعــديــد م ــن الـسـنــدات
ال ـ ــدوالري ـ ــة هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع .وي ـت ـخــوف
املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق املـ ـ ـ ــال مــن
احتمال انهيار شركات عقارية صينية
خــال الشهور املقبلة .وكــانــت شركات
التطوير العقاري قد استدانت بكثافة
خالل العقد املاضي.

بنايات سكنية قيد اإلنشاء في العاصمة بكين ()Getty

سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،فحواها أن غياب
ّ
حكومة شاملة في أفغانستان يشكل تحديًا
ملستقبل أوروبا ،وذلك في إشارة واضحة إلى
أن طهران ترغب في ضم ممثلني من الطائفة
الشيعية مــن ال ـه ــزارة والـطــاجـيــك للحكومة
األفغانية املؤقتة .لكن في املقابل فإن طالبان
ال ترغب في ذلك خوفًا من تسريب املعلومات،
بحسب ما يرى محللون.
وخ ــال ف ـتــرة ال ـغــزو األم ـيــركــي ألفغانستان
استفادت الحكومة اإليــرانـيــة مــن االستقرار
ّ
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،إذ تـمــكـنــت م ــن رف ــع حجم
ت ـجــارت ـهــا ال ـت ـبــادل ـيــة م ــع ال ـس ــوق األفـغــانـيــة
إل ــى نـحــو  2.5مـلـيــار دوالر فــي ال ـعــام املــالــي
 2020و ،2021كما استفادت ســوق الصرافة
اإليرانية من تدفق نحو  5ماليني دوالر إلى

أفغانستان تمثل مركز ربط
تجاري واقتصادي لدول
آسيا الوسطى والهند
أسواقها يوميًا .وساهم ذلك في دعم الريال
اإليراني.
على الصعيد الروسي ،لدى موسكو مصالح
ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة واملـ ـع ــادن ف ــي دول آسـيــا
الــوس ـطــى ال ـتــي تـقــع تـحــت مظلتها األمـنـيــة
والــدفــاع ـيــة والـسـيــاسـيــة وتــديــر بـشـكــل غير
مـبــاشــر أنـظـمـتـهــا الـحــاكـمــة .وبــالـتــالــي يــرى

هل يصبح ماسك
تريليونيرًا؟

محللون أن موسكو حريصة على االستقرار
السياسي فــي أفغانستان ،ولكنها فــي ذات
الوقت ترغب في رؤية «أفغانستان ال تسيطر
عليها طالبان» ،وذلك ببساطة لتخوفها من
تــأثـيــر راب ـطــة الـعـقـيــدة الــديـنـيــة الـتــي تجمع
بــن طــالـبــان وال ـطــرق الـصــوفـيــة السنية في
دول آسيا الوسطى .وبالتالي تبدو موسكو
قـلـقــة مــن اح ـت ـمــال تــأثـيــر ال ـحــركــة األفـغــانـيــة
على األنظمة السياسية الحاكمة التي تخدم
مصالح شركاتها التجارية واالستثمارية
ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــن أوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان وكـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان
وطاجيكستان.
ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ت ــرى ال ـخ ـب ـيــرة األمـيــركـيــة
إيملي كــارل ،التي عملت في السابق بــوزارة
الخارجية األميركية ،أن االستقرار السياسي

إدانة «كريدي سويس» في فضيحة فساد
سويسرا ـ العربي الجديد

قــالــت روي ـت ــرز أم ــس األربـ ـع ــاء ،إن مجموعة
«ك ــري ــدي س ــوي ــس» امل ـصــرف ـيــة الـســويـســريــة
س ـتــدفــع غ ــرام ــات ت ـق ــدر بـنـحــو  475مـلـيــون
دوالر لـلـسـلـطــات األم ـيــرك ـيــة والـبــريـطــانـيــة
لـتـســويــة تـهــم تـتـعـلــق بــالــرشــوة واالح ـت ـيــال
م ــرت ـب ـط ــة ب ـف ـض ـي ـحــة فـ ـس ــاد فـ ــي مــوزم ـب ـيــق
بقيمة ملياري دوالر ،بينما أقر قائمون على
فــرع تــابــع للمجموعة بــالــذنــب فيما يتعلق
باتهام بالتآمر في نيويورك .ويعد «كريدي

إيلون ماسك يغرد في قائمة الـ  200مليار دوالر ()Getty

واشنطن ـ العربي الجديد

ت ــوق ــع ال ـخ ـب ـي ــر بـ ـمـ ـص ــرف «مـ ــورغـ ــان
ستانلي» االستثماري ،آدم جــونــز ،أن
يـصـبــح إي ـل ــون م ــاس ــك ،ال ــرج ــل األغـنــى
في العالم تريليونيرًا وليس مليارديرًا
ب ـس ـب ــب شـ ــركـ ــة اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ال ـف ـض ــاء
ال ـخ ــاص ــة «س ـب ـيــس إك ـ ــس» .وبـحـســب
م ــا نـقـلـتــه وك ــال ــة ب ـلــوم ـب ـيــرغ ،أوض ــح
الخبير باملصرف األميركي ،في مذكرة
الثالثاء ،أنه ينظر إلى «سبيس إكس»
على أنـهــا شــركــات مـتـعــددة فــي شركة
واحــدة تشمل البنية التحتية للفضاء
ومراقبة األرض ،واستكشاف الفضاء،
وغيرها من الصناعات.
وف ــي الــوقــت ال ـحــالــي ،تشكل «سبيس
إك ــس» أق ــل مــن  %17مــن صــافــي ثــروة
«م ــاس ــك» ال ـبــال ـغ ــة  241م ـل ـي ــار دوالر

تقريبًا ،وذلك بعدما تم تقييم الشركة
عند  100مليار دوالر في طرح ثانوي
لألسهم تم في وقت سابق هذا الشهر.
وأض ـ ـ ــاف م ــاس ــك أكـ ـث ــر م ــن  66م ـل ـيــار
دوالر إلـ ــى ث ــروت ــه هـ ــذا الـ ـع ــام بفضل
األداء القوي لسهم تسال ،باإلضافة إلى
جولة تمويل أخيرة في «سبيس إكس»
أضافت نحو  11مليار دوالر لثروته.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـ ــاسـ ـ ــك يـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس م ــع
املليارديرات أمثال جيف بيزوس وبيل
غيتس ووارن بيفت ،حيث بــات يغرد
وحده في قائمة الـ 200مليار دوالر.
يـ ــذكـ ــر أن رؤيـ ـ ـ ــة أن ي ـص ـب ــح «م ــاس ــك
تــريـلـيــونـيــرا طــرحــت بــالـفـعــل مــن قبل،
ول ـك ــن ك ــان ي ــرج ــع ذل ــك إل ــى ح ــد كبير
ـان ـع ــة ال ـس ـي ــارات
إل ـ ــى ح ـص ـتــه ف ــي ص ـ ِ
الـكـهــربــائـيــة «تـ ـس ــا» ،إذ ع ــزز ارت ـفــاع
سهمها ثروة مؤسسها بصورة كبيرة.

واألم ـ ـنـ ــي ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان س ـي ـك ــون م ـف ـي ـدًا
مل ـصــالــح ال ـت ـج ــارة واالقـ ـتـ ـص ــاد ل ـ ــدول آسـيــا
ال ــوس ـط ــى ال ـت ــي تـفـتـقــر إلـ ــى م ـنــافــذ بـحــريــة
ّ
تمكنها مــن إيـصــال بضائعها إلــى األســواق
ال ـع ــامل ـي ــة ،ول ـك ــن يـ ــرى م ـح ـل ـلــون آخ ـ ـ ــرون أن
نجاح مثل هذه املشاريع ال بد من أن يحظى
بموافقة موسكو.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي ،لـ ـ ـ ــدى الـ ـص ــن
اس ـت ـث ـمــارات ت ـقـ ّـدر بـنـحــو  170مـلـيــار دوالر
في مشروعات «الـحــزام والطريق» في آسيا
الــوسـطــى ،بحسب بـيــانــات نشرتها جامعة
«واشـ ـنـ ـط ــن ي ــون ـي ـف ــرس ـت ــي» فـ ــي نــوف ـم ـبــر/
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي .وب ــال ـت ــال ــي ي ــرى
مـحـلـلــون أن بـكــن حــريـصــة عـلــى االسـتـقــرار
السياسي بــدول آسيا الوسطى لنجاح هذه

املشروعات من جهة ،ومن جهة أخرى فإنها
تستفيد تجاريًا مــن أس ــواق آسيا الوسطى
املتخلفة تقنيًا فــي تسويق بضائعها ،كما
أن لــدي ـهــا ط ـمــوحــات إل ــى اس ـت ـغــال ث ــروات
أفغانستان املعدنية .ولكن بكني كانت تأمل
ظـ ـه ــور «ط ــالـ ـب ــان م ـع ـت ــدل ــة» ألن هــاج ـس ـهــا
الرئيسي هو تأمني االستقرار السياسي في
إقليم شينجيانغ أو تركمانستان الشرقية
التي يقطنها املسلمون السنة .وبالتالي يرى
محللون أن القاسم املشترك بني دول الجوار
املجتمعة في موسكو حاليًا هو عدم الرغبة
ف ــي وجـ ــود ح ـكــومــة أف ـغــان ـيــة قــويــة تسيطر
عـلـيـهــا طــال ـبــان رغ ــم مـصــالـحـهــا الـتـجــاريــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ــواسـ ـع ــة
والقوية من حدوث االستقرار بأفغانستان.

فرع لمصرف كريدي سويس في زيورخ ()Getty

سويس» واحدا من أكبر البنوك السويسرية.
وحـ ـس ــب الـ ــوكـ ــالـ ــة ،ت ـش ـك ــل ال ـت ـس ــوي ــة ال ـتــي
توصلت لها املجموعة املصرفية مــع لجنة
األوراق املــالـيــة وال ـبــورصــات ووزارة الـعــدل
األميركية وهيئة السلوك املالي البريطانية
أح ـ ــدث ض ــرب ــة لـلـبـنــك ال ـس ــوي ـس ــري املـبـتـلــى
بالفضائح ،وقد تم اإلعالن عنها قبل دقائق
فقط من تأنيب وجهته الجهة املسؤولة عن
تـنـظـيــم ال ـق ـطــاع امل ــال ــي ف ــي ســوي ـســرا للبنك
بسبب فضيحة تجسس.
وتنبع االتهامات األميركية والبريطانية من

طرح سندات بقيمة نحو مليار دوالر وقرض
مشترك ساهم «كريدي سويس» في ترتيبه
ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــا ب ــن  2013و 2016لـتـمــويــل
مشروع لتصنيع سمك التونة في موزمبيق.
وتــم تحويل الكثير من العائدات ملصرفيني
فــي بـنــك «ك ــري ــدي ســويــس» وم ـســؤولــن في
موزمبيق بعد دفــع رش ــى .وتــم اتـهــام ثالثة
مصرفيني سابقني في «كريدي سويس» ،إلى
جانب وسيطني وثالثة مسؤولني حكوميني
م ـ ــن م ــوزمـ ـبـ ـي ــق ف ـ ــي  2018بـ ـغـ ـس ــل أم ـ ـ ــوال
واالحـ ـتـ ـي ــال ع ـلــى امل ـس ـت ـث ـمــريــن األم ـيــرك ـيــن
الذين استثمروا في تلك القروض.
وحسب تقرير رويترز ،قال مدعون أميركيون
إن  200مليون دوالر على األقل من القروض
ت ــم ت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى ث ـمــان ـيــة م ـت ـه ـمــن .وأق ــر
مصرفيون سابقون بالذنب في عام .2019
وذك ــرت الـسـلـطــات األمـيــركـيــة ي ــوم الـثــاثــاء،
أن ك ــري ــدي س ــوي ــس ض ـلــل املـسـتـثـمــريــن من
خــال تصرفات مصرفييه وانتهك القوانني
األميركية ملكافحة الــرشــوة .وسيدفع البنك
السويسري  175مليون دوالر في شكل غرامة
جنائية لــوزارة العدل األميركية و 99مليون
دوالر لـلـجـنــة األوراق املــال ـيــة وال ـبــورصــات
و 200مليون دوالر للسلطات البريطانية،
وسيتنازل أيـضــا عــن  200مليون دوالر من
الديون املستحقة على حكومة موزمبيق.
ك ـمــا أق ــر ال ـف ــرع األوروب ـ ـ ــي مل ـصــرف «ك ــريــدي
س ــوي ــس» ب ــال ــذن ــب أمـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة ات ـح ــادي ــة
أميركية في تهمة جنائية واحدة ،وهي التآمر
بـهــدف االحـتـيــال اإللـكـتــرونــي ،بينما دخلت
املجموعة في اتفاق مع وزارة العدل لتأجيل
ال ـت ـق ــاض ــي مل ـ ــدة ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات .وت ـعــرضــت
املؤسسة املصرفية السويسرية في السابق
لعقوبات مالية في الواليات املتحدة.

وفي املقابل ،أرسلت الصني ،يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر/
تشرين األول الجاري ،ثالثة أشخاص من رواد الفضاء (رجلني
ّ
فضائي (شينزو  ،)13إلى مسافة قريبة لكي
ُوامرأة) على مكوك ّ
يجروا تجارب على محطة فضائية ،يطلقون عليها اسم «تيانهي»،
والتي تشكل النموذج املحوري ملحطة الفضاء الضخمة تيانغونغ
 ،Tiangongوسيستكمل الرواد الثالثة بناءها.
ومــع أن املشروعني ،األميركي والصيني ،كبيران ومهمان ،على
الرغم من اختالف أهدافهما ،إال أنهما يظهران الوجه الحقيقي
للمنافسة الحامية بني الدولتنيّ ،
للتفوق في مجال الفضاء ،آخر
ّ
ثغور العلم والتكنولوجيا واألكثر تحديًا وتطورًا.
وبنجاح كل منهما في مهمته ،فإنه يحقق مجموعة من األهداف
التي ّ
تعزز مكانته الدفاعية والتكنولوجية ،وحتمًا االقتصادية،
فوصول الواليات املتحدة إلى الكويكبات التي تدور حول الشمس
ّ
بالقرب من كوكب املشتري ،والتحكم بها ،وجمع املعلومات عن
نـشــأة مجموعتنا الشمسية ال يمكن تحقيقها ب ــدون تـطـ ّـورات
هائلة واختبارات علمية على كمبيوترات فائقة القدرة والسرعة.
ُ ُ
وكذا على مواد جديدة ذات خصائص فريدة ،وعلى نظم اتصال
معقدة .وفــي نهاية املـطــاف ،ســوف ّ
تتحول كــل هــذه الـقــدرات إلى
العسكرية واالقتصادية للواليات املتحدة.
تعزيز التكنولوجيا
ّ
وبنجاح الصني في بناء محطة فضائية ضخمة قريبة من األرض،
فإنها سوف تحرم الواليات املتحدة من احتكار نظام االتصاالت
ً
الدولي .وقد سمعنا أن الهواتف الشخصية الجديدة ستكون قادرة
على التواصل مباشرة مع أي هاتف آخر في العالم بدون وساطة
شركات الهواتف األرضية ،وبدون «بلوتوث» ،أو «كوابل الحكومة
غيرها .بل ستكون الهواتف الشخصية
من األلياف
البصرية» أو ّ
ً
َ ّ
وبت َمكن
ـك.
ـ
ل
ذ
تفعل
أن
فضائية
ات
محط
عبر
ـادرة
ـ
ق
بحد ذاتها
ِ
الصني مــن إرس ــال مركبة فضائية تستطيع أن تتصل بقاعدة
ّ
ُْ
مهمات
فضائية ،وتن ِزل إلى تلك القاعدة ركابًا من األرض ليؤدوا
ٍ
ّ
طويلة األجل ،فإن هذا يعني أن الصني قد حققت إنجازات علمية
ً
هامة ،تجعلها قــادرة على البقاء في مجال املنافسة الحيوية في
علم الفضاء ،ودنيا االتصاالت وعالم الحواسيب الخارقة.
العرب غارقون في المشاكل

ي ـحـ ُـدث ه ــذا كـلــه ،ونـتـســاءل ب ـمــاذا تنشغل ال ــواليــات املـتـحــدة عن
قضايا الشرق األوسط؟
نحن العرب قادرون على إنتاج املشكالت التي ال نستطيع أن نجد
ً
لها حال .وما زلنا نتعامل مع مشكالتنا وقضايانا كما يفعل أهل
«ليليبوت» ،أو عالم األقزام في مجموعة قصص «رحالت جليفر»
التي كتبها جوناثان سويفت ،مؤلف وشاعر ورجل دين أيرلندي،
عام  ،1726فأهل ليليبوت الصغار يقاتلون جيرانهم ويحاربونهم
حربًا ضروسًا بسبب اختالفهما حول مكان كسر البيضة من
طرفها املدبب أم من طرفها العريض؟
حرب عند الحد الفاصل بني شرق بيروت
ما جرى في بيروت من ٍ
وغربها ،وأحيا الذكريات األليمة للحروب األهلية في بداية الربع
الثالث من القرن املاضي في عقل كل لبناني ،ما سببه؟
ٌ
واحد ال يريد القاضي الذي سيحكم في قضية انفجار ميناء أو
مرفأ بيروت قبل أكثر من عام ،واآلخر يقول إن القاضي سيبقى.
وفي هذه األثناء ،ال يحل إشكال ،ولربما تشتعل حرب هناك ال
سمح الله ،ال ُيطفأ أوارها إال بعد أن تذوي لبنان.
والـجـيــش واملــدن ـيــون فــي ال ـســودان اتـفـقــوا عـلــى بــرنــامــج لتقسيم
السلطة وترتيب املرحلة االنتقالية ،ولكنهم اآلن ينقضون على
ُ
ُ
وأشاهد وأقرأ
وأستمع
بعضهم بعضا .وقس على ذلك في تونس.
كل يوم تحليالت وتفسيرات ملا يجري ،وأجد نفسي حائرًا.
والجوع يزداد في اليمن ،واألطفال ّ
يتحولون إلى عظام نخرة بني
أيدي أمهاتهم ،والسياسيون يتجادلون حول من يجب أن يسلم
رأيه لرأي اآلخر .أين حق الشعوب العربية في الحياة الكريمة؟ من
أين جاء كل هذا الخراب والدمار ،والقدرة على استمرائه والتصبر
على رؤيته واإلدمان على االستزادة منه؟
أسئلة تحار فيها العقول وتضل في سعي فهمها القلوب .انظروا
إل ــى م ــا ي ـجــري ف ــي فـلـسـطــن م ــن تـحـطـيــم لـكــل م ــا ك ــان مـقـ ّـدســا
لدى العرب واملسلمني .ولكن ال كرامة وال استجابة .ونسمع من
ّ
املفسرين مــن يقول إن السبب هــو الجهل ،على الــرغــم مــن عدد
الشهادات بال عدد من كثرتها .ويقول آخر إن السبب هو املغاالة
في الدين والخروج عن مبادئه الحنيفة .ولكنا ُن َّ
ذبح ،نحن العرب،
ـاس يعتقدون أن تفجير أنفسهم في املساجد
باسم الدين من أنـ ٍ
ّ
سيأخذهم إلى جنة رضوان .أين ذهبت السبعمائة آية التي تتحدث
عن التأمل والتفكر ،والتبصر ،والتدبر ،وطلب العلم ،والسعي إلى
الحقيقة؟ وأين تولت نوازع التكافل والرحمة؟ وملاذا ّ
ردونا إلى هذا
املستوى من التنافر والتدابر والهوان؟
نعم .تحت القاع قيعان .وحمانا الله.

14

آراء

الخميس  21أكتوبر /تشرين األول  2021م  15ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2607السنة الثامنة
Thursday 21 October 2021

أحمد برين ...المنشد الكفيف
عبد الحكيم حيدر

ّ
ّ
برفعه الدف املدلة منه الصاجات ،يضبط إيقاع حلقة اإلنشاد مع ميل ٍة خفيف ٍة بكتفه
إلى الوراء ،وكأنه يرى املوسيقى ويلمس نسيمها ،على الرغم من أنه ال ُيرى بالعني،
ّ
ولكن ّ
حاسة األذن تضبط خفايا الغناء وعثرات املوسيقى .وبالدف يعيد للموسيقى
مبسم الغناء واالعـتــدال ،وكأنه يعيد مــلء الكؤوس للراح ،بعدما تجاوزت حسنها
القناني ،والزحام ،وحامل الراح وأصواب املجاذيب« :اقعد يا منصور» ،يقولها ،فتعلو
املحببة من املجذوب ،سعيا وراء اكتمال ّ
املالمة ّ
املحبة ما بني املنشد واملجذوب ،كي
تنتشي باقي اآلالت ،بعد فاصل من الدلع ما بني «حلقة الغناء» مع املجذوب الذي
ضربه الغناء ،فأصبح عاطال ،إال للسماع واملشي وراء املنشد في كل الكفور والنجوع،
ٌ
ٌ
صعب أن تقع عليها ،إال في كتاب األغاني لألصفهاني ،وسيرة املجروحني
عالقة
ّ
بعد ما ّ
عز الدواء عليهم ،وزاد الغرام وقلت الحيلة أمام العلل ،فأتلفتهم ،وما بقي لهم
سوى مرهم الغناء وبعض العافية وقلوب أولياء الطريقة والذكر.
ّ
ينقلنا أحمد برين إلى جو ّ
املودة ما بني املجذوبني ،وحلقة الذكر بخفة روحه في الرد،
ويأتي الغناء سهال ،وفق مقتضى الحال والحفل والنجع ،كما في «الرمادي» ،والبلد
أيضا ،كما في حفلته في املغرب ..« :وأسيادي أسياد الناس ،سكنوا مدينة فاس،
وعلى األبواب ،أنا واقف ذليل» .وحينما تعيده نشوة الذكر للنبي «جد الجميع» ،ما بني
املشرق واملغرب ،يقول« :يا دليل يا دليل ،يا دليل يا دليل :شرق على النبي يا دليل»،
ّ
وحينما يأخذه الوجد للمحبوب بعدما أذن الفراق« :سافر حبيبي وجه خلي يودعني،
بكى وبل املحارم ،أنا قلت :ليه يعني؟ أنا قلت ده فراق وال دلع يعني ،قال لي :أنت داري
بالفرقة وما فيها ،فــراق الحبايب ّ
مر يوجعني» ،ثم ينتقل بمركب الغناء إلى ضف ٍة
أخرى ،وهي نصيحة ّ
املحب ،إن نفعت في املحب نصيحة« :والله كالمك ،خايل علينا،
ّ
هات من كالمك ،واكتب وادينا ،جددت حبك ،لو ذكرت ربك يا ولدي ،تعوم ٌالسفينة».
وال يقعد منصور املـجــذوب عــن مناوشة الشيخ ،وحلقة الــذكــر مبسوطة وتتكتم
ّ
الضحك وقارا .وال يكف برين عن مناوشة املجذوب أيضا والرد ،ومن لحمة الغناء
ّ
ّ
أيضا ،من دون أن يخرج من املقام أو يفارق الحال ،والدف تنعس صاجاته وال يكف
منصور ،فيصرخ بعد الجملة« :والله أنت بتوزن بالنمنم» ،فيوضح الشيخ أحمد برين،
إن كــان فــي كفر أو قــريـ ٍة بعيد ٍة فــي مصطلحات منصور «النمنم» وهــي «السيكة
الصغيرة» ،التي كان يزن بها ّ
التجار القطن أو الحرير .وهذا بالطبع من ثناء املجذوب
ّ
على بالغة املنشد وحسن سبكه ،وال يكف املـجــذوب عن الـصــراخ من لطافة دالل
الذكر واتساع صدر الشيخ .يعيد الشيخ أحمد للدف وقاره ،ويهمد قليال من صهللة
ّ
الـصــاجــات ،بــالــدق خفيفا على حنان جـلــده ،والخشب بعد مجاذباته مــع املجذوب
«منصور» .وينتقل بالسفينة ،سفينة الذكر ،إلى مقام آخــر ،ويضبط دائــرة البوح،
خفيفا إلى الــوراء ،ويدوس على وسادة
حتى يدخل ّمتمهال إلى «وجع الليل» ،يميل ً
جرح األكباد واملحبني ،فيصرخ ثانية منصور ،فيعيد عليه الكالم برائحة
الليل الذي
العتاب« :اسكت يا منصور» ،فيسكت منصور ،يعيد وضع أصابعه حول صيوان
األذن ،ويميل ،ويضيع في الطرب ،حتى يبدو بياض العينني اللتني ّ
أضرهما املرض في
طفولته ،وتعلو الروح بالـ«آه» ،فيعتدل املقام والنسيم ،ويصمت تماما منصور ،حتى
يفيض الــراح ،فيبدأ وكأنه يتراقص في دالل ،ويأتي الكالم من الــروح مسبوكا بال
ّ
يحلق وراء خلق املعانيّ ،
مرة من رحيق
جهد وال صنعة خائبة ،يصير الشيخ بهلوال
ومرة من فيض معاني القرآن الذي حفظه صغيراّ ،
التواشيحّ ،
ومرات من مطالع الغناء
أو الحكم الشعبية ،كلها أسانيد تأتي كي يحلق الشيخ عاليا بالذكر ،فيسكت تماما
منصور أو تضيع همهماته في جوقة الغناء تماما ،وكــام مسبوك ّ
يسد فجوات
ميالت ودمعا ،حتى خصوم الذكر ،لو
الكالم ويمأل الذكر ويخرج من لواعج األتباع
ٍ
كان في الذكر خصومة ،كما في حالة «فرش وغطا» مع تلميذه محمد العجوز ،بعدما
صار مشهورا وانفصل عن الشيخ.
وفي نهاية الخصومة ،تضحك املباسم ،ويصير الشيخ بمثابة «بيرين من املعاني
ٌّ
واملاء والذهب» ،وقد فاض كل منهما بالحسن والــراح ،حتى شرب التلميذ ،العجوز،
ّ ّ
منهما فاعتدل عوده ،ويتطوح دف الكرم في أيدى االثنني ،في ما بعد في «السفينة»،
على أطراف الشيخ والتلميذ ويفيض املعنى على الجميع تصالحا ،ويعيد منصور
املـنــاوشــة ،كــي يشعل الحلقة فيقول لــه الـشـيــخ« :اسـكــت يــا مـنـصــور» ،وال يسكت
منصور أبدا ،كي تتوالد املعاني تباعا في الصدور تحت سعف النخيل في «إسنا» ،أو
«الرمادي» ،والنيل خلف الجميع يمشي على الطمي نشوانا بالغناء والنسيم والطير،
ّ
ّ
فهؤالء مساكني ،وقد هبط عليهم النهر ،كما قيل ،من الجنة ،فظلوا هكذا في سعادة،
بعد الشقاء ،بالغناء والذكر ،فما أتعس من ظلمهم في قوتهم ومعاشهم.

هل يعود االنسداد
السياسي الليبي؟
الفيتوري شعيب

تعالت أصوات الخالفات أخيرًا بني قوى
سـيــاسـيــة فــاع ـلــة ف ــي امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
الليبي مع قرب موعد االنتخابات ّ
املقررة
م ـس ـب ـق ــا ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـع ـط ــي ان ـط ـب ــاع ــا
عــامــا بــأن هـنــاك مــن يعمل على إفشالها
بطريقة أو أخ ــرى ،وال ـعــودة بالبالد إلى
مــرح ـلــة االنـ ـس ــداد ال ـس ـيــاســي ،ع ـبــر هــذه
ال ـخــافــات ال ـتــي ظ ـهــرت أخ ـي ـرًا ،وتـحـمــل،
فــي ّ
طياتها ،أبـعــادًا جـ ّـد خطيرة ،وصلت
إل ــى ال ــدع ــوة والـتـلـمـيــح بــإي ـجــاد أجـســام
سياسية ومؤسسية مــوازيــة فــي الشرق
ال ـل ـي ـبــي ،ك ــان م ـب ـ ّـرره ــا األول «تـهـمـيــش»
حكومة الوحدة الوطنية مدنًا ومناطق،
غير أن الناظر بعني البصيرة ،واملتابع
للشأن العام الليبي بشكل دقيق ال يجد
صعوبة في معرفة حقيقة هــذا الخالف،
باعتبار أن الحكومة جاءت عبر توافقات
ومـ ـ ـح ـ ــاورات ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أع ـضــاء هــا
ووزراء ه ـ ـ ـ ـ ــا م ـخ ـت ـل ـفــون ف ــي ال ـت ـ ّ
ـوج ـه ــات
ٍّ
والرؤى ،ولكل تحالفاته ومصالحه ،ومن
ذلك يدرك أن هذا هو السبب الحقيقي في
هــذا ال ـخــاف ،باعتبار النقيض وضــده.
بمعنى آخــر ،عندما يــرى فريق أن نهجه
الـسـيــاســي قــد يسقط أم ــام نـهــج «حليفه
وخصمه» فــي آن واح ــد ،ال بــد مــن العمل
على إسقاطه هو اآلخر أيضًا ،وإن وصل
األم ـ ــر إلـ ــى ال ـع ـمــل ع ـلــى إفـ ـس ــاد ال ـتــوافــق
وإنهاء هذا التحالف غير املنضبط ،األمر
الذي يقود البالد إلى حالةٍ من االنسداد
الـسـيــاســي امل ـت ـكـ ّـرر ،بحسب مــا تقتضيه
الحالة واملوقف بحكم املصالح .وبالتالي،
إن ت ـك ــوي ــن ب ـي ـئ ــة س ـي ــاس ـي ــة مــؤس ـس ـيــة
تعمل في إطــار مصلحة البالد وفق هذه
«الـتــوافـقــات» مــن الصعوبة بـمـكــان ،وإن
حاول كثيرون العمل على إيجادها طوال
ال ـش ـه ــور والـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة م ــن عـمــر
األزمة الليبية.
كــذلــك فــإنــه ال يـمـكــن امل ـغــال ـبــات ال ـفــرديــة
وال ـج ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ت ـك ــون سـبـبــا ف ــي حل

سياسي استرضائي ،كما هو الحال اآلن
فــي ليبيا ،أن تـ ّ
ـؤســس لــدولــةٍ تحتكم إلى
ّ
مـعــايـيــر سـيــاسـيــة م ـح ــددة تـبـنــى عليها
ْ
الــدولــة ،وإن خالفت مصالحها ،باعتبار
أن ذل ــك ل ــن ي ـكــون إال واحـ ـ ـدًا م ــن أسـبــاب
اإلقصاء واإلبعاد ألحد الطرفني أو كليهما
عــن املـشـهــد الـسـيــاســي ال ـعــام ،وبــالـتــالــي،
العمل فــي بيئةٍ غير منضبطة سياسيًا
بــرملــانـيــا وشــرع ـيــا ه ــو ال ـطــريــق الــوحـيــد
الستمرارهما ،وهذا ما تعمل عليه بعض
ال ـق ــوى الـفــاعـلــة اآلن ف ــي لـيـبـيــا ،لضمان
ً
ب ـقــائ ـهــا واسـ ـتـ ـم ــراره ــا أوال ،ولـتـحـقـيــق
توافقات أخرى تكون جزءًا فيها في حالة
ٍ
ّ
االنسداد السياسي ،وتعطل االنتخابات
املـ ـق ـ ّـررة ف ــي  24دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول
املقبل ثانيًا.
حاول كثيرون من املوجودين في املشهد
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـي ـبــي ال ـ ـيـ ــوم ،وال ي ــزال ــون
يـ ـح ــاول ــون ،ال ـع ـمــل ع ـلــى انـ ـع ــدام امل ـجــال
الـسـيــاســي الـطـبـيـعــي ،م ــن وج ــود بــرملــان
حقيقي يحمل صبغة شرعية من القاعدة
الـشـعـبـيــة ،وك ــذل ــك ح ـكــومــة نــاش ـئــة عـنــه،
ّ
تستمد قوتها من
ال يمكن القفز عنها،
شرعيتها البرملانية والشعبية الحقيقة،
ال تلك املبنية على التفاهمات والتوافقات،
التي تسقط أمام أدنى معترك سياسي ال
يمكنها ّ
تحمله ،فانعدام املجال السياسي
الصحيح والـسـلـيــم هــو ال ــذي أوج ــد هــذا
االضـمـحــال فــي السياسية الليبية ،بل
ّ
وجعلها حكرًا على فئةٍ محدود ٍة تتحكم
ّ
فــي ج ــل الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة فــي ال ـبــاد،
ّ
وبــالـتــالــي أس ــس ذل ــك لـنـمــوذج سياسي
ـات
م ـغ ـل ــق مـ ـن ــذ  2014ي ـ ـ ــدور فـ ــي دوام ـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
محددة ال يمكنه القفز عنها إال
سياسيةٍ
بتجديد السلطة الشرعية والتنفيذية في
البالد في ديسمبر /كانون األول املقبل،
وإال ف ــإن االنـ ـس ــداد الـسـيــاســي ه ــو ال ــذي
يلوح فــي األف ــق ،ومــن ثــم الـعــودة بالبالد
إلى املربع األول من االحتراب ومزيد من
االختالف وحتى االنقسام.
(كاتب ليبي)
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حسن إسميك نموذجًا
للصهاينة العرب

في التوتر بين باكو وطهران
مدى الفاتح

من املفارقات الجيوبوليتيكية في املنطقة
ّأن إيران التي ّ
تعرف نفسها دولة شيعية،
وتـ ـتـ ـخ ــذ م ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ح ــامـ ـي ــة ل ـل ـش ـي ـعــة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ال تـمـتـلــك ع ــاق ــات طـيـبــة مع
جارتها أذربيجان ذات الغالبية الشيعية.
ي ــؤك ــد ذلـ ــك أن م ـســألــة ال ـش ــراك ــة الـعـقــديــة
ليست امل ـح ـ ّـدد األه ــم لـلـعــاقــات اإليــرانـيــة
الـخــارجـيــة ،كما يتصور امل ــرء ،وهــو يرى
إي ــران وه ــي تجتهد فــي تـعــزيــز وجــودهــا
عبر نشر مذهبها.
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــراب ـ ــط الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
والـ ـجـ ـغ ــراف ــي وال ـش ـع ـب ــي ،إال أن ال ـتــوتــر
السياسي التاريخي بني البلدين ال يكاد
ي ـخ ـفــى ،ول ـع ــل ج ــدي ــد ف ـصــولــه كـ ــان ّإبـ ــان
الحرب مع أرمينيا ّالعام املاضي ،ودعمت
ف ـي ـهــا ت ــرك ـي ــا ،ال ـس ــن ـي ــة ،أذربـ ـيـ ـج ــان بـقــوة
في مقابل أرمينيا التي كانت إيــران على
الـ ـ ــدوام ت ـقــف إل ــى صـفـهــا ف ــي نــزاع ـهــا مع
جارتها.
كانت العالقة مع أرمينيا مهمة بالنسبة
إلي ـ ــران ال ـتــي ات ـخ ــذت جــارت ـهــا املسيحية
ح ـل ـي ـف ــا ،ت ـ ــارة ضـ ــد ت ــرك ـي ــا الـ ـت ــي تـتـمـتــع
ـات كـثـيــرة،
عــاقـتـهــا بــأرمـيـنـيــا بـحـســاسـيـ ٍ
وت ـ ــارة ض ــد أذرب ـي ـج ــان .وق ــد أخـ ــذت هــذه
الـعــاقــة منحى استراتيجيًا تكامليًا مع
ت ــزاي ــد ال ـعــزلــة اإلي ــران ـي ــة ،وت ـخ ـلــي ال ـغــرب
بـشـكــل واضـ ــح ع ــن أرمـيـنـيــا لـيـتـشـبــث كل
طرف بعالقته باآلخر.
ٍ
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
التشابك واالرتباط ،فإن العالقة السياسية

ّ
بني باكو وطهران كانت تحفها الشكوك.
نــالــت أذرب ـي ـجــان اسـتـقــالـهــا عــن االتـحــاد
السوفييتي في العام  .1991حينها كانت
إيران قد أضحت «الجمهورية اإلسالمية»
التي تعتمد النموذج السياسي الفريد من
مقابل
نوعه لعقيدة «الــولــي الفقيه» .فــي
ً
ذلـ ــك ،كــانــت أذرب ـي ـج ــان ،وم ــا ت ـ ــزال ،دول ــة
عـلـمــانـيــة تـ ّ
ـرسـخــت فـيـهــا ه ــذه العلمانية
إلى درجة أنها تجاوزت البناء السياسي
الفوقي ،لتستقر في وجــدان الناس .بهذا
الـ ـش ــأن ،تـخـبــر إح ـصــائ ـيــة حــدي ـثــة ملعهد
«غالوب» أن  %21فقط من األذريني يرون
الــديــن مـهـمــا فــي حـيــاتـهــم .وتــوضــح هــذه
النتيجة أن الـبـضــاعــة الــديـنـيــة والعقدية
التي تحترف إيران تسويقها عبر الدعاية
املــذه ـب ـيــة ال ي ـم ـكــن أن ت ـجــد رواجـ ـ ــا لــدى
الشعب األذري الــذي ال يرى أن في تشابه
امل ـ ــذاه ـ ــب أو اخ ـت ــاف ـه ــا س ـب ـب ــا لـتـعـمـيــق
الـعــاقــة مــع إي ــران ،ملـجـ ّـرد كونها شيعية،
أو ّ لتسطيح الـعــاقــة مــع غـيــرهــا لكونها
سنية ،بل ذهبت باكو إلــى أبعد من ذلك،
حني اتخذت قرار االحتفاظ بعالقة جيدة
مع تل أبيب أيضًا.
يمكن أن نفهم مــوقــف أذربـيـجــان املحايد
ّ
فــي القضية الفلسطينية ،إذا تــذكــرنــا أن
ذلك كان املوقف التركي نفسه ّإبان صعود
الـعـلـمــانـيــة بـنـسـخـتـهــا امل ـت ـش ـ ّـددة ،وال ـتــي
ك ــان ــت ت ـه ــدف إلـ ــى إكـ ـم ــال االن ـف ـص ــال عن
الـهــويــة اإلســامـيــة وعــن املحيط الشرقي.
ف ــي ظ ــل امل ـن ــاخ ال ـس ـيــاســي األذري ،كــانــت
ـوة ال ـشــراكــة م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي
خ ـطـ ً
متسقة مع التوجه العام (زي ــارة شيمون

بيريس ،باكو في  ،2009على سبيل املثال،
لــم تـلــق اع ـتــراضــا داخـلـيــا ي ـ ًـذك ــر) .لــم يكن
السياسيون يجدون صعوبة في تسويق
ه ــذه الـعــاقــة ال ـتــي كــانــوا يــرونـهــا مفيدة
للطرفني ،وفق معادلة النفط مقابل السالح
النوعي الــذي تدخل من ضمنه الطائرات
مــن دون ط ـيــار .واس ـت ـفــادت إســرائ ـيــل من
أذربـيـجــان الـتــي منحتها مــوطــئ قــدم في
موقع استراتيجي.
املـســألــة بالنسبة إلي ــران أخـطــر مــن ّ
مجرد
خ ـي ــارات وطـنـيــة لـجـيــرانـهــا ،فـهــي تعتبر
أن كــل هــذا الـتـمـ ّـدد اإلســرائـيـلــي ،س ــواء في
أذرب ـي ـجــان أو كــردس ـتــان الـعــراقـيــة أو في
امل ـح ـيــط ال ـع ــرب ــي املـ ـج ــاور إن ـم ــا ي ـتــم على
ّ
ح ـس ــاب ـه ــا ،وي ـ ـ ــدل ع ـل ــى ت ـح ــال ـف ــات تـجـعــل
ّ
منها هــدفــا .إي ــران الـتــي ال تـمــل مــن ّادع ــاء
ّ
ج ــود املليشيات املرتبطة
أن وجــودهــا وو ّ
بها فــي ســوريــة إنـمــا كــان ملواجهة الكيان
الصهيوني وعمالئه ،ويصعب عليها تقبل
عالقات قد ترقى للتعاون العسكري
وجود
ٍ
م ــع ذل ــك ال ـك ـيــان بــال ـقــرب م ــن «ح ــدوده ــا»،
وهي ال ّ
تتردد في التصريح بقدرتها على
ّ
التدخل ،إذا ما أحست بالخطر.
ّ
االسـتـعــانــة بــالـتــاريــخ مـهـمــة ،ألنـهــا تــذكــر
بـحـقـيـقــة أن ــه ال ت ــوج ــد م ــواق ــف سـيــاسـيــة
ثابتة ،فكما ّ
تبدلت مــواقــف بعض الــدول
م ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ف ــي مـقــدمـهــا
ـت
تركيا الـتــي كــانــت تـبــدو للعرب ،فــي وقـ ٍ
ما ،وكأنها متضامنة مع االحتالل ،فكذلك
مجمل الوضع اإلقليمي قابل للتغير.
وع ـل ــى ذكـ ــر الـ ــوجـ ــود األذري ف ــي إي ـ ــران،
وال ــذي يـتــم االسـتـشـهــاد بــه للتأكيد على
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م ـ ّـرت ،قـبــل أي ــام ،الــذكــرى الـثــانـيــة الن ــدالع
ث ـ ــورة ت ـشــريــن (أكـ ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
 )2019ال ـت ــي خـ ــرج ف ـي ـهــا ش ـب ــان ال ـع ــراق
وشــابــاتــه فــي ت ـظــاهــرات عــارمــة إلسـقــاط
العملية السياسية وأحزابها التي جاءت
مع الدبابة األميركية عند غزو العراق عام
 .2003وقــد احتفل الـعــراقـيــون باملناسبة
فــي م ــدن وس ــط ال ـعــراق وجـنــوبــه ،رافـعــن
صور مئات الشهداء الذين سقطوا طوال
أش ـهــر امل ــواج ـهــات عـلــى أي ــدي الـقـنــاصــن
وامل ـل ـي ـش ـيــات ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـحــرس ال ـث ــوري
اإلي ـ ــران ـ ــي ورئـ ـيـ ـس ــه الـ ـ ــذي اغ ـت ـي ــل قــاســم
سليماني .وقبيل االنتخابات التي أجريت
األسبوع املاضي ،لم ّ
يتردد رئيس الوزراء،
م ـص ـط ـف ــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،وال م ـس ـت ـش ــاروه
وال ـت ـش ـك ـي ــات الـ ـج ــدي ــدة امل ـن ـت ـح ـل ــة ،فــي
الكالم باسم ثــورة تشرين ،وأنــه خرج من
رحـمـهــا وح ـقــق مـطــالـبـهــا .أول ادع ــاءات ــه
أن ـ ــه ال ي ـن ـت ـمــي لـ ــأحـ ــزاب امل ـ ــوج ـ ــودة فــي
العملية السياسية ،وه ــذا غير صحيح،
ّ
ألنــه واح ـ ٌـد مــن أبـنــاء العملية السياسية
ٌ
ورئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات فـ ــي ح ـكــومــات ـهــا
وي ــأتـ ـم ــر ب ـ ــأوام ـ ــره ـ ــا ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـش ــارك ــة
ال ـج ـهــاز الـ ــذي ت ــرأس ــه س ـن ــوات ف ــي قمع
الـعــراقـيــن وسجنهم وقتلهم ،وك ــان من
ّ
أعضاء اللجنة املشكلة للتحقيق في قتل
املتظاهرين فــي والي ــة سلفه ،ع ــادل عبد
املهدي ،وممن أشرف على عمليات القمع.
لـيــس ذل ــك فـحـســب ،بــل يـ ّـدعــي الكاظمي
أي ـضــا وم ـس ـت ـشــاروه قـيــامــه بــإصــاحــات
كثيرة ،وإنجاز مشاريع البناء وافتتاح
مشاريع أنجزت في عهده ،وهو ما تنفيه
ال ـح ـقــائــق ال ـع ـن ـيــدة ع ـلــى األرض .ق ــراءة
بـيــان خ ــاص بــاإلن ـجــازات الـتــي يـعـ ّـددهــا
م ـس ـت ـشــاروه ع ـبــر ال ـف ـضــائ ـيــات ومكتبه
اإلع ـ ــام ـ ــي تـ ـظـ ـه ــر ت ـم ـث ـي ـل ـي ــات س ــاس ــة
االحـ ـت ــال ورك ــاك ــة الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة
ومدى ّ
الهوة بني الشعب العراقي ومقرات
املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ال ـتــي يـتـمـتــرس فيها
أصحاب عملية االحتالل خوفا من غضب
العراقيني .ما يالحظ في بيان اإلنجازات
ّ
ً
ّ
أنه يركز ،أوال وقبل كل شيء ،على مدينة
الناصرية قلعة ثــورة تشرين التي طرد
أبناؤها كل األحزاب وممثليهم من املدينة
إب ــان الـتـظــاهــرات إذ يـقــول« :عــزمـنــا على
إعــادة تطوير محافظة ذي قــار بتشكيل
مجلس إعمار ،وهناك مشاريع لتوسيع
عشرين مدينة تابعة للمحافظة» .يتابع
ال ـب ـيــان« :تـعـهــدنــا ب ــأن نـمـضــي للتهيئة
لـحـكــومــةٍ مقبلة ،وأص ــدرن ــا ع ــدة ق ــرارات
بشأن مكافحة الفساد والشركات املتلكئة
ّ
والوهمية ،وتمكنا من افتتاح املستشفى
التركي املتوقف منذ عشر سنوات .وبدأ
ال ـع ـمــل ب ــإح ــال ــة أك ـث ــر م ــن م ــائ ــة م ـشــروع
ضـ ـم ــن قـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـص ـح ــة
وال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـ ـطـ ــرق وال ـج ـس ــور
والشباب والرياضة ،ألن الناصرية التي
ب ــارك ـه ــا ب ــاب ــا ال ـفــات ـي ـكــان خـ ــال زي ــارت ــه
لــزقــورت ـهــا تـسـتـحــق أن تـحـظــى بمكانة
تليق بتاريخها».
الحقيقة أن املستشفى التركي الذي بني
على أنقاض املستشفى العسكري السابق
م ـه ـجــور ت ـمــامــا ،ول ــم يـكـمـلــه أه ــل عـقــود
البناء ،بل افتتح الكاظمي طابقا واحدا

