أشهر قراصنة اإلنترنت في التاريخ

يمتهن القرصنة متسللون أفراد ومجموعات ،تراوحت أهدافهم بين العدالة
والمال والشهرة ،ولعبوا دورًا مهمًا في تطور اإلنترنت واألمن السيبراني]21[ .
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تتزايد حاالت االنتحار
ومحاوالته في إيران
على وقع األزمات
االقتصادية واالجتماعية
المتفاقمة.
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نزار شقرون ...عن
منزلة النقد الفنّي
في الثقافة العربية

سقط أكثر من  50قتيًال في اليمن منذ بداية العام (محمد حمود/األناضول)

الحدث

«أوميكرون» يفتك بأستراليا ...وألمانيا تتوقع  400ألف إصابة
أعلنت أستراليا عن أكثر أيامها فتكًا بكوفيد19-
ّ
يستمر متحور
مع تسجيل  80حالة وفــاة ،إذ
«أوم ـي ـكــرون» مــن فـيــروس كــورونــا الـجــديــد في
ّ
التسبب بخسائر كـبـيــرة .إال أن رئـيــس وزراء
والية نيو ساوث ويلز األكثر اكتظاظًا بالسكان،
دومينيك بيروتيت ،قال إن انخفاضًا طفيفًا في
عدد مرات دخول املستشفى منحه بعض األمل
بشأن الضغط الذي يفرضه تفشي املرض على
النظام الصحي.
وق ــال رئـيــس الـ ــوزراء م ـ ّـارك مــاكـغــوان إن إعــادة
فتح الوالية كما هو مخطط لها سيكون «طائشًا

وغير مـســؤول» نظرًا للعدد الكبير مــن حــاالت
كوفيد 19-في واليات أخرى.
وإل ـ ــى أمل ــان ـي ــا ال ـت ــي س ـج ـلــت  140160إصــابــة
ب ـك ــورون ــا ،ح ــذر وزي ــر الـصـحــة ك ــارل لــوتــربــاخ
(الـ ـص ــورة) مــن أن ال ـبــاد قــد تـشـهــد  400ألــف
حالة إصابة على األقل يوميًا بحلول منتصف
فبراير /شباط املقبل .وذكر خالل محادثات مع
قــادة حكومات الــواليــات أن اإلصــابــات ستصل
إلــى هــذا الــرقــم فــي ظــل سيناريو متفائل توفر
فيه الجرعات التعزيزية من اللقاحات املضادة
لكوفيد 19-حماية جيدة جـدًا .أضــاف أن العدد

قــد يرتفع إلــى أكثر مــن  600ألــف حالة جديدة
يوميًا إذا وفرت الجرعات التعزيزية حماية أقل.
من جهة أخرى ،أعلن مسؤول في إدارة العاصمة
الهندية نيودلهي أنها تستعد لرفع حظر التجول
املـفــروض خــال العطالت األسبوعية والسماح
للشركات الخاصة بالعمل الجزئي من املكاتب
بعد تراجع أعداد حاالت اإلصابة بكوفيد.19-
وكانت دراســة روسية إيطالية مشتركةّ ،
مولها
صـنــدوق االستثمار املباشر الــروســي واملعني
بالتسويق للقاح «سبوتنيك فــي» الــروســي ،قد
أظ ـهــرت أن مـسـتــويــات األج ـس ــام املـنــاعـيــة التي

يمكنها تحييد تأثير «أومـيـكــرون» تكون أعلى
لدى من تلقوا لقاح «سبوتنيك في» ممن تلقوا
ّ
لقاح «فايزرـ بيونتيك» .إلى ذلك ،حذرت حكومة
هونغ كونغ ّ
محبي الحيوانات املحليني من عرقلة
عـمـلـيــات إعـ ــدام ال ـح ـيــوانــات الـصـغـيــرة ال ـتــي بــدأ
تنفيذها بعدما ُسـ ّـجـلــت إصــابــات بكوفيد19-
لدى هامستر في متجر حيوانات أليفة .وتلتزم
املنطقة الصينية بسياسة «صفر حاالت كوفيد»
الصارمة ،التي تعتمد خطوات عـ ّـدة عند رصد
مؤشرات الفيروس.