يتوهم الكاظمي،
ّ
ومعه ّ
كل أحزاب
االحتالل ،إذا اعتقدوا
ّ
تمكنوا من
أنّهم
القضاء على ثورة
تشرين ،فهي عائدة
ال محالة

منه ،بحسب روايات أهل الناصرية .وكل
ما ورد في بيان اإلنـجــازات هو من باب
الــدعــايــة ،مــن م ـشــروع امل ـطــار ال ــى الـطــرق
والجسور واملجمعات السكنية وامللعب
األوملـبــي الــذي سرقت أمــوالــه املــرصــودة،
واليوم هو ّ
مجرد سياج حديدي ،وهيكل
ال أكثر ،ومثله مشروع املدينة الصناعية.
أما مشاريع الكهرباء ،فبحسب املصادر،
 %70مـنـهــا وه ـم ـيــة ،وم ــا ي ــؤك ــد ذل ــك أن
البيان الذي نشره املكتب اإلعالمي يتكلم
عــن تكلفة لكل هــذه املـشــاريــع ،تصل إلى
 120م ـل ـيــون دوالر ،وهـ ــو مـبـلــغ بسيط
ج ــدا وغ ـي ــر م ـع ـقــول ل ـكــل ه ــذه امل ـشــاريــع
ّ
الـتــي يسطرها كــاتــب الـبـيــان كما يشاء.
وال يـمـكــن إخ ـف ــاء وه ــم ه ــذه االدعـ ـ ــاءات
املـعـلـبــة لـلــدعــايــة االنـتـخــابـيــة ،وإح ـضــار
وف ــد ام ــارات ــي «ل ـتــوق ـيــع ع ـقــود جــديــدة»
وتقديمها للشعب الـعــراقــي ،قبل أربعة
أي ــام مــن مــوعــد االنـتـخــابــات ،األم ــر الــذي
دعا أبناء الناصرية إلى الهتاف« :حتى
كذبكم خلص».
الحقيقة أنه ال نهاية الدعاءات حكومات
املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ،وأك ـبــرهــا هــو ّادع ــاء
ح ـكــومــة الـكــاظـمــي ب ــأن م ــا ي ـقــوم ب ــه هو
تحقيق مطالب ثــوار تشرين ،خصوصا
إجـ ــراءه انـتـخــابــات مـبـكــرة .وذل ــك مناف
لـلـحـقـيـقــة ،ف ـلــو أن ال ـكــاظ ـمــي ق ــد أج ــرى
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ش ـهــر إب ــري ــل /نـيـســان
امل ـ ــاض ـ ــي أو حـ ـت ــى ف ـ ــي شـ ـه ــر ي ــون ـي ــو/
حزيران املاضي ،لكان له الحق في القول
إنه حقق أحد مطالب تشرين ،لكنه تهرب
منها بحجة جائحة كورونا .الرغبة في
تصفية ثورة تشرين ،واغتيال قادة فيها
كانت املهمة األساسية لحكومة الكاظمي
ّ
استمرت
باالنتخابات ،حيث
قبل الشروع
ُ
االغ ـت ـي ــاالت ،فـقــد ق ـتــل مـنـســق تـظــاهــرات
كربالء والناشط في تنظيم املتظاهرين
وتوحيد صفوفهم ،إيهاب الوزني.
امـ ــا ّ
االدع ـ ـ ـ ــاء اآلخـ ـ ــر ف ـي ـخ ـ ّـص ال ـك ـيــانــات
السياسية الوهمية التي ترعاها حكومة
الكاظمي ،على أنها كيانات لثوار تشرين
ّ
ج ــاءت مــن صلب الـتـظــاهــرات .مــع تسلم
الرجل رئاسة الوزراء ،برز أكثر من وجه،
يتحرك ّ
ّ
بحرية ،ويقيم
وأكثر من تشكيل
م ــؤت ـم ــرات ــه ف ــي ق ــاع ــات فـ ـن ــادق ال ــدرج ــة
األولىّ ،
يدعي انتماءه لتظاهرات تشرين
ولـ ـلـ ـث ــورة ،ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات

تعيش أذربيجان
اللحظة التاريخية التي
كانت تعيشها تركيا
سابقًا ،وتختلط فيها
الوطنية والقومية
مع العلمانية

ّ
ال ـت ـنــوع اإلي ــران ــي ،يـجــب أن ن ـتــذكــر أيضًا
أن هــذه القومية التي تعتبر األكبر ،ربما
ال ت ـكــون راض ـيــة تـمــامــا عــن الـبـقــاء ضمن
ال ــدول ــة اإلي ــران ـي ــةّ ،فـقــد سـبــق لـهــا خــوض
تجربة انـفـصــال هــشــة فــي الـعــام  1945لم
تـصـمــد أم ـ ــام ال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي ،الـحـلـيــف
آنذاك ،للجيش اإليراني.
ن ـحــن ال ـي ــوم أمـ ــام تــرك ـيــا ج ــدي ــدة ،ليست
معادية على طريقة إيران الدعائية للكيان
ال ـص ـه ـي ــون ــي ،ل ـك ـن ـهــا إحـ ـ ــدى أه ـ ــم ال ـ ــدول
الداعمة للحق الفلسطيني .تركيا الجديدة،
ْ
االنفتاح على أوروبا،
وإن ال تزال راغبة في ً
إال أنها تبدو أكثر رغبة في االنــدمــاج مع
محيطها اإلسالمي ،وهي بذلك تسعى إلى

كاريكاتير

ثورة تشرين في العراق
وخطاب الكاظمي
ّ
املقبلة ،إذ يزعم هــؤالء أن الحل الوحيد
لـلـتـغـيـيــر ف ــي الـ ـع ــراق ه ــو ال ــدخ ــول إلــى
ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
االنتخابات والقيام بالتغيير من داخل
ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،ولـ ـيـ ـس ــت الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
ّ
وال الـ ـث ــورة .وك ـم ــا ك ـشــف الـ ـ ّث ــوار مـبــكــرا
ّ
املندسني في صفوفهم ،وشخصوا بدقة
األشخاص والشخصيات واألحزاب التي
انتقلت ،بني ليلة وضحاها ،إلى معسكر
االح ـت ـج ــاج ــات وال ـ ـثـ ــورة ع ـل ــى الـعـمـلـيــة
الـسـيــاسـيــة وأحــزاب ـهــا الـطــائـفـيــة ،بينما
كــانــت بــاألمــس فــي قلب هــذه العملية أو
مــن أحــزاب ـهــا ،وم ــن املـشــاركــن فيها منذ
 18عامًا ،كشفوا الكيانات التي صنعتها
حـكــومــة الـكــاظـمــي ،وم ــن ورائ ـه ــا أح ــزاب
املحاصصة الطائفية والعرقية ،الحتواء
ث ــورة تـشــريــن ومـطــالـبـهــا وإف ــراغ ـه ــا من
مـ ـحـ ـت ــواه ــا الـ ــوط ـ ـنـ ــي .ك ـش ـف ـه ــا ال ـش ـعــب
الـ ـع ــراق ــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ـع ــد ي ـه ـتــم بـعـمـلـيــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وأكـ ـث ــر م ــن س ـي ــاس ــي مــن
أحـ ــزاب االح ـت ــال اع ـت ــرف ،عـبــر شــاشــات
القنوات الفضائية ،بتزوير االنتخابات
وع ــدم جــدواهــا ،فقد قــال إي ــاد ع ــاوي إن
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ق ــد أخـ ـب ــره أنـ ــه قــد
أح ـض ــر «ه ــاك ــر» وزور االن ـت ـخ ــاب ــات في
ال ـع ــام  2018ف ــي أربـ ــع دق ــائ ــق .واع ـتــرف
رئيس الوزراء األسبق ،نوري املالكي ،بأن
املشاركة في تلك االنتخابات وصلت الى
 %20فقط ،وتم تزويرها ،والتزم الصمت
لتجنب الفوضى.
يـ ـت ـ ّـوه ــم الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،ومـ ـع ــه كـ ــل أحـ ـ ــزاب
ّ
االحـ ـ ـت ـ ــال ،إذا اعـ ـتـ ـق ــدوا أنـ ـه ــم ت ـمــك ـنــوا
م ــن ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ثـ ـ ــورة ت ـش ــري ــن ،فـهــي
عـ ــائـ ــدة ال مـ ـح ــال ــة ،ألن الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات لــم
تتوقف إال بسبب وباء كورونا واحترام
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فــي
الـتـبــاعــد وعـ ــدم االخـ ـت ــاط ،لـكــن الــذكــرى
ّ
الثانية لها قد أكدت أن جذوتها ما تزال
متوقدة ومشتعلة ،لم تنطفئ في قلوب
العراقيني ،ال يــرون خالصهم واستعادة
وطنهم وسيادة بلدهم اال فيها .خرجت
سبع مــن مــدن جـنــوب ال ـعــراق مــن جديد
ـرات ،أعـ ـل ــن ش ـب ــاب ـه ــا ال ـع ـهــد
فـ ــي ت ـ ـظـ ــاهـ ـ ٍ
ملواصلة الكفاح ،من أجل تحقيق املطالب
ّ
وضحوا بأغلى
التي خرجوا من أجلها،
شـبــابـهــم ف ــي سـبـيـلـهــا ق ـبــل س ـن ـتــن .في
أكـبــر تـظــاهــرة ،عــاد أبـنــاء الناصرية إلى
ش ــوارع مدينتهم ب ــاآلالف فــي األول من
الشهر ال ـجــاري ،عــازمــن على السير في
ط ــري ــق ال ـش ـه ــداء وط ــري ــق ال ـن ـصــر حتى
تـحــريــر الـ ـع ــراق .رف ـع ــوا ص ــور ال ـش ـهــداء،
ّ
وم ــزق ــوا ص ــور املــرش ـحــن لــانـتـخــابــات،
لـيـضـعــوا مـحـلـهــا ص ــور ص ـفــاء ال ـســراي
ورفاقه ورفيقاته الذين استشهدوا وهم
يهتفون «نــريــد وط ــن» .هـتــافــات جــديــدة
تصدح بها حناجر الشباب ،تتهكم على
ّ
املرشحني لالنتخابات وتستهزئ بهم،
وت ـق ــول ل ـه ــم« :الـ ـ ــورع وال ــزه ــد وأس ـل ــوب
السجاجيد وسوالفكم املعسولة الرزينة
واللهم والحمد لله مــا نصدق بيها .إذا
نـصــافـحـكــم ن ـخــاف تـبــوكــون (تـســرقـ ّـون)
أصبعا من كفوف أيدينا .وياللي مرشح
لي روحــك ،رايــد تشتريني بسلتك هاي،
سلتك بيها نعمة الله ،ما يصير صورتك
تلزك (تلصق) بيها».
(كاتبة عراقية في باريس)
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التواصل مع الجمهوريات اإلسالمية في
آسيا الوسطى عبر إي ــران طريقا وسطا،
لكن أيـضــا عبر أذرب ـي ـجــان .الـفــرق هنا أن
التفاهم مــع األخـيــرة يبدو أسـهــل .هــذا ما
جعل العالقة بني كل من أنقرة وباكو تصل
ً
إل ــى مــراحــل مـتـقـ ّـدمــة ،وصـ ــول إل ــى اتـفــاق
شوشا الذي تلتزم بموجبه تركيا بالدفاع
عــن أذربـيـجــان إزاء أي تهديد .هــذا جانب
آخــر مــن جــوانــب التنافس اإلقليمي الــذي
ال يستهان به ،ويجعل إيــران غير راضية
عــن ال ـشــراكــة الـنــاشـئــة بــن أن ـقــرة وبــاكــو،
وال ـت ــي تـسـتـفـيــد مـنـهــا األخـ ـي ــرة ف ــي عــدة
نواح اقتصادية ،أهمها إمكانية نقل الغاز
إلى تركيا ومنها إلى أوروبا .يزداد القلق
اإليراني من تحول هذه الشراكة الثنائية
إلى شراكة وتكامل ثالثي يضم باكستان،
وهو ما تتعامل معه إيران بوصفه تهديدا
جـــــ ّ
ـادا ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد «إع ـ ـ ـ ــان إسـ ــام
أب ـ ــاد» ف ـ ّـي ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـج ــاري (،)2021
ّ
متقدمة من التنسيق
والــذي دشن مرحلة
ال ـس ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واألم ـ ـنـ ــي بــن
الدول الثالث .لتفسير التقارب مع األتراك،
يمكن القول إن أذربيجان تعيش اللحظة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـعـيـشـهــا تــركـيــا
سابقًا ،وتختلط فيها الوطنية والقومية
مع العلمانية .تتشارك باكو مع أنقرة في
الهوية القومية والتقارب اللغوي ،في حني
ال يجمعها مع طهران سوى العقيدة التي
ال تمثل معيارًا أساسيًا .إضافة إلى ذلك،
الـعــاقــة مــع طـهــران شائكة فــي ظــل خوف
األذريني من أن يحاول اإليرانيون «تصدير
ال ـ ـثـ ــورة» ب ـش ـكــل ق ــد يـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى تـخــريــب
ٍ

ال ــواق ــع ال ـس ـي ــاســي واألمـ ـن ــي ف ــي ال ـب ــاد،
ـات ب ــوالدة مليشيا
خصوصا مــع تـســريـبـ ٍ
حديثة ّ
وسرية تحت اسم «حسينيون».
ّ
يـمـكــن ال ـقــول إن ال ـت ـخـ ّـوف مــن الـجــانـبــن،
ف ــإي ــران أي ـض ــا ت ـخ ـشــى أن ي ـك ــون ن ـمــوذج
أذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ،بـ ـل ــدا م ـ ــزده ـ ــرا اق ـت ـص ــادي ــا،
صديقا للغرب وذا عالقات جيدة مع أغلب
األط ـ ـ ــراف ،ج ــاذب ــا لـلـمــواطـنــن اإليــران ـيــن
ال ــذي ــن ت ــزاي ــد ت ــذم ــره ــم خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخ ـيــرة مــن الـسـيــاســات الحكومية التي
ج ـع ـلــت ب ـل ــده ــم مـ ـح ــاصـ ـرًا .وي ـش ـم ــل ه ــذا
التذمر بالضرورة القومية األذرية التي قد
ّ
تفكر ّ
مجد ًدا في الخروج من هذا املستنقع
عبر االنفصال.
ك ــل م ــا س ـب ــق م ـه ــم وال غ ـن ــى عـ ـن ــه ،لـفـهــم
التوترات الحالية بني الدولتني الجارتني،
والـ ـت ــي ت ـص ــاع ــدت ب ــوت ـي ــرة مـ ـط ــردة ،من
نـتــائـجـهــا إغـ ــاق األج ـ ــواء اإلي ــران ـي ــة أم ــام
الـ ـط ــائ ــرات األذريـ ـ ـ ــة وم ـظ ــاه ــر الـتـحـشـيــد
ال ـع ـس ـك ــري واملـ ـ ـن ـ ــاورات ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة بــن
الـطــرفــن ،إضــافــة إلــى حــرب التصريحات
وإج ــراءات أخــرى ذات داللــة ،كإيقاف عمل
مـكـتــب مـمـثــل ال ـث ــورة اإليــران ـيــة فــي بــاكــو،
وإغ ـ ـ ــاق ال ـح ـس ـي ـن ـيــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــه .جــديــد
مراحل الحروب اللفظية تصريح الرئيس
األذربيجاني ،إلهام علييفّ ،إبان مداخلته
في اجتماعات رابطة الــدول املستقلة عن
االتحاد السوفييتي الجمعة املاضية ،حني
ً
اتـهــم كــا مــن أرمينيا وإي ــران باستخدام
ً
ّ
إقليم كاراباخ ،املحرر حديثًا ،ثالثني عاما
ّ
املخدرات إلى القارة األوروبية.
في تهريب
(كاتب سوداني)

عماد حجاج

ياسر أبو هاللة

يكشف حسن إسميك الوجه الحقيقي للصهاينة العرب ،فكل محاوالت التلميع له
ال تخفي شخصيته الحقيقة .فهو محكوم في قضايا مالية على مبالغ تافهة في
األردن ،وهرب إلى اإلمارات ليعود شخصا يتحكم بعشرات املاليني ،سواء باسمه
ّ
وتسبب في استقالة محافظ البنك املركزي األردني ناصر شرف
أم باسم مشغليه،
على خلفية مالحقته في قضية غسل أموال كبرى .لم يعرف له أي نشاط سياسي
أو إعالمي .لكنه ُي ّ
صدر في قضايا كبرى مثل مقابلته للسيسي وإعالنه مشروعا
عقاريا ضخما لم ير النور.
طبعا انشغل في إعــادة رسم صورة له من خالل التبرعات للفقراء والطلبة ودعم
مؤسسات واستخدم إمكانات محركات البحث املدفوعة في غوغل للوصول إلى
نتائج دعائية لشخصيته ،تخفي األحكام القضائية واملالحقات التي ّ
تعرض لها.
ذلك كله مفهوم لشخص جنى ثروة ويحاول بناء صورة جديدة له .غير املفهوم هو
استخدامه بشكل فج من قبل الصهاينة عبر وضع اسمه على مقال ّ
يروج للرؤية
الصهيونية اليمينية املتطرفة لحل الصراع العربي اإلسرائيلي من خالل إنهاء الدولة
األردنية ومنع قيام دولة فلسطينية.
املؤكد إن إسميك ليس كاتبا باللغة العربية وال باإلنكليزية ،ولم تبرز مواهبه الكتابية
إال بعد صفقة القرن وما تالها من اتفاقات تحالف استراتيجي مع دولة االحتالل
عرفت باالتفاقات اإلبراهيمية .وأخذ ّ
يروج كالما إنشائيا عن عملية السالم إلى أن
فجر قنبلة الفورين بوليسي بجرأة لم يسبقه لها غير الصهيوني املعروف مضر
زهران .كالمه لم ينشر في تغريدة وال في غرفة كلوب هاوس ،نشر بمجلة مرموقة
باللغة اإلنكليزيةّ ،
ليقدم للعالم باعتباره ممثال لألردنيني من أصل فلسطيني.
هــذا شغل دول ّ
تمول شركات عالقات عامة باملاليني لنشر مقال لشخص نكرة
ومحكوم قضائيا للترويج لسياسات صهيونية على حساب بلده .ومن حسن الحظ
أن الصهاينة لم يجدوا فلسطينيا أو أردنـيــا عليهما القيمة لوضع اسمهما على
املقال .ولم يجد الطرح الصهوني غير الرفض من الرأي العام األردني والفلسطيني
وبلغة هجومية حادة محورها الشخص ذاته وتاريخه ،سواء من خالل املقاالت أو
التغريدات واملنشورات على منصات التواصل ،مما اضطره إلى نشر توضيح يشبه
االعتذار عن مقاله .املقال تافه ،و»الكاتب» ال ّ
يعبر إال عن مموليه ،ذلك ال يقلل من
خطورة البرنامج الصهيوني الذي ّ
عبر عنه املقال وهو ليس نظرية بل تطبيق عملي
متواصل على األرض .فنحن أمام تفعيل لصفقة القرن التي تنكر الحقوق التاريخية
للفلسطينيني وقرارات الشرعية الدولية دون اإلعالن الرسمي .القضية الفلسطينية
ليست أكثر من عمل إغاثي ملعدمني وفقراء في غزة ،وتنمية اقتصادية في الضفة
الغربية تحقق ازدهارا ورفاها للسكان ،وما هم إال عبء ديمغرافي ّ
يصدر لألردن،
بعد أن تستولي إسرائيل على ما تبقى من أرض بالضم واالستيطان ،وتفكك الدولة
األردنية ليبقى على رأسها ملكا رمزيا يقوم بدور مخاتير القرى تحت االحتالل.
ليست أول مرة ّ
يروج فيها الصهاينة لرؤيتهم ،ولن تكون األخيرة ،والتصدي لهم
يتطلب جهدا مشتركا أردنيا وفلسطينيا على املستويات كافة ،رسمية وشعبية.
ـروج لها املقال ّ
فالرواية الصهيونية التي يـ ّ
تحول الوحدة األردنية الفلسطينية إلى
وحــدة مــع االحـتــال وضمه واستيطانه وتـهــويــده .مــع أن تلك الــوحــدة ولـيــدة لحظة
التصدي للعدوان ،فالجيش العربي دخل الضفة الغربية وقاتل على أسوار القدس
وتمكن من تحرير القدس القديمة بما فيها الحي اليهودي ،وظل متواجدا بوصفه
جيشا عربيا ّ
هب لنصرة شعب فلسطني .وبعدها بعامني تمت الوحدة إقرارا ألمر
واقع .ونص قرارها على عدم التخلي عن الحقوق العربية في فلسطني ،وهو ما فات
إسميك في مقاله .دعوة امللك إلى العودة إلى قرار الوحدة تعني ليس تحرير القدس،
بل تحرير كل فلسطني وعودة الالجئني.

االستثناء التونسي؟
هل انتهى
ُ
محمد أحمد بنّيس

الصين في إكسبو دبي
سامر خير أحمد

الــداخــل إلــى جناح الصني في إكسبو دبي
2020؛ املـعــرض العاملي الــذي افتتح مطلع
ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول الـ ـج ــاري،
بـعــد تأجيله عــامــا بسبب ظ ــروف جائحة
كورونا ،ويستمر حتى نهاية مارس /آذار
املقبل ،تستقبله شاشة كبيرة تذيع ،بشكل
ّ
متكرر ،كلمة ألقاها الرئيس الصيني ،شي
جينغ بينغّ ،
شيء،
خص بها املعرض .فأي
ٍ
ُ
يا ترى ،يدفع ًزعيم دولة كبرى مثل الصني،
ألن يلقي كلمة خاصة ملعرض دولي ،يهنئ
ف ـي ـهــا ال ــدول ــة امل ـس ـت ـض ـي ـفــة ،وي ـت ـم ـنــى لها
النجاح ،ويرحب ّ
بزوار جناح بالده؟
فكرة إقامة املعارض الدولية هدفها «تقديم
االخـ ـت ــراع ــات ال ـص ـنــاع ـيــة ملـخـتـلــف الـ ــدول،
لتكون الواجهة التكنولوجية والصناعية
ّ
التقدم الذي
للبلدان املشاركة ،التي تعكس
تحققه ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة» (ويـكـيـبـيــديــا،
ّ
بتصرف) .وقد أقيم أول معرض دولــي في
ل ـن ــدن س ـنــة  1851ت ـحــت ش ـع ــار «امل ـع ــرض
ال ـع ـظ ـيــم ..ص ـنــاعــة جـمـيــع الـ ـ ــدول» لـعــرض
ّ
ابـ ـتـ ـك ــارات الـ ـث ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة ،ث ــم تــول ــى
«امل ـك ـتــب ال ــدول ــي ل ـل ـم ـعــارض» م ـنــذ ،1928
وم ـق ـ ّـره ف ــي ب ــاري ــس ،اإلش ـ ــراف عـلــى إقــامــة
املعارض العاملية من حيث اختيار املدينة
املنظمة ،ومتابعة ُحسن إقــامــة معرضها.
وي ــروي مــوقــع مــوســوعــة «ويـكـيـبـيـ ًـديــا» أن
إقــامــة هــذه املـعــارض كــانــت مناسبة لبناء
مـشــاريــع مفيدة للمدينة الـتــي تستضيف
املعرض ،مثل إنشاء مترو باريس بمناسبة
إكسبو باريس عام  ،1900ومترو مونتريال
بمناسبة معرضها عام  .1976كذلك أقيمت
رم ــوز مـعـمــاريــة بمناسبة ه ــذه امل ـعــارض،
م ـثــل :ب ــرج إي ـفــل ف ــي ب ــاري ــس ،واألتــوم ـيــوم
في بروكسيل .استضافت الصني املعرض
الــدولــي مــرة واح ــدة ،فــي إكسبو شنغهاي
عــام  .2010وكــانــت امل ـعــارض الــدولـيــة هذه
قد اكتسبت صفة الدورية بشكل ثابت ،عبر
إقامتها مـ ّـرة كل خمس سنوات منذ بداية

األلفية الجديدة؛ فأقيم معرض عــام 2000
فــي هــانــوفــر بــأملــانـيــا ،وم ـعــرض  2005في
آيتشي باليابان ،ثم معرض شنغهاي ،تاله
مـعــرض مـيــانــو اإليـطــالـيــة  .2015أم ــا سـ ّـر
اهـتـمــام الـصــن بـمـعــرض دب ــي ،إل ـ ًـى درجــة
أن يلقي رئيسها الكاريزماتي كلمة خاصة
مـتـلـفــزة ،فــا ي ـخــرج عــن إط ــار تــاريــخ هــذه
املعارض وفلسفتها.
مــن حيث املـبــدأ ،يبدو «إكسبو دبــي» أكثر
ت ـم ـي ـزًا م ــن املـ ـع ــارض ال ـســاب ـقــة ف ــي عــرض
أفكار املستقبل :أيــن تريد الــدول أن تصير
في السنوات والعقود املقبلة؟ بينما كانت
الدول (والحكومات) في املعارض السابقة
ّ
ت ــرك ــز ع ـل ــى عـ ــرض م ـن ـجــزات ـهــا أك ـث ــر مـمــا
ّ
ت ـت ـحــدث ع ــن املـسـتـقـبــل ،إذ تــديــر الـجـهــات
الـحـكــومـيــة أجـنـحــة بـلــدانـهــا الــرسـمـيــة في
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ،ال الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص أو
ّ
مؤسسات املجتمع املدني .يعكس الجناح
ال ـص ـي ـنــي ف ــي «إك ـس ـب ــو دب ـ ــي» هـ ــذا ال ـحــال
ّ
تمامًا .إذ بينما ركــزت الصني في «إكسبو
شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي» عـ ـل ــى تـ ـط ــوره ــا ال ـص ـن ــاع ــي،
وعرضت منتجاتها ّ
لزواره من أنحاء العالم
كافة ،فــإن جناحها في دبــي ال يحتوي أي
مـنـجــز صـنــاعــي ،بــل هــو يـتـكـ ّـون مــن ثالثة
ـان
ط ــواب ــق :واحـ ــد يـتـكـلــم ع ــن ال ـف ـضــاء ،وث ـ ٍ
عــن املعلوماتية ،وثــالــث عــن التكنولوجيا
يعرض للزوار سيارة فاخرة بدون سائق،
ه ــي امل ـن ـت ــج امل ـ ـ ــادي ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي يـمـكــن
للزائر رؤيته ،بينما ينشغل طــوال زيارته
ال ـج ـنــاح ب ـع ــروض ال ـف ـيــديــو ع ــن مستقبل
النشاط الصيني في الفضاء وأهدافه ،وعن
مستقبل املعلوماتية والتكنولوجيا التي
ّ
ستقدمها الصني إلــى العالم .الصني ،إذن،
تفهم جوهر هذه املعارض أنه تقديم الدولة
إلــى العالم .في املاضي ،كــان تقديم الدولة
يعني عرض منجزاتها ،أما اليوم ،وبفضل
ت ــدف ــق امل ـع ـل ــوم ــات وانـ ـفـ ـت ــاح ال ـع ــال ــم عـلــى
ثمة مخفي يستحق أن ُي ّ
بعضه ،فليس ّ
قدم
ّ
ُ
في معارض كهذه .ما يستحق أن يعرض
هــو األف ـك ــار ،وامل ـن ـجــزات الـتــي عـلــى العالم

الصين الدولة
الكبرى الوحيدة التي
يلقي رئيسها كلمة
خاصة للزوار

أن ينتظرها ويحبس أنفاسه في ترقبها.
ومن هذا الباب ،كانت الصني الدولة الكبرى
الوحيدة التي يلقي رئيسها كلمة خاصة
لـ ـل ــزوار :يــريــد أن ي ـقــول لـلـعــالــم :عـلـيـكــم أن
تنتظروا الـصــن  ..نحن مختلفون ونحن
قادمون .. .ولم يجد أثمن من املعرض الدولي
ً
فرصة ليخاطب املهتمني الذين يرتادونه
من كل بلدان العالم .خصصت دول أخرى
عديدة أجنحتها للحديث عن مستقبلها،
أو عرض واقعها بطريقة مبتكرة ،كالغابة
التي يقيمها جناح السويد ،والبحيرة التي
يقيمها جناح البرازيل ،والنهر االفتراضي
الذي يقيمه جناح هنغاريا .كأنها تريد أن
تقول للعالم :نحن هنا .أمــا دبــي فتعرض
مستقبلها بشكل مذهل ،من حيث وسائل
النقل ورفاهية العيش .هذا بينما تحافظ
بعض دول العالم الثالث على نمطية عرض
منتجاتها التقليدية وحرفها اليدوية.
عـلــى أن اه ـت ـمــام ال ـصــن ال ــاف ــت بـمـعــرض
إك ـ ـس ـ ـبـ ــو دب ـ ـ ـ ــي  ،2020ي ـ ــأت ـ ــي ت ـت ــوي ـج ــا
الهتمامها بمختلف املعارض الدولية ،بما
فيها املعارض املتخصصة .تريد الصني أن
تـكــون حــاضــرة فــي كــل املـحــافــل ،وبــن دول
ً
العالم كافة ،وفي ما استطاعت إليه سبيال
من القارات والبلدان.
(كاتب من األردن)

ّ
شكلت التجربة الديمقراطية في تونس نقطة الضوء الوحيدة في ما آلت إليه ثورات
الربيع العربي من خراب وفوضى .ولم تكن خسائر ثورة الياسمني كبيرة ،إذا ما
قورنت بالفاتورة الثقيلة التي دفعتها شعوب سورية واليمن وليبيا .ويحسب ذلك
للتونسيني الذين نجحوا ،على اختالف ّ
مكوناتهم ،في النأي ببالدهم عن االنجرار
إلــى العنف واالح ـتــراب األه ـلــي .وقــد استماتت هــذه التجربة ،على م ــدار عـقــد ،في
مواجهة مـحــاوالت إجهاضها مــن الــداخــل وال ـخــارج ،ونجحت فــي مغالبة ّ
مطبات
التحول الديمقراطي ومصاعبه ،إلــى أن قـ ّـرر الرئيس قيس ّ
ّ
سعيد ،في  25يوليو/
تموز املنصرم ،اتخاذ تدابير استثنائية ،أبرزها تعليق أشغال البرملان وتعطيل مواد
كاملة في الدستور وتوسيع صالحياته الرئاسية ،في خطو ٍة صريح ٍة لاللتفاف على
البعيدَ .
على املدى َ
هذه التجربة ووأدها َ
ّ
ُ
وعلى الرغم من أن النزعة السلطوية املتنامية ،التي ما فتئ يبديها سعيد منذ انتخابه
قبل سنتني ،كان لها دور رئيس في ما اتخذه من تدابير ،إال أنه يصعب إغفال ما
كان لالنحباس السياسي واملؤسسي ،واألزم ِة االقتصادية واالجتماعية املتفاقمة،
ّ
املضادة
وجهود قوى الثورة
وتقلص مساحة التوافق بني مكونات الطبقة السياسية،
ِ
في هذا ِ الصدد من دور ،أيضًا ،في ضرب ّ
مقومات الديمقراطية التونسية ،وإيصالها
إلى الباب املسدود .ومن هنا ،كان انقالب ّ
سعيد تتويجًا لذلك كله واستثمارًا في
ٍّ
متخشب يتوازى مع نزوع مرضي لالستئثار
شعبوي
خطاب
عائداته ،من خالل
ٍ
ٍ
بالسلطة وتسفيه املؤسسات األخــرى والتضييق على الحقوق والحريات ،في ما
ً
إحياء ُممنهجًا لنظام زين العابدين بن علي .وال شك في أن أخطر ما في األزمة
يبدو
ّ
التونسية الحالية تصاعد حدة االنقسام املجتمعي بشأن التدابير التي اتخذها ،بما
تهديد للسلم األهلي والوحدة الوطنية.
يمثله ذلك من
ٍ
في ضوء ذلك ،يبقى السؤال األكثر مركزية :هل انتهى االستثناء التونسي؟ يصعب
الجزم بذلك ،بالنظر للتراكم الديمقراطي النسبي في تونس ،وافتقاد الرئيس خريطة
ً
طريق واضحة بشأن األزمــة االقتصادية الخانقة التي تواجهها البالد ،فضال عن
ـواليــات املتحدة.
ضغوط بعض القوى الدولية ،وفي مقدمتها االتحاد األوروبــي والـ
ّ
بيد أن ذلــك ال يمنع من القول إن انقالب قيس ّ
يمثل ‹›فــرصـ ًـة ال ّ
تعوض››
سعيد
ّ
ّ
املضادة في املنطقة .ولعل ما تردد في األيام القليلة املاضية
بالنسبة إلى قوى الثورة
مفاوضات تجريها تونس مع السعودية واإلمــارات ،من أجل الحصول على
بشأن
ٍ
مساعدات مالي ٍة عاجل ٍة إلنقاذ ماليتها من اإلفالس ،يؤكد عزم هذه القوى على قطع
ٍ
ّ
الطريق أمام القوى السياسية التي تتطلع إلى استعادة الشرعية الدستورية وإعادة
ّ
قطار الديمقراطية في تونس إلى سكته.
ّ
املضادة تــدرك ،منذ انــدالع ثــورات الربيع العربي ،أهمية التجربة
كانت قوى الثورة
ّ
ُّ
التونسية بالنسبة إلى انتقال عدوى الديمقراطية وتمددها في املنطقة .ولذلك ظلت
تنظر إليها باعتبارها ّأس الــداء الــذي ينبغي استئصاله ،مهما كلف ذلك من ثمن،
ّ
فترس ُخها أكثر ّ
ُّ
نموذج تستلهمه القوى املتطلعة إلى التغيير الديمقراطي
يحولها إلى
ٍ ُ
السلمي .وفي املقابل ،يشرعن إجهاضها سردية املخاطر التي تحملها مشاريع
ّ
التحول الديمقراطي لشعوب املنطقة .تكتسي هذه التجربة أهمية كبرى بالنسبة
إلى معادلة اإلصالح السياسي في املنطقة ،ذلك أن وأد املسار الديمقراطي في تونس
لن يغلق فقط قــوس الربيع العربي ،بل ُ
سيشيع أج ـ ً
ـواء من اإلحـبــاط وخيبة األمل
وسيفاقم شعورًا عامًا في املنطقة بعدم جاهزية شعوبها (أو ّ
أهليتها؟) الستيعاب
قيم االختالف وقبول اآلخر .وبالتالي ،إمكانية االلتحاق بركب الدول الديمقراطية.
ّ
وهــو ما يشكل ،في حد ذاتــه ،مــوردًا اجتماعيًا وسياسيًا بالنسبة إلــى االستبداد
الجديد الذي سيعيد حساباته ،في أفق ترسيخ هيمنته على مختلف مصادر السلطة
ً ّ
وتجفيف منابع املعارضة وإضعاف املؤسسات الوسيطة ،مستغال تخلف البنيات
ّ
التعصب اإليديولوجي والفكري
الثقافية واالجتماعية السائدة ،وشيوع مظاهر
داخل املجتمعات العربية ،وفشل النخب في بناء التوافقات املجتمعية الكبرى.
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آراء

تأميم المعارضة السورية ...المهمة الالزمة
مضر رياض الدبس

فتوحات الثورة السورية أنها صنعت
أهم
ً
ً ُ ِّ
ذاتا سورية تفكر ً ،وهذا ما يمكن أن نسميه
ً
ُ
بـحــق فـتــحــا مـبـيــنــا؛ فـمــا أن ص ــار ال ـســوري
ً ُ
ذات ــا تـفـكــر ،حـتــى رف ــض أن يـكــون مــوضــوع
ُ َّ
ً
تفكير مفكرا فيه فحسب ( ،)Subjectسواء
ٍ
ٍّ
نظام
من
سلطاني مجرم أو من «معارضةٍ
ٍ
نخبوية» .وامتلك السوري مع الثورة إرادة
القرار ،وامتلك ذاته .وبطبيعة الحال ،امتلك
املشكالت التي يفكر فيهاّ ،
وحدد تفكيره في
املشكالت التي يمتلكها دون غيرها .يعني
ذل ــك أن ال ـســوري ال ــذي ينتمي إل ــى مــا بعد
بالتفكير فـحـســب ،بــل أنجز
 2011لــم يـبــدأ
ً
ّ
عملية تأميم تفكيره أيضا :أي إنه صار ُيفكر
ٌ
واحد من أهم معاني العبور
بعمومية .وهذا
َّ
إلــى مــا بعد  ،2011حيث تكونت تنسيقية
تـفـكـيـ ٍـر وط ـنــي ك ـبــرى ،يسميها الـســوريــون
ثـ ــورة .وب ـه ــذا امل ـع ـنــى ،تـتـطــابــق ال ـث ــورة مع
التفكير الـعـمــومــي؛ ف ــإذا انـحـسـ َـر انحسرت
ّ
َ
ازدهر انتصرت .وأن نفكر اليوم يعني
وإذا
أن ندعو إلى الحضور الدائم أمرين :الوعي
والوعي والضمير هما بالتحديد
والضمير.
َ
ّ
ما يمنح السياسة السورية معنى ،أو نظل
في دوامــة ال ـ «ال معنى» والتقهقر وتطابق
السياسة مع ً مفهوم «الــرعــي» الذي
مفهوم
ً
ينتج قطعانا عصبية من البشر يغيب عنها
مـفـهــوم ال ـف ــرد ،ويـغـيــب عـنـهــا الـتـفـكـيــر .في
ّ
غـيــاب املـعـنــى ،يـظــل السياسيون جميعهم
مشغولني في «إتقان فنون الرعي» ،وهذا ما
وقع على كثيرين من سياسيي «املعارضة»
أي ـ ًـض ــا ،ف ـكــانــوا اس ـت ـم ـ ً
ـرارا لـلـمــأســاة عندما
ّ
أرادوا إنـ ـه ــاء ه ــا .وأن ن ـفــكــر الـ ـي ــوم يعني
أن نمتلك مـشـكــاتـنــا ،وأن نـ ّ
ـؤمــم تفكيرنا،
ُ
تثبيت ملكيةٍ عموميةٍ ملا نمتلكه
والتأميم
ّ
التحرري
بحق بعد ال ـثــورة :وهــو املـشــروع
الوطني السوري ،وما يدور في فلكه .نقترح
أن يـكــون ه ــذا الـتــأمـيــم هــو الـخـطــوة األول ــى
على املستوى التنفيذي للحل النهائي؛ فما
هو تأميم السياسة السورية؟ وكيف ّ
نؤمم
السياسة الـســوريــة؟ ومــن أيــن نأتي بالقوة
السياسية الالزمة لذلك؟
ج ــاب ــةٍ ع ــن هــذه
إ
ـراح
ق ـبــل الـ ـش ــروع ف ــي اقًـ ـت ـ
ً
األسئلة ،نضع وصلة منهجية وموضوعية؛
مشروع
فنقول إن هذه املقاربة تنتمي إلى
ًٍ
ّ
استنادا
يفكر في تأسيس الحل النهائي،
إلــى أســس تنتمي إلــى مــا بعد  ،2011وقد

بدأ الكاتب في طرح هذه األفكار في سلسلة
م ـ ـقـ ــاالت نـ ـش ــرت فـ ــي «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»،
حاولت محاولة بسط فكرتني أساسيتني:
األولــى سميناها «تأسيس الحل النهائي»
وتمتد على ثالثة عناوين« :املسألة السورية
وتأسيس الحل النهائي» ( 31يوليو /تموز
معان للتفكير بعد 6( »2011
« ،)2021سبعة
ٍ
أغسطس /آب  ،)2021و«التأويالت الكارثية
للثورة السورية» ( 21أغسطس /آب .)2021
والفكرة الثانية هي «مــادة الحل النهائي..
الـ ـس ــوري الـ ـع ــادي وم ـق ــدم ــات عـمـلـيــة» (10
التفكير
سبتمبر /أيلول  .)2021ومن مسار
ً
هـ ــذا ،يـمـكــن أن نستخلص إط ـ ـ ً
ـارا عــريــضــا
ّ ً
ً
مقدمة لبدء التفكير في اإلطار
مكثفا يشكل
ال ـت ـن ـف ـيــذي الـ ــذي ن ـب ــدأ ب ــه ف ــي ه ــذه امل ـ ـ ّ
ـادة،
ويمتد اإلطار العريض على ست نقاط:
أوال ،وضـ ـ ــع حـ ـي ــاة الـ ـ ـس ـ ــوري وت ـكــري ـم ـهــا
وصـ ــون ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ن ـ ـطـ ــاق ت ـف ـك ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــة
الـســوريــة امل ــرك ــزي ،وف ــي الخلفية الذهنية
هدف استراتيجي ،من ثم مناهضة كل
لكل
ٍ
ـاب يدعو إلــى القتل ،أو إلــى التضحية
ـ
ط
خـ ٍ
بــالـنـفــس ،أو إل ــى أي فـعـ ٍـل يحتفي بــاملــوت.
وتـصـنـيــف أع ـ ــداء ال ـح ـيــاة كـلـهــم بوصفهم
أعـ ـ ـ ـ َ
ـداء الـ ـس ــوري ــن .ث ــان ـي ــا ،إح ــال ــة الـنـخـبــة
السياسية الـتــي تنتمي إلــى مــا قبل 2011
ً
ونظرا إلى
إلى التقاعد ،وهو تقاعد متأخرً .
أن الـســوريــن لــم يصنعوا نخبة سياسية
تنتمي إلى ما بعد 2011؛ فإن ًمفهوم النخبة
َّ
ً
مفهوما ُمعلقا إلــى حينه.
السياسية يظل
وال يمكن ّادعاء ملكيته أو إعادة استخدامه
إال بمصادقة السوري العادي.
ثــالـثــا ،بـســط التفكير ال ــذي ينتمي إل ــى ما
بـعــد  ،2011وبـســط ف ــوائ ــده ،وب ـنــاء خطاب
عصري يستند إليه للوصول السلس إلى
ّ
املستمر،
بــدايــة العمل على التأهيل ال ــذات
ـروح تستند
وتمرين ق ــدرة النقد وتقبله ب ـ ً ٍ
ً
تواصليا
فالثورة ًبوصفها فعل
ُإلى الثقة؛ ً
ّ
يتطور
تنتج مراقبة ذاتـيــة ملسار التفاهم
ّ
ً
حاضرا في
باستمرار في جوهرها ،إذا ظل
ٍ
األذهان.
رابعا ،العودة إلى الثقة السورية الكالسيكية
ّ
املتجذرة في املجتمعات املحلية السورية،
ً
واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء بـ ـه ــا خـ ـط ــاب ــي ــا إلـ ـ ــى امل ـس ـت ــوى
السياسي ،الستثمارها فــي زي ــادة مراكمة
رأس م ــال اجـتـمــاعــي وط ـنــي .واستثمارها
في أنظمةٍ أكثر مالءمة للزمان وللمشروع
الوطني مثل الالمركزية الواسعة ،والغيرية

أو «املواطنوية» ( .)civilityخامسا ،تمثيل
الـ ـس ــوري ــن ف ــي ع ــال ــم ال ـس ـي ــاس ــة ،وتـمـثـيــل
ّ
السياسة في عالم البسطاء ،وهــذا يتطلب
ً
ُ
ترجم من العمومية
بناء سياسيا سوريا ً ي ِ
وإل ـي ـه ــا :يـبـنــي خ ـطــابــا م ــن ك ــام ال ـس ــوري
ّ
العادي ،ويفكك الخطابات للسوري العادي،
وهذه هي نواة النخبة التي تنتمي إلى ما
بـعــد  ،2011ه ــي نـ ــواة م ــن «امل ـتــرج ـمــن من
العمومية وإلـيـهــا» .وبـنــاء هــذه الـنــواة ،في
واح ـ ٍـد مــن أهــم معانيه ،هــو ان ـقـ ٌ
ـاب أبيض
على السياسيني السوريني الكاذبني ،وعلى
السياسيني الصادقني ولكن غير األصيلني:
الــذيــن يفتقرون إلــى ّاألصــالــة الــازمــة لنقل
ُ
فتصير صدقيتهم
املشهد (ترجمته) بدقة؛
ً
ً
نظريا ال يعمل.
شيئا
سادسا ،السوري العادي هو منبع ما يمكن
أن نـسـمـيــه «الـ ـ ــذات الــوط ـن ـيــة الـحـمـيـمـيــة».
يـ ـعـ ـن ــي ه ـ ـ ــذا أن ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة مـ ـث ــل ال ـس ـي ــاس ــة
وم ـثــل ال ــوط ــن :مـلـكـيــة عـمــومـيــة غـيــر قابلة
ل ـل ـخ ـص ـخ ـصــة وإال فـ ـق ــدت م ـع ـن ــاه ــا ،مـثــل
م ــا ف ـقــدت س ــوري ــة مـعـنــاهــا عـنــدمــا ص ــارت
ّ
واستردته عندما انطلق
«ســوريــة األس ــد»،
شعار «ســوريــة لينا مــا هــي لبيت األســد»،
ً
وهــو شعار تأميمي يعكس ً
عموميا
فهما
ً
عميقا..
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ه ــذه ال ـن ـقــاط ال ـس ــت الـتــي
ت ـك ـ ِّـون اإلطـ ــار ال ـعــريــض ،يـمـكــن أن نناقش
السياسة ًالسورية بوصفها
مسألة ً تأميم ً
خـ ـط ــوة م ـب ــدئ ـي ــة والزمـ ـ ـ ــة ل ـف ـتــح إم ـك ــان ــات
السياسي فــي ســوريــة .وللشروع في
الحل
ُ ّ
ه ــذا ال ـن ـقــاش ،نـفــكــر فــي املـســألــة كــاآلتــي :ال
ّ
ينبغي أن ًيتملك األفراد كلهم ،والجماعات
كلها ،حصة خاصة في السياسة السورية
ً
لتصبح ّ
مؤممة ،بل على العكس ،تكون ملكا
للجميع ،عندما ال يمتلكها أح ـ ٌـد فحسب.
ول ـت ــوض ـي ــح املـ ـس ــأل ــة ،ن ـت ـخ ـ ّـي ــل ال ـس ـيــاســة
فـ ــي ال ـب ـل ــد م ـث ــل األرصـ ـ ـف ـ ــة فـ ــي الـ ـط ــرق ــات:
ـات خاصة
ي ــدل اس ـت ـخــدام ج ــزء منها ل ـغــايـ ٍ
(مـثــل «األك ـش ــاك» و«ب ـس ـطــات» الـبـيــع) على
خـصـخـصـتـهــا ب ـك ـي ـف ـيــةٍ ف ــوض ــوي ــة ،م ــن ثم
انحسار قدرة اآلخرين على استخدامها في
الوظيفة التي تـ َّـم بناؤها من أجلها ،هكذا
كانت األرصفة في «سورية األســد» ،وهكذا
كانت السياسة فيها ،وال تــزال .وكما يبدو
ً
جليا ،ليس الحل أن يمتلك الجميع إمكانية
ـان مـ ــن ال ــرصـ ـي ــف بـ ـص ــورة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـ ـكـ ـ ٍ
خــاصــة ،بــل الحل فــي تأميم هــذا الرصيف؛

النظام السوري لم
نظاما سياس ًيا
يكن
ً
يوم ،إنما
في أي
ٍ
كان عصابة إجرامية
ّ
ّ
تمكنت من
منظمة
اختطاف بلد واحتالله
القول إن المشروع
غائب
الوطني التح ّرري
ٌ
في سورية يفتقر
إلى الدقة أو يتجاهل
الثورة وشبابها
وروحها

فـ ــا ي ـم ـت ـل ــك أحـ ـ ـ ـ ٌـد ال ـ ـحـ ــق فـ ــي اس ـت ـخ ــدام ــه
اسـ ـتـ ـخ ـ ً
ـدام ــا خـ ـ ً
ـاصـ ــا إال بـ ـق ــدر مـ ــا تـسـمــح
وظيفته العمومية .يعني ذلــك أن التأميم
يبدأ بإعادة السياسة السورية إلى السوري
ال ـعــادي ،صاحب املـشــروع الــوطـنــي ،ومالك
الثورة .وهذا بدوره ّ
يتفرع إلى
فرعيةٍ
ٍ
معان ً
كثيرة ،أهمها :أن املعارضة السورية أيضا
ال تـمـتـلــك ح ــق اح ـت ـكــار الـسـيــاســة الـثــوريــة
ف ــي س ــوري ــة الـ ـي ــوم ،ألن ـهــا ف ـقــدت مـصــادقــة
مشكالت تتلخص
السوري العادي ،بسبب
ٍ
فــي الــزحــف على ملكية السياسة الثورية
الـعـمــومـيــة م ــن أحـ ــزاب وج ـمــاعــات وأفـ ــراد،
مـنـهــا م ــن يـعـمــل ب ـمــوجــب أيــديــولــوج ـيــات
تنتمي إلى ما قبل  ،2011ومنها من يعمل
ّ
حلول
لجهات إقليمية ودولـيــة ،ويفكر في
ٍ
ٍ
ـات ال يـمـتـلــك ال ـس ــوري ــون معظمها.
مل ـش ـكـ ً ٍ
إض ــاف ــة إل ــى أن جــوهــر الـسـيــاســة الـســوريــة

املــؤه ـلــة لتمثل ال ـث ــورة وط ـنــي ع ـمــومــي ،ال
يمكن اختزاله بمشروع معارضة؛ فاألخيرة
ـام سياسي ،فيما
تحيل على معارضة نـظـ ٍ
ً
نظاما
الحقيقة أن النظام السوري لم يكن
ً
ـوم ،إن ـم ــا ك ــان عـصــابــة
س ـيــاســيــا ف ـ ّـي أي ي ـ ـ ّ ٍ
إجرامية منظمة تمكنت مــن اختطاف بلد
صـفــه ب ـ «الـنـظــام السياسي»
واحـتـ ٌـالــه ،وو ّ
خــدمــة ال يستحقها .والـتـفــاوض معه على
ً
الــدس ـتــور مـثــا لـيــس فــي الـعـمــق إال خدمة
ّ
تصب في إضفاء شيء من الشرعية
جلية له
ٌ
صحيح من
على عصابة ،مع أن التفاوض
حـيــث امل ـبــدأ ،ولـكـنــه ال يـصـ ّـح إال إذا امتلك
ً
قانونيا
الـ ًســوريــون السياسة ،ولــن يصير
أيضا إال بتثبيت هذه امللكية ،وهذا ما أكدت
عليه وثائق األمــم املتحدة ،حيث استخدم
ً
ق ــرار مجلس األم ــن  2254مـثــا التوصيف
اآلتـ ـ ــي« :االن ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي ت ـحــت ق ـيــادة
ســوريــة وفــي ظــل عملية يمتلك السوريون
زمــام ـهــا» ،وف ــي الـصـيـغــة الــرسـمـيــة إلنـشــاء
اللجنة الدستورية ورد التوصيف نفسه:
«لجنة دستورية بقيادة وملكية سورية»
( .)Syrian-led, Syrian-ownedوعـلــى هــذا،
ُ
ً
ً
مفهوميا
تصير مقولة «املعارضة» ُمشكل
وأخــاقـ ًـيــا ينبغي إع ــادة صياغته وتغيير
فهمنا لــه .مــا نقترحه ً أن تأميم املعارضة
السورية ال يعني شيئا إال إعــان تنازلها
ع ــن ام ـت ـي ــازات ـه ــا ط ـ ً
ـوع ــا أو قـ ـس ـ ًـرا لـصــالــح
مـ ـش ــروع وط ـن ــي ت ـ ـحـ ـ ّـرري .وأم ـ ــا الـ ـق ــول إن
املـ ـ ـش ـ ــروع ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرري غـ ــائـ ـ ٌـب فــي
سورية فيفتقر إلى الدقة أو يتجاهل الثورة
وش ـب ــاب ـه ــا وروح ـ ـه ـ ــا ...وال ي ـ ــزال ك ـث ـيــرون
ّ
ّ
مــن الــذيــن فــكــروا وخــطـطــوا ونـفــذوا الـثــورة
مــوجــوديــن ،ولكنهم يشعرون بخيبة أمــل.
أمل تدعو إلى
وإن كان في هذه الدنيا خيبة ٍ
التفاؤل فهي خيبة أمل الشباب السوريني
الثورة وصانعها ،وخيبة أمل الذين لم
مالك
ُ
ُ
يخب إيمانهم بالعقل والتفكير والتواصل
والـخـطــاب ،بوصفها أدوات الـثــورة األولــى
ال ـتــي س ـت ــؤدي إل ــى الـتـغـيـيــر؛ ول ــو ل ــم يكن
لــديـهــم خيبة أم ــل اآلن ،ملــا ك ــان فــي ســوريــة
أم ــل .وأك ـث ــر امل ـشــاريــع املستقبلية احـتـفـ ً
ـاء
بالحياة ،وباإلنسان السوري وكرامته ،هو
ٌ
مشروع يهدف إلى إعادتهم للعمل ً
معا من
جديد .هــؤالء هم أدوات التأميم والتغيير،
وه ــم ق ــوة ال ـس ــوري ال ـع ــادي لـيـنـجــز تأميم
ً
تمهيدا البتكار الوطن.
السياسة،
(كاتب وباحث سوري)

حزب اهلل ومأزق فائض القوة
سعد كيوان

يتصاعد نفوذ حزب الله في لبنان منذ أكثر
من عقد إلى أن أصبح ،في السنوات األخيرة،
اآلم ـ ــر الـ ـن ــاه ــي .يـ ـق ـ ّـرر ال ـس ـي ــاس ــات ويـشـكــل
ّ
الـحـكــومــات ويــركــب الـتـحــالـفــات ،إل ــى درجــة
ّ
أن الجميع بــاتــوا يهابونه ويخطبون وده
ورضاه ،إلى أن أصبح املرجعية في كل شيء.
أط ـ ــل أم ـ ــن ع ـ ــام الـ ـح ــزب م ـن ــذ ن ـح ــو ثــاثــن
س ـنــة ،حـســن نـصــر ال ـل ــه ،قـبــل أي ـ ــام ،ليشرح
أسباب أحداث دوار الطيونة الذي يقع على
تقاطع بــن منطقتني فــي بـيــروت ،مسيحية
وإس ــام ـي ــة شـيـعـيــة ،ش ـهــدتــا خ ــال ال ـحــرب
األهلية ( )1990-1975قتاال واقتتاال ال تزال
مفاعيله ورواسـبــه املـ ّ
ـاديــة والنفسية ماثلة،
ّ
والتي كادت أن تشعل مجددا الحرب األهلية.
تكلم نصر الله عبر الشاشة نحو ساعتني،
ليقول للبنانيني ،وتحديدا املسيحيني ،فكرة
واح ـ ــدة ،ول ـي ـصـ ّـوب عـلــى ع ــدو واح ــد اسـمــه،
سمير جعجع ،رئيس حزب القوات اللبنانية،
م ـحـ ّـمــا إيـ ــاه م ـســؤول ـيــة ك ــل م ــا جـ ــرى ،ألنــه
ّ
«غدار» و«مجرم» و«قاتل» ،ألنه يريد العودة
إل ــى ال ـحــرب األه ـل ـيــة وخـ ــراب لـبـنــان وهــاك
املـسـيـحـيــن ،وه ــو يـنـفــذ أج ـن ــدة أم ـيــرك ـيــة -
إســرائ ـي ـل ـيــة  -س ـع ــودي ــة .ل ــم ي ـكــن ن ـصــر الـلــه
ّ
وحجته هــذه املـ ّـرة ضعيفة ودفاتره
مقنعا،
ّ
قديمة .حاول طمأنة املسيحيني ،وكان همه
أال ينعكس الصدام الذي حصل ّ
وردات الفعل
على واق ــع وشعبية حليفه التيار العوني،
ّ
غير أنــه ،فــي هجومه املــركــز والـنــافــر ،ساهم
عـمـلـيــا أم ــس ف ــي ت ـعــويــم جـعـجــع وف ــي رفــع
أسهمه لدى ّقسم من املسيحيني ،وكذلك لدى
املسلمني السنة ،واالثنان يبحثان ّ
عمن يقف
في وجه حزب الله.
ان ـ ــدف ـ ــع ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه إل ـ ــى واجـ ـ ـه ـ ــة ال ـس ــاح ــة
الـسـيــاسـيــة الــداخ ـل ـيــة ع ــام  ،2005ع ـلــى إثــر
االنسحاب العسكري السوري من لبنان بعد
اغتيال رفيق الحريري .إنــه الحزب الوحيد
الــذي يمتلك الـســاح ،ويجاهر باستعماله،
على الرغم من انتفاء املهمة التي أوكل نفسه
لـهــا ،مــع انـسـحــاب املـحـتــل اإلســرائـيـلــي عــام
 ،2000علما أن اتفاق الطائف (ّ )1989
ينص
ّ
على حل جميع املليشيات وتسليم أسلحتها
إلــى الــدولــة ،فمن «شـكــرا بشار األس ــد» التي
أطلقها زعيمه حسن نصر الله إلــى افتعال
ح ــرب تـمــوز  ،2006علما أن ــه ك ــان قــد أعطى

وع ـ ــدا ل ـل ـفــرقــاء اآلخ ــري ــن بـ ــأن ذلـ ــك الـصـيــف
سيكون واعــدا وآمنا ،ليعود ويعتذر ،قائال
ع ـب ــر إح ـ ـ ــدى شـ ــاشـ ــات الـ ـتـ ـلـ ـف ــزة« :ل ـ ــو كـنــت
أعلم .»...وقبل ذلك ،في نهاية  2005انسحب
من الحكومة التي كان يشارك فيها أول مرة
على إثــر اغتيال الصحافي جـبــران تويني،
احتجاجا على ق ــرار الحكومة طلب إنشاء
محكمة دولية خاصة بلبنان للتحقيق في
جريمة اغتيال الحريري .اعتقد شركاؤه أن
إشراكه في السلطة التنفيذية وإجالسه على
طاولة مجلس الــوزراء سيدخله جنة الحكم
ّ
وغرفة صنع القرار ،إال أن حسابات من خطط
ّ
الغتيال الحريري تتخطاه ،وهي ليست فقط
داخ ـل ـيــة ومـضــاعـفــاتـهــا اإلقـلـيـمـيــة م ــا زال ــت
تتفاعل .ومن هذا املنطلقّ ،
صعد حزب الله
من وتيرة ضغطه ،ودفع شارعه إلى احتالل
وسط بيروت ومحاصرة الحكومة التي كان
يرأسها (السني) فؤاد السنيورة وإسقاطها.
املــؤس ـســات الــدسـتــوريــة وال ـقــوانــن ال قيمة
لها بالنسبة له ،هي ّ
مجرد وسيلة يمتطيها
س ــاع ــة ي ـش ــاء ،ث ــم يـ ــدوس عـلـيـهــا ع ـنــدمــا لم
تعد تفيده ،كما يفعل هذه األيــام في قضية
الـتـحـقـيــق ف ــي ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،وفــي
لجوئه إلى الشارع وإلى السالح لفرض إقالة
القاضي الذي يتهمه باالنحياز والتسييس.
ه ــو ل ــم ي ــؤم ــن ي ــوم ــا ب ــال ـق ـض ــاء ،وم ـس ـكــون
بـهــاجــس امل ــؤام ــرة ومـسـتـقـ ٍـو بــال ـســاح ،فقد
رفض ،منذ البداية ،إنشاء املحكمة الدولية،
ورفـ ــض تـسـلـيــم املـتـهـمــن ل ــدي ــه ،كـمــا رفــض
ت ـس ـل ـي ــم م ـ ـسـ ــؤول املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـ ــذي دانـ ـت ــه
املحكمة وص ــدر حكم بحقه .رفــض العدالة
الدولية وهو اليوم يرفض العدالة اللبنانية،
فهل يريد العدالة امليدانية؟
يـ ـح ــاول حـ ــزب ال ـل ــه دائـ ـم ــا فـ ــرض م ــا يــريــد
ب ــال ـق ــوة .س ـنــة ون ـص ــف ال ـس ـنــة م ــن اح ـتــال
ّ
الــوســط ال ـت ـجــاري لـلـعــاصـمــة لــم يـمــكـنــه من
تحقيق ما يريد ،فلجأ إلــى الـســاح ،وكانت
غــزوة  7مــايــو/أيــار  2008ومحاولة اقتحام
الجبل التي ذهب ضحيتها عشرات القتلى،
ومحاصرة سعد الحريري ووليد جنبالط،
ألن الحكومة الشرعية «ت ـجـ ّـرأت» على نقل
الضابط املسؤول عن األمن في مطار بيروت
واملقرب من حزب الله ،وأيضا ألن الحكومة
اتـ ـخ ــذت قـ ـ ــرارا بـتـفـكـيــك ش ـب ـكــة االتـ ـص ــاالت
السلكية غير الشرعية التي عمل حــزب الله
نـفـســه ع ـلــى ت ـمــديــدهــا ف ــي م ـنــاطــق ن ـف ــوذه.

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
وزادت مــن ّ
تجبره التسوية التي تمكن من
فرضها مع حليفيه ميشال عون ونبيه بري
في مؤتمر الدوحة (مايو/أيار  )2008الذي
منحهم حق النقض (الفيتو) داخــل مجلس
ّ
يسمى «الثلث املعطل» ،أي
ال ــوزراء عبر مــا
بثلث عــدد الـ ــوزراء .بعدها وقــف نصر الله
تدغدغه نشوة النصر وفائض القوة يحتفل
بــذكــرى ال ـغــزوة ،ويتباهى قــائــا إن « 7أيــار
كــان يوما مجيدا»! علما أن القوة والسالح
ّ
ل ــم ي ـم ــك ـن ــاه ،ه ــو وحـ ـلـ ـف ــاءه ،م ــن الـ ـف ــوز في
االنتخابات عام .2009
وقــد استعمل هــذا «الثلث املعطل» إلسقاط
أول حـكــومــة يــرأس ـهــا سـعــد ال ـحــريــري عــام
 ،2010ولـ ــم ت ـن ـفــع ي ــوم ـه ــا وس ــاط ــة عــربـيــة
 تــرك ـيــة ف ــي ثـنـيــه ع ــن ق ـلــب ال ـط ــاول ــة علىال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وف ـ ـ ــرض ب ــدي ــل لـ ــه بــال ـتــره ـيــب
وال ـ ـقـ ــوة ،ع ـب ــر ن ـش ــر م ـج ـمــوعــة «ال ـق ـم ـصــان
ومجلس
السود» في محيط مبنى الحكومة ّ
النواب ،ما دفع جنبالط إلى دعم مرشحهم،
نجيب مـيـقــاتــي ،لــرئــاســة الـحـكــومــة ،عشية
ان ــدالع الـثــورة فــي ســوريــة ضــد نـظــام بشار
األســد .ثم جاء وقت رد الجميل لعون الذي
ّأمـ ــن ل ـهــم غ ـط ـ ً
ـاء مـسـيـحـيــا ال ُي ـس ـت ـهــان بــه،
فـمـنـعــوا ان ـت ـخــاب رئ ـيــس ج ــدي ــد ،وفــرضــوا
فراغا في موقع رئاسة الجمهورية سنتني
ونصف السنة ،بني  2014و ،2016ما لم يتم
انتخاب عــون رئيسا ،على الرغم من أنــه لم
يكن لديهم أكثرية نيابية ،فكانت التسوية
 الصفقة بــن عــون والـحــريــري وحــزب اللهالتي جاءت بعون رئيسا ،وأعادت الحريري
إلــى رئــاســة الحكومة مقابل تسليم الـقــرار
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ــدول ــة ف ــي الـ ــداخـ ــل والـ ـخ ــارج
لنصر الله ،وتبعه الحقا تغلغل حــزب الله
ف ــي امل ــؤس ـس ــات الـعـسـكــريــة واألم ـن ـي ــة .كما
ّ
تمكن نصر الله من فــرض قانون انتخابي
ّ
جــديــد ،يــؤمــن مقعدا لحليفه رئـيــس التيار
العوني في مجلس النواب ،جبران باسيل،
بعدما فشل هــذا األخير ّ
مرتني في السابق
ف ــي االن ـت ـخــابــات ،ويـضـمــن أك ـثــريــة نيابية
موالية للمحور اإليــرانــي  -ال ـســوري .وهــذا
مـ ــا دف ـ ــع ق ــائ ــد ف ـي ـلــق ال ـ ـق ــدس فـ ــي ال ـح ــرس
الثوري اإليراني في حينه ،قاسم سليماني،
أن ي ـع ـلــن ،ب ـكــل ف ـخ ــر ،ف ــي رب ـي ــع  ،2018أنــه
«أصـبـحــت لــديـنــا أكـثــريــة نيابية تـحــوز 74
نائبا في البرملان اللبناني!»...
فاجأت «ثورة تشرين» ( 17أكتوبر/تشرين
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الحزب الوحيد الذي
يمتلك السالح ،ويجاهر
باستعماله ،على الرغم
من انتفاء المهمة
التي أوكل نفسه لها
لجأ حزب اهلل إلى
القوة والقمع
واإلرهاب في التعامل
عمت
مع
انتفاضة ّ
ٍ
لبنان ،وكادت أن
تطيح مجمل التركيبة
السياسية

األول  )2019ح ــزب ال ـلــه ،فــوقــف نـصــر الله
مهاجمًا املنتفضني فــي ال ـشــارع ،وملصقا
ب ـهــم أب ـش ــع ال ـت ـه ــم ،وم ــداف ـع ــا ع ــن الـسـلـطــة
والـنـظــام ال ــذي بــات ُممسكا بكل مفاصله،
بعدما راح عــون يــدافــع عــن ســاحــه فــي كل
م ـن ــاس ـب ــة ،وي ـت ـق ــاس ــم اآلخـ ـ ـ ــرون الـحـصــص
والـ ـصـ ـفـ ـق ــات فـ ــي داخ ـ ـ ــل م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
وخ ــارج ــه .وك ــال ـع ــادة ،ل ـجــأ ح ــزب ال ـلــه إلــى
ال ـق ــوة وال ـق ـمــع واإلرهـ ـ ــاب ف ــي الـتـعــامــل مع
ان ـت ـفــاضــةٍ عـ ّـمــت ل ـب ـنــان ،وك ـ ــادت أن تطيح
مجمل الـتــركـيـبــة الـسـيــاسـيــة ،ل ــوال انتشار
وباء كورونا واالنهيار االقتصادي واملالي
ّ
الذي شكل املنفذ الوحيد التي تلطت وراءه
الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة وال ـه ـي ـئــات املـصــرفـيــة،
وألـ ـه ــى الـ ـن ــاس ب ـل ـق ـمــة ع ـي ـش ـهــا ،إذ فــاقــت
نسبة اللبنانيني الذين يعيشون تحت خط

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

الـفـقــر ،بحسب دراس ــة لجنة األم ــم املتحدة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ـغ ــرب آس ـيــا
(إسكوا) الـ .%55
ثم حلت كارثة تفجير املرفأ في  4أغسطس/
آب  2020الـتــي حـصــدت  220قتيال ودم ــرت
نصف ب ـيــروت ،والـتــي يـخــوض الـيــوم نصر
الـ ـل ــه م ـع ــرك ــة ط ـم ــس ال ـت ـح ـق ـيــق ف ـي ـه ــا ،عـبــر
ال ـض ـغ ــط إلقـ ــالـ ــة ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق طـ ــارق
البيطار ،علما أنه لم يتم اتهام أو استدعاء
أي م ـســؤول مــن ح ــزب ال ـل ــه؟! فـلـمــاذا يخاف
مــن التحقيق؟ ومل ــاذا تـحـ ّـدى مـســؤول األمــن
فــي الـحــزب القضاء باقتحامه قصر العدل،
وه ــو غ ـيــر ذي ص ـفــة ،وط ـل ـبــه اج ـت ـمــاعــا مع
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ،وت ـعـ ّـمــده
إيصال رسالة تهديد علنية وواضـحــة عبر
إحدى الصحافيات إلى قاضي التحقيق بأن
ّ
استمر في
حزب الله سيقتلعه من مكانه إذا
مساره! ومع ذلك ،لم يقف في وجهه أحد ،ولم
ّ
مجددا
يجرؤ على انتقاده أحد ،فلماذا لجأ
ّ
إلــى الـشــارع وإلــى الـســاح ،وكــاد أن يتسبب
ف ــي صـ ــدام طــائـفــي وحـ ــرب أه ـل ـيــة ،بـتـحـ ّـديــه
مشاعر أهــالــي منطقة معظم ساكنيها من
املسيحيني الــذيــن مــا زال ــوا يحملون جــراح
الـحــرب األهلية وأوزاره ــا املــاديــة واملعنوية
والنفسية؟ أراد مــن مواجهة الشياح  -عني
ال ــرم ــان ــة أن ُي ـح ـك ــم ق ـب ـض ـتــه ع ـل ــى الـسـلـطــة
القضائية الـتــي مــا زال ــت الــوحـيــدة املتفلتة
م ــن س ـي ـطــرتــه ،ول ـك ــي يـحـشــر ح ــزب ال ـق ــوات
اللبنانية في الزاوية ،وإذ بها تنقلب عليه،
وتبدو وكأنها «لم تكن محسوبة» ،وغيرها
من األسئلة التي تعكس ّ
تحول فائض القوة
ل ــدى ال ـحــزب إل ــى م ــأزق ،إل ــى سلطة لــم يعد
يعرف كيف يوظفها ،إلى حمل ثقيل.
هل يعيش حزب الله حالة قلق على املصير
ّ
رات
مــن وضــع إقليمي مـتـحـ ّـرك يحمل ت ـطــو ٍ
يخشى أن تنقلب عليه ،وتجعل منه كبش
محرقة؟ من املفاوضات األميركية  -اإليرانية
حـ ـ ــول االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي إلـ ـ ــى املـ ـف ــاوض ــات
ال ـس ـعــوديــة  -اإلي ــرانـ ـي ــة ،وإلـ ــى الـتـفــاهـمــات
الروسية  -التركية  -اإلسرائيلية  -األميركية
فــي ســوريــة ،وفــي املنطقة التي تــدور بشكل
أس ــاس ــي حـ ــول إخ ـ ـ ــراج إي ـ ـ ــران م ــن س ــوري ــة.
وأخيرا مفاجأة نتائج االنتخابات العراقية
ال ـت ــي أط ــاح ــت ح ـل ـفــاء إي ـ ــران وأت ـبــاع ـهــا من
الفصائل الشيعية في العراق؟!
(كاتب لبناني)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

أكثر من  20مليون يمني مع ّرضون للمالريا

ّ
أعلنت منظمة الصحة العاملية أن أكثر من  20مليون يمني عرضة إلى اإلصابة باملالريا .وأكد
ّ
تقرير نشرته املنظمة أن  20.4مليون يمني ،أي ما يعادل  65في املائة من إجمالي عدد السكان،
ّ
ّ
يعيشون في مناطق معرضة إلى خطر انتقال املالريا ،في حني تشير التقديرات إلى أن نحو مليون
ّ
املتطوعني،
حالة جديدة من املالريا تعصف بالبالد سنويًا .وتدعم املنظمة العاملني الصحيني
من خالل توفير اختبارات تشخيصية سريعة وأدوية وبناء القدرات ،عبر تدريبات أساسية حول
(قنا)
الكشف والعالج وتثقيف املجتمعات املحلية بأهمية الوقاية.

17

طالبان :موافقة على حملة تحصين ضد شلل األطفال

تـعــزز وك ــاالت األم ــم املـتـحــدة حـمــات تحصني أط ـفــال أفـغــانـسـتــان دون خمسة أع ــوام ض ـ ّـد شلل
األطفال ،للمرة األولى منذ عام  ،2018بعد موافقة حركة طالبان ،بحسب ما أعلنت منظمة الصحة
العاملية .وكانت الحركة قد منعت ،على مدى ثالثة أعوام ،عمليات التحصني في املناطق الخاضعة
لسيطرتها .وبسبب املـنــع واسـتـمــرار الـقـتــال ،لــم يحصل نحو  3.3مــايــن طفل على لقاحاتهم.
واليوم ،تأتي موافقة الحركة كمحاولة إلظهار استعدادها للتعاون مع وكاالت دولية .فهي تسعى
(أسوشييتد برس)
إلى الحصول على اعتراف عاملي بحكومتها الجديدة.

خطر
الوقود
األحفوري
ي ـح ـتــاج ال ـع ــال ــم إلـ ــى خ ـفــض أك ـث ــر من
نصف إنتاجه من الفحم والنفط والغاز
فــي الـعـقــد املـقـبــل للحفاظ عـلــى فــرص
مـنــع غ ـ ــازات االح ـت ـبــاس الـ ـح ــراري من
ال ــوص ــول إل ــى مـسـتــويــات خ ـطــرة .هــذا
م ــا ش ـ ّـدد عـلـيــه تـقــريــر ن ـشــره بــرنــامــج
األم ــم امل ـت ـحــدة لـلـبـيـئــة ،أم ــس األرب ـع ــاء.
وأك ــد الـتـقــريــر ّأن خـطــط إن ـتــاج الفحم
والنفط والغاز تتعارض إلى ّ
حد كبير
مــع أه ــداف اتـفــاق بــاريــس بشأن املناخ
( ،)2015ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـعـ ّـهــدات
بخفض انبعاثات تلك الغازات .فالدول
امل ـع ـنـ ّـيــة م ــا زال ـ ــت ت ـخ ـطــط الس ـت ـخــراج
َ
ضـعــفــي كـمـ ّـيــة ال ــوق ــود األح ـف ــوري في
عـ ــام  .2030ويـ ـه ــدف اتـ ـف ــاق ب ــاري ــس
ّ
بـشــأن امل ـنــاخ إل ــى إب ـقــاء االح ـت ــرار أقــل
َّ
َ
مئويتني مقارنة بما
بكثير من درجتني
كان عليه في عصر ما قبل الصناعة،
وإذا أم ـك ــن أن ي ـك ــون مـ ـح ــدودًا ب ـ ـ 1.5
ّ
درجة مئوية .ولعل أهم عناصر تحقيق
الـ ـح ـ ّـد م ــن االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ه ــو الـتـخـلــص
مــن االع ـت ـمــاد عـلــى ال ــوق ــود األح ـفــوري
امل ـسـ ّـبــب ل ـل ـت ـلـ ّـوث ،ه ــو «ال ـب ــدء بخفض
اإلنتاج العاملي للوقود األحفوري فورًا
وبشكل كبير»ّ .
لكن الوضع ليس كذلك.
َ
وق ـب ــل أق ــل م ــن أس ـب ــوع ــن م ــن الـ ــدورة
الـســادســة والعشرين ملؤتمر األطــراف
ف ــي ات ـفــاق ـيــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلط ــاري ــة
ُ َ
بشأن ّ
تغير املناخ (كوب  )26التي تعقد
في غالكسو باسكتلندا ،أعرب برنامج
األم ــم املـتـحــدة للبيئة فــي تـقــريــره الــذي
أعـ ّـده بالتعاون مع معاهد أبحاث منها
مـعـهــد اسـتــوكـهــولــم للبيئة ،عــن أسفه
ّ
ألن خطط الحكومات لإلنتاج فــي هذا
القطاع مــا زالــت «بعيدة بشكل خطر»
عن أهــداف بــاريــس .ولفت التقرير إلى
ّأن مـجـمــوعــة الـعـشــريــن لــاقـتـصــادات
الصناعية والناشئة الكبرى استثمرت
في مشاريع الوقود األحفوري الجديدة
أكـ ـث ــر م ــن اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا ف ــي ال ـطــاقــة
النظيفة منذ بداية عام .2020
(فرانس برس ،أسوشييتد برس)
(بولنت كيليتش/
فرانس برس)

سورية :كهرباء حمص «مسروقة»

جالل بكور

يـشـتـكــي س ـك ــان ف ــي بـ ـل ــدات م ـت ـفــرقــة مــن
محافظة حمص وسط سورية من انقطاع
الكهرباء عــن مناطقهم أكـثــر مــن مناطق
أخرى ،رغم أن برنامج التقنني الذي يطبقه النظام
يلحظ منح ساعات تغذية متساوية لكل املناطق.
أما مسؤولو شركة الكهرباء ،فيربطون مخالفات
البرنامج بـ «لصوص مجهولني».
وت ـحــدث سـكــان وم ـســؤولــون محليون عــن تقديم
شكاوى عدة إلى مؤسسة الكهرباء التابعة للنظام
ال ـت ــي تـ ـ ّ
ـرد إدارتـ ـه ــا دائ ـم ــا ب ــأن الـشـبـكــة تـتـعــرض
ألع ـطــال يـقــف ل ـصــوص وراء بعضها عـبــر سرقة
ّ
محوالت تقوم بمهمات
أسالك كهرباء ،أو قطع من
تخزين الطاقة ،وتغذية املناطق بها.
ويتحدث موظف في مؤسسة الكهرباء لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» عـ ــن أن الـ ـش ــرك ــة رفـ ـع ــت دعـ ـ ـ ــاوى ضــد
مجهولني في شأن تعريضها لخسائر قيمتها 4
مليارات ليرة سورية ( 110ماليني دوالر) ،تقول
إن ـه ــا ت ـح ـتــاج ـهــا إلع ـ ـ ــادة إص ـ ــاح األع ـ ـطـ ــال ال ـتــي
ّ
ّ
وتصر على أن عدم توفير هذه
سببها اللصوص،
املبالغ يمنع إكمالها عمليات تصليح األض ــرار،
ومعالجة النقص في التغذية .ويسهب املوظف في

الحديث عن مراقبة اللصوص املجهولني محطات
ّ
واملحوالت ،واستغاللهم ساعات انقطاع
التغذية
الكهرباء لسرقة األســاك التي تحتوي على مادة
الـنـحــاس غــالـيــة الـثـمــن ،تمهيدًا لبيعها مــع قطع
أخرى لتجار معادن الخردة املعروفني محليًا ،لكن
ال تجري محاسبتهم.
ويوضح موظف آخر أن «الشركة ادعت أخيرًا على
مجموعة من العاملني في تجارة معادن الخردة
بسرقة مليار ليرة ســوريــة ( 28.5مليون دوالر)،
وذلك استنادًا إلى شهادات ملواطنني .لكن القضاء
أكد أن ال أدلة واضحة ملحاسبتهم ،ما يشير إلى أن
هؤالء السارقني يحظون بدعم وتغطية من جهات
أمنية أو مسلحة تابعة لقوات النظام».
وكــان املــديــر الـعــام لشركة كهرباء حمص ،صالح
ع ـمــران ،قــد تــوقــع فــي تـصــريــح أدل ــى بــه لصحيفة
«العروبة» املحلية أن يتحسن التقنني عبر برنامج
يلحظ منح ساعتي تغذية فــي مقابل  4ساعات
قطع ،لكن اللصوص منعوا تنفيذ هــذا البرنامج
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر مـحـلـيــة ت ـحــدثــت أي ـض ــا ع ــن أن
«الـ ـ ــورش ال ـتــاب ـعــة لـلـمــؤسـســة ت ـتــوجــه إل ــى مـكــان
العطل إلصالحه ،لكنها تقف عاجزة أحيانًا أمام
الحجم الكبير للسرقة .أما املتضرر األول واألخير،
فهو املــواطــن ،علمًا أن العطل قد ينجم عن فقدان

أسالك مثبتة على أعمدة في طرق تعتبر غالبيتها
طويلة وصعبة ،ويمتد بعضها  10كيلومترات،
وتـتـضـمــن أط ـنــانــا م ــن األس ـ ــاك ،عـلـمــا أن ك ــل طن
مــن األس ــاك النحاسية الـتــي تـقــاس باملتر يصل
سعره فــي حــال بيعه كـخــردة بعد سرقته إلــى 28
مليون ليرة ( 8آالف دوالر) .ويعني ذلك أن ادعاء
شركة الكهرباء أن هناك أســاكــا مسروقة بقيمة
 5م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة ( 142م ـل ـيــون دوالر) يـعـنــي أن
االع ـتــداءات تشمل أكثر من مائة طن من األســاك
على األقل».
وتـشـكــل ســرقــة ال ـخ ــردة وت ـجــارت ـهــا م ـصــدر دخــل
ملليشيات الـنـظــام ال ـس ــوري .ونـشـطــت مــع ارتـفــاع
نسبة ال ــدم ــار الـكـبـيــر الـتــي أحــدثـتــه ال ـحــرب التي
شنها الـنـظــام على املــواطـنــن الــذيــن ث ــاروا عليه،
والتي ّ
دمرت مساحات واسعة من املدن واملناطق
املأهولة بالسكان ،خصوصًا في املدن الكبيرة.
وتعاني معظم خطوط شبكة الكهرباء في حمص
ومـنــاطــق أخ ــرى تخضع لسيطرة الـنـظــام فــي كل
ّ
املحافظات مــن تسلط اللصوص .ويــؤكــد مواطن
ـدواع
يستخدم اســم محمد الـجـنـيــدي املـسـتـعــار ل ـ ٍ
أم ـن ـيــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «ي ـس ـهــل ضبط
سلطات النظام هذه السرقات لو أرادت ذلك ،علمًا
أن املـجــال الــوحـيــد لتصريف األس ــاك النحاسية

أيام في العتمة
تنقل «العربي الجديد» عن سكان في حمص
قولهم إن «انقطاع الكهرباء في بعض المناطق
قد يمتد أيامًا أحيانًا ،فيما تمنح لساعات ال تتجاوز
األربع يوميًا في حال توفيرها» .ويشيرون إلى أن
جنوبي المحافظة تظل أربعة
منطقة كفرعايا
ّ
أيام بال كهرباء ،بخالف مناطق في جوارها مثل
قطينة التي ال تشهد أي انقطاع.