(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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مع التصعيد العسكري في اليمن بين أطراف النزاع ،واالستهداف الحوثي لإلمارات
أخيرًا ،يعود المدنيون في هذا البلد ليكونوا ضحايا العنف المتبادل ،والذي يستفيد
من التقاعس الدولي عن حمايتهم بمحاسبة المسؤولين والتساهل مع انتهاكات
الحرب

ارتفعت حدة المواجهات
والغارات في الفترة
األخيرة (محمد حمود/
)Getty

اليمن
حرب
المدنيون
للحديث تتمة...

وجه آخر للفاشية
اإلسرائيلية
نضال محمد وتد

للنظم الفاشية واالستبدادية أوجه
كثيرة ،أبرزها عادة فرض أنظمة
الطوارئ ،وإطالق يد األجهزة
األمنية ،بدءًا من املخابرات والجيش
وحتى الشرطة إلى أدنى مستوى،
«املخبرين» .وكما في الدول الفاشية،
فإن ّ
املسبحني بحمد النظام هم
عادة املستفيدون ،الذين ينفون أي
وجه من أوجه قمع املواطن وحريته
ّ
وكرامته ،ويتغنون في املقابل
بإنجازات الدولة والزعيم.
وفي هذا الباب يقف الصحافيون
اإلسرائيليون ،قبل غيرهم في
املجتمع اإلسرائيلي ،فقد كانوا
أكثر املستفيدين من «قربهم» من
ّ
أصحاب القرار وصناعه ،ألنه أتاح
ً
لهم الشعور باألهمية وبكونهم فعال
أصحاب سلطة رابعة ،مع ما يرافق
ذلك من وهم التأثير على القرار ،فيما
يتضح أكثر فأكثر أنهم وال يزالون
مجرد أداة في ماكينة النظام الفاشي
اإلسرائيلي .فقد تستروا على
جرائم الحكومات املختلفة ،وعلى
سياساتها العنصرية ،إن لم يكونوا
من ساهم في ترسيخ مفاهيم سرقة
الوطن واغتصابه ،باعتبار «العمل
العبري» و«الطالئعية» و«إنقاذ
األرض» شروطًا لنهوض «شعب
إسرائيل» وبعثه من جديد.
حاولت إسرائيل ومعها إعالمها
ونخبها السياسية والفكرية،
الفصل بني ما ّ
يطبق على العرب
في الداخل ،ثم الفلسطينيني في
األراضي املحتلة ،وبني ما ّ
يطبق
داخل إسرائيل «اليهودية» .احتالل
وأبرتهايد للمجموعة األولى ،ودولة
ديمقراطية ليبرالية «سويسرا
الشرق» للمجموعة الثانية ،مع تبرير
كل موبقات وجرائم الحرب والتمييز
العنصري ضد فلسطينيي الداخل
وفلسطينيي األراضي املحتلة عام
 67بضرورات البقاء واألمن.
وعلى مر العقود ،رفضت «إسرائيل
ّ
ّ
النيرة» بكتابها وصحافييها من
اليسار قبل اليمني ،كل ما قاله
الفلسطينيون في الداخل عن القمع
والتمييز واالضطهاد ،على الرغم
من علمهم (بل ومشاركتهم) بهذه
السياسات واملمارسات والجرائم،
وحشروها في الزاوية األمنية
وحرب البقاء التي كانت املبرر
للسكوت عن هذه الجرائم .إلى أن
جاءت فضيحة تجسس الشرطة
اإلسرائيلية ،هذا األسبوع ،عبر
برنامج السايبر بيغاسوس ،على
رؤساء بلديات ومواطنني ونشطاء
سياسيني واجتماعيني ،لتصفع
هذه النخب وهي تكتشف فجأة،
واملفاجأة هي هنا مصطعنة من دون
شك ،أن شرطة إسرائيل ال تختلف
عمليًا عن أي ذراع قمعي في الدول
االستبدادية.
ال يمكن أخذ الضجة اإلسرائيلية،
اإلعالمية والنخبوية ،ضد الشرطة
مأخذ الجد ،فهي ليست أكثر من
محاولة إلحياء الزعم اإلسرائيلي
بإمكانية الحفاظ على «واحة من
الديمقراطية» تجيز رفض القمع
السلطوي والشرطي داخليًا ،وتدير
ً
في الوقت ذاته «احتالال نيرًا».