هــو تهريبها إل ــى أح ــد مــوانــئ الـســاحــل الـســوري
أو ل ـب ـنــان ،ال ـتــي يـسـيـطــر ال ـن ـظــام وح ـل ـف ــاؤه على
معابرها ،ما يــدل على أن السارق واملـســؤول هما
واحد».
وإل ـ ــى أزم ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ،ت ـعــانــي م ـحــاف ـظــة حمص
ومـ ـن ــاط ــق ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن أزمـ ـ ــات
م ـت ــاح ـق ــة ،آخ ــره ــا جـ ـ ّـر مـ ـي ــاه الـ ـش ــرب والـ ـص ــرف
الصحي إلى املنازل ،فيما تتواصل أزمــات القمح
والخبز واملحروقات وانخفاض قيمة الليرة.
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صحة اللبنانيين

تحقيق

األدوات الطبية «بالعملة الصعبة» فقط
كل شيء يمكن تأجيله في الظروف الصعبة
إال العناية الطبية ألن ثمن تجاهلها مؤلم وباهظ
ومحفوف بأخطار صحية قد ال يمكن تداركها

بيروت ـ سارة مطر

تــواكــب أزم ــة ارت ـفــاع سعر ال ــدوالر
في مقابل الليرة اللبنانية مختلف
مـفــاصــل الـحـيــاة الـيــومـيــة ،وتعيد
ترتيب أولــويــات املــواطـنــن واملقيمني وفق
س ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـع ـب ــة .وإحـ ـ ــدى
اإلشكاليات التي تطرح نفسها اليوم عجز
ّ
سمعية
أشخاص كثيرين عن شراء أجهزة
ّ
وب ـص ـ ّ
ـري ــة م ــن س ـ ّـم ــاع ــات ونـ ــظـ ــارات طبية
ّ
ـات الص ـقــة وأجـ ـه ــزة م ـلــحــة ملــزاولــة
وع ــدس ـ ٍ
ّ
األسنان،
أطقم
ى
حت
أو
اليومية،
نشاطاتهم
ّ
وكذلك تلقي العالج من مشاكل الفم واللثة.
هذا حال بلد ّ
تسد سلطته آذانها عن هموم
مواطنيها وآالم ـه ــم ،وأصــابـهــا الـعـمــى عن
أحـ ــوال ال ـظ ــروف املـعـيـشـيــة ال ـقــاهــرة ،حتى
ب ــات ل ـســان ح ــال مـعـظــم ال ـش ـعــب «ال داع ــي
ً
ألن نسمع ونــرى ،فأصال لم يتركوا (أركــان
السلطة) لنا حتى ما نأكله».
لمن يستطيع
السمع َ

علي مــراد ،سبعيني فقد سمعه قبل  14سنة
ّ
يــتـخــذ مــن ال ــورق ــة وسـيـلــة وم ــن الـقـلــم رفـيـقــا،
ّ
ّ
ّ
بعدما تعطلت سماعتاه األول ــى ثــم الثانية،
وكلتاهما قدمتهما لــه منظمة دولـيــة قبل 6
سنوات ،ما جعله مثل غيره «رهينة» الدوالر،
ّ
السماعتني نحو  1040دوالرا
إذ يبلغ سعر
أم ـيــرك ـيــا بـحـســب س ـعــر ال ـص ــرف ف ــي ال ـســوق
الـ ـس ــوداء .ت ــروي غ ــادة ي ــوس ــف ،اب ـنــة شقيقة
عـ ـل ــي ،ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ك ـي ــف يـمـضــي
ً
جهد،
خالها أيامه محاوال ،بكل ما أوتــي من
ٍ
أن يسمع أحــاديــث أفــراد عائلته ودردشاتهم
ّ
«نضطر إلى الصراخ قرب أذنيه،
معه ،وتقول:
وبالكاد يسمعنا .لألسف تفاقمت حالته في
مـطـلــع ع ــام  ،2019وبـ ــات ي ـعــانــي م ــن ارت ـفــاع
ف ــي ال ـض ـغـ ّـط وان ــزع ــاج م ــن ع ــدم ق ــدرت ــه على
السمع ،لكننا غير قــادريــن على ّ
تحمل كلفة
ّ
السماعتني في ظل الواقع املتأزم وغالء
شراء
ّ
املعيشة» .وتكشف غادة أن «مؤسسة خيرية
حاولت مساعدة خالها عبر جمع التبرعات
يكف حتى
خالل الفترة املاضية .لكن املبلغ لم ِ
لشراء ّ
سماعة واحدة» .في السياق ذاته ،وفي
حالة مشابهة لحالة علي ،اضطر الشاب إيلي
ح ـ ّـســون ،وه ــو اآلخ ــر يـعــانــي مـنــذ صـغــره من
مشاكل فــي الـ ّـسـمــع ،إلــى السفر إلــى جورجيا
لشراء ّ
سماعتي أذن بسعر أرخص بكثير من
سعرها فــي لـبـنــان ،بلغ  500دوالر ،فــي حني
ّ
السماعتان من النوعية ذاتها في لبنان
تباع
بسعر يتراوح بني  1800و 2000دوالر.
الرؤية مكلفة جدًا

ي ـعــانــي ح ـســن ( 13ع ــام ــا) م ـنــذ والدت ـ ــه من
ضعف شديد في النظر ،يبلغ  6درجــات في

الحاالت الطارئة فقط تقصد طبيب األسنان (حسين بيضون)

«طالبان» ونكبة ضعف
التعليم في أفغانستان

أي فرحة للطالب األفغان اليوم؟ (هوشانغ هاشمي /فرانس برس)

بعدما أطيح بنظام حركة «طالبان»
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام ،2001
ربــط محللون عـقــود الـحــرب السابقة
واالض ـطــرابــات السياسية فــي الـبــاد
بــارت ـفــاع مـسـتــويــات األم ـي ــة ،وتــاعــب
دول أجـنـبـيــة قــريـبــة وب ـع ـيــدة بنقص
تعليم األفغان .يورد تقرير نشره موقع
«تــايـمــز هــايــر إيــديــوكـيـشــن» أن ــه بعد
عشرين عامًا من إطاحة حكم طالبان،
كادت آمال إخراج أفغانستان من نكبة
ضعف التعليم أن تتحقق بمساعدة
الـجـهــات الــدولـيــة املــانـحــة واملنظمات
غ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،إذ ج ـ ــرى تـسـجـيــل
ماليني األطفال في املــدارس ،وأتيحت
للطالب الذين أكملوا الثانوية العامة
ف ــرص ــة االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـم ــؤس ـس ــات ع ــدة
لـلـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ال ـخ ــاص ــة وال ـعــامــة
ال ـت ــي أن ـش ـئ ــت ف ــي أنـ ـح ــاء ال ـ ـبـ ــاد ،أو
ت ـقــديــم ط ـل ـبــات ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى منح
حـ ـك ــومـ ـي ــة ملـ ـت ــابـ ـع ــة دراس ـ ـت ـ ـه ـ ــم فــي
الخارج .وانضم أكاديميون إلى برامج
دولية لتبادل الخبرات وتطوير طرق
الـ ـت ــدري ــس ،وب ـي ـن ـهــا ت ـلــك ال ـت ــي تــركــز
عـلـ ّـى نـتــائــج ال ـطــاب وتـتـفــاعــل معها.
ووقـعــت جامعات مــذكــرات تفاهم مع
أخ ــرى إقـلـيـمـيــة ودول ـي ــة فــي مـجــاالت
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـب ـح ـث ــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب عـلــى
املناهج وبــرامــج الـتـبــادل واملـنــح .كما
استجابت ملطالب الترويج الستخدام
املنصات الدولية للتعلم اإللكتروني،
مثل «أي دي إكــس» ،في وقت صممت
وزارة التربية منصة وطنية للتعليم
والتعلم عبر اإلنترنت .كذلكّ ،
حدثت
ال ــوزارة املـنــاهــج الــدراسـيــة ،وشجعت

أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ع ـلــى إج ــراء
أبحاث في مختلف مشكالت املجتمع،
وقدمت منحًا .لكن تقدمها واجه أيضًا
عـقـبــات الـتــركـيــز عـلــى كـمـيــة التعليم
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن ج ـ ــودت ـ ــه ،ف ـي ـم ــا لـ ــم يـسـمــح
الـفـســاد بــوصــول تـبــرعــات دول ـيــة إلــى
كل الكفاءات املستهدفة.
وهكذا يمكن القول إن تقدم التعليم
فــي أفـغــانـسـتــان لــم يـكــن مثاليًا لكنه
تـحـ ّـســن وب ــدأ يـقــف عـلــى قــدمـيــه على
الـســاحــة الــدولـيــة .لكن ع ــودة طالبان
إل ـ ــى ال ـح ـك ــم قـ ــد ت ـن ـس ــف مـ ــا ت ـح ـقــق،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ان ـش ـغ ــال ال ـنــاس
بتحديد مــا تعنيه السيطرة عليهم،
ومعالجة تداعيات مزيد من التدهور
األمني والقتل ،علمًا أن وقف منظمات
دولـ ـي ــة ك ـث ـي ــرة م ـس ــاع ــدات ـه ــا املــال ـيــة
سيضر ببرامج التعليم.
ورغم تأكيدها الحرص على الحفاظ
عـ ـل ــى مـ ـك ــاس ــب األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـع ـش ــري ــن
األخ ـ ـيـ ــرة ،ل ــم تـ ـت ــوان «ط ــالـ ـب ــان» عــن
اس ـت ـب ــدال مـسـتـشــار جــام ـعــة بــاكـتـيــا
(ش ـ ـ ــرق) املـ ـج ــاز ب ــال ــدكـ ـت ــوراه ،بــآخــر
ح ــاص ــل عـ ـل ــى درجـ ـ ـ ــة بـ ـك ــال ــوري ــوس
فــي الشريعة فـقــط ،مــا أزع ــج أســاتــذة
جــام ـع ـيــن وج ـع ـل ـهــم ي ـط ــرح ــون إل ــى
ً
جــانــب االس ـت ـف ـســارات األك ـث ــر ت ــداوال
حــول مصير تعليم الفتيات ،السؤال
ع ـ ــن ح ـ ـفـ ــاظ ال ـ ـحـ ــركـ ــة عـ ـل ــى م ـن ــاه ــج
ّ
املحدثة .وهنا ال أحد يعرف
التعليم
مــاذا سيحصل ،لكن مــن الخطر جدًا
م ـســح  20عــامــا م ــن ال ـت ـقــدم بغمضة
عني ،يختم التقرير.
(كمال حنا)

كما
إحــدى العينني و 9درجــات في الثانيةّ ،
لديه احتياجات خاصة أخرى ،بينها التأخر
الــذه ـنــي وم ـشــاكــل ف ــي ال ـن ـطــق .ي ـقــول وال ــده
عبدالله الحسني لـ «العربي الجديد»« :دفعنا
ســابـقــا ثـمــن نـظــارتــه األول ــى مــن مــدخــراتـنــا،
ّ
لكننا ال نستطيع اليوم شراء نظارة جديدة
ه ــو ب ــأم ـ ّـس ال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا ألنـ ــه غ ـيــر ق ــادر
عـلــى املـشــي جـيـدًا بسبب عـجــزه عــن الــرؤيــة
بوضوح» .يعمل الحسني ناطورًا ،وتحاول
زوجته مساندته عبر تنفيذ أعمال تنظيف
في امل ــدارس ،علمًا أن ابنهما الثاني يعاني
إعاقات جسدية ،في حني أن قدراته
أيضًا من
ٍ
العقلية سليمة ،وهو متفوق في املدرسة.
مــن جـهـتــه ،يــؤكــد ج ــواد مـشـ ّـرفـيــة ،صاحب
أح ــد م ـحــال ال ـن ـظــارات الـطـبـيــة والـعــدســات
الــاصـقــة ،أن حــركــة الـبـيــع تــراجـعــت بشكل
حاد منذ بدء األزمة ،وتوقفت في شكل شبه
كامل مــؤخـرًا .ويـقــول ل ـ «الـعــربــي الجديد»:
حاولنا الحفاظ على أسـعــار معقولة عبر
اع ـت ـمــاد سـعــر ص ــرف أق ــل م ــن املـ ـت ــداول في
ال ـســوق الـ ـس ــوداء ،لـكــن االرت ـف ــاع الجنوني
لـ ـل ــدوالر يـمـنـعـنــا م ــن مــواص ـلــة ه ــذا األم ــر،
فــالـنـظــارات الطبية الـتــي يبلغ ثمنها 100
ً
دوالر مـثــا ،وحــددنــا ثمنها بمبلغ محدد
بالليرة اللبنانية ،سترتفع قيمتها حكمًا
كلما تصاعد سعر الصرف».
ُ
ويشير جواد إلى أن «الطلب زاد على صيانة
َ ُ
وإص ــاح ال ـن ـظــارات الـقــديـمــة ،وم ــن كـســرت
نظارته يعجز عن شــراء أخــرى جديدة .من
هـنــا ن ـعـ ّـرض أن ــواع ــا رخـيـصــة ي ـكــون فيها
الكادر هش وقابل لالنكسار ،وسعره نحو
 180أل ــف لـيــرة لبنانية (نـحــو  10دوالرات
بحسب سعر الصرف في السوق السوداء)،
ُ
وتضاف إليه كلفة الزجاج بحسب درجات
ضعف النظر ونوعية الزجاج املستخدم».
ّ
ويتحدث جواد عن الكلفة املرتفعة للعدسات
الــاصـقــة ،التي تناهز  10دوالرات ،مشي ّرًا
إلــى أنــه «يجب تغييرها شهريًا لئال تؤثر
سلبًا على العني والنظر» .وفي خضم هذا
النوع من الحاالت الصعبة ،تكشف طالبة
جــام ـعـ ّـيــة طـلـبــت ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن اسـمـهــا
ّ
التبرع بنظارات قديمة لم تعد
أنها تنوي
تحتاج إليها .وتقول لـ «العربي الجديد»:
ّ
«ل ـع ــل م ـب ــادرت ــي امل ـتــواض ـعــة تـلـهــم آخــريــن
َ
ملساعدة من هم في حاجة إلى نظارات ،أو
أي أجهزة سمعية وبصرية».
وجع آخر
لألسنان
ٌ

ج ـ ّـوم ــان ــة (اسـ ــم م ـس ـتـعــار ل ـس ـيــدة لـبـنــانـيــة
فــضـلــت ع ــدم كـشــف هــويـتـهــا) ،تـعــانــي منذ
فتر ٍة طويلة من ألم في أسنانها وصعوبة
ف ــي املـ ـض ــغ ،ب ـع ــدم ــا ق ـل ـعــت ك ــل أض ــراس ـه ــا
واثـ ـن ــن م ــن أس ـن ــان ـه ــا .ت ـ ــروي ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي

صدمة في الكويت :التعليم يهوي إلى «األميّة»
الكويت ـ خالد الخالدي

كـشـفــت ت ـقــاريــر ج ــرى تـســريـبـهــا ع ــن لـجــان
ل ـل ـم ـت ــاب ـعــة وال ـ ــرص ـ ــد فـ ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة إح ـ ـصـ ــاءات ص ــادم ــة ت ـش ـيــر إلــى
انهيار كامل للتعليم في املرحلة االبتدائية،
بتأثير االنقطاع عن الحضور إلى املــدارس
خ ــال ف ـت ــرة اإلجـ ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة امل ـش ــددة
ملــواجـهــة فـيــروس كــورونــا فــي األشـهــر ال ــ18
املــاضـيــة ،وإغ ــاق امل ــدارس وحصر التعليم
فـ ــي نـ ـظ ــام الـ ـت ــدري ــس عـ ــن بـ ـع ــد .وأش ـ ـ ــارت
اإلحصاءات إلى أن  30في املائة من تالميذ
الـ ـصـ ـف ــوف الـ ـث ــاث ــة األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـيــم
االبتدائي ال يعرفون «طريقة اإلمساك بقلم
وك ـت ــاب ــة أس ـمــائ ـهــم وتـهـجـئـتـهــا .أمـ ــا بــاقــي
التالميذ فمستوياتهم ضعيفة».
وي ــرى أس ــات ــذة تــربــويــون واخـتـصــاصـيــون
تربويون أن التعليم في الكويت «هوى إلى
مــرحـلــة األم ـي ــة» ،وأن امل ـ ــدارس تـحـتــاج إلــى
تــدخــل ســريــع وعــاجــل ملـحــو أمـيــة التالميذ
ف ــي امل ــراح ــل االب ـتــدائ ـيــة وال ــذي ــن ع ــان ــوا من
اإله ـم ــال ط ــوال عــامــن بـسـبــب ع ــدم مالئمة
ال ـت ـع ـل ـي ــم عـ ــن ب ـع ــد لـ ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا أن ـهــم
ي ـح ـتــاجــون إل ــى إش ـ ــراف م ـبــاشــر ل ــم يــوفــره
بعض األهــالــي الــذيــن ألـقــوا كــل الـعــبء على
امل ـع ـل ـم ــن املـ ــوجـ ــوديـ ــن خـ ـل ــف الـ ـش ــاش ــات.
ويطالب الباحث التربوي وخبير املناهج
حمزة الخياط الــذي يعد أحــد أشهر وجوه
الحقل التعليمي في الكويت ،وزارة التربية
بضرورة وقف العمل باملناهج الحالية ملدة
شهرين بالنسبة إلــى الصفوف االبتدائية
األولــى ،والبدء في تحديد مستوى األطفال
في القراءة والكتابة تمهيدًا لتدشني منهج
تأسيسي خــاص بتعليم التالميذ الـقــراءة
والـكـتــابــة م ـجــددًا يطبق فــي شـكــل منفصل
عن املناهج الحالية« ،كي يتعلموا ما فاتهم،
ويلحقوا بركب املتعلمني».
من جهته ،يدعو املعلم ومساعد مدير إحدى
امل ــدارس عبد الرحمن الـجــاســر ،فــي حديثه
لـ«العربي الجديد» ،إلــى أن «تتدخل وزارة
التربية بسرعة إلنهاء األزمــة الحالية عبر
تعليق املناهج وفرض حال الطوارئ ،ألننا
أمام ّ
أمية حقيقية يحتاج التالميذ فيها إلى
عملية إنقاذ .واألزمة ال تتعلق فقط باملرحلة
االبتدائية ،بل تمتد إلى املتوسطة والثانوية
إذ إن نسبة كبيرة من تالميذ الصف العاشر
ال ت ـع ــرف كـيـفـيــة تـهـجـئــة األسـ ـم ــاء بــالـلـغــة
اإلنكليزية ،رغــم أنها مدرجة في دراستهم
م ـنــذ ت ـســع سـ ـن ــوات .وي ـق ــول مـعـلــم املــرحـلــة
امل ـتــوس ـطــة ف ــي إحـ ــدى املـ ـ ــدارس الـحـكــومـيــة
ظاهر الشمري لـ«العربي الجديد»« :ليست
أزمــة مستويات التالميذ جــديــدة بالكامل،
فـ ـه ــي ت ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة م ـ ــا قـ ـب ــل وب ـ ــاء
كــورونــا ،لكن التعليم عــن بعد فــاقــم األزمــة

كثيرا ،والخلل موجود في املناهج وآليات
التطبيق ،فتعليمات وزارة التربية تجعل
املعلمني ينشغلون بتطبيقات وبــرامــج ال
تهم التالميذ فــي الحقيقة ،وال تـنــدرج في
ق ـلــب م ـه ـمــات ـهــم الــوظ ـي ـف ـيــة األس ــاس ـي ــة في
تعليم التالميذ ودعم تأسيسهم .وهنا كيف
يمكن أن أقـ ّـيــم نشاطات التالميذ ،فــي حني
يوجد جزء كبير منهم خارج عملية التعليم
بسبب عدم قدرتهم على القراءة أو الكتابة
بشكل صحيح».
ويلقي الشمري بمسؤولية هذه الحال أيضًا
على قسم كبير من األهالي يرفض استيعاب
أن التلميذ يحتاج إلى االهتمام والتشجيع
في املنزل ،وأن املدرسة ليست نهاية التعليم،

تعد الكويت األكثر إنفاقًا
على التعليم بميزانية
 6.2مليارات دوالر

ب ــل ب ــدايـ ـت ــه ،خ ـص ــوص ــا أن عـ ــدد ال ـتــام ـيــذ
فــي الفصل الــواحــد كبير ،وأن مستوياتهم
تختلف بحسب الذكاء ودرجة االهتمام».
ويؤكد أن الحديث عن «مشكلة لدى تالميذ
امل ــرح ـل ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ال ي ـع ـ ّـب ــر ع ــن الـحـجــم
الحقيقي للمشكلة وخـطــرهــا ،فــأنــا ّ
أدرس
ت ــام ـيــذ ف ــي ال ـص ــف ال ـ ـسـ ــادس ال ي ـعــرفــون
طــري ـقــة ال ـك ـت ــاب ــة .وال ي ــوج ــد ل ـج ـنــة لبحث
مصير ه ــؤالء ،علمًا أن أحــدهــم أبلغني أنه
يتواصل مع أصدقائه عبر هاتفه املحمول
باستخدام الصوت فقط ،وأنا ال أعلم كيف
وافـ ــق امل ــدرس ــون ال ــذي ــن أش ــرف ــوا ع ـلــى هــذا
التلميذ في املرحلة االبتدائية على ترفيعه
إلى املرحلة املتوسطة».
مــن جهته ،يصف املعلم والـنــاشــط التربوي
ومنسق مـبــادرة «معلمون متطوعون» بدر
ب ــن غـيــث ال ــوض ــع بــأنــه «ك ــارث ــي ف ــي املــرحـلــة
االبتدائية» ،مشيرًا إلى أن التالميذ يعانون
م ــن ض ـعــف ك ـب ـيــر ف ــي امل ـ ـهـ ــارات األس ــاس ـي ــة،
وتلك الخاصة بالتواصل االجتماعي ،علمًا
أن تالميذ الصفني الثاني والثالث فوجئوا
بالوضع ،ألنهم لم يشاهدوا مدرسة منذ أن

تلميذات االبتدائي دُ هشن من المدرسة (ياسر الزيات /فرانس برس)

كانوا في مرحلة رياض األطفال .وفي خطوة
شخصية ،أوقفت معلمة املرحلة االبتدائية
ري ـ ــم املـ ـطـ ـي ــري تـ ــدريـ ــس امل ـن ـه ــج ال ـح ـكــومــي
لتلميذاتها ،وباشرت تدريس منهج «القاعدة
الحلبية» لتعليمهن اللغة العربية .وتوضح
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :ل ــو اقـتـصــر تعليمهن
على املنهج الحكومي فلن يفهموا شيئًا ،ألنه
متقدم بالنسبة إلــى طالبات الصف الثالث
االبتدائي ،علمًا أن بعضهن ال يعرف القراءة،
وحـتــى أس ـمــاء ال ـحــروف بسبب التعليم عن
بعد الذي نجح فيه كل التالميذ».
وتـشــدد املـطـيــري على أن التعليم عــن بعد
ل ــم يـسـمــح لـلـمـعـلـمــن بـمـعــرفــة املـسـتــويــات
الحقيقية للتالميذ .أما العودة إلى مقاعد
ال ــدراس ــة «فــأحــدثــت صــدمــة كـبـيــرة وهائلة
لــدى مـســؤولــي وزارة الـتــربـيــة ،فحتى أشد
املتشائمني لم يتوقعوا بلوغ هذا الحد من
التدهور املعرفي».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إيكولوجيا

انعكاسات التأجيل
المؤجلة بسبب ارتــفــاع كلفة العالج سلبًا على
تنعكس الــحــاالت
ّ
الصحة البدنية والعقلية .ومن التداعيات السلبية لتأجيل عالج األسنان
ومشكالت اللثّة تحديدًا ،انعدام القدرة على المضغ جيدًا ،ما يتسبّب
بآالم وانتفاخ في المعدة قد تؤدي إلى مشكالت ُسمنة ،وإلى عجز
عن تناول بعض أنواع الطعام.

ال ـ ـجـ ــديـ ــد» أن ـ ـهـ ــا ّ
أجـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـ ــاج أس ـن ــان ـه ــا
ّ
وأضراسها حتى تتحسن أحوالها املادية،
ثــم أخـبــرهــا أحــدهــم عــن أن الكلفة معقولة
في عيادات كلية طب األسنان في الجامعة
اللبنانية ،سواء على صعيد عالج وترميم
األسنان املكسورة أو تركيب الجسور .لكن
عـيــادات الكلية أغلقت أبــوابـهــا مــع انتشار
فيروس كورونا ،وال يسمح الوضع املادي
لـجــومــانــة ب ــزي ــارة طـبـيــب أس ـن ــان يحتسب
السعر وفق الدوالر.
تعتبر جومانة ،وهي ّربة املنزل ،أن «األولوية
ال ـي ــوم ه ــي لـتــأمــن ال ـط ـعــام والـ ـش ــراب وسـبــل
عيش العائلة .زوجي سائق تاكسي لم يعمل

زاد الطلب على صيانة
وإصالح النظارات القديمة،
ومن ُ
كسرت نظارته يعجز
َ
عن شراء أخرى جديدة
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ط ـ ــوال أشـ ـه ـ ٍـر ب ـس ـبــب اإلق ـ ـفـ ــال الـ ـع ــام وح ـظــر
الـ ـتـ ـج ـ ّـول ،ف ـك ـيــف أس ـت ـط ـيــع أن أفـ ـك ــر ب ـعــاج
أسناني ،ومن أين سأدفع التكاليف؟» .وتختم
ب ــال ـق ــول« :ل ـيــس لــدي ـنــا إال األمـ ــل واالن ـت ـظ ــار،
ً
أسنانه منذ أشهر
فجارنا مثال انكسر طقم
ّ
وال يزال يأكل بصعوبة على لثته».
ّ
الجراح في طب األسنان
في السياق ،يقول
أن ـ ــدري ـ ــه ال ـ ــدب ـ ــس ،لـ ـ ـ «ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـج ــدي ــد»:
«تقصدنا الـيــوم ال ـحــاالت الـطــارئــة فقط أو
مــرضــى يـمـلـكــون عـمـلــة صـع ـبــة .وف ــي حني
ُيحاسب بعض األطباء مرضاهم وفق سعر
الصرف في السوق السوداء .حاولت الحفاظ
أسعار مقبولة منذ بداية األزمة ،لكنني
على
ُ ٍ
ـررت العتماد سعر أعلى الحقًا ألننا
اضـطـ
نشتري األدوية واألجهزة الطبية بالدوالر،
وال ـت ـج ــار ال ي ــرح ـم ــون وال ي ـس ـم ـحــون لنا
بالتقسيط كما في السابق» .ويلفت الدبس
إلى أن «عمليات زرع األسنان أو تجميلها
ً
وتنظيفها ،يـجــري تأجيلها حــالـيــا .وبــدال
من زرع األسنان يطلب املريض تركيب طقم
أسنان متحرك ،في حني أن الخطورة تتمثل
فــي اسـتـخــدام الـبـعــض م ــواد زه ـيــدة الثمن
تتسبب في تأثيرات صحية سلبية».

«طق الرطرط»
محمد أحمد الفيالبي

كان لجدتي مثل الكثير من النساء املسنات في السودان ،وربما في عدد
من الدول األفريقية ،وحول العالم اهتمام خاص بـ«بخور اللبان» .كنا في
طفولتنا نغافلها اللتقاط تلك القطع البلورية ذات الطعم الــاذع والنكهة
اللطيفة ،فنبقي العلكة بني فكينا لفترات تطول ،ال كما يحدث حني نتناول
بلورات الصمغ التي سرعان ما تذوب ويختفي أثرها.
ُ
أما ما يجمع بني بلورات الصمغ واللبان ،فهو أن مصدرها جروح تحدث
باحتراف في سيقان بعض أنــواع األشـجــار .ويطلق على شجرة اللبان
(الكندر) ،أو اللبان املقدس ،و«البوسويلية املقدسة» .وفي بعض مناطق
السودان نقول «الرطرط» .وهي شجرة شوكية ال يزيد طولها على ذراعني،
تنبت في الجبال ،إذ تنتشر بصورة كبيرة في املناطق الجبلية كالبحر
األحمر وجبال النوبة وجبل مرة .ويقول أحد أبناء منطقة مكجر في والية
وسط دارفور إنها تشكل  60في املائة من الغطاء الغابي هناك.
ويؤكد الخبراء أن شجرة اللبان حظيت عبر األزمــان بحضور تاريخي
هائل ،جعل منها جسرًا للتواصل بني حضارات العالم القديم قبل أكثر
من  7آالف سنة .وألجلها ،تحركت القوافل التجارية في مسارات شاقة
عبر الدول .ويصل متوسط إنتاج الشجرة الواحدة إلى عشرة كيلوغرامات
تقريبًا من الثمار .ضرب أشجار اللبان ليس عملية عشوائية ،إذ يحتاج
إلى مهارة فنية خاصة ويد خبيرة ،وتختلف الضربات من شجرة إلى
أخــرى بحسب الحجم ،ويستمر موسم الحصاد ملــدة ثالثة أشهر .ففي
أوائل إبريل /نيسان من كل عام ،ومع بداية ارتفاع درجات الحرارة ،يبدأ
املشتغلون بجمع الثمار ،و«تجريح» الشجرة في مواضع متعددة.
ويسمي البعض الضربة األولى بـ «التوقيع» ،وهي كشط القشرة الخارجية
ألع ـضــاء ال ـش ـجــرة وجــذع ـهــا ،ويـتـلــو ه ــذه ال ـضــربــة ن ـضــوح ال ـســائــل ذي
اللون الحليبي ،واللزج كما الصمغ ،وسرعان ما يتجمد فيتركونه هكذا
ألسبوعني قبل حصاده .ثم تأتي عملية التجريح الثانية ،ذلك أن النوعية
ً
في هذه املرة ال تكون بنفس القدر من جودة سابقتها ،فضال عن كون
الـكـمـيــات املنتجة منها ال تـضــاهــي تـلــك .وكـمــا شكلت الـغــابــات مصدر
عيش لقطاع واسع من املواطنني ،ومن بينها شجرة الرطرط التي أضحت
حمايتها واح ــدة مــن املشكالت املعقدة نسبة لضعف الــوعــي املجتمعي
وهجمات االستثمار األعمى .وألن «طــق الــرطــرط» عملية دقيقة ،فــإن أي
خطأ فيه يتسبب بموت الشجرة .ويتردد أن ما لحق بأشجار الرطرط
من أضــرار منذ بدء االستثمار فيها عام  2017من جــراء الطق الخاطئ
يصل إلى فقدان  90في املائة منها .هذا األمر دعا عددًا من الناشطني في
منطقة وسط دارفور للدخول في اعتصام أليام طويلة بهدف لفت األنظار
إلى املخاطر التي تحدق بمورد طبيعي مهم للمنطقة ،وجاءت االستجابة
بعد  9أيام بإصدار قرار يقضي بوقف عمليات الطق الخاطئة .فهل يلتفت
املسؤولون إلى أهمية نشر الوعي ،وتدريب السكان املحليني على الطرق
السليمة للطق ،حفاظًا على ما تبقى من هذا املورد املهم؟
(متخصص في شؤون البيئة)

«إبني» حملة أردنية لألشخاص ذوي اإلعاقة
تحت شعار «التأهيل
طريق التمكين» انطلقت
حملة «إبني» في األردن
لتُعنى بشؤون األشخاص
ذوي اإلعاقة
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

ت ـس ـعــى ح ـم ـلــة «إبـ ـن ــي» ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا أش ـخــاص
ـال ونشطاء حقوقيون في األردن،
ذوو إعاقة وأهـ ٍ
إل ــى املـطــالـبــة بتفعيل الـقــانــون ال ــذي يـنـ ّـص على
تــأمــن ال ـخــدمــات الـعــاجـيــة والـتــأهـيـلـيــة الطبية
لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مجاني ،وأبرزها
خ ــدم ــات الـ ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي وك ــذل ــك ال ــوظ ـي ـف ــي،
ّ
واملـتـعــلــق بــالـنـطــق والـسـمــع وال ـع ــاج الـسـلــوكــي.
فالتكاليف الـ ّتــي يـتـكـ ّـبــدهــا األه ــال ــي مــرتـفـعــة مع
ح ـصــريــة ت ــوف ــره ــا ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص .ويـبـلــغ
ع ــدد األشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة ف ــي األردن نحو
مليون شخص ،أي ما نسبته نحو  13في املائة
من إجمالي عــدد السكان ،وفقًا لبيانات التعداد
السكاني األخير لعام  .2015ويكفل قانون حقوق
األش ـ ـخـ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة لـ ـع ــام  2017تــأمـيـنــا
ً
صحيًا شامال لهؤالء ،يشمل الخدمات العالجية
ّ
والتأهيلية وكل أدوات أو معينات املساعدة.
يقول املتحدث اإلعالمي باسم الحملة أنس ضمرة
ّ
لـ«العربي الـجــديــد» إن «الحملة تطالب بتفعيل
مـ ــواد ال ـق ــان ــون ال ـت ــي تـكـفــل ال ـخ ــدم ــات الـعــاجـيــة
والـتــأهـيـلـيــة ،مل ــا لـهــا م ــن ان ـع ـكــاســات عـلــى حـيــاة
األشـخــاص ذوي اإلعــاقــة واندماجهم فــي الحياة
اليومية ،لجهة التعليم والعمل وممارسة حياتهم
باستقاللية تــامــة ،فيصير ه ــؤالء بــذلــك منتجني
ّ
وفاعلني في مجتمعاتهم ،في ظل مجتمع يحمي
وي ــداف ــع ع ــن ح ـق ــوق األشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة».
ويــوضــح ضـمــرة ،وهــو شقيق ّمصابة بمتالزمة
ّ
داون (ت ـثــلــث الـصـبـغــي  ،)21أنـ ــه «ب ـع ــد تحقيق
ص ـحــافــي اسـتـقـصــائــي ح ــول تـعـلـيــم األش ـخــاص
ذوي اإلعاقة واملشكالت التي تواجههم لاللتحاق
باملدارسّ ،
تعرفت إلى مجموعة من األهالي ،منهم
الناشط في هذا املجال مصطفى دنو».
ّ
ويــرى ضمرة ّأن «القوانني في األردن ّ
جيدة لكن
املشكلة في التطبيق .ومواجهة التحديات التي
تقف أمام األشخاص ذوي االعاقة تبدأ بالصحة
ُ
ّ
ثم التعليم فالعمل .وقد طرحت فكرة العمل على
هذه املوضوعات لتتبلور بعد ذلك حملة إبني».
ّ
أهال كثيرين حول
يضيف أن «التواصل جرى مع
ٍ
ّ
حاجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتم االتفاق مع
ّ
األغـلـبـيــة عـلــى أن ال ـحــق فــي الـصـحــة والـخــدمــات
ال ـتــأه ـي ـل ـيــة ه ــو األهـ ـ ــم .ب ــال ـت ــال ــيُ ،وضـ ـع ــت خطة

عـمــل للحملة ،واملـطـلــب األه ــم فيها واض ــح وهــو
جلسات تأهيل وعــاج لألشخاص ذوي اإلعاقة
بما يتوافق مــع النصوص القانونية املــوجــودة.

اجتمعوا تحت شعار «التأهيل طريق التمكين» (حملة إبني)

نحو مليون أردني هم
من األشخاص ذوي اإلعاقة
أي  % 13من السكان
ُ
ّ
وأوصلت الخطة إلى املجلس الوطني لألشخاص
ّ
ذوي االعـ ــاقـ ــة ال ـ ــذي رح ـ ــب ب ــال ـف ـك ــرة ودع ـم ـه ــا،
ّ
خ ـصــوصــا أن امل ـط ــال ــب ح ـقــوق ـيــة ع ــام ــة ولـيـســت
ّ
ّ
ش ـخ ـص ـيــة» .ل ـكــن ض ـمــرة يـلـفــت إل ــى أن «ال ـف ـكــرة
ُ
ّ
يتشجع لها
طــرحــت فــي خــال أزمــة كــورونــا ولــم
وزيـ ــر ال ـص ـحــة األس ـب ــق س ـعــد ج ــاب ــر .وب ـع ــد ذلــك
استمرت املحاوالت للتواصل مع الوزير الالحق
نــذيــر ع ـب ـيــدات ،وق ــد ت ـ ّـم لـقــاء بــالـفـعــل بـيـنــه وبــن
األهــالــيُ .طــرحــت الفكرة على عـبـيــداتّ ،إل ّأن ّ
أي
ّ
تطور لم يحدث في املوضوع ،ولم يتم التواصل
القائمني على الحملة».
الحقًا مع
ّ
ويتابع ضمرة أنــه «بعد ذلــك ،كان هناك تواصل
مــع ّوزي ــر الـصـحــة الـحــالــي ف ــراس ال ـه ــواري الــذي
ت ـب ــن ــى امل ـط ـل ــب وتـ ـف ــاع ــل ب ـش ـك ــل إيـ ـج ــاب ــي م ـعــه.
وعندما سأل عن التفاصيلّ ،
قدمنا له السيناريو
ّ
املعد والخطط الالزمة .فقد اقترحت الحملة بدء
ّ
العمل في العاصمة عمان ،نظرًا إلى وجــود عدد
ّ
املؤهلة فيها ،مــن بينها مــراكــز ّ
عمان
مــن املــراكــز
ُّ
والقويسمة ووادي السير الشاملة .واتفق على أن

ّ
تكون البداية من مركز وادي السير املؤهل بيئيًا
الستقبال األشـخــاص ذوي اإلعــاقــة والقريب من
ّ
وسائل املواصالت» .ويوضح أن «الحملة اختارت
املراكز الصحية الشاملة لتقديم الخدمات ،نظرًا
إل ــى انـتـشــارهــا الـجـغــرافــي فــي ال ـبــاد .فـثـ ّـمــة 114
ً
مركزًا صحيًا شامال تابعًا لوزارة الصحة تنتشر
فــي ّمـعـظــم امل ـنــاطــق ،األم ــر ال ــذي يـقـلــل مــن أعـبــاء
الـتـنــقــل وتكاليفه عـلــى األش ـخــاص ذوي اإلعــاقــة
ّ
الشاملة
وأهــال ـي ـهــم .كــذلــك ،ف ــإن مــراجـعــة امل ــراك ــز
ّ
ُ
تبعد الوصمة االجتماعية والتنميط عن متلقي
الخدمة ،إذ هي ّ
تقدم خدماتها لجميع املواطنني
ول ـي ــس ل ــأش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة ف ـق ــط ،وبــذلــك
ُ
تكسر الحواجز النفسية».
ّ
وفي  23أغسطس/آب املاضي ،وقع املجلس األعلى
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووزارة الصحة
ّ
وحـمـلــة «إب ـن ــي» م ــذك ــرة تـفــاهــم لتسهيل وصــول
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات التأهيل في
املراكز الصحية الشاملة ،وبموجبها سوف ُي َّ
جهز
املركز الصحي بيادر وادي السير الشامل كمركز
نموذجي لتقديم الخدمات التأهيلية لألشخاص
ذوي اإلعــاقــة قـبــل نـهــايــة الـعــام ال ـج ــاري .وتـنـ ّـص
ّ
املذكرة على رصد املخصصات املالية الالزمة من
ضمن مــوازنــة وزارة الصحة لـعــام  ،2022بهدف
ً
تهيئة وتجهيز  12مــركـزًا صحيًا شــامــا بواقع
ّ
مــركــز صحي واح ــد فــي كــل محافظة ،وبـعــد ذلك
يصير املــوضــوع جــزءًا مــن ميزانية وعمل وزارة
الصحة في مراكزها الشاملة.
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علوم وتكنولوجيا

معدن سائل :حل بديل ألزمة المناخ
خالل أيام ينعقد مؤتمر
األمم المتحدة للتغير
المناخي  ،2021لبحث
االحترار العالمي وسبل
المعالجة
هشام حدانة

بـيـنـمــا تـكــافــح ج ـهــات لـلـحــد من
انـ ـبـ ـع ــاث ــات غـ ـ ــاز ثـ ــانـ ــي أك ـس ـيــد
ً
ال ـكــربــون ،ي ــدرس آخ ــرون حـلــوال
بديلة ألزمة املناخ .إنهم يسعون إلى التقاط
ثاني أكسيد الكربون املنبعث من السيارات
أو املصانع ،وتحويله إلى منتجات مفيدة.
هذا ما يقترحه باحثون أستراليون حاليًا،
باعتمادهم على خصائص معدن سائل.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ــوفـ ــر بـ ـع ــض الـ ـط ــرق
للمعالجة ،غير أنـهــا مــا زال ــت بحاجة إلى
تـحـســن ،وه ــو مــا دف ــع بعلماء مــن جامعة
نـيــو سـ ــاوث وي ـل ــز بــأسـتــرالـيــا إل ــى تقديم
ح ـلــول ج ــدي ــدة .ل ـقــد ط ـ ــوروا طــري ـقــة فـعــالــة
وغ ـي ــر مـكـلـفــة الل ـت ـق ــاط غـ ــاز ث ــان ــي أكـسـيــد
الـ ـك ــرب ــون امل ـن ـب ـع ــث ،ث ــم ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى غ ــاز
األكسجني ولوحيات من مادة الكربون ذات
قيمة اقتصادية ،والتي يمكن استخدامها

في تصنيع البطاريات ،أو في مجال البناء
أو صـنــاعــة ال ـط ــائ ــرات .وبـفـضــل اسـتـعـمــال
م ـع ــدن س ــائ ــل ،يـمـكــن ال ـح ـص ــول ع ـلــى هــذه
التفاعالت في درجة حرارة الغرفة تقريبًا.
هذا املعدن هو الغاليوم ( ،)Gaتم اكتشافه
في عام  1875من قبل الكيميائي الفرنسي
بول إيميل ليكوك دي بواسبودران ،ويتميز
بخاصية االنصهار عند درجة تبلغ 29.76
مـئــويــة ،كـمــا يمكنه أن يصبح ســائــا عند
وضعه في راحة اليد!
واخ ـت ـبــر ال ـبــاح ـثــون طــريـقـتـهــم ف ــي مـفــاعــل
صغير يتسع لـ 2لتر ونصف ،حيث احتوى
عـلــى مــزيــج م ــن ال ـغــال ـيــوم/ف ـلــوريــد الفضة
بنسبة سبعة إلــى واحــد .وأثبتت التجربة
القدرة على معالجة  0.1لتر من غــاز ثاني
أكسيد الكربون في الدقيقة.
ً
ويمكن اعتبار هذه النتيجة إيجابية .أوال،
ألن الطريقة تستهلك القليل من الطاقة230 :
كـيـلــووات ســاعــة لكل طــن مــن ثــانــي أكسيد
الكربون املعالج .وثانيًا ،ألنها فعالة بنسبة
 ،92%كما أن كفاءة املفاعل لم تتدهور خالل
الـشـهــر ال ــذي اسـتـمــرت فـيــه ال ـت ـجــارب .وكــل
ذلك بكلفة هامشية بلغت حوالي  50دوالرًا،
باحتسابها إلــى متوسط سعر الطاقة في
الــواليــات املتحدة فــي عــام ُ - 2021لكل طن
َ
من ثاني أكسيد الكربون املـعــالــج .ويصف
ال ـبــاح ـثــون ه ــذه الـكـلـفــة بــأن ـهــا «تـنــافـسـيــة
بشكل استثنائي».
وم ــن بــن التطبيقات الصناعية للطريقة

انبعاثات المنشآت الصناعية سبب رئيسي لتفاقم أزمة تغيير المناخ ()Getty

الجديدة ،محاولة استعادة ثاني أوكسيد
ً
الكربون من غازات عادم السيارات ،وصوال
إلى معالجة انبعاثات املنشآت الصناعية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن استغالل األلواح
الـ ـك ــرب ــونـ ـي ــة املـ ـنـ ـتـ ـج ــة ل ـت ـص ـن ـي ــع أقـ ـط ــاب
كـهــربــائـيــة لـلـبـطــاريــات أو أل ـيــاف الـكــربــون

عالم االبتكار

أخف نظارة تدعم الواقع االفتراضي

شريحة إلكترونية لعالج االكتئاب
يـعـتـبــر االك ـت ـئ ــاب م ــن ب ــن أك ـثــر االض ـط ــراب ــات الـنـفـسـيــة ش ـيــوعــا ،وب ـح ـســب آخــر
اإلحـصــائـيــات ،يعاني أكـثــر مــن  300مليون شخص فــي جميع أنـحــاء العالم من
اضطرابات االكتئاب بدرجات متفاوتة .ويــؤدي هذا املــرض إلى انتحار أكثر من
 800ألف شخص كل سنة ،ومع تزايد حاالت االنتحار في العالم ،يسعى باحثون
إلى ابتكار طرق حديثة لتشخيص وعالج االكتئاب.
جامعة كاليفورنيا على تطوير شريحة ُ يمكن
وفي هذا السياق ،يعمل باحثون في
ُ
استخدامها في عالج حاالت االكتئاب املستعصية .وحسب الدراسة التي نشرت
في مجلة «نيتشر» الطبية ،قــام الباحثون بــزرع الشريحة في دمــاغ امــرأة تدعى
سارة ،وتبلغ من العمر  36سنة تعاني من اكتئاب مزمن على مدى خمس سنوات.
وتــوصــل الباحثون إلــى وج ــود مستويات عالية مــن النشاط فــي جــزء معني من
ُ
اللوزة الدماغية كانت تنذر ببدء حالة من االكتئاب الشديد ،ولهذا السبب قاموا
ب ــزرع جـهــاز تحفيز عصبي وإعـ ــداده إلرس ــال نبضة كهربائية صغيرة فــي تلك
املنطقة عند كشفهم عن مستويات عالية من النشاط املرتبط بأعراض االكتئاب.
وفي هذا الصدد ،قالت الباحثة املشاركة في الدراسة «كاثرين سكانجوس»« :قمنا
بتحفيز منطقة تسمى املخطط البطني باستخدام نبضات كهربائية صغيرة،
وأدى هذا األمر إلى القضاء على شعور املريضة باالكتئاب».
وتعمل الشريحة على إصدار  300نبضة كهربائية في اليوم ،وال تشعر سارة بهذه
ّ
ثوان لكل نبضة .وتتوقف الشريحة عن إصدار أي
النبضات التي تستمر ملدة ست
ٍ
نبضات في الليل ألنها تؤدي إلى الشعور بالطاقة واليقظة ،ما قد يتعارض مع
قدرة املريض على النوم.
وقام الفريق الباحث بإشراك مريضني آخرين في التجربة ،ومن املرتقب أن تشمل
االختبارات عددا أكبر من املرضى .هذه العملية مكلفة للغاية وتتطلب أسابيع من
الضبط الدقيق ،ويومًا بأكمله إلجراء الجراحة ،لذلك ّ
يعد هذا األمر مناسبًا فقط
ألولئك الذين فشلت لديهم العالجات األخرى.

بساط حمام ذكي
لقياس المؤشرات
الصحية

كـ ـشـ ـف ــت شـ ــركـ ــة Baracoda Daily
 Healthtechعن بساط ذكي قادر على
قياس املؤشرات الصحية ،واستخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي لتحديد
هوية الشخص الذي يقف فوقه ،من
خالل تحليل حالة ووضعية الجسم
وطــريـقــة ال ــوق ــوف .وأطـلـقــت الشركة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة اس ـ ـ ــم  BBalanceع ـلــى
البساط الذي يقيس الــوزن ،ومؤشر
الكتلة ،ووضعية الوقوف والتوازن،
ومــؤشــرات الحالة الصحية العامة.
كما يقترح على املستخدم تمرينات
ريـ ــاض ـ ـيـ ــة ت ـ ـنـ ــاسـ ــب ش ـ ـكـ ــل وه ـي ـئ ــة
ج ـســم امل ـس ـت ـخــدم ،وذلـ ــك بــاالعـتـمــاد
عـلــى  4000نقطة لـقـيــاس حساسية
ال ـض ـغ ــط أث ـ ـنـ ــاء وق ـ ـ ــوف امل ـس ـت ـخــدم
فوقه .ويدعم بساط  BBalanceتقنية
البلوتوث والواي-فاي .كما أنه قادر
ع ـلــى االتـ ـص ــال بـتـطـبـيــق مخصص
لهواتف أندرويد و .iOSحيث يرسل

عالية األداء مثل تلك املوجودة في الطائرات
أو في سيارات السباق أو السيارات الراقية.
وأس ــس الـبــاحـثــون شــركــة  ،LM Plusلبناء
نـ ـم ــوذج أكـ ـب ــر ل ـل ـم ـفــاعــل ب ـح ـجــم م ـق ـطــورة
شاحنة ،واالنتهاء من تشغيله في غضون
 15شهرًا.

عالم االتصاالت

كشفت شركة  HTCعــن نـظــارة جديدة
تدعم تقنية الواقع االفتراضي وتتميز
ب ــوزنـ ـه ــا ال ـخ ـف ـي ــف ال ـ ـ ــذي ال ي ـت ـج ــاوز
 189غ ـ ــرام ـ ــا .ك ـم ــا تـ ـح ـت ــوي ال ـن ـظ ــارة
على مـكـبــرات صــوت مدمجة مــزدوجــة
ومـيـكــروفــونــات مــزدوجــة مـتــوافـقــة مع
خاصية إلغاء الصدى والضوضاء.
وأش ــارت الشركة التايوانية ،في بيان
صـ ـح ــاف ــي نـ ـش ــر عـ ـل ــى م ــوقـ ـعـ ـه ــا ،إل ــى
أن ـهــا تـمـكـنــت م ــن خـفــض ال ـطــاقــة الـتــي
تستهلكها الـنـظــارة إل ــى  7.5واط ،ما
ي ـج ـعــل م ــن ال ـس ـه ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام هــاتــف
ذكــي متوافق أو بنك طاقة لتشغيلها.
وال تحتوي الـنـظــارة التي تحمل اسم
 Vive Flowعلى جهاز تحكم عن بعد،
ً
وبـ ـ ـ ــدال مـ ــن ذل ـ ــك ي ـت ــم رب ـط ـه ــا ب ـهــاتــف
ذكــي والتحكم بها باستخدام تطبيق
خ ـ ـ ــاص .ومـ ـ ــن الـ ـخـ ـص ــائ ــص األخ ـ ـ ــرى،
تحتوي النظارة على شاشات مزدوجة
بدقة  1600×1600بكسل تعمل بمعدل
تحديث  75هرتز مــع مجال رؤيــة 100
درج ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى عــدســات تركيز
قــابـلــة للتعديل فــي كــل جــانــب ،بحيث
يمكن للمستخدمني الــرؤيــة بــوضــوح

جديد

دون الحاجة إلى عدسات تصحيحية.
ويمكن للمستخدم االت ـصــال السلكيًا
بــال ـهــاتــف ال ــذك ــي ال ـ ــذي ي ـع ـمــل بـنـظــام
أن ــدروي ــد وب ــث املـحـتــوى مـثــل الـبــرامــج
التلفزيونية واألفــام من املنصات ،مع
إمـكــانـيــة إجـ ــراء م ـحــادثــات ف ــي بيئات
افـتــراضـيــة مــع األص ــدق ــاء عـبــر تطبيق
.VIVE Sync

مواقع جديدة

درونز متخصصة في النمذجة ثالثية األبعاد
أعلنت شركة اليكا جيوسيستمز  Leica Geosystemsعن أول «ماسح ضوئي ليزر ذاتي الحركة»،
وهي طائرة بدون طيار مزودة بجهاز استشعار ليدارُ .
ويطلق عليها اسم  ،BLK2FLYحيث
تستطيع الطيران حــول املباني ملسح كــل زاوي ــة وركــن وإنـشــاء نسخ طبق األصــل افتراضية
للمباني والبيئات الخارجية .وتعتمد  BLK2FLYعلى مستشعر  ،Lidarوهو ماسح ضوئي
ليزري بــزاويــة  360درجــة ،لتحليل البيئة املحيطة وتسجيل كل شــيء في شكل سحابة من
النقاط .وتم تجهيز الطائرة أيضًا برادار وخمس كاميرات لتحديد لون هذه النقاط ،باإلضافة
إلى نظام تحديد املواقع  .GNSSوتعمل الدرونز بطريقة مستقلة ،حيث كل ما عليك فعله هو
اإلشارة إلى املنطقة التي سيتم مسحها ضوئيًا على جهاز لوحي .وتحدد الطائرة مسارها
بالجمع بــن الـلـيــدار والـ ــرادار لتجنب الـعـقـبــات .وتتصل عبر شبكة  Wi-Fiأو بشبكة LTE
للهاتف املحمول ،وتحتوي على بطارية قابلة لإلزالة.

أحمد ماء العينين

يعمل فريق دولي من الباحثني على تطوير
نظام يستخدم الذكاء االصطناعي وتقنيات
التعلم العميق في تشخيص أمراض العيون،
ا ُل ـتــي تـعـتـمــد ف ــي الـتـشـخـيــص عـلــى الـصــور
امللتقطة لقاع العني ،وفــي مقدمتها أمــراض
الـشـبـكـيــة .وتـ ـع ــاون ال ـبــاح ـثــون م ــن جــامـعــة
موناش بأستراليا ،وجامعة صن يات صن
بالصني ،ومركز تونجرين للعيون بالصني،
وج ــامـ ـع ــة م ـي ــام ــي م ـي ـل ــر األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،عـلــى
تطوير النظام الذي يحمل اسم «كير» ،حيث
اعتمدوا على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي

أخبار

تعتزم شركة «فيسبوك» تغيير
اسمها إلى اسم جديد ،األسبوع
المقبل ،بما يعكس تركيزها على
البناء في العالم االفتراضي ،حسبما
ذكر موقع «ذا فيرج» ،مستشهدًا
بمصدر ،معلنًا ّ
أن مارك زوكربيرغ
يعتزم التحدث عن تغيير االسم في
مؤتمر األسبوع المقبل.

الـ ـبـ ـس ــاط الـ ـبـ ـي ــان ــات إل ـ ــى الـتـطـبـيــق
ل ـت ـت ـب ــع اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات ال ـص ـح ـي ــة،
باإلضافة إلى تقديم نصائح عملية
لتحسني الـنـظــام الـغــذائــي وال ـتــوازن
وص ـي ـغــة ال ــوق ــوف .وق ــام ــت الـشــركــة
ال ـن ــاش ـئ ــة بـ ـع ــرض م ـش ــروع ـه ــا عـلــى
منصة التمويل الجماعي ،Kikstarter
حيث نجحت في جمع  37ألف دوالر
في مدة زمنية وجيزة .ومن املرتقب
طرح الجهاز في األســواق األميركية
بسعر  399دوالرا.

الواقع االفتراضي
الستكشاف الفضاء

يعمل بــاحـثــون فــي جامعة «ل ــوزان»
ال ـســوي ـســريــة ع ـلــى ت ـطــويــر تطبيق
م ـف ـت ــوح امل ـ ـصـ ــدر ي ـس ـم ــح بـ ــزيـ ــارات
اف ـت ــراض ـي ــة ل ـل ـك ــون ،ح ـي ــث يـحـتــوي
التطبيق على قــواعــد بيانات تضع
في اعتبارها على األقل  4500كوكب
خــارجــي م ـعــروف ،وع ـشــرات املاليني
مـ ــن املـ ـ ـج ـ ــرات ،وم ـ ـئـ ــات املـ ــايـ ــن مــن
األج ـســام الـفـضــائـيــة ،وأك ـثــر مــن 1.5
مـ ـلـ ـي ــار مـ ـص ــدر ض ــوئ ــي مـ ــن م ـج ــرة
درب التبانة .ويجمع التطبيق الذي
يحمل اسم Virtual Reality Universe
 Projectم ــا يـطـلــق عـلـيــه الـبــاحـثــون
أك ـب ــر م ـج ـمــوعــة ب ـي ــان ــات ف ــي ال ـكــون
لتكوين تصورات بانورامية ثالثية
األبـ ـع ــاد ل ـل ـف ـضــاء .وي ـط ـمــح ال ـفــريــق
الباحث إلــى جــذب مجموعة واسعة
مـ ــن امل ـس ـت ـخ ــدم ــن ،س ـ ـ ــواء ال ـع ـل ـمــاء
الــذيــن يتطلعون إل ــى دراس ــة الـكــون
بــاإلضــافــة إل ــى الـجـمـهــور الـعــريــض
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـع ــى السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف أسـ ـ ــرار
الـكــواكــب وامل ـج ــرات افـتــراضـيــا .وفــي

هــذا اإلط ــار ،يـقــول جــن بــاول كنيب،
مــديــر مختبر الـفـيــزيــاء الـفـلـكـيــة في
جــامـعــة «لـ ـ ــوزان»« :تـعـتـبــر منصتنا
ب ـم ـثــابــة خ ــري ـط ــة اف ـت ــراض ـي ــة يـمـكــن
مشاهدتها مــن خــال أجـهــزة الواقع
االف ـت ــراض ــي .كـمــا تـتـيــح للمستخدم
التعرف على بعض الظواهر املثيرة
الـتــي حــدثــت مـنــذ مــايــن الـسـنــوات،
مـثــل االنـفـجــار العظيم ال ــذي يعتبر
أفـضــل تفسير علمي لكيفية نشوء
ال ـ ـ ـكـ ـ ــون» .وال ي ـ ـ ــزال ال ـت ـط ـب ـي ــق قـيــد
الـتـطــويــر ،ويـمـكــن تشغيل اإلص ــدار
ال ـت ـج ــري ـب ــي ع ـل ــى جـ ـه ــاز كـمـبـيــوتــر
يحتوي على مساحة تخزين ضخمة
ويعمل بنظام ويندوز.

تـســاعــدهــم فــي فـهــم ودراسـ ــة املـ ــرض .كما
ي ـم ـكــن أن ي ــوف ــر ل ـل ـقــاط ـنــن ف ــي امل ـنــاطــق
الـنــائـيــة أداة لتشخيص أم ــراض العيون
بتكلفة منخفضة .ويأمل الباحثون جعل
النظام متاحًا على النطاق الـتـجــاري في
الـصــن ،ويخططون لبناء قــاعــدة بيانات
عاملية تحتوي على صور الفحص بهدف
تدريب النظام على تشخيص املرض بدقة
أكبر ،مهما اختلف عرق أو جنس املريض.
ومن جهة أخــرى ،نجح باحثون من جامعة
«بايلور» األميركية في تطوير تطبيق يعمل
على الهواتف الذكية ،ويتميز بقدرته على
تشخيص سرطان شبكية العني.

أثار إعالن إطالق جمعية تحمل
اسم «تعدد الزوجات» ،في مدينة
أعزاز في ريف حلب الشمالي ،ردات
فعل ساخرة لدى رواد مواقع
التواصل ،على اعتبار أن الفكرة
تنتقص من حقوق المرأة ،وال سيما
في الظروف التي تمرّ بها المنطقة
من مشاكل إنسانية.

كشفت شركة أميركية لألمن
اإللكتروني أن مجموعة قرصنة
يشتبه أنها مرتبطة بالصين
اخترقت شبكات هواتف محمولة
حول العالم ،واستخدمت أدوات
متخصصة للوصول إلى سجالت
المحادثات الهاتفية والرسائل النصية
لدى شركات االتصاالت.

يمض قرار السلطات المغربية
لم
ِ
بفرض اعتماد الجواز اللقاحي
كوثيقة معتمدة من طرف
السلطات الصحية لدخول اإلدارات
الحكومية وشبه الحكومية
والخاصة على خلفية جائحة
كورونا ،من دون أن يثير جدًال ،وسط
انقسام بين مؤيد ومعارض للقرار.

القرصنة وبرامج الفدية :حرب عالمية جديدة
هذا العام ،بلغت القرصنة باستخدام برامج الفدية مستويات قياسية ،ما ُترجم عبر مبالغ المدفوعات الضخمة .هذه األزمة اإللكترونية
المتصاعدة باتت أقرب إلى حرب دولية أبرز أطرافها الواليات المتحدة وروسيا
واشنطن ـ العربي الجديد

الذكاء االصطناعي يشخص أمراض العيون
عـلــى ص ــور تـجـســد الـحــالــة الــواقـعـيــة ملــرض
الشبكية .وتم تدريب النظام على تحديد 14
حــالــة مــن ح ــاالت تـشــوهــات الشبكية األكثر
شيوعًا ،من خالل تحليل أكثر من  207آالف
ص ــورة فــوتــوغــرافـيــة لـقــاع الـعــن باالعتماد
على تقنيات التعلم العميق .وأثبت النظام
قدرته على تشخيص أمراض الشبكية بدقة
مشابهة ألداء أطباء العيون املحترفني.
ويرى الفريق الباحث أن استخدام تقنيات
ال ـت ـع ـل ــم ال ـع ـم ـي ــق س ـي ـس ــاه ــم فـ ــي تـمـكــن
األطـبــاء مــن تشخيص أن ــواع مختلفة من
أمراض الشبكية بدقة أكبر وفي مراحلها
املـبـكــرة ،وتـقــديــم الـبـيــانــات الـتــي يمكن أن
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وســط انـغـمــاس الـعــالــم فــي اإلنـتــرنــت كجزء
أسـ ــاسـ ــي مـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـي ــوم ـ ّـي ــة ،وه ـ ــو مــا
تضاعف إثــر جائحة كــورونــا ،يغرق أيضًا
ّ
تتصد ّرها
في أزمات األمن اإللكتروني التي
ج ــرائ ــم ال ـف ــدي ــة ،والـ ـت ــي أص ـب ـحــت مـصــنـفــة
كـخـطــر ع ـلــى األمـ ــن ال ـقــومــي ف ــي دول حــول
ّ
األميركية،
العالم ،أبرزها الواليات املتحدة
ً
وتضع دوال أخــرى في خانة العدو ،أبرزها
روسيا .األسبوع املاضي ،أعلن تقرير صادر
ّ
األميركية ُأنه في النصف
عن وزارة الخزانة
األول م ــن ع ــام  2021وحـ ــده ،أب ـل ــغ ع ــن 590
مليون دوالر أميركي من املدفوعات املتعلقة
ب ـبــرامــج ال ـفــديــة إل ــى الـسـلـطــات األمـيــركـيــة،
وهو مبلغ يفوق إجمالي ما أبلغ عنه خالل
العقد املــاضــي بأكمله ،مــع انتشار االبـتــزاز
اإلل ـك ـتــرونــي .وق ــال الـتـقــريــر إن الــرقــم أعلى
أيـضــا بنسبة  42فــي املــائــة مــن املبلغ الــذي
كشفت عنه املؤسسات املالية عن عام 2020
بــأك ـم ـلــه ،وهـ ـن ــاك م ــؤش ــرات ق ــوي ــة ع ـلــى أن
التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون باملليارات.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ش ـب ـك ــة إن ـ ـفـ ــاذ الـ ـج ــرائ ــم امل ــال ـي ــة
ف ــي وزارة ال ـخــزانــة إل ــى أن ــه «إذا اسـتـمــرت
االتـجــاهــات الحالية ،فمن املتوقع أن تكون
ق ـي ـمــة ال ـب ــاغ ــات املـتـعـلـقــة ب ـب ــرام ــج ال ـفــديــة
املقدمة في عــام  2021أعلى من تلك املقدمة
في السنوات العشر السابقة مجتمعة».
ت ـ ـح ـ ـ ُـدث عـ ـمـ ـلـ ـي ــات االب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز واالح ـ ـت ـ ـيـ ــال
اإلل ـك ـت ــرون ــي (رانـ ـس ــوم ــوي ــر) ع ـبــر اق ـت ـحــام
شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها،
ً
ُ
ث ــم امل ـطــال ـبــة ب ـفــديــة ت ــدف ــع عـ ـ ــادة بــالـعـمـلــة
املـ ـشـ ـف ــرة ،م ـق ــاب ــل امل ـف ـت ــاح ال ــرق ـم ــي إلعـ ــادة
تشغيل الشبكة .سعت واشنطن إلى اتخاذ
إج ـ ــراءات صــارمــة ضــد االرت ـف ــاع ال ـحــاد في
ال ـه ـج ـمــات ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ف ــرض الـعـقــوبــات
األولـ ــى ض ــد عـمـلـيــة تـبــديــل عـبــر اإلن ـتــرنــت،
حـيــث ق ــام مـشـغـلــون غـيــر شــرعـيــن بتبديل
العملة املشفرة بالنقود .وجذبت الهجمات
األخـ ـي ــرة ع ـلــى خ ــط أن ــاب ـي ــب ن ـفــط أم ـيــركــي
رئ ـي ـســي ،وشــركــة لتعليب ال ـل ـحــوم ،ونـظــام
ال ـبــريــد اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ــدى «مــاي ـكــروســوفــت
إكـسـتـشــايـنــج» ،االنـتـبــاه إل ــى ضـعــف البنية
التحتية األميركية أمام القراصنة الرقميني
الذين يبتزون مبالغ طائلة.
أف ــادت وزارة الخزانة بــأن املحققني وجــدوا
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  150م ـح ـف ـظ ــة عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت
للعمالت املشفرة ،وعبر تحليلها اكتشفوا
ما يقرب من  5.2مليارات دوالر أميركي من
امل ـعــامــات الـتــي يحتمل أن تـكــون مرتبطة
بـ ـم ــدف ــوع ــات ال ـ ـفـ ــديـ ــة .ت ـ ــواج ـ ــه الـ ـش ــرك ــات
واملــؤس ـســات ضـغــوطــا شــديــدة لــدفــع املبلغ
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ل ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا م ـ ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
بياناتها ،ولكن أيضًا للتستر على الهجوم،

حـتــى ال يعلم بــه الـعـمــاء والـسـلـطــات التي
ت ـصــدر ت ـحــذيــرات ص ــارم ــة ب ـعــدم دف ــع امل ــال
للمجرمني .وأشار التقرير الذي يستند إلى
بالغات عن األنشطة املشبوهة التي يتعني
على الشركات املالية تقديمها ،إلــى أنــه من
غ ـيــر ال ــواض ــح م ــا إذا ك ــان االرتـ ـف ــاع عــائ ـدًا
إل ــى زيـ ــادة الــوعــي بــالـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة.
وقــالــت وزارة الـخــزانــة إنــه «مــن املحتمل أن

ضغوط على الشركات
لدفع مبالغ الفدية
والتستر على الهجمات

قادت الواليات المتحدة قمة هدفها توحيد وتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة اإللكترونية (ألكسندر ريومين)TASS/

ّ
تشن هجومًا
وسائل روسية
ذكوريًا على صحافية أميركية

مؤتمر اإلعالم العربي في تونس:
أسئلة المستقبل والتحديات
تونس ـ العربي الجديد

اإلعالم العربي والتحديات املستقبلية كان
ال ـس ــؤال األبـ ــرز فــي مــؤتـمــر اإلعـ ــام الـعــربــي
الذي احتضنته الثالثاء العاصمة التونسية
ون ـظ ـم ــه اتـ ـح ــاد إذاع ـ ـ ـ ــات الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة.
أت ــى املــؤتـمــر فــي إط ــار فـعــالـيــات الـ ــدورة 21
للمهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون الذي
تـحـتـضــن فـعــالـيــاتــه تــونــس مــن  19إل ــى 22
أكتوبر/تشرين األول الحالي.
وان ـق ـس ـم ــت ف ـع ــال ـي ــات امل ــؤتـ ـم ــر إل ـ ــى ثــاثــة
مـحــاور ،أولـهــا «تحديات اإلع ــام العمومي
في ظل انفجار القنوات الخاصة والوسائط
الـ ـج ــدي ــدة» ،وق ــدم ــت ف ـي ــه ثـ ــاث م ــداخ ــات
حــاولــت الـبـحــث فــي ق ــدرة اإلعـ ــام الــرسـمــي
لرفع قدرته التنافسية مع اإلعــام الخاص
ومـ ــع ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي مما
تـطـلــب مــن املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة الرسمية
الـتـفـكـيــر ف ــي ط ــرق ج ــدي ــدة م ــن أج ــل فــرض
نـفـسـهــا ف ــي س ــوق إع ــام ـي ــة م ـف ـتــوحــة بعد
أن ك ــان ــت هـ ــذه الـ ـس ــوق م ـح ـت ـكــرة م ــن قـبــل
امل ــؤس ـس ــات اإلع ــام ـي ــة الــرس ـم ـيــة .وامل ـحــور
الـ ـث ــان ــي ت ـم ـح ــور ح ـ ــول «أزم ـ ـ ــة ال ـص ـحــافــة
امل ـك ـتــوبــة ورؤي ـ ــة مـسـتـقـبـلـيــة» ،وق ــد تـطــرق
املشاركون في املحور إلى الصعوبات التي
تعرفها الصحافة املكتوبة نتيجة تراجع

يعكس هذا االتجاه االنتشار العام املتزايد
للحوادث املتعلقة ببرامج الفدية ،باإلضافة
إلى تحسني الكشف واإلبالغ».
جـ ـ ــاءت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة حـ ـ ــول حـجــم
امل ــدف ــوع ــات امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـقــرص ـنــة ب ـع ــد أن
قـ ـ ــررت أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـش ــري ــن دولـ ـ ــة م ـح ــارب ــة
بــرامــج الـفــديــة جـمــاعـيــا ،خ ــال قـمــة قادتها
واشنطن التي دعت هذه الدول ،واستثنيت

س ــوق اإلع ــان ــات ال ـت ـجــاريــة وت ــراج ــع عــدد
القراء واملنافسة من قبل املواقع اإللكترونية.
لكن املشاركني أكدوا أن مستقبل الصحافة
املـكـتــوبــة لـيــس بــال ـســوء الـ ــذي يــذهــب إلـيــه
الـبـعــض ،حـيــث أك ــد رئـيــس تـحــريــر جــريــدة
«امل ـ ـغـ ــرب» ال ـتــون ـس ـيــة ،زي ـ ــاد ك ــري ـش ــان ،أن
مستقبل الصحافة املكتوبة جيد رغم حدة
املنافسة من قبل املحامل اإلعالمية األخرى
شــري ـطــة تـمـسـكــه بــال ـحــرف ـيــة وامل ـصــداق ـيــة
والتحري الجيد في نقل األخبار واالعتماد
عـلــى الـصـحــافــة االستقصائية باعتبارها
ّ
إضافة نوعية للصحافة املكتوبة تمكنها
مــن كسب قــراء جــدد يبحثون عــن املعلومة
الدقيقة التي تكشف الحقائق الخافية على
املتلقي ومـحــاولــة اعتماد مقاربة إفهامية
مع املتلقي ال مقاربة توجيهية مثلما كان
الحال من قبل .وهو رأي يشاركه فيه وزير
اإلعـ ـ ــام ال ـكــوي ـتــي األسـ ـب ــق ،ع ـبــد الـلـطـيــف
إب ــراهـ ـي ــم ال ـن ـص ــف ،الـ ـ ــذي أك ـ ــد ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» أن ه ـن ــاك م ـح ــاول ــة اآلن لـضــرب
م ــرك ــزي ــة ال ــدول ــة وت ـح ــوي ــل ال ـج ـي ــوش إل ــى
مليشيات وإلــى تحجيم دور اإلعــام ،وهو
األمـ ــر الـ ــذي ل ــن يـتـحـقــق بـحـسـبــه .وي ـشــرح
فكرته بــأن اإلع ــام سيحافظ على مكانته
رغ ــم ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي يـعـيـشـهــا ،مقترحًا
ت ـج ــاوز ه ــذه ال ـص ـعــوبــات امل ــال ـي ــة ،خــاصــة

منها روسيا ،إلــى توحيد وتعزيز الجهود
مل ـكــاف ـحــة ال ـج ــري ـم ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـع ــاب ــرة
للحدود الوطنية واملتزايدة التي قد تكون
مـ ــدمـ ــرة .وش ـ ـ ــارك ف ــي ال ـل ـق ــاء االفـ ـت ــراض ــي،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،كــل مــن املـمـلـكــة املـتـحــدة
وأستراليا والهند واليابان وفرنسا وأملانيا
وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
وكـيـنـيــا وامل ـك ـس ـيــك وغ ـي ــره ــا .خ ــال الـقـمــة،
عرضت ال ــدول تجاربها املــؤملــة مــع االبـتــزاز
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إعـ ــان «ك ــارث ــة»
رقمية فــي أملــانـيــا .وأعـلـنــت ال ــدول فــي بيان
م ـش ـت ــرك «س ـن ـن ـظــر ف ــي األدوات الــوط ـن ـيــة
امل ـتــاحــة الت ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات ض ــد املـســؤولــن
عن القرصنة املرفقة بطلب فدية التي تهدد
البنية التحتية الحيوية والسالمة العامة».
ّ
أميركية
استثناء روسـيــا جــاء بعد تقارير
م ـت ـعــددة تتهمها بــالــوقــوف وراء عمليات
القرصنة التي ترعاها دول ،وبعد انتقادات
ُو ّجهت لإلدارة األميركية بقيادة جو بايدن
حــول محاربة هــذا الـنــوع مــن الجرائم الــذي
بــات يستهدف الــدولــة ،ويتسبب فــي إعاقة
قطاعات وتوقفها .وأوائ ــل أكتوبر/تشرين
األول الحالي ،أفادت شركة «مايكروسوفت»
ب ـ ــأن روسـ ـي ــا ك ـ ــان ل ـه ــا ن ـص ـيــب األسـ ـ ــد مــن
عمليات القرصنة التي ترعاها الدولة والتي
اكـتـشـفـتـهــا ال ـش ــرك ــة خـ ــال الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
بـنـسـبــة بـلـغــت  58ف ــي امل ــائ ــة .واس ـت ـحــوذت
املـنـظـمــات الحكومية عـلــى أكـثــر مــن نصف
أه ـ ـ ــداف م ـج ـم ــوع ــات ال ـق ــرص ـن ــة املــرت ـب ـطــة
ب ـم ــوس ـك ــو ل ـل ـع ــام ح ـت ــى ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران
 ،2021مقارنة بـ  %3فقط في العام السابق،
وفـقــا لــ«مــايـكــروســوفــت» .فــي الــوقــت نفسه،
ارتفع معدل نجاح التدخالت الروسية في
األه ـ ــداف الـحـكــومـيــة وغ ـيــر الـحـكــومـيــة من
 %21إلى  %32على أساس سنوي ،حسبما
قــال العمالق التكنولوجي فــي تقرير يركز
على النشاط املــدعــوم مــن الــدولــة والجرائم
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .وأفـ ـ ـ ــادت «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت»
بــأن  %58مــن مـحــاوالت القرصنة املرتبطة
بالحكومة نشأت في روسيا ،تليها  %23من
كوريا الشمالية ،و %11من إيــران و %8من
الصني.
وألـ ـق ــت إدارة ب ــاي ــدن ،ف ــي إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان،
ب ــالـ ـل ــوم ع ـل ــى جـ ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات ال ــروس ــي
األج ـن ـبــي  SVRف ــي حـمـلــة الـتـجـســس تـلــك،
بينما نفت موسكو ضلوعها في القرصنة.
من جهته ،انتقد االتحاد األوروب ــي ،الشهر
املاضي ،عمليات قرصنة وتسريب روسية
ق ــال االت ـح ــاد إن ـهــا ت ـهــدف إل ــى ال ـتــدخــل في
الــديـمـقــراطـيــة .وتـتـضـمــن الـبـيــانــات عملية
التجسس الروسية التي اخترقت ما ال يقل
عن تسع وكــاالت فيدرالية أميركية في عام
 2020مــن خــال اسـتـغــال بــرنــامــج صنعته
شركة «سوالر ويندز» ،ومقرها تكساس.

موسكو ـ العربي الجديد

مستقبل الصحافة المكتوبة ليس بهذا السوء
(شاذلي بن ابراهيم/نورفوتو)

من خــال البحث عن مصادر دخــل موازية
للمؤسسات اإلعالمية من خالل االستثمار
في مشاريع ذات مردودية مالية.
امل ـ ـحـ ــور الـ ـث ــال ــث مل ــؤت ـم ــر اإلعـ ـ ـ ــام ال ـع ــرب ــي
دار ح ـ ــول «الـ ـت ــدري ــب وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـت ــأه ـي ــل»،
وق ـ ــد أك ـ ــد ال ــدكـ ـت ــور رض ـ ــا الـ ـنـ ـج ــار أه ـم ـيــة
الـتـكــويــن بــاعـتـبــاره عملية تـجــديــد لـقــدرات
املــؤس ـســات اإلع ــام ـي ــة ،م ــن خ ــال تأهيلها
ك ــوادرهــا الـبـشــريــة لـتــواكــب آخ ــر الـتـطــورات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم وت ــوظ ـف ـه ــا فــي
عملها اإلعالمي.

ً
ّ
ّ
ّ
ّ
أميركية واصفة إياها
رسمية هجومًا ذكوريًا على مذيعة
روسية
شنت وسائل إعالم
بـ«األداة الجنسية» لتشتيت انتباه الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،خالل مؤتمر
ّ
ّ
األميركية هادلي غامبل ،من قناة
أخيرًا .وقالت وسائل اإلعالم الروسية إن املذيعة
ّ
«تصرفت أثناء مقابلتها مع الرئيس الروسي فالديمير بوتني
«سي إن بي ســي»،
ّ
ّ
جنسية ،من أجل تشتيت انتباه الرئيس بشكل قصدي» ،بحسب ما نقل موقع
كأداة
ّ
ّ
ّ
«ذا دايلي بيست» .وأضــافــت أن غامبل هي جــزء من «عملية خــاصــة» أميركية ،أي
َّ
الصحافية
أنها عملية مدروسة ومقصودة في «إغواء» الرئيس الروسي .وتصدرت
ّ
َّ
األميركية ،أغلفة
األميركية املخضرمة ،والتي عملت في الكثير من وسائل اإلعــام
الصفحات األولــى في الجرائد في روسـيــا ،وســط اإلش ــارة ال إلــى عملها وأسئلتها
بل إلى فستان املذيعة األسود الذي كانت ترتديه ،عندما قابلت الرئيس في أسبوع
الطاقة .وأشــار موقع «ذا هيل» إلى ّأن الرئيس الروسي ،البالغ من العمر ً 69
عاما،
ّ
غزلية للصحافية األميركية قبل أن يصعدا إلى خشبة املسرح ،حتى
«ابتسم بروح
ّ
ّ
أن بوتني قــال لها إنـهــا «جميلة ج ـ ًـدا» كــي تفهم إجــابــاتــه» ،حيث كــان بوتني يشير
ّ
إلى أن الصحافية «ساذجة» ألنها جميلة .لكن وسائل إعالم حكومية اتهمت غامبل
( 39ع ـ ًـامــا) ،بــأنـهــا عميلة اسـتـخـبــاراتـيــة ج ــاءت لـصــرف انـتـبــاه بــوتــن ،تـمــامــا كما
اجتماع بني بوتني والرئيس السابق دونالد ترامب .آنذاك،
حصل في عام  2019في
ً
ّ
«بتقصد وضــع مترجمة جذابة
اتهمت الصحافة الروسية أيضا الوفد األميركي
لصرف انتباه الرئيس» .واستمرت هذه الحملة الذكورية ،واملصحوبة بروح نظرية
املؤامرة ضد الصحافية األميركية ،إذ اتهمها النجم التلفزيوني الروسي ديميتري
كيسيلوف ،املعروف بنزعاته التحريضية ،في برنامج له على التلفزيون الحكومي،
ّ
بــأنـهــا «حـ ّـركــت ساقيها الـعــاريـتــن بشكل اس ـت ـفــزازي» ،واصـفــا حركتها بــ«غــريــزة
ّ
أساسية» ،في إشارة إلى مشهد للممثلة األميركية شارون ستون في فيلم أميركي
ّ
مشهور .وأكمل كيسيلوف بأن غامبل ارتدت الكعب العالي من أجل «إطالة ساقيها»،
ّ
متقصدة في «لغة جسدها» وعرضت نفسها عالنية كـ«شيء جنسي».
وكانت
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منوعات فنون وكوكتيل
فعالية

يأتي «مهرجان السينما المتنقلة» في فلسطين ،ليعمل بشكل معاكس لعادة التظاهرات
السينمائية ،إذ يحمل القيمون عليه الشاشة واألفالم ،ويجولون بها في أرجاء البالد المحتلة

وقفة

العم األبدي

مهرجان السينما المتنقلة

أنس أزرق

أفالم تشق الطريق في فلسطين
رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

ال علب بــوشــار وال أض ــواء مطفأة
قـبـيــل ب ــدء ال ـع ــروض السينمائية
قد ينعم بأجوائها أهالي املناطق
املهمشة واملهددة بالترحيل واملحاصرة على
يد االحتالل اإلسرائيلي ،في الضفة الغربية
وقطاع غزة .لذا ،قرر القائمون على مهرجان
الـسـيـنـمــا املـتـنـقـلــة فــي فـلـسـطــن ،وامل ـتــواصــل
لـلـسـنــة ال ــراب ـع ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ح ـمــل شــاشــة
السينما ُالخاصة بأفالمهم ،والتنقل بها من
أرض إلــى أخــرى؛ فجميع هــذه األراضــي تفقر
لدور السينما.
بــدأ العرض األول ملهرجان السينما املتنقلة
لهذا العام في الـســادس من أكتوبر /تشرين
األول ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وي ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى الـ ـس ــادس
وال ـع ـش ــري ــن م ـن ــه .ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،ت ـقــول رئـيـســة امل ـه ــرج ــان ،املنتجة
وامل ـخــرجــة الفلسطينية مــي عـ ــودة« :عـنــدمــا
أسست مهرجان السينما املتنقلة ،استشعرت

بــدايــة مـســألــة اخـتـبــار بـعــض األفـ ــام لبعض
امل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـسـ ـج ــم مـ ـ ــع ط ـب ـي ـع ـت ـهــا
االجتماعية ،كي ال يشعر الناس أنها غريبة
ع ـن ـه ــم .ف ـك ــرت أن ت ـك ــون ت ـل ــك األف ـ ـ ــام قــريـبــة
للناس ،لكن بجودة صناعة سينمائية عالية،
وهـ ــذا ال ـع ــام اخ ـتــرنــا ف ــي امل ـه ــرج ــان الـتــركـيــز
عـلــى األفـ ــام الـفـلـسـطـيـنـيــة» .يـمـنــح مـهــرجــان
الـسـيـنـمــا املـتـنـقـلــة امل ـش ــاه ــدي ــن ،وه ــم أهــالــي
القرى واملناطق املهددة باالستيطان ،فرصة
مشاهدة السينما ألول مــرة ،ما يقرن تجربة
معرفة السينما لــدى األهــالــي ،بتجربة املــرة
األولى للسينما في مناطقهم ،ويسقط معيار
حصر السينما بكرسي مرتب في صالة أنيقة
يدخلها الناس عبر شباك التذاكر.
تـقــول ع ــودة« :واج ـب ـنــا فــي صـنــاعــة السينما
خلق جمهور خــارج مــراكــز امل ــدن ،وهــم غالبًا
ال ـج ـم ـه ــور ال ـح ـق ـي ـقــي الـ ـ ــذي ي ـم ـســه ال ـع ــرض
السينمائي عبر مهرجان السينما املتنقلة،
فالسينما حالة وفرناها عبر الشاشة واملكان
وجمهور دافئ ،وهذا يضيف أيضًا لكل فيلم

نعرضه شيئًا ما» .في مساء الثاني عشر من
الشهر الـحــالــي ،قــرر القائمون على مهرجان
السينما املتنقلة أن يعيش فيلم « 200متر»،
ال ــذي حصد حتى اللحظة  26جــائــزة عربية
ودولـ ـي ــة ،دور ال ـب ـطــل ف ــي امل ـك ــان الـ ــذي حكى
قصته للعالم ،وهي مدينة طولكرم.
عـنــدمــا ب ــدأ فـنـيــو امل ـهــرجــان تثبيت الـشــاشــة
على حائط دار قنديل للثقافة والفنون وسط
مدينة طولكرم ،املحرومة من اإلغناء الثقافي
وال ـف ـن ــي ،بـ ــدأت س ـمــاء املــدي ـنــة بـ ـب ــادرة مـطــر،
لـتـخــرج مـنـتـجــة فـيـلــم « 200م ـتــر» م ــي ع ــودة
للجمهور الجالس على كراس بالستيكية في
حديقة ترابية ل ــدار قنديل مبتسمة بالقول:
«هينا جبنالكم الخير يا أهل طولكرم» .لكن
عــودة جــاءت لهم بالفيلم أيضًا ،لتضع يدها
على قلبها ،وتقف جانبًا هي ومخرج الفيلم
واب ــن مــديـنــة طــول ـكــرم أم ــن نــاي ـفــة ،مترقبني
ردة فعل الناس حول حياتهم اليومية بسبب
ال ـج ــدار ،لـكــن ه ــذه امل ــرة عـلــى ج ــدار السينما
املتنقلة .تــوقــف املـطــر وب ــدأ ال ـعــرض بـصــورة

من فيلم « 200متر» ()Imdb

ب ـط ــل ال ـف ـي ـل ــم الـ ـفـ ـن ــان ع ـل ــي س ـل ـي ـم ــان يـنـفــث
س ـي ـجــارتــه وي ـش ـت ـكــي م ــن ألـ ــم أس ـف ــل ظ ـهــره،
وينظر لبيت زوجته وأطفاله مقابل بيته ،هو
على حــدود مدينة طولكرم ،وهــم على حدود
ب ـلــدة الـخـضـيــرة فــي ال ــداخ ــل امل ـح ـتــل ،يفصل
بينهما ج ــدار الـفـصــل الـعـنـصــري ال ــذي بناه
االحتالل وفرق مئات العائالت الفلسطينية.
تعطي فـكــرة تنقل السينما للجمهور حرية
ال ـت ـصــرف أث ـن ــاء امل ـش ــاه ــدة ،فـيــرخــي مـشــاهــد
ساقيه ،فيما ينفث آخر سيجارته في الهواء
الـ ـطـ ـل ــق ،وت ـ ـت ـ ـبـ ــادل الـ ـنـ ـس ــاء الـ ـح ــدي ــث ح ــول
تفاصيل الفيلم .يقول مدير دار قنديل للثقافة

اختار القيّمون على
المهرجان فيلم « 200متر»
ليمثّل التظاهرة

والفنون فــي طولكرم الفنان عــاء أبــو صــاع،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد« :م ــن الـصـعــب أن يــذهــب
الناس إلى عــروض سينمائية منظمة بشكل
تقليدي كما قبل ،وحتى أننا في فلسطني لم
تعد لدينا دور عــرض سينما ،ومــن الجميل
أن فكرة السينما املتنقلة تنسجم مع املكان؛
ثمة حديقة وبيت قــديــم ،إذ تجلس السينما
فــي امل ـكــان وال تطغى عـلـيــه ،بــل عـلــى العكس
ستكون جــزءًا مـنــه» .لـكــن ،هــل ستفلت بعض
ال ـت ـفــاص ـيــل م ــن ع ــن امل ـش ــاه ــد ب ـف ـعــل امل ـك ــان
املفتوح للعرض في السينما املتنقلة؟ يكمل
أبو صاع أن ذلك يعود للمخرج وكاتب العمل،
وإلى درجة ذكائه في ربط املشاهد.
يـ ـق ــول أب ـ ــو ص ـ ــاع لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن
امل ــدخ ــل ألي ف ـي ـلــم ه ــو درج ـ ــة ج ـ ــودة الـعـمــل
نـفـســه ،واكـتـمــال عـنــاصــره السينمائية ،كما
أن ج ــدة بـعــض الـتـفــاصـيــل لـبـعــض املـنــاطــق،
وإن تـشــابــه االحـ ـت ــال ،واخ ـت ــاف طـبـ ُيـعــة أو
شكل معاناة الناس معه من منطقة ألخــرى،
تلعب دورهــا في لفت نظر املشاهد أو توقفه
ع ـنــدهــا .فـفــي مـنـطـقــة ف ــروش بـيــت دج ــن ،في
األغــوار الشمالية ،ال يعرف األطفال تفاصيل
«املعبر» ،لكن استرعت انتباههم محاولة علي
سليمان مع باقي املمثلني القفز عن الجدار،
كما انشغلوا بتفاصيل بعض املشاهد التي
يتحاور خاللها املمثلون باللغتني اإلنكليزية
والعبرية».
وه ــذا مــا حصل مــع صبايا طولكرم اللواتي
شـ ــاهـ ــدن ف ـي ـل ــم « 200مـ ـت ــر» ع ـب ــر ال ـس ـي ـن ـمــا
املتنقلة ،حيث تقول نيرمني زين ،التي تعيش
م ــع عــائ ـل ـت ـهــا ف ــي املـ ـك ــان ن ـف ـس ــه ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد»« :ســأف ـكــر ل ــو ك ـنــت أكـ ــره امل ـســافــات
الطويلة خالل املواصالت ،لو وضعت نفسي
مكان الفلسطيني الذي سيقطع مسافة طويلة
لـلـقـفــز ع ــن الـ ـج ــدار ع ـبــر ال ـت ـهــريــب ،لـلــوصــول
لـعــائـلـتــه خـلــف الـ ـج ــدار ،أو سـيـقـضــي نصف
يومه على الحواجز».
ُ
وعلى سيرة األغوار التي تعد إحدى املناطق
األكـثــر حساسية بسبب املماحكة واملواجهة
مع االحـتــال ،ما يخلق أجـ ً
ـواء نفسية صعبة
في حياة األهالي ،لقد خلقت السينما املتنقلة
هــامـشــا للتعبير أم ــام أه ــال ــي ه ــذه املـنــاطــق،
وفرصة لتعزيز الصحة النفسية.
يقول منسق املهرجان فــي األغ ــوار والناشط
فيها حمزة زبيدات ،لـ«العربي الجديد« :لقد
مل ـس ـنــا خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــروض األول ـ ـ ــى ل ـل ـم ـهــرجــان
هــذا الـعــام ،أن املشاهدين انتقلوا مــن مرحلة
املـ ـش ــاه ــدة فـ ـق ــط ،إل ـ ــى م ــرح ـل ــة اسـ ـت ــدع ــاء مــا
بدواخلهم مــن أفـكــار وقصص مــن معاناتهم
اليومية بسبب االحتالل ،وتحويلها إلى فيلم
سينمائي ،وكأن ابن تلك املناطق يخبرنا بأنه
ال يشاهد فقط بل يتفاعل وقد يقدم مقترحًا،
إذ لديه قصة يرغب في إسماعها للعالم».

إضاءة

أشرف الحساني

ّ
ال ش ــك ف ــي أن ـن ــا نـعـيــش ال ـي ــوم داخـ ــل الـعــالــم
ّ
ُ
ّ
الـ ـع ــرب ــي حـ ــداثـ ــة فـ ـن ــي ــة مـ ـتـ ـص ــدع ــة ،تـجـعــل
عربية ّ
ّ
مؤسسات ّ
ّ
عدة تبقى تابعة على
فنية
ّ
ُمستوى النسق واإلنتاج واإلبــداع للمؤسسة
ّ
الغربية .وكأن في الغرب يكمن خالص فنون
وتصاميمهم
أزياء العرب وميالدهم وبعثهم
ّ
ّ
ّ
العربية حققت
ومالبسهم .مع العلم أن األزياء
طيبة ُ
لها ُسمعة ّ
ومنجزًا رفيعًا ُيضاهي في
ّ
جمالياته وبراعته ما أنجزته املوضة الغربية.
ّ
ّ
والخياطني
لكن سوء تقديم ُ وتقدير الحرفيني
ّ
ّ
والنساجني واملصممني ،باعتبارهم فنانني
ً
ُي ـن ـجــزون أع ـم ــاال فـنـ ّـيــة وج ـمــالـ ّـيــة ،تستحق
اإلشــادة بها وتثمينها وعــرض محتوياتها
ّ
وتـصــامـيـمـهــا داخ ــل مـتــاحــف خ ـ ّ
ـاص ــة ،حتى
ُ
ّ
ال يجعل ذلــك عالم املوضة منسيًا ومهمشًا
ّ
ليست
داخـ ــل امل ـتــاحــف ال ـع ــرب ــي ــة .فــاملــوضــة ّ
بذخًا فنيًا كما قد يتبادر إلى الذهن ،بل إنها
ّ
ُ ّ
دعائم فــن الحداثة وأحــد أنماط
تشكل أبــرز ّ
وأشـكــال وتـمــثــات ّهــذه الـحــداثــة على جسد
اإلن ـســان وعـيـشــه .إنـهــا طريقة تجعلنا ،عن
طريق اللباس ،ننتمي إلى عيش «الحداثة»
ون ـ ـكـ ــون ط ــرف ــا فـ ــي ص ـن ــاع ـت ـه ــا وت ـقــدي ـم ـهــا
إل ــى ال ـنــاس ،ب ــدل االك ـت ـفــاء باستهالكها من
منابعها الغربية.
بـهــذا الفهم ،تـكــون فـنــون األزي ــاء قــد استقرت
ّ
ّ
العربية ،وأرست
الفنية
داخل نسيج املتاحف
ّ
لها مكانة فــي وج ــدان ُمــؤسـســاتـهــا ،بطريقة
تـجـعـلـهــا ت ـفـ ّـكــر ف ــي إنـ ـش ــاء م ـتــاحــف خـ ّ
ـاصــة
ّ
العربية ،كما يحدث ذلــك منذ
لعرض األزيــاء
أك ـثــر م ــن  20سـنــة ب ـ ُ
ـدن ك ـن ـيــويــورك ولـنــدن
ـ
ـم
ّ ٍ
ـرب ــع الـ ـي ــوم ع ـل ــى ع ــرش
وبـ ــاريـ ــس ،ح ـي ــث ت ـت ـ

الموضة ليست
بذخًا فنيًا ،بل هي من أبرز
دعائم الحداثة

تأثّر إيف سان لوران باألزياء المغربية ()Getty

انتقلت زينة دكاش من الكوميديا إلى األفالم التسجيلية (ضفا كركان/األناضول)

فيلم

السجناء الزرق
ب ـع ــد  12ع ــام ــا مـ ــن ف ـي ـل ـم ـهــا األول عـ ــن أوض ـ ــاع
سجن رومية في لبنان ،تعود املمثلة واملخرجة
زينة دكــاش إلــى املـكــان ذات ــه ،حيث تــدور أحــداث
فيلمها الوثائقي الجديد «السجناء الزرق» ،الذي
تستعرض مــن خــالــه قضية املــرضــى النفسيني
خلف أسوار املؤسسات العقابية .الفيلم مدته 75
دقيقة ،وهــو الوثائقي الطويل الثالث لزينة عن
السجون بعد « 12لبناني غاضب» في  2009عن
سـجــن روم ـيــة لـلــرجــال و«يــوم ـيــات ش ـه ــرزاد» في
 2013عن سجن بعبدا للنساء.
يـكـتـســب الـفـيـلــم اس ـمــه م ــن امل ـب ـنــى األزرق داخ ــل
س ـجــن رومـ ـي ــة ال ـ ــذي ي ـضــم ال ـس ـج ـنــاء امل ـصــابــن
باضطرابات نفسية وعصبية ،حيث تعمل دكاش
ع ـل ــى م ـســاعــدت ـهــم ب ــال ـع ــاج ال ـن ـف ـســي م ــن خ ــال
«املركز اللبناني للعالج بالدراما» ،وتعمل على
دمـجـهــم فــي أنـشـطــة وعـ ــروض فـنـيــة ومـســرحـيــة.
ج ــرى ت ـصــويــر الـفـيـلــم ع ـلــى م ــدى ث ــاث س ـنــوات
داخــل سجن رومـيــة املكتظ بــالـنــزالء ،ويمكن من
خالله مالحظة مدى اإلهمال الذي يعانيه املرضى
ال ـن ـف ـس ـيــون ال ـ ـصـ ــادرة ض ــده ــم أحـ ـك ــام قـضــائـيــة
أو املــوقــوفــون عـلــى ذم ــة قـضــايــا ،حـيــث ال رعــايــة
طبية وال متابعة قضائية ألوضاعهم القانونية.
وأوضحت دكاش أن القانون اللبناني الصادر في
 1943وال يزال ساريًا ينص على أن «كل مجنون
أو مـعـتــوه أو مـمـســوس ارت ـكــب جــرمــا يـبـقــى في

السجن إلــى حني الشفاء» ،وهــو في نظرها نص
فضفاض غير ملزم بإجراء تقييم منتظم لحاالت
الـسـجـنــاء ،وهــو مــا يبقيهم خلف األس ــوار حتى
يأتيهم املوت.
وقالت قي حديث لوكالة «رويترز»« :عملت داخل
ال ـس ـجــون ل ـس ـنــوات طــويـلــة وصـنـعـنــا مـســرحـيــات
كـثـيــرة ،وك ــل ه ــذا مــوثــق بالفيديو وال ـص ــور ،لكن
فكرة صنع فيلم ال تظهر سوى عندما يكون هناك
ش ــيء م ـلــح ي ـشــدنــي لـلـحـكــي ع ـنــه وإب ـ ـ ــرازه بشكل
منفصل» .وأضــافــت «الحـظــت أثـنــاء العمل بعض
ال ـس ـج ـنــاء غ ـيــر امل ـتــزنــن نـفـسـيــا ،وع ـنــدمــا ســألــت
اكتشفت أن األحكام الصادرة ضدهم تشمل جملة
(لـحــن الـشـفــاء) ،وعـنــدمــا بحثت أكـثــر ،وج ــدت أن
بينهم من قضى  37و 38عاما بالسجن ،لدرجة أن
بعضهم أصابه الخرف أو األلزهايمر» .وأشــارت
إلــى أن األف ــام واملسرحيات وغيرها مــن الجهود
املـجـتـمـعـيــة وامل ـس ــاع ــي الـشـخـصـيــة ســاه ـمــت في

لم يكن العمل مع
مجموعة من المساجين
الرجال باألمر السهل

تحريك املياه الراكدة وتغيير ولو شيء بسيط في
أوضاع السجناء وخروج بعضهم بالفعل في إطار
جهود خاصة .وقالت إن هناك مشروع قانون منذ
عدة سنوات بشأن أوضاع السجناء الذين يعانون
مــن أمــراض نفسية وعصبية ،لكن الــوضــع القائم
في لبنان يؤجل مناقشة كثير من القضايا.
ورغ ـ ــم ق ـس ــوة ال ـح ـي ــاة داخ ـ ــل ال ـس ـج ــن ،ال يـخـلــو
فيلم «السجناء الــزرق» من املــرح الــذي يتولد من
ردود الـفـعــل التلقائية للسجناء أث ـنــاء جلسات
ال ـع ــاج الـنـفـســي واإلع ـ ـ ــداد لــأع ـمــال املـســرحـيــة.
وأكـ ـ ــدت دك ـ ــاش أنـ ــه رغـ ــم ص ـعــوبــة ال ـع ـمــل داخ ــل
سجن للرجال في البداية ،واستغراق وقت طويل
العـتـيــاد ال ـنــزالء على وجــودهــا ومنحها ثقتهم،
فإنهم فــور تأكدهم مــن صــدق نواياها ورغبتها
الحقيقية في مساعدتهم أطلقوا عليها لقب «أبو
علي» ليشعروا بأنها واحدة منهم.
وكــان فيلمها األول « 12لبناني غاضب» قد فاز
بالجائزة األولى في مسابقة املهر العربي لألفالم
الوثائقية العربية ،في الدورة السادسة ملهرجان
دبي السينمائي عام  ،2009كما فازت وقتها عن
الفيلم نفسه بجائزة ثانية هي جائزة الجمهور.
واعتبر هذا الشريط جسر عبور دكاش من عالم
الـبــرامــج الكوميدية ال ــذي اشـتـهــرت بــه إلــى عالم
األفالم التسجيلية داخل السجون اللبنانية.
(العربي الجديد ،رويترز)

مات بول شيفر ( ،)2010 - 1921على سريره موت البعير ،في سجنه
بـتـشـيـلــي ،بـعــد ح ـيــاة طــويـلــة ارت ـك ــب فـيـهــا ج ــرائ ــم اغ ـت ـصــاب وتـحــرش
واختطاف واعتقال غير شرعي ومجازر جماعية.
أسس رجل الدين األملاني طائفة خاضعة له ،تعتبر ما يقوله هو القانون؛
فهو الحاكم املتحكم بحياتهم ،تحت شعار «العيش معا» ،في مستعمرة
خاصة بالطائفة في أملانيا ،بني عامي  1952و ،1959والحقًا في جنوب
تشيلي ،بني عامي  1961و.2005
نجح شيفر بما عجز عنه زعيمه النازي هتلر ،إذ استطاع األول النجاة
بمجتمعه املغلق ،املكون أساسًا من قرابة  300مزارع أملاني ،نقلهم إلى
تشيلي بعد فراره من أملانيا ،عشية صدور حكم عليه عام  ،1959بتهم
اغتصاب أطفال.
ورغم كثرة القضايا التي رفعت ضده ،بتهم االغتصاب واالعتداء على
فتيان مستعمرته ،إال أنــه لم يمض ســوى سنواته الخمس األخيرة في
السجن .تروي السلسلة الوثائقية «الطائفة الشريرة :كولونيا ديغينيداد»
(نتفليكس) ،املكونة من ست حلقات ،مسيرة شيفر مدعمة بتسجيالت
وصــور وفيديوهات ،من سكان املستعمرة ،توضح صعود املستعمرة
أيام حكم الديكتاتور أوغستو بينوشيه ،حيث كان لشيفر وأتباعه دور
كبير بانقالب بينوشيه عــام  ،1973وتثبيت حكمه بتهريب األسلحة
وارتكاب مجازر جماعية واغتصاب النساء وتعذيب وإعدام املعارضني
السياسيني ،إذ كان يختطفهم في املزرعة ،ويقتلهم بعد نزع االعترافات
منهم ،ثم يقوم بتذويب الجثث ،وبعدها يطحن العظام ويخلطها بالحجارة
ويرميها في النهر ،وهذا ما نشاهده موثقا في السلسلة.
وتقديرًا من بينوشيه لــدور شيفر ،قــام بــزيــارة املستعمرة عــام ،1974
َ
زعيم الطائفة امتيازات التنقيب عن الذهب واليورانيوم ،وتعهدات
ومنح
لشق الـطــرق ،مــا أنـعــش املستعمرة؛ فـبــدأت باستقطاب أطـفــال السكان
املحليني .وبعد قرار حظر األسلحة األميركي على تشيلي نتيجة اغتيال
املعارض أورالندو ليتيلير عام  1976على األرض األميركية ،تعامل شيفر
مع أحد تجار األسلحة ،الــذي زود بينوشيه باألسلحة وبمعدات إلنتاج
أسلحة بيولوجية ،منها منشأة لغاز الـســاريــن ،أقيمت فــي مستعمرة
شيفر لقربها من الحدود األرجنتينية ،وكان مخططا استخدامها ضد
األرجنتني في األزمة التي نشأت بني البلدين.
تقوم دعوة شيفر على أسس بسيطة ،وهي فصل األوالد عن عائالتهم،
وفصل الذكور عن اإلنــاث ،وفصل املستعمرة عن العالم .وقد ركز على
الصبيان بسبب ميوله الجنسية ،إذ قام باغتصاب عدد منهم ،وكان يحيط
نفسه بمرافقني منهم ،ويختار خليال كل فترة .ونجد في الفيلم اعترافات
لهؤالء الفتية ،خصوصًا أن بعضهم ساهموا بإيصاله إلى املحاكم ،بينما
تجرأ آخرون على االعتراف بعد سقوطه وتفكيك املستعمرة.
اختار شيفر أتباعه من أرامل الحرب العاملية الثانية وأطفالهن ،والحقًا
األطفال الفقراء في تشيلي ،إذ كان يأخذهم من أهاليهم ويمنع عودتهم
إلى قراهم .وكان يركز على التربية الجنسية؛ فمنع االختالط الجنسي
ومـنــع ال ــزواج ،وك ــان يعاقب الفتيان الــذيــن يضبطون بممارسة الـعــادة
السرية بصعق أعضائهم الجنسية بالكهرباء.
املـفــارقــة تكمن فــي أن األطـفــال كــانــوا يـتــدربــون كــل يــوم على املوسيقى
والغناء ،وكان شيفر يقود األوركستراّ ،
موجهًا كالمه لهم« :ال تعرفون
إن كنت قد أتيتكم من الرب أو الشيطان».
املفارقة األكبر تكمن في أن شيفر نجا بجرائمه السياسية ،مثل االعتقال
واإلخفاء والقتل واملجازر الجماعية ،وحوكم فقط بتهم االغتصاب .وفي
شهادة أحد سكان املستعمرة ،حفار القبور الجماعية ،يقول عن شيفر
إنه «كان إلهًا .كالمه كان قانونًا ..كان ّ
عمًا أبديًا».
ذكرتني هذه العبارة بالعم السوري األبــدي ،القائد رفعت األســد ،والذي
حوكم ال على جرائمه في مجزرة تدمر أو مجزرة حماة ،وال على تهريبه
آثــار ســوريــة واسـتـنــزاف الخزينة الـســوريــة ،بــل على التهرب الضريبي
وتبييض األمــوال في فرنسا ،بعد إقامة طويلة فيها ،ليعود أخيرًا إلى
ســوريــة عـمــا أبــديــا ،لـيـمــوت عـلــى ف ــراش ــه .بـقــي أن نــذكــر أن ــه ،قـبــل هــذه
السلسلة الوثائقية ،صدر فيلمان عن شيفر ومستعمرته؛ األول بعنوان
«كولونيا» ( ،)2015والثاني «بيت الذئب» (.)2018

نقد

متحف أزياء عربية ...في البال فكر ٌة
مـتــاحــف األزي ـ ــاء ف ــي ال ـعــالــم ،ب ـمــا ت ـعــرفــه من
ّ
صـيـغــةٍ تـجــديــديــة وحــداثـيــة تجعلها تتطلع
أزياء أكثر معاصرة.
دومًا إلى عرض
ٍ
وبما ّأن هــذه املتاحف قــد ّ
تأسست لغرض
ّ
الـعــرض ،فإنها ســرعــان مــا أمـســت ،فــي مـ ّـدة
زم ـن ـ ّـي ــة ق ـص ـي ــر ٍة ،تـ ــدر أرب ــاح ــا ك ـب ـي ـرًا على
ّ
ّ
التنظيمي ،بل إن هذه املتاحف غدت
الجسم
تتنافس ُعلى عرض أحدث األزياء املعاصرة،
وألكـ ـب ــر امل ـص ـ ّـم ـم ــن ف ــي ال ـع ــال ــم ،ب ـمــا فيها
ّ
ـت ما زلت فيه املتاحف
أزيــاء عربية .في ُ وقـ ٍ
ّ
ّ
بسيطة
العربية ،عــامــة ،تعاني مــن مشكلة
ّ
ت ـك ـمــن ف ــي ص ـعـ ّـوبــة ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـفــنــان
والجمهور ،وحثهما على ارتياد املتاحف،
ّ ُ
التي بعضها ّ
بصري للتحف
أرشيف
مجر ُد
ٍ
ّ
الفولكلورية غير املتجددة.
تعيش األزيـ ــاء الـعــربـ ّـيــة وح ــدة قــاسـيــة داخــل
م ـنــاخــات ف ــي ُمـجـمـلـهــا غــرب ـيــة ،م ــا يجعلها
ـان مـنــاســب لها
تـجــد صـعــوبــة فــي إي ـجــاد م ـكـ ٍ
داخ ــل مـتـحــف أزيـ ــاء أوروبـ ـي ــة .وال سـيـمــا إذا
ّ
ّ
عربي،
تراثي
ميسم
كانت طبيعة األزياء ذات
ٍ
ّ
ـات أن ـ ّثــروبــولــوج ـيــة
ـ
فــإن ـهــا ت ــدخ ــل ف ــي ن ـق ــاش ٍ
ُ
لتبرير وتـسـ ُـويــغ منجزها الـفــنــي ،ليتماشى
مع مشروع املتحف الفرنسي أو البلجيكي أو
األميركي.
األم ــر نـفـســه ي ـحــدث ول ـكــن بـطــريـقــة مـغــايــرة:
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ً
ف ـفــي م ـت ـحــف امل ـص ـ ّـم ــم ال ـفــرن ـســي إيـ ــف ســان
ّ
الخاص باألزياء بمدينة
لوران (،)2008-1936
ّ
تحضر عروض األزياء لكن
املغربية،
مراكش
ّ
نفس غــربـ ّـي ال يكف عــن تقييم املالبس
وفــق
ٍ
واإلك ـ ـس ـ ـسـ ــوارات واملـ ـج ــوه ــرات امل ـع ــروض ــة.
ب ـمــا يـجـعــل عـمـلـيــة ال ــرق ــاب ــة ب ـم ـثــابــة ُسـلـطــةٍ
اس ـت ـش ــراق ـ ّـي ــة ت ـن ــزع صـ ــوب فـ ــرض ن ـم ــط مــن
ّ
ّ
الفرنسية .هذا مع أن إيف سان لوران
األزياء
ّ
يـبــدو أق ــل ُسـلـطــة بكثير مــن بـعــض املتاحف
األمـيــركـ ّـيــة ،حيث ُيــواجــه ُمـصـ ّـمـمــون مغاربة
ّ
ـات جـ ّـمــة ،إل إذا ك ــان ع ــرض أزيــائـهــم
صـعــوبـ ٍ
ّ
ـؤات تجعل
يــأتــي وف ــق خــطــة بــدي ـلــةٍ وتـ ــواطـ ـ ّ ٍ
ّ
العربية ّتدخل وفق مسار فنيُ ،ينظر
األزياء
ـات أخ ــرى لم
ـ
ئ
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ل
ينتمي
ـا
ـ
ـن
ـ
ف
ـه
ـ
ف
ـ
ص
ـو
ـ
إل ـيــه ب
ٍ
ّ
بعد.
ة
الفني
الحداثة
تعرف
ُ
ل ـكــن ال ـطــريــف ف ــي ّس ـي ــرة امل ـص ـ ّـم ــم الـفــرنـسـ ّـي
إي ــف س ــان ل ــوران أن ــه فــي ع ــام  1966يستأثر
بمدينة مــراكــش ونسائها وأل ــوان مالبسهن،
وال ــزخ ــارف اآلسـ ــرة عـلــى الـسـجــاد والــزرب ـيــة،
م ــا جـعـلــه يـفـتــح آف ــاق ــا ج ــدي ــدة ،بـعــدمــا كــانــت
تـصــامـيـمــه ح ـك ـرًا ع ـلــى ال ـل ــون األسـ ـ ــود ال ــذي
اشتهرت بــه مالبس ســان ل ــوران فــي باريس.
ـت ه ـنــاك ي ـضـ ّـم آالف ــا من
آنـ ــذاك ،ق ـ ّـرر ش ــراء ب ـيـ ٍ
الـهـكـتــارات ،حيث عمل على تأسيس متحف
باسمه يعرض فيه أعماله إلــى جانب مرافق
أخرى تضم قاعات عرض ومكتبة ومقهى.
ّ
إن هذا االعتراف الضمني لسان لوران بمدينة
م ــراك ــش ال ــروح ـي ــة ،حـيــث سـيـسـتــوحــي منها
ألوانًا مزركشة سيعمل عليها الحقًا لتغيير
نمط عيشه وتصاميمه ،حيث سيخترق بها
ُ ّ
ّ
نات
أسواق املوضة الفرنسية انطالقًا من مكو ٍ
ّ
ّ
ّ
مغربية وآفاق رمزية ضاربة في شموخ
فنية
ّ
ّ
الحضارة العربية وتحوالتها.

منذ أسابيع ،انطلق عرض
مسلسل «البريئة» ،من
كتابة مريم نعوم وإخراج
رامي حنا .عمل يدور في
فلك انهمكت شركات
اإلنتاج بصناعة نسخ منه
ربيع فران

ي ـع ــرض م ـنــذ أس ــاب ـي ــع مـسـلـســل «ال ـب ــري ـئ ــة»،
م ــن ك ـتــابــة نـ ــورا ال ـش ـيــخ ونـ ــدى عـ ــزت ،ضمن
ورشـ ــة س ــرد ب ــإش ــراف ال ـكــات ـبــة م ــري ــم ن ـعــوم،
وإخ ــراج رامــي حنا .العمل مــن بطولة كارمن
بصيبص ،وتقال شمعون ،وبديع أبــو شقرا،
وي ــورغ ــو ش ـل ـه ــوب ،وإيـ ـل ــي مـ ـت ــري ،وســاشــا
دحــدوح ،وبمشاركة جــورج شلهوب .مجددًا،
تـ ـط ــرح درام ـ ـ ــا امل ـن ـص ــات ح ـك ــاي ــة «ج ــري ـم ــة»،
بـعــد مجموعة مشابهة مــن اإلنـتــاجــات التي
تطرقت إلى قضايا وجرائم مماثلة .ال جديد
فــي ط ــرح أو سـيـنــاريــو مــريــم ن ـعــوم ،وم ــا من
محاولة للشركة املنتجة« ،إيغل فيلم» ،لتقديم
مسلسل آخ ــر لـلـمـنـصــات ..نـحــن أم ــام جريمة
قتل واتهامات وشكوك ،بسبب مافيا االتجار
باآلثار .قبل عامنيُ ،عرض مسلسل «العميد»،
كـتــابــة وإخ ـ ــراج بــاســم الـسـلـكــا ،وب ـطــولــة تيم
حسن وكاريس بشار .أمضينا في العمل 12
حلقة ملعرفة من تسبب بمقتل رجلُ ،يكتشف
أنه يدير عصابة لالتجار باألطفال.
وعلى خط وقصة موازية لـ«العميد» ،عرض

ق ـبــل أش ـه ــر مـسـلـســل «ال ح ـكــم ع ـل ـي ــه» ،رؤي ــة
ال ـك ــات ــب الـ ـس ــوري بـ ــال ش ـ ـحـ ــادات ،وب ـطــولــة
ق ـصــي خــولــي وف ــال ـي ــري أب ــو ش ـق ــرا ،وإخـ ــراج
فـيـلـيــب أس ـم ــر .ي ـط ــرح ال ـع ـمــل ق ـصــة االت ـج ــار
باألعضاء من قبل ابن طبيب شهير ،يتسبب
بقتل والــده لعدم كشف أمــره .يقترب مسلسل
«البريئة» من هذه الروايات املتشابهة إلى حد
كبير ،حتى املمثل بديع أبو شقرا يحضر في
«البريئة» بدور مكرر« ،املحقق» نفسه ،بثوب
نـمـطــي مـشــابــه ت ـمـ ًـامــا ل ـصــراعــه ف ــي مسلسل
«ال ـع ـم ـي ــد» ،ك ــون ــه ال ـض ــاب ــط امل ــوك ــل بـقـضـيــة
مقتل تــاجــر األع ـضــاء .ت ــدور أح ــداث مسلسل
«ال ـبــري ـئــة» ح ــول س ـيــدة تــدعــى لـيـلــى يــونــس
(كــارمــن بصيبص) دخلت السجن ظلمًا ،في
ظروف غامضة وغريبة .وبعد ثماني سنوات،
ت ـح ـص ــل ل ـي ـل ــى ع ـل ــى ح ــري ـت ـه ــا وت ـ ـخـ ــرج مــن
السجن ،لتبدأ مغامرة البحث عن الحقيقة في
جريمة قتل لم تقترفها ،بعزيمة قوية وإصرار
ع ـلــى إثـ ـب ــات ب ــراء ت ـه ــا م ــن ذلـ ــك الـ ـج ــرم ال ــذي
أديـنــت بــه ،واسـتـعــادة ابنتها الصغيرة التي
بــاتــت تعتبرها شخصًا غــريـبــا فــي حياتها.
ت ـش ـبــه ب ـط ــول ــة ل ـي ـلــى ي ــون ــس ف ــي «ال ـب ــري ـئ ــة»
قصة نسيم (قصي خولي) إلــى حد كبير في
«ال حـكــم عـلـيــه»؛ فالعاملة فــي متحف اآلث ــار
تـخــرج بعد ثماني سـنــوات ،لتثبت براءتها،
واستعادة عائلتها ،ولتجد أن زوجها تزوج
من أقــرب صديقاتها نادين (ساشا دحــدوح)
وأصبح رهينة في يد العصابة نفسها ،التي
تسببت باتهامها بجريمة القتل .األمر نفسه
حصل مع خولي عندما وافق على إعادة فتح
مـحــاكـمـتــه ،وخ ــروج ــه م ــن ال ـس ـجــن ،لـيـجــد أن
خطيبته (كارول الحاج) تزوجت بغريمه ابن
الطبيب الشهير .مفارقات كثيرة ،واضحة ،لم

يكرر الممثل بديع أبوشقرا نفسه في دور المحقق (فيسبوك)

ّ
تنقذها محاوالت املخرج السوري رامي حنا
في «البريئة»؛ فجاءت ضعيفة هــذه املــرة ،ملا
حمله املسلسل من تكرار ،ومالبسات تقليدية،
للجريمة والتفاصيل املحيطة بها ،وبالتالي
قـلــة تــوظـيــف خـبــرة حـنــا أو تـطــويــر برمجته
لهذا الـنــوع مــن األعـمــال الــدرامـيــة ،واستغالل

امل ـح ـقــق جـ ــاد (ب ــدي ــع أبـ ــو شـ ـق ــرا) ف ــي مشهد
مكررعن دوره السابق.
يجوز القول إن «البريئة» دراما لبنانية وفق
املكان الذي تتحرك فيه األحداث؛ وكأن الكاتبة
م ــري ــم ن ـع ــوم ش ـ ــددت ع ـلــى ه ــوي ــة ال ـع ـمــل مــن
خالل السيناريو ،لكنها سقطت ،كما غيرها،

ف ــي ف ــخ أفـ ــام ال ـح ـمــاس «ال ـه ــول ـي ــوودي ــة» ،أو
ُ
روايات الجرائم اململة ،والتي تبنى بداية على
ال ـغ ـمــوض ،ثــم تتكشف حقيقتها فــي سياق
درامي ضعيف ،ليبقى السؤال :هل االتجاه في
هذا النوع من املسلسالت هو تقليد إجباري
لصالح شركات اإلنتاج نفسها؟

24

ثقافة

الخميس  21أكتوبر /تشرين األول  2021م  15ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2607السنة الثامنة
Thursday 21 October 2021

الخميس  21أكتوبر /تشرين األول  2021م  15ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2607السنة الثامنة
Thursday 21 October 2021

وقفة
مع

قراءة

التاريخ
بوصفه بوصلة
تصويب

حتى لو!
باسم النبريص

أخ ـي ـرًا ،بـعــد سـنــة ونـصــف ،خرجنا
من املخيم ،إلى «بيت سوسيال».
تأت بعد.
أكبر التغييرات لم ِ
إذا كـ ـ ــان ّأي ش ـخ ــص ي ـع ـت ـقــد ّأن
التأثيرات ستتالشى خــال عــام أو
عامني قادمني ،فهو مخطئ .ندبات
ّ
املخيم ستظل ترافقنا إلــى سنوات
قادمة ،حتى لو أعطونا اإلقامة ،حتى
ل ــو درس ـن ــا وعـمـلـنــا ،وعـشـنــا حـيــاة
أقرب إلى أن تكون طبيعية.
حتى لو!
حـيــاتـنــا ف ــي امل ـخ ـيــم ،كــانــت نقيض
ال ـح ـيــاة الـطـبـيّـعـيــة فــي ال ـب ـيــت .حـيــاة
ّ
بالضد من كل شيء .حياة سجناء
فــي سـجــن جـمــاعــي كـبـيــر .ومـيــراث
السجن ،ال يزول بمغادرتك له فورًا.
ّ
ستظل تأثيراته تعترينا ،إلى أجل ال
يعلمه أحد.
م ـيــراث مــن أزمـ ــات واك ـت ـئــاب وبــري
أعصاب.
م ـي ــراث م ــن الـتـفــاصـيــل الـصـغـيــرة،
ال ـتــي أوقـعـتـنــا فــي الـ ُّـس ـقــوط بشكل
ج ـ ــذري .وت ـظ ـهــر ق ـ ــراءة ت ــاري ــخ َمــن
عاشوا ،قبلنا ،بقرون أو عقود ،في
سجن أو ّ
مخيمّ ّ ،أن غير أزمــة مثل
األزمــة الحالية ،تظل ترافق ّ
املخيميَّ
ّ
أو السجني ،وال تــزول إل بعد وقت
قد يطول.
لقد حدثت بالفعل تغييرات هيكلية
فـ ــي ق ـي ـع ــان الـ ـنـ ـف ــس ،ح ـ ــول مـعـنــى
الـحـيــاة ودورنـ ــا فـيـهــا ،ح ــول مكانة
وقيمة أنفسنا أمام مرآتها.
لقد كانت الحياة خلف أسوار املخيم،
ضربة لها تداعياتها.
وب ـع ــد امل ـخ ـي ــم ،س ـي ـكــون ت ـصـ ّـورنــا
ّ
للعالم مختلفًا ،لدرجة أنــه سيخلق
لغة مختلفة تمامًا.
ّ
ّ
املتحدث نهرًا وجف؟
ماذا لو كان
إلهي! هبنا نعمة نسيان هذه املرحلة
من حياتنا.
ِّ
ويسر ّ
وأع ْن!
اللهم ِ
(شاعر فلسطيني
مقيم في بلجيكا)

معرض

في الكتاب الصادر
حديثًا باإليطالية،
يقدم ّ
كل من الكاتبة
ّ
والرسام
فرانتشيسكا بيلّينو
ّ
قصة
جانلوكا بوتولو
ّ
بروح عربية ،بعيدًا عن
ٍ
االستالب الثقافي
أمل بوشارب

في نابولي بجنوب إيطاليا ،صدر
لـلـكــاتـبــة اإلي ـطــال ـيــة فرانتشيسكا
ّ
ٌ
بـيــلـيـنــو ع ـمــل هــو األول م ــن نــوعــه
بالنسبة لها حمل عـنــوانــا عــربـيــا« :دلـيــل»
(منشورات باروميتز .)2021 ،تبدأ الحبكة
كـ ّ
ـأي عـمــل درامـ ــي ،بــالـتــوصـيــف األرس ـطـ ّـي،
م ــن ل ـح ـظــة األزم ـ ـ ــة دون أي شـ ــروحـ ــات أو
خلفيات فائضة :هنا «صــديــق» طفل تائه
وســط الـصـحــراء يبحث عــن أخـيــه .الجملة
االف ـت ـتــاح ـيــة ل ـل ـقـ ّـصــة أتـ ــت مــرف ـقــة ب ـصــورة
ُ
تـظـهــر عـلــى نـحــو مـســرحــي صــريــح لحظة
دخول البطل إلى الركح الصحراوي بثياب
عربية.
«ف ــي ال ـص ـحـ ّـراء ،مــا زل ــت أم ـشــي ،بــاحـثــا عن
أخــي» .لتتعقد األزمــة حني نعلم أننا أمام
ُ
شخصية ال تملك ّأيــة أدوات تعينها على

إيـجــاد ضالتها« .م ـ ُ
ـددت بـصــري بحثًا عن
ّ
ّ
الشمال .لكن األفــق كــان واح ـدًا حيث وليت
وجهي».
مــع هــذه اللحظة األشـبــه بــإشــراقــة صوفية
ّ
ت ـب ــدأ م ـعــالــم ق ـ ّـصــة فــرانـت ّـشـيـسـكــا بـيــلـيـنــو
املـ ّ
ـوجـهــة لــأطـفــال بالتكشف ،وحـيــث يبدأ
ّ
الفعل الدرامي بتلبس روح السرد العربية
ال من خالل عناصر الفنتازيا التي ستبدأ
بتأثيث العمل فحسب ،بل من خــال عمق
داللـ ـ ــة اإلشـ ـ ـ ـ ــارات االسـ ـتـ ـع ــاري ــة امل ـع ـت ـم ــدة:
ُ
ّ
تخيلت ذلك
«ارتشفت شربة مــاء ،أو أنني
ّ
ألس ـمــع صــوتــا ي ـصــدح م ــن الـ ـع ــدم» .لـتـبــث
الـكــاتـبــة بــذلــك ال ـح ـيــاة فــي الـفـعــل الــدرامــي
م ــن خ ــال ق ـطــرة املـ ــاء ال ـتــي ظ ـهــرت كـهــديــة
مــن الـسـمــاء ومـعـهــا فــي تـلــك الـلـحـظــة بطل
القصة دلـيــل ،وهــو الطائر املـعــروف باسم
أب ــو منجل الـنــاســك .خـيــار غـيــر اعتباطي،
ّ
ف ــاألم ــر يـتـعــلــق ب ـطــائــر م ـه ـ ّـدد بــاالن ـقــراض
يـ ـعـ ـي ــش حـ ــال ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـقـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
(بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد فـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــر وجـ ـ ــوارهـ ـ ــا
الصحراوي) باإلضافة إلى ّتركيا ،كما كان
يـعـيــش فــي ج ـبــال األل ــب لـكــنــه ان ـقــرض في
أوروبا منذ زمن.
َتـ َـحـ ُّـكــم الكاتبة بعناصر ّ
قصتها مــن حيث
ال ـب ـنــاء الــدق ـيــق ملــامــح الـشـخـصـيــات ـ ـ وإن
بدا األمر أنه يتعلق ّ
بقصة بسيطة موجهة
لــأطـفــال ـ ـ يظهر مــن خ ــال طــريـقــة تعريف
ال ـط ــائ ــر ن ـف ـســه ل ـل ـط ـفــل ال ـت ــائ ــه «ص ــدي ــق»:
ً
«أهــا بك في املدينة القديمة ،اسمي دليل،
مــن ســالــة طـيــور أب ــو منجل الـنــاســك .آخــر

بطاقة

فرانتشيسكا بيلّينو كاتبة وصحافية إيطالية .صدر لها العديد من األعمال
في السرد والتقرير الصحافي ،من آخرها كتاب «أغنية حرّة لنجوم
ّ
تتوقف
المتوسط» ( ،)2019الذي
ّ
فيه عند أسماء موسيقية عربية
بــــارزة مــثــل فــيــروز وأم كلثوم.
ظهرت بالعربية ترجمة لروايتها
«عـــلـــى قــــرن الـــكـــركـــدن» لــدى
«المتوسط» (.)2020
منشورات
ّ
أهم الفاعلين الثقافيين
د من
ّ
ُت َع ّ
المتوسط،
بين إيطاليا وجنوب
ّ
و«دلــيــل» (الــغــاف) هــو عملها
الموجه لألطفال.
األول
ّ
ّ

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ان ـش ـغــاالت ك ـث ـيــرة ،أهـ ّـم ـهــا املـســاهـمــات
ـات أغـ ـل ـ ُـبـ ـه ــا
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــدة فـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ـ ٍ
ّ
افـ ـت ــراضـ ـي ــة ح ـ ـ ــول مـ ــواضـ ـيـ ــع ت ـت ـعــلــق
باملياه واألمــن الغذائي والدبلوماسية
ً
والثقافة ،فضال عن الكتابة والقراءة.
■ ما آخر عمل صدر لك ،وما عملك القادم؟
آخـ ـ ــر عـ ـم ــل ك ـ ـتـ ــاب «الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـع ـق ـي ـم ــة»
عن تجربتي كوزير في الحكومة العراقية
الـ ـت ــي ت ــرأسـ ـه ــا حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،وق ــد
صــدر عن دار «امل ــدى» .أمــا عملي القادم،
فسيكون عــن وزارة الخارجية العراقية
لدي ّ
بعد  ،2003وأيضًا ّ
مسودة كتاب عن
األمن املائي والغذائي في العراق.

فرانتشيسكا بيلّينو (أحمد الحفيان)

الناجني من جنس ّ
مقدس وأسطوري قضى
عليه البشر» .والواقع أن عناصر الفنتازيا
ه ـنــا ال ـت ـقــت ع ـلــى ن ـحــو م ـع ــرف ـ ّـي دق ـي ــق مع
حقيقة إيـجــاد مستعمرة مــن طـيــور منجل
ال ـن ــاس ــك ت ـع ـيــش ف ــي الـ ـصـ ـح ــراء ال ـس ــوري ــة
ُ
ف ــي مـطـلــع األل ـف ـيــة بـعــد أن اعــت ـقــد أن ـهــا قد
انقرضت من هناك .وهنا البــد من اإلشــارة
إلــى أن الكاتبة قــد ّ
ذيـلــت الـقـ ّـصــة بالتنويه
إلى أن أحداث عملها تدور في مدينة تدمر.
ويظهر مــع هــذه اإلش ــارة ذك ــاء الكاتبة في
تقديم حقيقة أن ما ّ
ضيعه اإلنسان الغربي
ال يزال يعيش على نحو قد ال نعرف عنه أي
شيء في حضارات أخرى.
كما يجدر هنا التنويه إلى أن فرانتشيسكا
ّ
بيلينو ـ التي أهدت عملها إلى مدينة تدمر
ُ
ّ
ـ ـ لــم تظهر فــي صفحاتها أيــة نـبــرة تفجع،
أو شفقة حيال «صديق» (السوري) في ما
بــدا وكأنه تجسيد لرؤية واضحة للكاتبة
التزمت فيها بإظهار شخصياتها العربية
عـلــى نـحــو ال يـحـفــظ كــرامـتـهــا فـحـســب ،بل
ّ
بخلفيتها
ُيبدي لها عميق االحترام ،ويشيد
ـروف ال ـح ــرب الـتــي
الـعــريـقــة بــالــرغــم م ــن ظـ ـ ّ
مـ ّـرت بها أمــاكــن عيشهم املقدسة فــي عرف
الحضارة البشرية.
وألن ـنــا أم ــام عـمــل يـقــع فــي ال ـص ـحــراء ،نجد
الفعل الــدرامــي ينصهر فــي م ــداه مــع وسع
املـ ـ ـك ـ ــان ،وحـ ـي ــث ت ـن ـس ــج الـ ـك ــاتـ ـب ــة أح ــداث ــا
مفكوكة عن الحبكة كأنها مشاهد لكثبان

طفل سوري وطائر هما
بطال القصة التي تهديها
الكاتبة إلى المدينة األثرية
عمل يحفظ لشخصياته
العربية كرامتها ويبدي
لها عميق االحترام

صحراوية ّ
تغير شكلها باستمرار .ونجد
أنـفـسـنــا ف ــي إحـ ــدى ل ـح ـظــات ال ـس ــرد داخ ــل
خيمة تعيش فيها زهــرة ،في إشــارة رمزية
لحياة ال تنقطع حتى في ما يبدو وكأنها
أماكن هجرتها الحياة.
ّ
نت من املقاومة هنا؟» .لم يحصل
«كيف تمك ِ
«صديق» على إجابة من الزهرة لكنه أهدى
إلـيـهــا نـصــف م ــا ع ـنــده م ــن م ــاء وخ ـلــد إلــى
النوم .لتكون فكرة الكرم والعطاء واملشاركة
رســالــة أخ ــرى مــن رســائــل الـقـ ّـصــة املكتوبة
بروح عربية مرهفة.
وت ـتــرك بـعــدهــا الـكــاتـبــة نهايتها مفتوحة
ْ
على أم ــل ...وعلى حقيقة أن «صــديــق» عثر

ّ
بطريقة ما« .لم يكن هناك سوى
على ضالته ّ
ُ
الـصـحــراء ولكنني عـثــرت على بوصلتي».
ّ
تعلم الصغير من دليله أن ّ
سر
وذلك بعد أن
هــذا الطائر الناسك على مواصلة العيش
يكمن فــي قــدرتــه على الحفاظ على ذاكرته
القديمة« :ما هذا الذي تحمله في منقارك؟»؛
«أجـمــع أشـيــاء نفيسة ّ هجرها اإلن ـســان ّأو
ّ
دمرها وأحملها إلى عشي» .وفي ذلك العش
يجد «صديق» وشاحًا أبيض يشبه وشاحًا
يعود إلى أخيه.
ّ
القصة التي تقع في  24صفحة ملونة من
ال ـق ـطــع ال ـك ـب ـيــر ،حـ ــرص الـ ـ ّ
ـرسـ ــام جــانـلــوكــا
بوتولو على مرافقتها بــرســومــات عكست
عـمــق رســالــة الـكــاتـبــة ،حـيــث اخ ـتــار للبطل
الـصـغـيــر ثـيــابــا تــراثـيــة (ط ــرب ــوش أندلسي
وصدرية عثمانية) لتأتي الرسالة البصرية
للعمل أيـضــا جـلـ ّـيــة واض ـحــة ،وذل ــك بعيدًا
عن الرسائل االستالبية التي تسعى لخلع
الشعوب عــن وعائها الحضاري الطبيعي
ـاب ـ ًـة إي ــاه ــا ف ــي ق ــال ــب م ـ ّ
صـ ّ
ـوح ــد ه ــو قــالــب
ّ
ال ـعــوملــة .وي ـبــن «دل ـي ــل» ل ـل ـقــارئ اإليـطــالــي
الكبير قبل الصغير أن لحظة الخالص من
التيه هي لحظة استعادة نفسك من الداخل،
م ــن خـ ــال اسـ ـت ــرج ــاع كـ ـن ــوزك ال ـتــاري ـخ ـيــة
ّ
والتمسك بمكتسباتك الحضارية ،وليس
ً
التقليب س ــدى عــن وج ــهٍ لــك بــا ج ــذور في
شمال ّ
ضيع هو نفسه البوصلة.
ٍ
(كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا)

بيرو حضارات أربعة آالف عام سبقت االستعمار

يضيء المعرض الذي
يفتتح في لندن بداية
الشهر المقبل ،ازدهار
االقتصاد والزراعة
وتطور السلطة
والعمارة
ّ
والمعتقدات لدى
حضارات األنديز
لندن ـ العربي الجديد

ح ـت ــى الـ ـق ــرن الـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ،س ـ ــادت م ـقــولــة
ّ
أســاسـيــة عــن تـشــكــل تــاريــخ أمـيــركــا الوسطى
ً
والجنوبية باعتباره تمثيال لصفة «الالتينية»
َ
التي تعني هياكل سياسية وقانونية ولغات
ُ
وأديانًا وثقافة الرجل األبيض ،لينفى املاليني
ع ــن تــاري ـخ ـهــم امل ـش ـت ــرك ال ـ ــذي س ـبــق وص ــول
كريستوفر كولومبس إلــى جــزر الباهاماس
عام  .1492يفتتح الخميس ،الحادي عشر من
تشرين الثاني /نوفمبر املقبل ،معرض «بيرو:
رح ـلــة فــي ال ــزم ــن» فــي «املـتـحــف الـبــريـطــانــي»
ب ـل ـن ــدن ،ال ـ ــذي ي ـت ــواص ــل ح ـتــى ال ـع ـشــريــن من
شباط /فبراير  ،2022وتعود محتوياته إلى
ال ـف ـتــرة امل ـم ـت ـ ّـدة ب ــن مـنـتـصــف األلـ ــف الـثــالــث
املستعمر اإلسباني.
قبل امليالد وحتى قــدوم
ِ
ّ
ي ـه ــدف امل ـن ــظ ـم ــون إلـ ــى تـ ـح ـ ّـدي االف ـت ــراض ــات
الغربية الشائعة عن تاريخ بناء املجتمعات

في أميركا الالتينية الذي يكشف عنه ازدهار
االقـتـصــاد والــزراعــة وأنـظـمــة ال ــري والـعـمــارة،
وت ـط ـ ّـور الـسـلـطــة وامل ـع ـتـقــدات ل ــدى حـضــارات
ً
نازكا وموتشي وشيمو وكوبيزنيك ،وصوال
إلى وواري واإلنكا على سلسلة جبال األنديز.
ل ـك ــن رؤي ـ ــة املـ ـع ــرض ت ـت ـنــاقــض م ــع حـقــائــق
الواقع ،حيث يحتفظ املتحف بحوالى ثمانني
َ
ألف قطعة من آثار األميركيت ْي ،كان الحصول
أو االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ـي ـهــا م ــن ت ـن ـق ـيــب ال ـب ـع ـثــات
شرائها من قبل «مقتنني» ،أو كـ
األجنبية ،أو
ّ
ّ
«تبرعات» ،كما توضح بياناتها ،مع إضافة
ُ
ب ـس ـي ـطــة ت ـف ـيــد ب ـ ــأن جـ ـ ــزءًا م ـن ـهــا جـ ـل ــب زم ــن
«الصراع والنشاط االستعماري».
ُ
تعرض مجموعة من املقتنيات «املنهوبة» إلى
ُ
جــانــب أربـعــن قطعة اســتـعـيــرت مــن متاحف
بـيــرو ،منها غطاء رأس ذهـبـ ّـي الـلــون وأقــراط
ّ
مزينة بــزخــارف منقوشة لــوجــوه بشرية مع
ُ
ثعابني وقطط ،عثر عليها في مدافن النخبة
السياسية لحضارة كوبيزنيك التي صعدت
ب ــن  500و 1500ق ـب ــل املـ ـي ــاد ع ـل ــى ســاحــل
املـحـيــط ال ـه ــادئ .يـضـ ّـم امل ـعــرض أيـضــا نقشًا
إسـطــوانـيــا ينتمي إل ــى ح ـضــارة نــازكــا التي

ٌ
تناقض بين نيّة المعرض
واحتفاظ المتحف
البريطاني بآثار منهوبة

■ لو ّقيض لك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختار؟
ال أدري بــالـضـبــط .فــأنــا شـخــص عفوي
ّ
ال أخ ــط ــط ملـسـتـقـبـلــي ك ـث ـي ـرًا ،ب ــل أت ــرك
ّ
ّ
للصدفة حيزًا واسعًا في حياتي ،وأتخذ
قراراتي حسب املعطيات املتاحة حينها،
لنداء داخلي عميق
وأخضع فيها أساسًا
ٍ
ّ
القلب مع العقل في لحظات قد
يتحد فيه
ّ
تكون نادرة لكنها ملهمة.
ّ■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ً
أف ...س ــؤال ص ـعــب .أريـ ــده عــاملــا ع ــادال
خاليًا من السالح والقسوة واألمــراض
والـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ـ ّـوث ،تـ ـتـ ـس ــاوى فـ ـي ــه األجـ ـن ــاس
واألعـ ــراق وال ــرج ــال وال ـن ـســاء ،وتحترم
فـيــه األرض وت ـنـ ّـوع ـهــا ،إذ إن ـهــا أجـمــل
وأروع كوكب في هذا الكون.
■ شخصية مــن املــاضــي تـ ّ
ـود لقاءها ،وملــاذا
هي بالذات؟
ال تـحـضــرنــي شـخـصـيــة مـ ـح ـ ّـددة ،فقد

ّ
م ـ ّـرت فــي حـيــاتــي شخصيات أتــذكــرهــا
ب ــاحـ ـت ــرام وود ،ك ــان ــت ل ـه ــا ت ــأث ـي ــرات
إيجابية في حياتي.
■ صــديــق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعود
إليه دائمًا؟
لــــ ّ
ـدي ن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا ألي ـ ـ ـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ،ل ـف ـه ــم الـ ـ ــدافـ ـ ــع وامل ـ ـغـ ــزى
ّ
ال ـلــذيــن ج ـعــا امل ـعــلــم ال ـجــديــد ًاملـنـقــول
يصفعني صفعة ما زال
إلــى مدرستنا
ّ
رنينها في أذني ،ألني من دون التالميذ
اآلخرين ُ
قلت له في أثناء االستراحة في
باحة املدرسة« :صباح الخير أستاذ»!

قراراتي تخضع لنداء
داخلي عميق يتّحد
فيه القلب مع العقل

■ ماذا تقرأ اآلن؟
انـتـهـيــت ل ـل ـتـ ّـو م ــن ق ـ ــراء ة ك ـت ــاب مــؤلــم
بعنوان «األخ ـيــذ» ،وهــي حكاية أسير
عــراقــي فــي إي ــران إثــر الـحــرب الطاحنة
بني البلدين.
وأس ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـد لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراء ة مـ ـجـ ـم ــوع ــة ك ـت ــب
اقـتـنـيـتـهــا أخ ـي ـرًا م ــن «م ـع ــرض عـ ّـمــان
ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب» وقـ ــد ب ـ ــدأت ب ـق ــراء ة
كتاب «نـظــام التفاهة» مــن تأليف أالن
دونو ،وأمامي مجموعة روايات أشعر
باإلحباط أني لم أقرأها بعد.
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة
غـنــائـيــة أو مــوسـيـقـيــة يمكننا أن نـشــاركــك
سماعها؟
اس ـت ـم ـع ــت ق ـب ــل دقـ ــائـ ــق إل ـ ــى ق ـص ـيــدة
«الع ـ ــب ال ـ ـنـ ــرد» مل ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ،ثــم
أغنية «قلبك صخر جـلـمــود» لسليمة
مـ ـ ــراد ،وت ـش ـك ـي ـلــة أخ ـ ــرى م ــن أغــان ـي ـهــا
والغناء العراقي األصيل ،وأقترح على
ّ
القراء سماع حسني األعظمي.

راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت
ٍ
نعم ،فالكتب التي نشرتها واإلسهامات
التي ّ
قدمتها على شكل محاضرات في
ّ
دول ال ـع ــال ــم امل ـخ ـت ـل ـفــة ك ــان ــت مـتـمــيــزة
بــاع ـت ـقــادي .وك ـتـ ّـاب «ال ــدول ــة العقيمة»
ّ
والقراء العراقيني،
أشاد به كبار املثقفني
ً
باعتباره مــدخــا لفهم مصائر الــدولــة
الـع ّــراقـيــة بـعــد  ،2003وق ــد اعـتـبــره أحــد
النقاد (عقيل ّ
عباس) من أفضل الكتب
التي صدرت عن العراق بعد عام ،2003
ألن ــه يـكـشــف مـصــائــر ال ــدول ــة الـعــراقـيــة
ويـ ـفـ ـض ــح املـ ـح ــاصـ ـص ــة وال ــزب ــائـ ـنـ ـي ــة
وتقاسم املغانم بني األحزاب والطوائف.
ّأمــا كـتــاب «ال ـعــودة الــى األه ــوار» ،الــذي
ترجمته في أواســط التسعينيات ،فقد
أعيد طبعه ونـشــره أربــع مــرات ،بسبب
ّ
اإلقبال الكبير على اقتنائه ،إذ نفدت كل
ّ
«تحديات
الطبعات .وبخصوص كتاب
حقوق اإلنسان في الـعــراق» ،أعتقد أنه
ّ
سد جــزءًا من فــراغ في املكتبة العراقية
ّ
الحساس.
في هذا امليدان
بطاقة

كــاتــب ومـتــرجــم ع ــراق ــي ،ووزيـ ــر وسفير
وس ــاب ــق ،يـكـتــب ويـنـشــر ف ــي ال ـعــديــد من
ّ
الصحف وامل ـجــات الـعــراقـيــة واألجنبية،
وال س ـ ّـي ـم ــا فـ ــي ش ـ ـ ــؤون امل ـ ـيـ ــاه وال ـب ـي ـئــة
ومكافحة الفقر واألمــن الغذائي وحقوق
اإلنـ ـس ــان .اخ ـت ـصــاصــي ب ــامل ــوارد املــائـيــة
والبيئة والهيدرولوجيا وأنظمة املعلومات
الجغرافية وقوانني املياه الدولية .صدر له
ّ
هــذا الـعــام كتاب مــذكــرات بعنوان «الــدولــة
ال ـع ـق ـي ـمــة :ت ـجــرب ـتــي ف ــي ح ـكــومــة حـيــدر
العبادي» ،كذلك ترجم إلــى العربية كتاب
ّ
«الـعــودة إلــى األه ــوار» للمؤلف البريطاني
غافن يانغ.

حسن الجنابي

فعاليات

محاولة لتفكيك النظرة األوروبية

قطعة أثرية تعود إلى حضارة موتشي في القرن األوّ ل الميالدي ،من المعرض (المتحف البريطاني)

حسن الجنابي

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

ٌ
طريق لألطفال اإليطاليين نحو تدمر
دليل

ّ
ّ
ويصور
استمرت حتى القرن السابع امليالدي،
مشهد اإلمساك باألعداء املهزومني في أرض
ّ
تتضمن
امل ـعــركــة ،إل ــى جــانــب ن ـقــوش أخـ ــرى
طقوسًا جنائزية لتلك الـحـضــارة الـتــي بنت
حواضرها في الصحراء البيروفية ،واشتهرت
ب ـم ـن ـســوجــات ع ـك ـســت رم ـ ـ ــوزًا وعـ ـن ــاص ـ َـر مــن
م ـع ـت ـقــدات ـهــم ال ـت ــي تـ ـق ـ ّـدس ب ـعــض ال ـن ـبــاتــات
وال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات .ت ـع ـك ــس الـ ـقـ ـط ــع املـ ـع ــروض ــة
املعتقدات املشتركة لجميع حـضــارات بيرو،
حيث ترتبط معظمها بخوارق الطبيعة التي
ساعدتهم ،بحسب أساطيرهم ،على العيش
واحد من أكثر األماكن جفافًا
واالستمرار في ّ
في الكون ،كما توضح كيفية استخدامهم تلك
امل ــوارد الفقيرة فــي تشييد الجسور والـقــاع
ّ
تضمنته من رسوم ومنحوتات
واملعابد وما
وخ ــزفـ ـي ــات وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــون .يـنـتـهــي
امل ـع ــرض ب ـح ـضــارتــي واري واإلنـ ـك ــا ،الـلـتــن
ّ
استمرتا تباعًا حتى بدايات القرن السادس
عشر ،وامتزجت فيهما ثقافات وأديان وتراث
م ـم ـتـ ّـد ألك ـثــر م ــن أرب ـع ــة آالف عـ ــام ،وشـهــدتــا
ت ـط ـ ّـورًا فــي ال ـن ـظــام الـسـيــاسّــي والـتـشــريـعــات
والقوانني وإدارة املدن مع شق طرق مواصالت
صحي ،ومعرفة ّ
ّ
معمقة
واسعة وشبكة صرف
بالحساب وعلوم الفلك والطب ،إذ استخدموا
نظامًا عشريًا في ّ
العد واإلحـصــاء ،وتقسيمًا
ألش ـ ُـه ــر ال ـس ـنــة وأي ــام ـه ــا ي ـمــاثــل م ــا اع ـت ـمــده
البابليون فــي الـشــرق ،كما يظهر فــي الصور
الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو ملواقع أثرية
مثل مدينة ماتشو بيتشو وكهوف توكويباال
وغيتاريرو وقلعة ساكسايهوامان.
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يقيم «المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون» (بيت الحكمة) ،بالقرب من
تونس العاصمة ،عند الرابعة من عصر الغد ،محاضرة افتراضية بعنوان األوجه
المختلفة للرقص في تونس ،من النشأة إلى العصر الحديث ،تلقيها أستاذة
اآلثار ليلى العجيمي السبعي ،المختصة بتاريخ فنون شمال أفريقيا خالل العصر
الروماني.
تقدم باليه أوبرا القاهرة ،عند الثامنة من مساء الثالثاء المقبل ،على خشبة
ّ
المسرح الكبير في «دار األوبرا» بالقاهرة ،ثالثة عروض ،هي :أوزوريس (الصورة)،
الذي يتناول أسطورة فرعونية ،حيث يقتل ست شقيقه أوزوريس من أجل الحكم،
وحد القبائل السالفية في القرن
واألمير إيغور ،الذي يستعرض سيرة أمير روسي
ّ
 ،10و«بوليرو» للمؤلّف الموسيقي الفرنسي موريس رافيل.
يوميات عراقية ـ ستّة عقود من الفن التشكيلي ،عنوان المعرض الذي افتُتح
في «مطافئ :مقرّ الفنانين» بالدوحة ،الثالثاء الماضي ،للفنان العراقي فيصل
لعيبي صاحي ( ،)1945ويتواصل حتى منتصف كانون األول /ديسمبر المقبل،
ويضم أعماًال واقعية توثّق لتاريخ العراق المعاصر.
بتنظيم من «غاليري المرخية»،
ّ

ّ
تنظم «مؤسسة عبد المحسن القطان» في رام اهلل ،عند السادسة من مساء اليوم
تؤدي الفرقة
الخميس ،حفًال موسيقيًا لـفرقة الكمنجاتي يحمل عنوان تراثنا.
ّ
مقطوعات تنتمي إلى تراث بالد الشام ،وهي تتألّف من إياد ستيتي (عود)،
وأنطونيو شقور (كمان) ،وأدهم خمايسة (قانون) ،وينال ستيتي (إيقاع).
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أبيض وأسوأ

عملة «صعبة»
باسل طلوزي

آباء يتشاجرون وأطفال يغرقون في الظل (كيفان فريسي ،كارتون موفمنت)

آباء
وأبناء

األطفال مع ألعابهم والوالدان مع لعبتيهما (غاتيس سلوكا ،المصدر ذاته)

عالقة اآلباء باألبناء موضوع شائك يرسم صورة العائلة في
أي مجتمع ومــدى قــوة ترابطها .والبشر في األلفية الثالثة
تعتريهم تغييرات عميقة في أنماط حياتهم وطرق تربيتهم
ألبنائهم ،ولعل الدخول الكبير والعميق لوسائل االتصال والترفيه
الحديثة لبيوتنا قــد أثــر كثيرًا على تــرابــط األســر وتــواصــل أفــرادهــا
وانعكس هــذا طبعًا على شخصية الطفل وتــأثــره بخالفات األبوين
ونزوعه للعزلة مع ألعابه اإللكترونية.

أطفال يرثون الشقاء والتعب عن آبائهم (مظفر يلشيبوف ،المصدر ذاته)

ك ـ ـ ــان واضـ ـ ـح ـ ــا أن ف ـ ـ ــرج ل ـ ــن ي ـس ـت ـس ـلــم
بـسـهــولــة ،فـقــد تـحـ ّـصــن ج ـيـ ًـدا فــي بيته
رافـ ـض ــا ت ـس ـل ـيــم م ــا ل ــدي ــه م ــن «ال ـع ـم ـلــة
الصعبة» .قبل ذلك بأيام ،كان اقتصاد
الـبـلــد عـلــى شفير ال ـهــاويــة ،وه ــذه املــرة
لم يكن أمــام الحكومة مجال للتسويف
ومــراوغــة الزعيم ،فطلب رئيس الــوزراء
ً
مـ ــوعـ ـ ًـدا ع ــاج ــا م ــع ال ــزع ـي ــم لـيـكــاشـفــه
ب ـت ـب ـخــر اح ـت ـي ــاط ــي ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـع ـبــة
م ــن خ ــزائ ــن ال ــدول ــة .بــالـطـبــع ،ل ــم يـســأل
الــزع ـيــم ع ــن األسـ ـب ــاب ،فـقــد ك ــان يـعــرف
ج ـ ـ ـيـ ـ ـ ًـدا مـ ـصـ ـي ــر احـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـعـ ـم ــات
الـصـعـبــة ال ــذي ط ــار مــن خــزائــن الــدولــة
إلــى خــزائـنــه الشخصية .وألن ــه لــم يكن
ً
مستعدا إلعــادة ما نهبه ،فقد قــرر هذه
املــرة أن يصادر املتوفر منها في بيوت
الشعب ،تحت ذريعة «الواجب الوطني»
و»الـتـضـحـيــة مــن أج ــل ال ــوط ــن» .عندما
سمع فرج بهذه األوامر ،لم يكترث ً
كثيرا
في بادئ األمر ،ألنه يعرف أن «خزائنه»
خ ــاوي ــة م ــن «ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـع ـب ــة» ،لـكــن
عندما هرولت إليه زوجته التي سمعت
مثله باألمر «السلطاني» ،وهــي تحمل
ورقة نقدية بيدين ترتعشان ً
رعبا ،أدرك
عندها خطورة «املمنوعات» في بيته.
لـكــن ،فــي املـقــابــل ،قــرر ف ــرج ،ال ــذي لــم َ
ير
«عملة صعبة» فــي حـيــاتــه ،أن يحتفظ
بها مهما كلف األمر .وعندما بلغ النبأ
أجـهــزة األم ــن ،حــاصــرت املـنــزل وهــددت
فرج إما بتسليم «الورقة» أو «حياته»،
فاختار الثانية.
ً
عموما ،قتل فرج ،لكن ما أثار استغراب
القتلة والــزعـيــم ،أن الــورقــة كــانــت عملة
محلية «سهلة» ...ولم تدرك آنذاك أن كل
العمالت بالنسبة لفرج وأمثاله كانت
«صعبة».

طفل يغرق في الموبايل وأبوه ال يسمع صراخه
(زمغوس زهران ،المصدر ذاته)

مضحكات عربية

أسرى فلسطين في معركة األمعاء الخاوية (أحمد قدورة ،فيسبوك)

هل ينجح حمدوك في حل الخالف؟ (عبيد ،تويتر)

كاريكاتير مترجم

عمان)
الراتب عاجز (فهد الزدجالي ،جريدة ُ

إعادة تدوير بشار األسد (موفق قات ،تلفزيون سوريا)
(مارتن ولترينك ،كارتون موفمنت)

القاضي
بيطار
شريط
أيوب بوهوشي ـ تويتر

الحوثي يلطخ اليمن المقسم بلونه (هالل المرقب ،تويتر)

يجد نابولي،
متصدر الدوري
اإليطالي ،وليستر
سيتي اإلنكليزي
نفسيهما أمام
منعطف مهم
في مشوارهما
في الدوري
األوروبي «يوروبا
ليغ» ،عندما
يخوضان الجولة
الثالثة من دور
المجموعات
َ
باحثين عن أول
فوز لهما،
فيما يأمل
ليون الفرنسي
بمواصلة بدايته
القوية وسط
ترقب مباراة
التسيو وضيفه
مرسيليا.

منافسات الدوري األوروبي
نابولي يسعى لتحقيق فوزه األول في اليوروباليغ (جوسيبي مافيا)Getty/

فرناندو ألونسو:
أوستن من أكثر حلبات
السباق تحديًا

قطر يلتقي الوكرة
والغرافة أمام الشمال
بدوري كرة اليد

سيكسرز يستبعد
سيمونز بعد مشاجرة
مع المدرب

يعتبر السائق اإلسباني فرناندو ألونسو ،أن
حلبة األميركيتني ،في أوسنت (تكساس) ،التي
تستضيف نهاية األسبوع املقبل سباق الجائزة
الكبرى للواليات املتحدة للفورموال « ،1واحدة
من أكثر حلبات السباق تحديًا» .وأوضح ألونسو
ّ
أن «من املمتع دائمًا التسابق هناك .أنا أستمتع
بحلبة أوسنت؛ إنها واحدة من أكثر حلبات
ّ
السباق تحديًا بجدول السباقات ،يختلف كل
قطاع في اللفة كثيرًا عن القطاع التالي».

تشهد الجولة التاسعة واألخيرة من القسم األول
للدوري القطري للرجال لكرة اليد ،مباراتني
مهمتني ،حني يلتقي في األولى قطر مع الوكرة،
فيما يلعب في الثانية الغرافة مع الشمال.
وتتواصل مباريات الجولة غدًا الجمعة ،بلقاء
يجمع األهلي مع السد ،على أن تختتم الجولة بعد
غد السبت ،بمواجهتي الخور مع الريان والدحيل
مع العربي .ويتصدر الوكرة ترتيب الفرق بعد
الجولة الثامنة برصيد  21نقطة.

تواصلت مشاكل صانع األلعاب األسترالي بن
سيمونز مع فريقه فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز،
بعدما قرر النادي طرده من الحصة التدريبية
بسبب «سلوك ضار بالفريق» .وقد أظهر صاحب
الـ 25عامًا ،الذي حاول من دون جدوى الرحيل هذا
الصيف عن ناديه ،عدم اهتمام كامل بباقي الفريق،
ً
وحيدا يراوغ الكرة ،تبعت ذلك مشاجرة مع
وظل
املدرب دوك ريفرز الذي طالبه بالعودة إلى غرفة
املالبس ،مما يثبت عدم االرتياح بني الطرفني.
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مباريـات
األسبـوع

شهد عام  2021العديد من حاالت اعتزال
أشهر نجوم الرياضة بشكل عام سواء في كرة
القدم أو كرة السلة أو حتى الرياضات الفردية،
ليشكل  2021استثناء كبيرًا نظير عدد النجوم
المعتزلين فيه

سارسفيلد يزيح بوكا جونيورز عن المركز الثالث
في الدوري األرجنتيني
ّ
تغلب فيليز سارسفيلد  1-2على سـنـتــرال كــوردوبــا ليصل إلــى النقطة 28
وينتزع املركز الثالث في الــدوري األرجنتيني من بوكا جونيورز ،في مستهل
منافسات الجولة الـ 17من املسابقة .وعلى ملعب ألفريدو تيريرا ،معقل كوردوبا،
افتتح الضيوف التسجيل عبر فدريكو مانكويو (د ،)29.إال أن صاحب األرض
رد بهدف التعادل (د )40.عن طريق سيلفيو مارتينيز ،وفي الشوط الثاني تقدم
سارسفيلد بهدف ثان حمل توقيع خــوان مارتن لوثيرو (د .)65.وفي مباراة
ّ
ليتحصل
أخرى ،تعادل باتروناتو دي بارانا  3-3مع ديفينسا إي خوستيثيا،
ّ
كل فريق على نقطة بحيث تصبح لدى باتروناتو  16نقطة في املركز الـ ،21ولدى
ديفينسا إي خوستيثيا  25نقطة في املركز الثامن .وكانت الجولة قد انطلقت
بتعادلني بنفس النتيجة  1-1بني بالتينسي وروســاريــو سنترال ،وكذلك بني
أونيون سانتا في وراسينغ.

رياضيون
ودعوا المالعب

كلوب أميركا يحافظ على صدارة الدوري المكسيكي
وأطلس يسقط في فخ التعادل
أكد كلوب أميركا جدارته بصدارة الدوري املكسيكي حني فاز بسهولة  1-2على
سانتوس الغونا املنقوص ،في مستهل منافسات الجولة ال ــ 14من املسابقة،
بينما سقط الوصيف أطلس في فخ التعادل السلبي مع كروز أزول.
وسجل ثنائية أميركا كــل مــن ألـبــارو فيدالغو (د )67.وسباستيان كــوردوبــا
(د ،)87.بينما أحرز هدف سانتوس الغونا فرناندو جورياران (د )73.من ركلة
جزاء ،بالتالي أضاف كلوب أميركا ثالث نقاط إلى رصيده الذي ارتفع إلى 31
نقطة ،بينما ّ
تجمد رصيد سانتوس عند  16نقطة في املركز الـ .12أما أطلس فقد
تعادل بدون أهداف مع كروز أزول ،ليحصل كل فريق على نقطة بحيث تصبح
لدى أطلس  23نقطة في الوصافة بفارق نقطتني فقط عن تولوكا الثالث الذي لم
يلعب مباراته هذا األسبوع بعد ،بينما باتت لدى كروز أزول  19نقطة في املركز
السادس .وفي مباراة أخرى ارتقى كيريتارو إلى املركز الـ 14بوصوله إلى النقطة
رقم  15بعد فوزه بهدف نظيف على صاحب املركز الرابع مونتيري الذي تجمد
رصيده عند  20نقطة .وعانى بويبال ّ
األمرين كي يتجاوز عقبة مازاتالن العنيد
 ،0-2حيث جــاءت ثنائية بويبال في (د )69.من ركلة جــزاء نفذها كريستيان
تابو ،وفي (ج )5+90.عبر ديتر فيالباندو .بالتالي ،يرفع بويبال رصيده إلى 18
نقطة في املركز الثامن ،ويظل مازاتالن في املرتبة الـ 11برصيد  17نقطة.

أشهر المعتزلين في 2021

لندن ـ العربي الجديد

لــم يــدخــر عــالــم ك ــرة الـسـلــة وسعًا
إلب ـ ـ ــداء ال ـت ـق ــدي ــر ل ــإس ـب ــان ــي ب ــاو
غـ ــاسـ ــول أحـ ـ ــد أف ـ ـضـ ــل ال ــاع ـب ــن
الــذيــن حظيت بهم هــذه اللعبة فــي العقدين
األخـيــريــن؛ والـفــائــز بلقب ال ــدوري األميركي
مـ ــرتـ ــن ورم ـ ـ ـ ــز ك ـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة ف ـ ــي إس ـب ــان ـي ــا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وري ــاض ــي ن ـمــوذجــي ال
يشق له غبار على املستوى اإلنساني ،وهو
النجم األبرز املعتزل في عام  2021الذي شهد
رحيل العديد من النجوم في ظاهرة الفتة.
وخ ـ ـ ــال ح ـ ــدث ح ــاف ــل ب ــامل ـش ــاع ــر ظ ـه ــر فـيــه
م ـح ــاط ــا بـ ــذويـ ــه وزم ـ ــائ ـ ــه ال ـس ــاب ـق ــن أمـ ــام
وســائــل اإلعـ ــام ،ق ــال ب ــاو غــاســول «حــاولــت

غاسول وروني وروبن
وباكياو وغيرهم ودعوا
الرياضة رسميًا
أن أك ـ ــون أف ـض ــل ك ــل يـ ــوم وكـ ــل عـ ــام وبـ ــدون
حــدود أو أن أسمح ألحــد بفرض حــدود ،لذا
ساعدني الكثيرون .ال شيء مهمًا في الحياة
إن لم تكن بنهاية املطاف جزءًا من فريق ،من
مـجـمــوعــة .ال ش ــيء تحققه وح ــدك ي ـكــون له
قيمة أو أهـمـيــة» .وأوض ــح «إن ــه ق ــرار صعب
بعد كل هذه األعوام ،لكنني فكرت مليًا فيه»،

باكياو اعتزل بسبب االنتخابات الرئاسية (إيثان ميلر)Getty /

اإلسباني العمالق غاسول قال وداعًا لكرة السلة (مات مكنولتي)Getty /

ف ــي إش ـ ــارة إل ــى اع ـتــزالــه ال ـل ـعــب ،رغ ــم أن ــه ال
يزال مستمرًا في منصبه كعضو في اللجنة
األوملبية الدولية الــذي اختير له للفترة بني
 2021و.»2028
وسـ ـ ـب ـ ــق أن أشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون الـ ــدول ـ ـيـ ــون
بمنتخب إسبانيا األول لكرة القدم سرجيو
ب ــوس ـك ـي ـت ــس ودي ـ ـف ـ ـيـ ــد دي خـ ـي ــا وس ـ ـيـ ــزار
أزبـيـلـيـكــويـتــا بـنـجــم ك ــرة الـسـلــة ال ــذي أعـلــن
اعـتــزالــه ،ووصـفــوه بأنه «نـمــوذج ومرجعية
ف ــي ال ــريــاض ــة اإلس ـبــان ـيــة وال ـع ــامل ـي ــة» .وق ــال
بوسكيتس العب برشلونة لغاسول «أهنئك
على مشوارك ،لقد استمتعنا بك كثيرًا داخل
املـلـعــب وكــذلــك خــارجــه ،فــأنــت مـثــال لجميع
الرياضيني اإلس ـبــان .وأنــا أهنئك على ذلــك.
أتمنى لك األفضل في هذه املرحلة الجديدة».
وكان غاسول قد أعلن اعتزاله اللعبة عن عمر
 41عامًا بعد ارتدائه قميص برشلونة في آخر
مشواره ،لينهي مسيرة استمرت  21موسمًا
استهلها أيضًا في النادي الكتالوني ،ومليئة
ب ــاإلن ـج ــازات مـثــل ال ـفــوز بـبـطــولــة دوري كــرة
السلة األميركي للمحترفني مرتني مع لوس
أنجيلس ليكرز وبطولة كأس العالم وفضية
األوملبياد مرتني مع املنتخب اإلسباني.
لكن رحيل غاسول بعد  18موسمًا متتاليًا
فــي ال ــدوري األمـيــركــي حيث ارت ــدى قمصان
فــرق (ممفيس غريزليس) و(لــوس أنجيلس
ليكرز) و(شيكاغو بــولــز) و(س ــان أنطونيو
سبرز) و(ميلووكي باكس) و(بورتالند تريل
بــريــزرس) ،ليس الوحيد عن عالم السلة في
األشهر املنصرمة.
فقبل قليل مــن م ـغــادرة غــاســول املــاعــب كان
ال ــدول ــي األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ــوي ــس س ـك ــوال وأح ــد
أف ـض ــل الع ـب ــي خ ــط ال ــوس ــط خـ ــال الـعـقــديــن
األخ ـي ــري ــن وال ـ ــذي ت ــرك بـصـمــة ال تـمـحــى في
الدوري األميركي مع فرق هيوسنت وفينيكس
وإنديانا وتورونتو وبروكلني ،وجلب لبالده
ذهبية أوليمبياد أثينا  ،2004قــد كشف عن
نيته االعتزال بعد دورة طوكيو .2020
وف ــي ع ـمــر ال ـ ــ 41ع ــام ــا ،أع ـل ــن س ـك ــوال أخ ـي ـرًا
رحـيـلــه عــن املــاعــب ليتسلم منصبًا جــديـدًا
هــو املــديــر التنفيذي لـنــادي (باالكانيسترو
فاريزي) الذي يلعب في دوري الدرجة األولى
اإلي ـط ــال ــي والـ ـ ــذي ارتـ ـ ــدى قـمـيـصــه ف ــي آخــر
موسم له داخل الصاالت.
وإضافة إلــى غاسول وسكوال ،ستفتقد كرة
ً
السلة األوروبية كال من األسطورة اليوناني
فــاسـيـلـيــس س ـبــانــول ـيــس (أول ـي ـم ـب ـيــاكــوس)
واإلسباني فيليبي رييس (ريال مدريد) .أما
الدوري األميركي فسيغيب عنه ريديك الذي

أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز
على نتس وسقوط ليكرز
سجل العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو  32نقطة ليستهل ميلووكي
بفوز بنتيجة  104-127على بروكلني نتس أحد أبرز
باكس حملة الدفاع عن لقبه ٍ
منافسيه هذا املوسم في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني ،فيما سقط بطل
عام  2020لوس أنجليس ليكرز  114-121أمام ضيفه غولدن ستايت ووريرز

الدوحة ـ العربي الجديد

الحكم األلماني دانيال سيبرت أحد أشهر حكام البطولة (جوناثان موسكروب)Getty/

أعلنت لجنة الحكام في االتحاد الدولي لكرة
ال ـقــدم (ف ـي ـفــا) ،رس ـم ـيــا ،عــن تـعـيــن  52حكما
إلدارة مباريات بطولة كــأس الـعــرب فــي قطر
 2021والتي تستضيفها الدوحة خالل الفترة
م ــن ال ـث ــاث ــن م ــن نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـثــانــي
وحتى الثامن عشر من ديسمبر /كانون األول
املقبلني .وقالت اللجنة ،في بيان لها ،إنــه تم
تعيني  52حكما إلدارة مباريات بطولة العرب
بــواقــع  12حـكــم ســاحــة ،و 24حكما مـســاعــدا،
و 16ح ـكــم ف ـي ــدي ــو ،م ــن  27دول ـ ــة م ــن جميع
االتحادات القارية.
وأضــافــت أنــه ستتم مــراقـبــة الـحـكــام املعينني
ع ــن ك ـثــب ق ـبــل ال ـب ـطــولــة وأثـ ـن ــاء ه ــا م ــن قـبــل
أخصائيني فنيني ،بما في ذلك مدربو الفيفا
للحكام وحكام الفيديو ومدربو لياقة بدنية
وأخـصــائـيــو ع ــاج طبيعي وعـلـمــاء ريــاضــة،
وذلـ ـ ــك مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ــزويـ ــد الـ ـحـ ـك ــام والـ ـحـ ـك ــام
املساعدين وحكام الفيديو بأفضل تحضير

في افتتاح املنافسات .واستهل أنتيتوكونمبو أفضل العب في نهائيات املوسم
ً
املاضي الحملة الحالية بأداء رائع على الصعيدين الدفاعي والهجومي ،مضيفا
 14متابعة وسبع تمريرات حاسمة في املباراة .وكان أفضل العب في الدوري
مرتني واح ـ ًـدا من ستة العبني في باكس وصلوا إلــى حاجز النقاط العشر أو
تجاوزوه ،في مباراة سبقتها مراسم رفع الفتة اللقب األول لباكس في الدوري
منذ عام  1971في ملعب «فايزرف فوروم» .وأضاف كريس ميدلتون  20نقطة
وتسع متابعات كما سجل بات كونافتون مثلها ً
قادما من مقاعد االحتياط.
وكان كيفن دورانت األفضل من جانب فريق املدرب الكندي ستيف ناش املدجج
ً
بالنحوم مسجال  32نقطة و 11متابعة ،فيما أضــاف جيمس هــاردن  .20أما
الوافد الجديد من سان أنتونيو سبيرز األسترالي باتي ميلز فأحرز  21نقطة
جميعها من خط الرميات الثالثية وبنسبة .%100
فــي امل ـبــاراة األخ ــرى ،سقط ليكرز املـتـجــدد على ملعبه ستيبلس سنتر أمــام
ووريرز الذي سجل له صانع ألعابه ستيفن كوري أول «تريبل دابل» شخصي
منذ  2016مع  21نقطة 10 ،متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

النجم روني اعتزل اللعب وتوجه إلى التدريب (ديفيد راموس)Getty /

لطاملا اشتهر بدقة تسديداته بعد  15عاما
في أفضل مسابقة على مستوى العالم.
ك ــذل ــك ّ
ودع ع ــال ــم املــاك ـمــة خ ــال األســاب ـيــع
املاضية واحدًا من أبرز الالعبني؛ الفيليبيني
ماني باكياو ،الوحيد الذي فاز بـ 12لقب بطل
عالم في ثمانية أوزان مختلفة .وقــد اعتزل
اللعب وعمره  42عامًا وبعد مسيرة حافلة
امـتــدت ل ــ 26عامًا بــن الحلبات كــي يخوض
ان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة ف ــي بـ ــاده ع ــام .2022
وك ـشــف بــاكـيــاو «إن ــه ال ـق ــرار األص ـعــب الــذي
اتـخــذتــه ،لكنني أشـعــر بــالـســام .اس ــع وراء
أحالمك ،اعمل بكد وراقــب ما يحدث .وداعــا

للمالكمة» .باملثل ،ارتأت العبة القفز الثالثي
الـكــولــومـبـيــة كــاتــريــن إي ـب ــارج ــوي ــن ،البطلة
األوملـ ـبـ ـي ــة ف ــي دورة ريـ ــو  2016وصــاح ـبــة
املـيــدالـيــة الفضية فــي أوملـبـيــاد لـنــدن ،2012
أن الوقت قد حان كي تحصل على استراحة
ط ــوي ـل ــة م ــن ال ــري ــاض ــة ،م ــؤك ــدة «مـ ـس ــرورة
للغاية بالفرص التي منحتني إياها الحياة
وإتاحة إمكانية إثبات القدرة على تحقيق
األحالم .اآلن نهاية فصل» .واتخذت النجمة
ال ـكــروات ـيــة بــان ـكــا فــاسـيـتــش الع ـبــة الـقـفــز
العالي وبطلة العالم ثالث مرات نفس القرار
وع ـمــرهــا  37ع ــام ــا ،ل ـكــن بـسـبــب اإلص ــاب ــات

«فيفا» يكشف عن حكام مباريات كأس العرب في قطر
ستدير بطولة كأس
العرب ،الشهر المقبل،
في قطر ،نخبة من
أفضل الحكام في
مختلف القارات
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ودع ــم ممكنني .وأوضـحــت اللجنة أن بطولة
ال ـعــرب ،الـتــي ستتم االسـتـعــانــة فيها بتقنية
الـحـكــام املـســاعــديــن بالفيديو ( ،)VARتمثل
خـطــوة مهمة على طــريــق كــأس الـعــالــم FIFA
قطر  2022لحكام املباريات املشاركني.
وسيكون التحكيم العربي غائبًا عن البطولة
املنتظرة ،حيث اختار االتـحــاد الــدولــي ثالثة
ح ـكــام «فـ ــار» ع ــرب ف ـقــط ،مـقــابــل غ ـيــاب حكام
الساحة واملساعدين عن هــذه البطولة ،وهي
مفاجأة ،وخــاصــة أن التحكيم العربي سجل
تـحـسـنــا ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة .ف ــي األث ـن ــاء،
اختار االتحاد الدولي قائمة من أملــع الحكام
فــي ال ـعــالــم ،مــن مختلف االت ـح ــادات الـقــاريــة،
وهو ما يعطي انطباعًا بأن هذه النسخة هي
أق ــرب إل ــى ك ــأس الـعــالــم ،بــاعـتـبــار أن االتـحــاد
الدولي اعتمد املقاييس نفسها على ما يبدو
في اختيار الحكام.
ويــوجــد مــن الـعــرب فــي قائمة الـحـكــام كــل من
القطري عبد الله املــري ،املصري إبراهيم نور
ال ــدي ــن وامل ـغ ــرب ــي رضـ ـ ــوان ج ـي ــد ،وجـمـيـعـهــم
تــم اختيارهم ضمن حـكــام الفيديو .وضمت

الحكام العرب جرى
اختيارهم ضمن «حكام
تقنية الفيديو» فقط

قــائـمــة حـكــام الـســاحــة الـ ــ 12كــا مــن :اإليــرانــي
علي رضــا فغاني ،والياباني ريــوجــي ساتو
ه ــو (االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي) ،ال ـغــام ـبــي ب ـكــاري
جاساما ،والزامبي جاني سيكاوزي (االتحاد
األف ــري ـق ــي) ،املـكـسـيـكــي فــرنــانــدو هـيــرنــانــديــز
غوميز ،الهندوراسي هيكتور سعيد مارتينيز
(الـ ـك ــونـ ـك ــاك ــاف) ،األوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي أن ــدري ــس
م ــات ــون ـت ــي ،ال ـب ــرازي ـل ــي وي ـل ـت ــون ســام ـبــايــو،
األرجـنـتـيـنــي فــاكــونــدو تيلو (الـكــونـمـيـبــول)،
النيوزيلندي ماثيو كونجر (أوقيانوسيا)،
ال ـب ــول ـن ــدي س ـي ـمــون مــارس ـي ـن ـيــاك واألمل ــان ــي
دانيال سيبرت (االتحاد األوروبي).
أم ــا الـحـكــام امل ـســاعــدون ال ـ ــ ،24فـتــم توزيعهم
عـلــى االت ـح ــادات السبعة بــواقــع أربـعــة حكام
مــن كــل ات ـح ــاد مــن ات ـح ــادات آس ـيــا وأفــريـقـيــا
وأوروب ـ ـ ـ ــا وال ـك ــون ـك ــاك ــاف ،وس ـت ــة ح ـك ــام مــن
الكونميبول ،وحكمني من أوقيانوسيا .فيما
تــوزع حكام الفيديو ال ــ 16بواقع ثالثة حكام
مــن آسيا ومثلهم مــن الكونكاكاف ،وحكمني
من أفريقيا ،وأربعة حكام من أوروبا ومثلهم
من الكونميبول.
وسـتـنـطـلــق بـطــولــة ال ـعــرب ي ــوم ال ـثــاثــاء30 ،
نــوف ـم ـبــر ،ب ـم ـب ــاراة ب ــن تــونــس ومــوريـتــانـيــا
عـلــى اس ـتــاد أحـمــد بــن عـلــي ،فيما ستستهل
قطر ،مستضيفة البطولة ،مشوارها في اليوم
نفسه حني تواجه البحرين في استاد البيت،
بينما ستختتم النسخة األولى لكأس العرب
بإقامة املـبــاراة النهائية يــوم السبت ،املوافق
 18ديسمبر املقبل على استاد البيت.

ال ـعــديــدة ال ـتــي ت ـكــاثــرت عـلـيـهــا ف ــي األعـ ــوام
املــاض ـيــة .وانـتـهــت املـسـيــرة أي ـضــا بالنسبة
للعداء اإلسباني خافيير غارسيا براغادو
ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فـ ــي ث ـم ــان ــي دورات أومل ـب ـي ــة
مختلفة ،ليقرر أخيرًا بعد وصوله إلى عامه
الـ 51أن يودع املضمار.
وان ـض ـمــت الـ ـع ــداءة الـكـيـنـيــة امل ـتــأل ـقــة م ــاري
كيتاني الفائزة بسبعة سباقات عاملية منها
ثالثة في لندن وأربعة في نيويورك ،بعدما
بـلـغــت  39عــامــا ،إل ــى رك ــب امل ـغ ــادري ــن .وكــان
ل ـك ــرة ال ـق ــدم نـصـيــب م ــن ال ـن ـجــوم املـعـتــزلــن
م ــؤخ ـرًا ،وف ــي مـقــدمـتـهــم الـجـنــاح الـهــولـنــدي

أري ــن روب ــن ال ــذي اشـتـهــر بـكــونــه أح ــد أمـهــر
األجنحة واملراوغني في العالم خالل العقود
األخيرة وسبق له ارتــداء قمصان آيندهوفن
وت ـش ـل ـســي وري ـ ــال م ــدري ــد وب ــاي ــرن مـيــونــخ
وخرونينجن.
نجم آخر يرحل عن املستطيل األخضر بشكل
نهائي هــو اإلنكليزي واي ــن رون ــي ال ــذي بدأ
م ـش ــواره وع ـمــره  16عــامــا وارت ـ ــدى قمصان
إيفرتون ومانشستر يونايتد .ونالت لعبة
ال ـج ـم ـب ــاز ن ـص ـي ـب ـهــا مـ ــن الـ ـغـ ـي ــاب ــات أي ـضــا
باعتزال العبني مثل الياباني كينزو شيراي
امل ـتــوج بــذهـبـيــة ال ـفــرق وبــرونــزيــة الـقـفــز في

أوملـبـيــاد ريــو  ،2016بـعــد عـجــزه عــن التأهل
ألوليمبياد طوكيو.
وودعـ ــت ك ــرة ال ـيــد اث ـنــن م ــن أمل ــع نـجــومـهــا:
اإلسـ ـب ــان ــي راؤل إن ـت ــري ــري ــوس وال ــدنـ ـم ــارك
ج ــاس ـب ــر ن ــودسـ ـب ــو .وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـتــزلــج
ع ـل ــى ال ـج ـل ـي ــد ،ف ـق ــد اعـ ـت ــزل األمـ ـي ــرك ــي تـيــد
ليجتي البطل األوملـبــي مرتني وبطل العالم
خ ـمــس مـ ـ ــرات .ك ـمــا اع ـت ــزل ال ــروس ــي خبيب
نورماجوميدوف بطل الرياضات القتالية،
بـيـنـمــا ودعـ ــت ك ــرة ال ـق ــدم األم ـيــرك ـيــة الـنـجــم
امل ـخ ـضــرم درو بــريــس الع ــب نـيــو أورل ـيــانــز
سانت آخر  15عاما.

الهالل يبلغ نهائي أبطال آسيا بفوزه على النصر
ناد
أصبح الهالل أول ٍ
في تاريخ أبطال آسيا يصل
إلى المباراة النهائية في
 4مناسبات

بلغ نادي الهالل السعودي املباراة النهائية
ملـســابـقــة دوري أب ـطــال آسـيــا فــي ك ــرة الـقــدم،
بفوزه على مواطنه ومنافسه النصر بهدفني
م ـقــابــل ه ــدف وح ـي ــد ،ع ـلــى مـلـعــب «مــرســول
بــارك» في العاصمة الرياض بنصف نهائي
املسابقة القارية.
وسـجــل الـنـجــم املــالــي ،مــوســى مــاريـغــا ()17
وســالــم الــدوســري ( )71هدفي نــادي الهالل،
والـبــرازيـلــي إنــردســون تاليسكا ( )50هدف
النصر ،الــذي لعب بعشرة العبني فقط ،منذ
الدقيقة ال ـ  ،45إثــر طــرد مدافعه محمد علي
الجامي.
وأصبح الهالل ،املتوج بلقب املسابقة ثالث
م ــرات ،آخــرهــا ع ــام  ،2019أول فــريــق يتأهل
إل ــى نـهــائــي دوري أب ـطــال آسـيــا أرب ــع م ــرات،
م ـنــذ عـ ــام  ،2003ح ـيــث خ ـســر ع ــام ــي 2012
وُ ،2014منهيًا الـشــراكــة مــع مــواطـنــه اتـحــاد
جدة والعني اإلماراتي وأوراوا ريد دايموندز
الياباني وتشونبوك الكوري الجنوبي.
وأش ــاد م ــدرب ال ـهــال ،البرتغالي لـيــونــاردو
جــارديــم ،بالعبه الــدوســري الــذي نــال جائزة
أفـ ـض ــل الع ـ ــب فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة .وق ـ ــال ج ــاردي ــم

ف ــي املــؤت ـمــر الـصـحــافــي بـعــد ال ـل ـقــاء« :ســالــم
الـ ــدوسـ ــري العـ ــب م ـه ــم ل ـل ـفــريــق ف ــي ال ــوق ــت
الـ ـح ــال ــي ،ل ـق ــد أصـ ـب ــح أكـ ـث ــر ج ـ ــرأة وي ـس ــدد
باتجاه املرمى ،وهو مؤهل ألن يكون أفضل
العب في آسيا».
وأضــاف« :إنها مباراة املوسم .قدمنا شوطًا
أول أفـ ـض ــل ،واف ـت ـق ــدن ــا م ــاري ـغ ــا م ــع ب ــداي ــة
ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ل ـقــد خ ـســرنــا االس ـت ـح ــواذ،
لكننا اسـتـعــدنــا وضـعـنــا بـعــد ذل ــك وحققنا
فــوزًا مستحقًا» .وتابع« :مــا حــدث في نهاية
امل ـ ـبـ ــاراة؟ أش ـي ــاء ك ـه ــذه ت ـقــع ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم.
إنــه ديــربــي كبير على مستوى الـقــارة ،ولقد
تعرضوا للخسارة األولى في ملعبهم ،وهذا
ً
رب ـمــا سـ ّـبــب ضـغـطــا ع ـل ـي ـهــم» .وخ ـتــم قــائــا:
«اآلن بعد انتهاء هذه املهمة بنجاح سنجهز
أنفسنا للمباراة النهائية بهدوء».
وب ـ ـ ــدأت امل ـ ـبـ ــاراة حـ ـ ــذرة م ــن ال ـط ــرف ــن حـتــى
الدقيقة الـ ـ  15الـتــي شـهــدت تـســديــدة لالعب
الـ ـه ــال ال ـب ــرازي ـل ــي م ــاث ـي ــوس ب ـي ــري ــرا عـلــت
الـعــارضــة ،قبل أن يفتتح ماريغا التسجيل
بعد هجمة مرتدة مررها خاللها الدوسري
كرة إلى الفرنسي بافيتمني غوميس ،ومنه
إلى املالي الذي تابعها داخل املرمى (.)17
ّ
ورد ال ـن ـص ــر م ـب ــاش ــرة ب ـض ـغــط قـ ــوي ك ــاد
على إثــره تاليسكا يــدرك التعادل من ركلة
ح ــرة تـصــدى لـهــا عـبــد الـلــه املـعـيــوف (،)22
فيما ج ــرب تاليسكا حـظــه مــن تسديدتني
في الدقيقة الـ ّ ،31
رد القائم األيمن األولــى،
ّ
ومرت الثانية بجوار القائم .وتابع تاليسكا

تــألـقــه ،وتــاعــب بــالـكــوري الجنوبي هيون
ســون ،ومــرر كــرة إلــى عبد الفتاح عسيري،
الذي أعادها إلى البرازيلي ،فسددها قوية
ارت ـ ــدت م ــن دفـ ــاع الـ ـه ــال ،وسـ ــدد عـسـيــري
خـ ــارج امل ـل ـعــب ( ،)45ق ـبــل أن ي ـطــرد زمـيـلــه
الجامي بعد تدخل عنيف على ماريغا بعد

الـلـجــوء إل ــى تقنية حـكــم الـفـيــديــو املساعد
«في أيه آر».
وك ــاد الـنـصــر ي ــدرك ال ـت ـعــادل مـطـلــع الـشــوط
الثاني عندما تالعب عسيري بدفاع الهالل،
وم ــرر كــرة إلــى املـهــاجــم املـغــربــي عبد ال ــرزاق
حـمــدالـلــه ،فــانـفــرد بــالـحــارس املـعـيــوف ،لكن

تفوق الهالل على النصر في المباراة (فايز نور الدين/فرانس برس)

األخير تصدى لتسديدته ببراعة ،وأبعدها
إل ــى رك ـن ـيــة ( .)49وواصـ ـ ــل ال ـن ـصــر ضغطه
وحصل على ركنية في الدقيقة الـ  50نفذها
ع ـس ـيــري وتــاب ـع ـهــا تــالـيـسـكــا ب ــرأس ــه داخ ــل
املــرمــى .وتحولت السيطرة إلــى الـهــال بعد
الهدف ،لكن من دون فعالية حقيقية ،فيما كاد
عسيري يمنح التقدم للنصر بتسديدة قوية
تـصــدى لها املعيوف ( ،)59وس ــدد تاليسكا
ركـلــة ح ــرة ب ـجــوار الـقــائــم (ّ .)62
ورد الـهــال
بـتـســديــدة قــويــة ملـحـمــد الـبــريــك ت ـصــدى لها
وليد عبدالله ( ،)65قبل أن ينجح الدوسري
فــي مـنــح الـتـقــدم لـلـهــال بـعــد مـجـهــود فــردي
رائع أنهاه بتسديدة داخل املرمى (.)71
وردت الـ ـع ــارض ــة ت ـس ــدي ــدة رائـ ـع ــة ل ـنــاصــر
الدوسري ( ،)80وكاد حمدالله يدرك التعادل
بمقصية رائ ـعــة ذهـبــت خ ــارج املـلـعــب (.)89
وأب ـ ــدى امل ـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي لـلـنـصــر ،ب ـيــدرو
إيمانويل ،رضــاه عن العبيه ،رغم الخسارة،
وقــال عقب اللقاء« :لم نكن جيدين في بداية
املـ ـب ــاراة ،وب ـعــد ه ــدف ال ـه ــال األول حــاولـنــا
العودة».
وواص ــل منتقدًا التحكيم« :قـبــل ط ــرد العــب
النصر (علي الجامي) كانت لنا ركلة ركنية،
لـكــن الـحـكــم احتسبها ركـلــة مــرمــى» .وخـتــم:
«وشهدت املباراة توقفات كثيرة ،ومع ذلك لم
يحتسب حكم اللقاء وقتًا بدل ضائع كافيًا.
في النهاية ،أستطيع القول بأني فخور بأداء
جميع العبي فريقي».
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،تألق العديد من النجوم،
على رأسهم المصري محمد صالح برقم تاريخي جديد ،في الوقت الذي
قدم فيه النجم الفرنسي كيليان مبابي لفتة مميزة تجاه زميله في فريق
باريس سان جيرمان ،األرجنتيني ليونيل ميسي

كيمبس :ميسي يسير على الطريق الصحيح مع المنتخب
أكــد املهاجم األرجنتيني السابق وبطل العالم فــي  1978مــع «األلبيسيليستي» ،ماريو
كيمبس ،أن النجم ليونيل ميسي يسير «في الطريق السليم» إلعادة توجيه مسيرته مع
منتخب بالده ،لكنه شدد أيضًا على أن الالعبني املحيطني به لهم دور كبير في هذا ،وهذه
هي كلمة السر في نجاحات كتيبة املدرب ليونيل سكالوني .وقال هداف مونديال ،1978
عقب تكريمه من ناديه السابق فالنسيا اإلسباني« :الفوز بلقب كوبا أميركا ساهم في
زيادة قوة هذه املجموعة .لقد تغيرت وجوه عديدة ،ولم يعد هناك مكان لألصدقاء ،والعبو
هذا الجيل يعلمون جيدا أنهم يلعبون بجوار الالعب األفضل في العالم ،لكن شخصيته
أيضًا تساعدهم على اللعب ،وهذا جيد لألرجنتني» .كما قال صاحب الـ 67عامًا ،الذي ال
يزال رمزًا لجماهير «الخفافيش» ،إنه ال يستبعد رؤية النجم السابق ومواطنه بابلو أيمار،
نجم فالنسيا سابقًا ومساعد سكالوني في منتخب األرجنتني ،مدربًا لفالنسيا في أحد
األيام .وقال ضاحكًا في هذا الصدد« :كل شيء ممكن .لقد شاهدت بابلو كثيرًا في ريفر،
لكن في فالنسيا بعض الوقت ،ومع تواجده اليوم في الطاقم الفني لألرجنتني ،كل شيء
وارد .أتمنى قدومه ،وأن يحالفه التوفيق .إذا ما تحدث معي لكي أكون معه ،سأوافق على
الفور ،لكن اتركوني في هدوء».

دوري
أبطال أوروبا
ليفربول ـ العربي الجديد

تألق النجم املصري محمد صالح،
خالل مواجهة فريقه ليفربول أمام
مضيفه أتلتيكو مدريد ،في ملعب
«واندا ميتروبوليتانو» بعد أن قاد «ألريدز»
إلى الفوز  ،2-3ضمن مباريات الجولة الثالثة
ملــرح ـلــة امل ـج ـمــوعــات ب ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا.
وأحرز نجم «الفراعنة» هدف فريقه األول ،بعد
مجهود ف ــردي وتـســديــدة مــن مسافة بعيدة،
مل ـســت زم ـي ـلــه جـيـمــس مـيـلـنــر ،مــان ـحــا فــريـقــه
األسـبـقـيــة بـعــد م ــرور  8دقــائــق فـقــط مــن عمر
اللقاء ،وليواصل تسجيل األرقــام التاريخية،
بعد أن بات أول العب في تاريخ ليفربول يهز
الشباك في  9مباريات متتالية في املسابقات
ك ــاف ــة ،وفـ ـق ــا مل ــا ذك ــرت ــه ش ـب ـكــة إح ـصــائ ـيــات
«أوبتا» ،قبل أن يحرز هدف فريقه الثالث من
ركـلــة جـ ــزاء ،مــوقـعــا عـلــى هــدفــه الـخــامــس في
النسخة الحالية.
وبعد هدفه العاملي فــي شباك السيتي ،بات
هــداف البريمييرليغ متخصصًا في تسجيل
األه ـ ــداف املـمـيــزة لـفــريـقــه ،س ــواء فــي ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز أو في دوري أبطال أوروبا.
وفرض الفرنسي أنطوان غريزمان نفسه نجمًا
ملباراة فريقه أتليتيكو ضد ليفربول ،بعد أن
تمكن الـنـجــم الـفــرنـســي مــن إع ــادة فــريـقــه في
اللقاء بعد بداية كارثية ،إذ إن ليفربول تقدم
في النتيجة سريعًا  0-2بعد مرور  13دقيقة،
لـكــن غــريــزمــان الـ ــذي ك ــان بـطــل ل ـقــاء الـجــولــة
الثانية ضد نادي ميالن ،بعد أن سجل هدف
ال ـت ـع ــادل ،ن ـجــح ف ــي تـسـجـيــل ه ــدف أتلتيكو
األول ف ــي ال ـل ـقــاء ف ــي الــدق ـي ـقــة الـ ـ ـ ــ( .)20وقـبــل
نهاية شوط املباراة األول ،تمكن غريزمان من
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صالح بات أول العب في
تاريخ ليفربول يه ّز الشباك
في  9مباريات متتالية
إشعال األجواء بعد أن نجح في إضافة الهدف
ً
الـثــانــي ،مـعــدال النتيجة فــي الدقيقة الـ ــ(،)34
ليعيد املباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه
فرصة التدارك وتحقيق االنتصار الثاني بعد
التعادل في الجولة األولى ضد بورتو.
وس ــرع ــان م ــا خ ـســر غ ــري ــزم ــان ك ــل م ــا فعله
ف ــي ال ـش ــوط األول ،فـبـعــد أن ك ــان ًب ـطــل أول
نصف ساعة في اللقاء ،ارتكب خطأ حاسمًا
بسبب تهوره الذي كلفه الطرد وترك فريقه
محرومًا خدماته في الدقيقة الــ( .)52ودخل
الـفــرنـســي تــاريــخ املـســابـقــة األوروبـ ـي ــة ،فقد
أصبح أول العب في التاريخ يسجل هدفني
في مباراة ثم يتعرض للطرد ،وهو ما يعني
أن غريزمان بعد أن كان نجم اللقاء خسر كل
ما فعله في أول دقائق الشوط الثاني .وفي
كريم بنزيمة وزميله
لقاء آخر ،نفض النجم ُ
فينيسيوس جــونـيــور ،غ ـبــار الـهــزيـمــة غير
املـتــوقـعــة أم ــام شـيــريــف تـيــراسـبــول ،بعدما
ق ــادا «املـلـكــي» إلــى سحق ُمضيفه شاختار
دونيتسك األوكراني ،بخمسة أهداف مقابل
ال شيء.
ّ
البداية مع كريم بنزيمة ،الــذي شكل صداعًا
حـقـيـقـيــا ملــداف ـعــي شــاخ ـتــار دون ـي ـت ـســك ،بعد
انطالق املباراة ،وأجبر سيرجي كريفتسوف،
قــائــد ال ـفــريــق األوك ــران ــي ،عـلــى ارت ـك ــاب خطأ

ف ـ ـ ــادح ،ج ـع ـلــه ُي ـس ـج ــل أح ـ ــد أغـ ـ ــرب األهـ ـ ــداف
الدقيقة
العكسية في ّدوري أبطال أوروبا ،في ُّ
الــ( .)37وتسلم فينيسيوس جونيور الشعلة
مــن بـنــزيـمــة فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،بـعــدمــا أخــذ
مطلق الحرية في خط املقدمة ،ليسجل الهدف
الثاني في الدقيقة الـ ــ( ،)51بعد جملة رائعة
كـ ــان ب ـط ـل ـهــا ال ـف ــرن ـس ــي ،الـ ـ ــذي ض ـغ ــط وم ــرر
لرفيقه لوكا مودريش ،ليثر الكرواتي سحره،
بـتـمــريــرة متقنة ،للموهبة الـبــرازيـلـيــة ،الــذي
أنهاها في شباك شاختار.
وبـ ـع ــد  5دقـ ــائـ ــق فـ ـق ــط ،أع ـ ـ ــاد ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس
الــذكــريــات إلــى جماهير ري ــال مــدريــد ،بعدما
سجل هدفًا على طريقة الظاهرة البرازيلية
رون ــال ــدو ،عـقــب مــراوغ ـتــه ملــداف ـعــي شــاخـتــار
بـطــريـقــة رائ ـعــة لـلـغــايــة ،ليسكنها فــي شباك
الحارس ،الــذي لم يستطع صدها .واستطاع
املــوه ـبــة ال ـبــرازي ـل ـيــة ،فـيـنـيـسـيــوس ،تسجيل
 7أه ــداف مــن أصــل  11مــواجـهــة ،خاضها مع
ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي جـمـيــع امل ـســاب ـق ــات ،ليثبت
نفسه بشكل كـبـيــر ،بـعــدمــا ع ــاش فــي املــوســم
املاضي أوقاتًا عصيبة ،عقب إحرازه  6أهداف
فــي  49م ـب ــاراة فـقــط ،بـحـســب شـبـكــة «أوب ـتــا»
لــإحـصــائـيــات الــريــاضـيــة .وعـ ّـمــق الـبــرازيـلــي
اآلخر ،رودريغو ،من جراح شاختار دونيتسك
األوكــرانــي ،بعدما سجل الهدف الرابع لريال
مــدريــد فــي الدقيقة ال ـ ــ( ،)65لكن النجم كريم
بنزيمة أبى الخروج من املواجهة ،دون وضع
ب ـص ـم ـت ــه ،ع ـق ــب ت ـس ـج ـيــل ال ـ ـهـ ــدف ال ـخ ــام ــس
فــي الــدقـيـقــة األخ ـي ــرة .وبـفـضــل تــألــق بنزيمة
وفينيسيوس فــي املــواجـهــة ،رفــع ن ــادي ريــال
مدريد رصيده إلــى  6نقاط ،ضمن منافسات
املـجـمــوعــة الــرابـعــة فــي دوري أبـطــال أوروب ــا،
ف ـي ـمــا ت ـج ـمــد رص ـي ــد ش ــاخ ـت ــار ع ـن ــد نـقـطـتــه

وجه رياضي

باوال بادوزا
تعيش اإلسبانية باوال بادوزا أفضل لحظاتها في عالم كرة المضرب
عقب تتويجها بطلة إلنديان ويلز وبنتائج الفتة للغاية

زهير ورد

أحدثت اإلسبانية بــاوال ب ــادوزا ،مفاجأة كبرى بفوزها بــدورة
إنــديــان ويلز للتنس ،بعد انتصارها فــي نصف النهائي على
التونسية أنــس جــابــر ،قبل أن تتغلب فــي الـلـقــاء النهائي على
ُ
البلغارية فيكتوريا أزارنـكــا .وتعتبر نتائج الالعبة اإلسبانية
مميزة ،خاصة أنها تغلبت في النهائي على نجمة كانت تحلم
فــي بــدايــة مسيرتها أن تلعب ضــدهــا يــومــا ،وأن تـكــون قــادرة
على تكرار اإلنجازات التي حققتها خالل مسيرتها ،وقد جلب
ً
تصريحها فــي أع ـقــاب ال ــدور الـنـهــائــي تـفــاعــا كـبـيـرًا مــن قبل
الحاضرين ،باعتبار أنها أشادت بقدرات منافستها التي كانت
معجبة بها .وحققت الالعبة اإلسبانية قفزة مهمة في الترتيب
ّ
الــدولــي ،بما أنها كانت في املركز ال ـ  70في بداية السنة ،لتجد
نفسها ضمن أول  20العبة في العالم بفضل انتصارها األخير
الذي مكنها من تحقيق قفزة هامة في التصنيف الدولي وتقرب
من دخول ترتيب أفضل  10العبات.
ُ
وأصبحت بــادوزا أول العبة إسبانية تتوج بــدورة إنديان ويلز،
وهو ما جعلها متأثرة بالتتويج الذي تحقق ضد صاحبة املركز
ّ
األول عامليًا سابقًا ،كذلك فإنها ُولــدت في نيويورك ،وبالتالي
كان لهذا اللقب نكهة مختلفة عن كل النجاحات السابقة التي

عرفتها في مسيرتها .وفي ّ
سن الـ  23عامًا ،ستعرف مسيرة
ّ
بادوزا منعرجًا حاسمًا ،بما أنها ستكون قادرة على املنافسة
على املراتب األولــى عامليًا في السنة القادمة ،وهي النجمة التي
يمكنها تهديد عرش أفضل الالعبات في العالم ،ذلك أن نتائج في
ُ
ّ
دورة إنديان ويلز تثبت أنها تثق كثيرًا بإمكاناتها ،وهو شرط
أساسي للنجاح في عالم التنس.
ّ
ّ
املضي
وكانت بداية النجمة اإلسبانية تشير إلى أنها قادرة على
ّ
بمسيرة بطولية ،بما أنها نجحت في الــوصــول إلــى الــدور ربع
النهائي من بطولة روالن غاروس للشبان في سنة  ،2014التي
عــرفــت أيـضــا وصــولـهــا إلــى نهائي بطولة أوروبـ ــا ،إضــافــة إلى
تألقها في بطولة ويمبلدون بوصولها إلى ربع النهائي أيضًا،
وبالتالي كانت هذه السنة بداية إشعاع النجمة اإلسبانية.
ورغــم تألقها في بداية مسيرتها ،إال أنها لم تقدر على إثبات
نفسها بالشكل املتوقع ،ولكن األسابيع األخيرة سجلت عودة
قــويــة ل ـبــادوزا الـتــي حسنت ترتيبها بشكل مـتــواصــل ،وباتت
مرشحة لحصد املزيد من األلقاب.
وتتميز الالعبة اإلسبانية بقوة ضرباتها ،وخاصة على مستوى
اإلرســال الــذي يطرح عديد الصعوبات ملنافساتها ويساعدها
عـلــى كـســب الـنـقــاط ،إضــافــة إل ــى أنـهــا ســريـعــة الـحــركــة ،وطــول
قامتها يعطيها قوة إضافية ،وهو ما تأكد في النهائي.

ملعب كرة قدم مكسيكي يصبح األول في العالم بمساحة
للحيوانات األليفة
أصبح امللعب املكسيكي «ال كوريخيدورا» الواقع في مدينة كويريتارو املكسكية ،أول ملعب
كــرة القدم في العالم به مساحة «صديقة للحيوانات األليفة» .وفــي منطقة املقصورات،
الــواقـعــة فــي ال ـجــزء السفلي مــن املـنـشــأة ،أع ــد ن ــادي كـيــريـتــارو منطقة بـهــا  16مساحة
مخصصة للمشجعني الذين حضروا مع كالبهم ملشاهدة مباراة بطولة ذهــاب الــدوري
املكسيكي (أبـيــرتــورا) التي فــاز بها صاحب األرض على مونتييري .وفــي هــذه املنطقة،
ّ
تم إنشاء حواجز زجاجية تقلل من الضوضاء لهدوء الحيوانات األليفة .وتم تجهيز كل
مقصورة بـ «صناديق» تتسع ملا يصل إلى أربعة أشخاص وحيوانني أليفني متوسطي
الحجم .وقد تم تكييف املكان من قبل شركة «مارس بيت كير مكسيكو» ،التي ستكون
مـســؤولــة عــن هــذه املنطقة ،والـتــي سيكون لها أيـضــا عــامـلــون متخصصون ومــدربــون
الستقبال الحيوانات األليفة .وسيكون على هذه الحيوانات األليفة التي تحضر مباريات
فــي ملعب «ال كــوريـخـيــدورا» اإليـفــاء بمتطلبات معينة ،مــن بينها الحصول على جميع
التطعيمات والحضور بمرافقة شخص بالغ واجتياز اختبار السلوك.

اليتيمة ،ليتذيل املجموعة في املركز الرابع.
وب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء ،أكـ ــد ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـنـسـيــوس
جونيور ،أن أداءه يزيده ثقة في أنه سيكون
«الــاعــب الكبير» الــذي يتصوره وتتصوره
«جماهير ال ـنــادي» أيـضــا .وأض ــاف« :ال أزال
أع ـم ــل .ل ــدي  21ع ــام ــا ووقـ ــت كـبـيــر لـلـتـطــور
وال ـع ـم ــل ل ـك ــي أكـ ـ ــون ال ــاع ــب ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
أت ـ ـ ـصـ ـ ــوره وت ـ ـت ـ ـصـ ــوره ج ـم ــاه ـي ــر الـ ـ ـن ـ ــادي.
سأخفق ،هذا طبيعي ،ولكني سأحاول مرة
ومـ ـ ــرات أخ ـ ــرى ل ـت ـج ــاوز ذل ـ ــك .س ـع ـيــد بـهــذه

البداية في املــوســم» .وفــي قمة أخــرى ،رفض
املــوه ـبــة الـفــرنـسـيــة ،كـيـلـيــان م ـبــابــي ،تنفيذ
رك ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء ،ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا بــاريــس
ســان جـيــرمــان ،ليهديها إلــى النجم ليونيل
م ـي ـس ــي ،ف ــي امل ــواجـ ـه ــة ال ـت ــي ان ـت ـص ــر فـيـهــا
الفريق الفرنسي على اليبزيغ بثالثة أهداف
مقابل هدفني .وحصل باريس سان جيرمان
على ركلة جــزاء في الدقيقة ال ــ( ،)72من عمر
الشوط الثاني ،والنتيجة تشير إلى التعادل
بـهــدفــن ملثلهما ،لـكــن كـيـلـيــان مـبــابــي فاجأ

من الذي يمتلك ماًال أكثر...
فيوري أم كونور؟

ُ
ج ـنــى امل ــاك ــم ال ـبــري ـطــانــي تــاي ـســون ف ـيــوري،
واأليرلندي كونور ماكغريغور ،نجم رياضة
ال ـف ـن ــون ال ـق ـت ــال ـي ــة ،ال ـك ـث ـيــر م ــن األمـ ـ ـ ــوال فــي
مسيرتهما االحترافية ،بعدما خاضا الكثير
من املواجهات ،ســواء في عالم «الفن النبيل»
أو في القتال التابع ملنظمة «يو إف سي» ،لكن
لديهما طريقة مختلفة في إنفاقها.
السؤال ،الذي يدور في أذهان الجماهير
ويبقى
العاملية ُاملحبة لهذا النوع من الرياضةّ ،
عمن
ُ
ً
يمتلك مــاال أكثر ،املالكم البريطاني تايسون
فيوري ،أم األيرلندي كونور ماكغريغور ،نجم
رياضة الفنون القتالية؟ لذلك سلطت صحيفة
اإلسبانية الضوء على األمر.
«ماركا»
ُ
وت ـ ـق ـ ـ َّـدر ثـ ـ ـ ــروة امل ـ ــاك ـ ــم األيـ ــرل ـ ـنـ ــدي ك ــون ــور
مــاك ـغــري ـغ ــور ،ص ــاح ــب الـ ـ ـ ـ ُـ( 33ع ــام ــا) ،ب ـ ــ171
مليون ي ــورو ،فيما يملك املــاكــم البريطاني
تايسون فيوري ثلث ما يحوزه نجم رياضة
ال ـف ـن ــون ال ـق ـتــال ـيــة امل ـخ ـت ـل ـطــة ،م ــا يـ ـع ــادل 59
مليون يورو .لكن االختالف الرئيسي بينهما
هــو أس ـلــوب حـيــاة املــاك ـمــن ،حـيــث ال يـتــردد
ك ــون ــور مــاكـغــريـغــور ف ــي ص ــرف أم ــوال ــه على
شــراء املـنــازل الفاخرة واليخوت الثمينة في
إسبانيا ،بــاإلضــافــة إلــى حــرصــه على اقتناء

فيوري واحد من أشهر المالكمين في تاريخ
الرياضة ()Getty

أح ــدث أن ــواع الـسـيــارات الــريــاضـيــة الباهظة.
وي ـم ـل ــك ك ــون ــور م ــاك ـغ ــري ـغ ــور ث ــاث ــة م ـن ــازل
ف ــي أيــرل ـنــدا وإس ـبــان ـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة،
بــاإلضــافــة إل ــى م ــرأب ال ـس ـيــارات ال ـخــاص بــه،
ال ــذي ت ـقـ َّـدر قيمته املــالـيــة بنحو  3.5ماليني
يــورو ،نتيجة امتالكه سيارتي المبورغيني
ً
وأسطوال من الرولز رويس.
وس ـب ــق ل ــأي ــرل ـن ــدي ك ــون ــور مــاك ـغــري ـغــور أن
تـحــدث عــن ثــروتــه بـقــولــه« :يـجــب أن أستمتع
باملال ،إنها مجرد أوراق بالنسبة ّ
إلي .أحتاج
إلى التوقف عن ّ
تخيل األشياء املادية ،ولكنني
سعيد بها ،ويجب أن أكون صادقًا مع نفسي».
ُ
أم ـ ــا املـ ــاكـ ــم ال ـب ــري ـط ــان ــي ت ــاي ـس ــون فـ ـي ــوري،
فيمتلك مجموعة رائعة من السيارات الفارهة،
لكنه يفضل أن يعيش حياة هادئة في مسقط
رأسه في الشمال الغربي اإلنكليزي ،وأوضح
ذل ــك فــي ح ــوار ســابــق مـعــه بـقــولــه« :يسألني
ال ـنــاس مل ــاذا ال أعـيــش فــي كاليفورنيا أو أي
منطقة في الواليات املتحدة؟».
ً
وأوضـ ـ ــح فـ ـي ــوري ،ق ــائ ــا« :ملـ ـ ــاذا أت ـخ ـلــى عن
بلدي مقابل القليل من املال وبعض الشهرة؟
أنــا أحــب العيش هنا .لــن أتــرك مسقط رأســي
ن ـهــائ ـيــا ،ألنـ ــه ج ـم ـيــل ،ول ــدي ــه ط ـقــس أف ـضــل،
معقولة».
واملنازل قيمتها هنا
ُ
ويـتــابــع جــون فـيــوري ،وال ــد املــاكــم ،تايسون
فيوري ،متابعة نجله في عالم رياضة «الفن
الـنـبـيــل» ،وال ـب ـطــوالت الـكـبـيــرة ال ـتــي حققها،
حـتــى اآلن فــي مـسـيــرتــه االحـتــرافـيــة الــرائـعــة،
ل ـك ـنــه ي ـع ـت ـقــد أن اب ـن ــه س ـي ـتــألــق ف ــي ال ـف ـنــون
القتالية املختلطة.
واع ـ ـتـ ــرف جـ ــون فـ ـي ــوري ب ــأن ــه ي ـت ــوق ــع رؤي ــة
ابـنــه فــي الـفـتــرة املقبلة ،يتوجه مـبــاشــرة إلى
ريــاضــة ال ـف ـنــون الـقـتــالـيــة املـخـتـلـطــة ،بـعــد أن
ُينهي مسيرته االحترافية ُ
كمالكم ،بقوله في
تـصــريـحــاتــه ،الـتــي نقلتها صحيفة «مــاركــا»
اإلس ـبــان ـي ــة« :ن ـج ـلــي ي ـحــب ال ـق ـيــام بــاألش ـيــاء
القاسية» ،مضيفًا« :يظهر دائمًا تايسون في
أحلك الظروف بعالم املالكمة ،ويقوم بإيجاد
شــيء مختلف ،بعد أن يضع األه ــداف أمامه
وبالنسبة إل ـ ّـي ،أعتقد أن
مــن أجــل تحقيقها.
ُ
ما يريده بعد اعتزاله املالكمة ،أن يذهب إلى
رياضة الفنون القتالية املختلطة».
واختتم بقوله« :تايسون يمتلك توازنًا جيدًا
في أي مـبــاراة يخوضها .أعتقد أنــه إذا جلب
مــدرب فنون قتالية مختلطة خاصًا بــه ،فإنه
سيقوم بأشياء رائعة في املواجهات ،وأعرف
ما هو قادر على فعله».
(العربي الجديد)

الـجـمـيــع ،بـعــدمــا رف ــض تـســديــدهــا ،ألن ــه قــرر
إعطاءها هدية لزميله ليونيل ميسي .ولم
ُي ـضــع مـيـســي الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــت أو يــرفــض
هدية مبابي الثمينة ،بعدما قرر «البرغوث»
اس ـت ـعــراض م ـهــاراتــه الـفـنـيــة ال ـك ـب ـيــرة ،عقب
اعـتـمــاده عـلــى طــريـقــة «بــانـيـنـغــا» الشهيرة،
وإس ـك ــان ال ـكــرة فــي ش ـبــاك ح ــارس اليـبــزيــغ،
ال ــذي اكـتـفــى بمشاهدتها تــدخــل عــريـنــه في
الــدقـيـقــة ال ـ ــ( .)74وذه ــب ميسي إل ــى زمــائــه
في باريس سان جيرمان ،من أجل االحتفال

بهدفه الثمني ،لكنه ّ
خص مبابي باالحتفال،
ألن ــه أع ـطــاه الـهــديــة الـثـمـيـنــة ،ال ـتــي أسهمت
في فوزهم الصعب على اليبزيغ العنيد في
املباراة ،بثالثة أهداف مقابل هدفني .وبفضل
هدف ميسي الثمني ،رفع نادي باريس سان
جـيــرمــان رصـيــده إلــى  7نـقــاط ،ليتربع على
عـ ــرش ص ـ ــدارة امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ـ ــى ،مـتـفــوقــا
ع ـل ــى م ـنــاف ـســه مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي صــاحــب
املركز الثاني ( 6نـقــاط) ،فيما تذيل اليبزيغ
املجموعة دون أي نقطة.

صالح يواصل
تألقه الالفت
في الموسم
الحالي (ديفيد
راموس)Getty/

الشعلة األولمبية لأللعاب الشتوية  2022تصل إلى الصين
وسط احتجاجات
وصلت الشعلة األوملبية إلى بكني التي ستستضيف دورة األلعاب الشتوية في فبراير/
شباط  ،2022غــداة احتجاجات لناشطني معارضني للصني ،عند إيقادها في اليونان.
وأقيم احتفال رسمي في البرج األوملبي ،املبنى الفوالذي العمالق الذي يبلغ ارتفاعه أكثر
من مائتي متر ويشرف على شمال العاصمة الصينية ،حيث ستوضع الشعلة .واستقبلت
جوقة من األطفال الشعلة قبل أن ينقلها إلى مرجل كاي تشي ،سكرتير الحزب الشيوعي
الصيني في بكني .وقال تشانغ جياندونغ ،نائب الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة إن «التتابع
التقليدي للشعلة سيجري من الثاني إلــى الــرابــع من شباط /فبراير  »2022على مواقع
املباريات بمشاركة «حوالى  1200حامل للشعلة» ،باإلضافة إلى «التتابع عبر اإلنترنت».
ويبدو أنه يلمح إلى أن هذا التتابع الذي يستغرق ثالثة أيام سيكون الوحيد الذي سينظم
في البالد .وسيشارك نحو  2900رياضي من  85دولة في دورة األلعاب التي ستقام من
الرابع إلى العشرين من شباط/فبراير .وبهذه املناسبة ستصبح العاصمة الصينية أول
مدينة في العالم تنظم دورة لأللعاب الشتوية بعد استضافتها دورة األلعاب الصيفية في
 .2008وكما حدث حينذاك ،أطلقت دعوات في الخارج إلى مقاطعة األوملبياد ،وهذه املرة
دفاعا عن أوضاع التيبتيني واألويغور وأهالي هونغ كونغ .وكان متظاهرون عطلوا اإلثنني
إيقاد الشعلة في اليونان لفترة وجيزة .وقد حاولوا رفع علم للتيبت والفتة كتب عليها
«ال لإلبادة الجماعية» قبل أن توقف قوات األمن تحركهم .وقال زومريتاي أركني ،رئيس
املؤتمر العاملي لألويغور« :إنها عملية غسل أمــوال رياضية» مؤكدا أنه «ال يوجد سبب
مشروع الستضافة األلعاب أثناء اإلبادة الجماعية».
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هوامش

ّ
المطرد في أسعار المحروقات
استخدام الدراجات الهوائية حل رائج اليوم في إدلب ،حيث ال يستطيع كثيرون التكيف مع االرتفاع
التي تتطلبها سيارات ركنوها أو أزالوها من حياتهم

مستخدمون ُ
كثر للدراجات الهوائية في إدلب (العربي الجديد)

خدام مجاني
ّ

على الدراجات الهوائية في إدلب
عبد الرحمن خضر

ت ـس ـتــأثــر «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام»
(جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة س ــابـ ـق ــا) ع ـبــر
ذراع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ش ــرك ــة
«وت ــد» على كــل ســوق املـحــروقــات فــي ريف
محافظة إدلب شمال غربي سورية وباقي
امل ـنــاطــق غـيــر الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة الـنـظــام
ف ــي ريـ ــف ح ـلــب ال ـغ ــرب ــي وريـ ـف ــي الــاذق ـيــة
وحـمــاة الشماليني .وتــرفــع الشركة أسعار
امل ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ك ـ ــل أس ـ ـب ـ ــوع أو أسـ ـب ــوع ــن
ّ
بحجة تـقــلــب سـعــر ص ــرف الـلـيــرة التركية
املستخدمة في كل مناطق الشمال السوري.
وتعتمد الهيئة في جزء كبير من تمويلها
عـلــى س ــوق امل ـحــروقــات ،فــي وق ــت تنعكس

ال ــزي ــادات امل ـت ـكــررة فــي أس ـعــار املـحــروقــات
سلبًا على حياة سكان املناطق الخاضعة
لـسـيـطــرتـهــا ،إذ ت ــؤث ــر ع ـلــى أس ـع ــار امل ــواد
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـحـ ـت ــاج إنـ ـت ــاجـ ـه ــا إل ــى
محروقات ،وحركة اآلليات التي تستخدم
الوقود.
وف ــي  15أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـجــاري،
تظاهر الـعـشــرات فــي إدل ــب ضــد سياسات
رفـ ـ ــع أس ـ ـعـ ــار املـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ،م ـع ـب ــري ــن عــن
استيائهم مــن ارت ـفــاع األس ـعــار «فــي شكل
غير منطقي ال ّيــراعــي الــوضــع املعيشي»،
مع املطالبة بـ«كف يد املفسدين ومحاسبة
املـ ـسـ ـتـ ـغـ ـل ــن مـ ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن وال ـ ـت ـ ـجـ ــار،
وإبعادهم عن سوق العمل».
وفـ ـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادات فـ ـ ــي أس ـ ـعـ ــار

املـحــروقــات ،لوحظ فــي مدينة إدلــب أخيرًا
ان ـت ـش ــار ال ـ ــدراج ـ ــات ال ـه ــوائ ـي ــة ال ـت ــي ب ــات
أش ـخ ــاص ك ـث ـيــرون ي ـع ـت ـمــدون عـلـيـهــا في
ال ـت ـن ـقــل ،بـسـبــب ع ــدم اسـتـهــاكـهــا الــوقــود
ورخص ثمنها مقارنة بوسائل نقل أخرى.
ي ـق ــول أح ـم ــد ح ـســن الـ ـن ــازح م ــن مـحــافـظــة
حمص واألب لخمسة أطفال بينهم ثالثة
يرتادون املدرسة ،والذي يعمل في منظمة
لـلـمـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي إدل ـ ـ ــب ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :اضطررت إلى بيع سيارتي التي
كنت أتنقل بها من املنزل إلى العمل بسبب
ارتفاع أسعار املحروقات في شكل متكرر،
والذي ال يمكن أن أتحمله في ظل دفعي ثمن
إيجار املنزل ونفقات األطفال في املدرسة.
ثم اشتريت دراجة هوائية لوقف دفع مزيد

باختصار
لوحظ في مدينة إدلب
خصوصًا انتشار
الدراجات الهوائية التي
بات أشخاص كثيرون
يعتمدون عليها في
التنقل
■■■
زاد الطلب على
الدراجات الهوائية
للكبار بنسبة  30في
املائة ،رغم أن أسعار
تلك املستوردة من
أوروبا ارتفعت بنسبة
مائة في املائة
■■■
ارتفاع أسعار الوقود
وعدم استقرارها
بسبب ارتباطها بقيمة
الدوالر والليرة التركية،
انعكسا على تكاليف
املواصالت واإلنتاج

ّ
من األموال للتزود باملحروقات ،وبت أوفر
نحو  150ليرة تركية شهريًا كنت أنفقها
على السيارة ،وهو مبلغ يعادل أجرة عملي
ً
أسبوعًا كامال».
من جهته ،يوضح بائع الدراجات الهوائية
محمد رامــز الخليل لـ«العربي الجديد» أن
«م ــوس ــم شـ ــراء ال ــدراج ــات ي ـبــدأ عـ ــادة بعد
ً
شهر إبــريــل /نيسان ،لكننا شهدنا إقباال
مبكرًا هذا العام ألسباب عدة بينها الوضع
االقـتـصــادي للسكان الــذيــن بــاتــوا يطلقون
على الــدراجــة اســم خـ ّـدام ببالش (مجاني)
ألن ـه ــا ال ت ـح ـتــاج إل ــى وقـ ــود أو ل ــرس ــم في
دائ ــرة املــواصــات ،وال تطاولها مخالفات
الشرطة».
ويشير إلــى أنــه كــان سابقًا يبيع دراج ــات
مخصصة لألطفال ،لكنه بدأ أخيرًا في بيع
دراجـ ــات الـكـبــار بـعــدمــا زاد الـطـلــب عليها
بـنـسـبــة  30ف ــي امل ــائ ــة ،و«هـ ــو أم ــر ل ــم يكن
مـتــوقـعــا ،خـصــوصــا أن أس ـع ــار ال ــدراج ــات
املستوردة من أوروبا ارتفعت بنسبة مائة
ف ــي امل ــائ ــة ،وت ـلــك الـصـيـنـيــة وال ـتــرك ـيــة بني
 30إل ــى  40ف ــي امل ــائ ــة .لـكــن ذل ــك ل ــم يــوقــف
حركة البيع ألن كثيرين باتوا يستخدمون
الــدراجــات للتنقل ،وهــو مــا نالحظه اليوم
ف ــي مــدي ـنــة إدلـ ــب خ ـصــوصــا ال ـت ــي تتمتع
ّ
ومعبدة في شكل جيد».
بطرق مستقيمة
يـ ـق ــول رئـ ـي ــس م ـك ـتــب ال ـه ـي ـئــة ال ـس ـيــاس ـيــة
فــي محافظة إدل ــب أحـمــد بـكــرو لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :ي ـع ــان ــي غــال ـب ـيــة ال ـس ـك ــان مــن
الوضع االقتصادي املتردي بتأثير فرص
الـعـمــل املـ ـح ــدودة امل ـتــوفــرة وك ـثــافــة سـكــان
املنطقة التي تضم أكثر مــن أربـعــة ماليني
شخص ،وعدم تطوير املشاريع اإلنتاجية
وزيادتها ،وضعف دخل الناس لدرجة عدم
قدرتهم على سد قيمة احتياجاتهم األولية،
علمًا أن الدخل اليومي لغالبية العاملني ال
يتجاوز عشر ليرات تركية» .ويشير إلى أن
«ارت ـفــاع أسـعــار الــوقــود وع ــدم استقرارها
بـسـبــب ارتـبــاطـهــا بقيمة ال ـ ــدوالر والـلـيــرة
التركية انعكسا على تكاليف املــواصــات
واإلنـتــاج ،وتسبب في غــاء بأسعار املــواد
األس ــاس ـي ــة ال ـتــي تـخـضــع أي ـضــا لتكاليف
النقل والضرائب املفروضة ،واالختالفات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـن ــوع ـي ــة وال ـ ـ ـجـ ـ ــودة .والـ ـي ــوم
تشهد إدلــب انتشارًا واسـعــا فــي استخدام
الــدراجــات الهوائية والنارية كوسائل نقل
أســاس ـيــة ،بــاعـتـبــار أن ال ـنــاس تـمـلــك قــدرة
أكبر على اقتنائها وتحمل أعباء صيانتها
ً
بدال من السيارات ذات التكاليف الكبيرة».
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أس ـ ـعـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات والـ ـغ ــاز
املنزلي في املناطق الخارجة عن سيطرة
الـ ـنـ ـظ ــام شـ ـم ــال غ ــرب ــي سـ ــوريـ ــة ،وب ـل ـغــت
أرقــام ــا قـيــاسـيــة ،وه ــو مــا بــررتــه الجهات
التي تسيطر على املنطقة برفع الشركات
امل ـص ـ ّـدرة لــأسـعــار .وتــؤكــد شــركــة «وت ــد»
للبترول التابعة لحكومة اإلنقاذ أن زيادة
األسـ ـع ــار شـمـلــت امل ـح ــروق ــات امل ـس ـتــوردة
من تركيا فقط ،إذ بلغ سعر قــارورة الغاز
املنزلي  99.5ليرة تركية ( 10.77دوالرات)،
وسعر ليتر البنزين املستورد  7.66ليرات
تــركـيــة ( 82س ـن ـتــا) ،وس ـعــر لـيـتــر امل ــازوت
امل ـس ـت ــورد م ــن الـ ـن ــوع األول  7.05ل ـيــرات
تركية ( 76سنتًا).

وأخيرًا

أشياء ال ُتشترى
كالم قديم :هي
ُ
سعدية مفرح

يحلو لــي أحـيــانــا ،وأن ــا أعـيــد ترتيب مقاالتي القديمة
وأرشـفـتـهــا ،إع ــادة قــراءتـهــا ثانية فــي ضــوء الـظــروف
الـجــديــدة الـتــي تحيط بـمــا تـنــاولـتــه فيها مــن قضايا،
فــأقــارن بــن املــاضــي والـحــاضــر عـلــى صعيد الـحــدث
نفسه وأبطاله ،وعلى صعيد آرائي الشخصية أيضًا.
البارحة في خضم مهمتي بترتيب األرشيف ،وانتقاء
بعض مقاالتي منه إلصدارها في كتاب جديد ،توقفت
مقال ال أتذكر أنني نشرته بالفعل ،وإن كان عنوانه
عند ٍ
من عناويني املعتادة« :ال أدري ما الذي كان يمكن أن
ً
يقوله شــاعــر مثل أمــل دنـقــل اآلن ،ب ــدال مــن صيحته
التحذيرية الشهـيرة «ال تصالح  ..ولو منحوك الذهب»،
لــو أنــه نجا مــن ذلــك امل ــوت ال ــذي حــاصــره بــن جــدران
الغرفة ثمانية ،فانتصر على تكوينه الجسدي النحيل
الــذي فارقته الــروح تحت وطــأة السرطان ،لكنها ظلت
معلقة في سماء الشعر النبيل ،الشعر الجميل ،الشعر
الذي يقول ما ال يقدر على قوله سوى الشعراء؟!
كان أمل دنقل يمارس أقصى حاالت ّ
تفرده اإلنساني،

حني كتب تلك القصيدة التي سرعان ما ّ
تحولت إلى
منشور ّ
وزعــه العرب املخذولون من نشرات األخبار
ٍ
التلفزيونية ،وهــي تنقل أخـبــار الصلح املنفرد األول
ّ
ّ
ال ــذي وق ـعــه سـيــاسـيــونــا األوائـ ــل وه ــم يـتـمــشــون على
ّ
املمتدة ما بني حدائق
أقل من مهلهم في تلك املسافة
كامب ديفيد وحدائق البيت األبيض ،مدفوعني بنشوة
االبتكار ودهشة املفاجأة أمام بريق عدسات التصوير
العاملي ألول مرة.
لكن األواخر من سياسيينا امللهمني في النهاية أتوا
ً
بـمــا لــم تستطع األوائـ ــل ،ف ـبــدال مــن امل ـشــي ،ص ــاروا
يـفـضـلــون ال ـه ــرول ــة ،ال ألس ـب ــاب صـ ّـح ـيــة ،وف ـقــا ملا
ً
يــوصــي بــه األط ـبــاء وحـســب ،ولـكــن أيـضــا ،بــل أوال،
ألن خير «السالم» عاجله .كما أن «سالم» اليوم من
األفضل أال ّ
يؤجل إلى الغد ،فمن يضمن الظروف؟
ظ ــروف األع ـ ــداء الــذيــن ال يـثـبـتــون عـلــى رأي طبعًا،
ّ
خصوصًا أن التاريخ علمنا ،أعني علم سياسيينا
امللهمني ،أن ما كان ّ
يقدمه هؤالء األعداء من عروض
اليوم سرعان ما يقلصونه إلى النصف في الغد ثم
إلى الربع في اليوم الذي يليه ...وهكذا!

ّ
فلماذا نخسر ّ
بحجة التأني ذلك «السالم» الذي صار
تعويذة الزمن الجديد ،حتى لو كسبنا السالمة؟ ماذا
ّ
ستفيدنا السالمة املضمونة نتيجة للتأني في مقابل
أنهار الحليب والعسل ،بل والذهب أيضًا الـتي ستجري
في صحراواتنا الكثيرة؟
لكن أمل دنقل كان يجيب عن األسئلة الجديدة بمنطقه
الـقــديــم ،حتى وهــو يحلق خـلــودًا خــارج ج ــدران غرفة

مزيد من األسئلة في
واقع لم تعد فيه عبارات
أمل دنقل الشعرية الغاضبة
ُتجدي أو تصف المشهد
ّ
بدقة
الجديد

امل ــرض األخ ـي ــرة« :أتـ ــرى حــن أف ـقــأ عـيـنـيــك /ثــم أثـبــت
جوهرتني مكانهما؛ هل ترى؟».
كــان الشاعر الــذي استعار ،ذات نكس ٍة غير مـبـ ّـررة،
عيني زرقــاء اليمامة ،بينما يبكي بني يديها ليرى ما
ال يــراه اآلخ ــرون ،يعرف أنــه سيجيء ذلــك الـيــوم الــذي
تصبح فيه نصيحته الغالية ّ
توزع بشكل مجاني في
الطرقات ّ
السرية املنتشرة على امتداد الخريطة العربية
ً
ُ
من املحيط إلــى الخليج ،بــدال من أن تباع بجمل ،كما
يقضي الـعــرف الـســائــد فــي مـجــال بيع هــذا الـنــوع من
النصائح بــالــذات وشــرائــه ،لكنه كــان يحتمي بمحض
ُ
الشعر ،فــ«هــي أشـيــاء ال تـشـتــرى…» .على أيــة حــال،
ّ
حتى في حال عوملي جديد ،تختفي فيه قرانا ،ويتحول
ّ
سكانها إلى ّ
مجرد عبيد يهرولون في خدمة سكان
قرية بيل غيتس الكونية الواحدة.
فــي نهاية ال ـقــراءة والــرصــد واملـقــارنــة ،تحصلت على
مــزيــد مــن األسـئـلــة فــي واق ــع لــم تعد فيه ع ـبــارات أمل
ُ
دن ـقــل الـشّـعــريــة الـغــاضـبــة ت ـجــدي أو تـصــف املشهد
الجديد بدقة .سأترك لكم مقارناتكم الخاصة بني ما
كان وما وقع اآلن.
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