زكريا الكمالي

ال ت ـك ـتــرث أطـ ـ ــراف الـ ـن ــزاع الـيـمـنــي
ملسألة االلتزام بقوانني الحرب التي
يفرضها القانون الدولي اإلنساني.
ومــع بــدء كــل جولة تصعيد عسكري ،يكون
املدنيون في مرمى نيران مباشرة ،وأهدافًا
سـهـلــة لـهـجـمــات انـتـقــامـيــة م ـت ـع ـمــدة .ومـنــذ
مطلع العام الحالي ،يدفع املدنيون واألعيان
املدنية ،ثمن التصعيد العسكري الكبير في
اليمن ،والــذي اتسعت رقعته إلى محافظات
ّ
يمنية مختلفة ،بعدما ظل القتال محصورًا
بدرجة رئيسية في محافظة مــأرب النفطية
ش ـم ــال ــي ال ـي ـم ــن ،طـ ـ ــوال أش ـه ــر خـ ــال ال ـع ــام
املاضي.
وتـسـتـغــل أطـ ــراف ال ـن ــزاع الـيـمـنــي الـتـســاهــل
الدولي مع انتهاكات الحرب ،الرتكاب املزيد
منها .وفــي مناسبات مختلفة ،اقتصر دور
األمـ ــم امل ـت ـحــدة وامل ـن ـظ ـمــات املـعـنـيــة بحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ع ـل ــى ال ـت ـن ــدي ــد ف ـق ــط ب ــال ـض ــرب ــات
املميتة ،من دون التلويح الحقيقي باملساءلة
أو الشروع بفتح ملفات وقائع قد ترقى إلى
جرائم حرب.
وال يمتلك املــدنـيــون فــي الـيـمــن أي خـيــارات
ل ـل ـن ـجــاة م ــن املـ ـ ــوت ،ب ــال ـن ـي ــران امل ـب ــاش ــرة أو
األل ـغــام .ففي مقابل الـتــرقــب ملــا ستثمر عنه
جولة املبعوث األميركي تيموثي ليندركينغ
في املنطقة لخفض التصعيد ،لن يكون أمام
ماليني اليمنيني سوى انتظار نيران أطراف
تنظر إلـيـهــم كـســاحــة تصفية حـســابــات بني
بعضها.
وشـ ـه ــد األس ـ ـبـ ــوع الـ ـح ــال ــي ذروة تـصـعـيــد
قياسية للقتال واسـتـهــداف املدنيني .وبــدت
أط ــراف ال ـنــزاع كـمــا لــو أنـهــا تتسابق فــي ما
ب ـي ـن ـهــا ،لـتـصـفـيــة ح ـســابــات ـهــا م ــع بـعـضـهــا
املدنية
البعض ،من خالل استهداف األعيان ُ
واإليقاع بأكبر قدر ممكن من املدنيني .وقتل
ثــاثــة أط ـفــال ّعـلــى األق ــل ،أم ــس الـجـمـعــة ،في
غارة جوية نفذها التحالف السعودي ،على
م ـحــاف ـظــة ال ـح ــدي ــدة غ ــرب ــي ال ـي ـم ــن ،بحسب
مــا ذك ــرت منظمة «أن ـق ــذوا األط ـف ــال (ســايــف
ذا ت ـش ـلــدرن)» .وقــالــت املنظمة فــي بـيــان إنــه
«بحسب ما ورد ،فإن األطفال كانوا يلعبون
في ملعب كرة قدم قريب» من موقع الغارة.
كـمــا سـقــط أكـثــر مــن  200قتيل وجــريــح ،في
هـجــوم لـيــل الخميس  -الجمعة عـلــى سجن
فــي صـعــدة شـمــالــي الـيـمــن .وأعـلـنــت منظمة
«أط ـبــاء بــا ح ــدود» أن حصيلة ال ـغــارة على
ً
السجن بلغت  70قتيال و 138جريحًا .وكانت

يدفعون
ثمن التصعيد
العسكري
جبهة مأرب
يقف المدنيون
اليمنيون في مأرب
في مرمى المخاطر
أكثر من غيرهم ،مع
اقتراب القتال من
مناطق مأهولة في
مركز مديريتي حريب.
وترفض جماعة
الحوثيين االستسالم
للهجوم الذي تشنه
«ألوية العمالقة»
المدعومة إماراتيًا،
على الرغم من استمرار
الضربات الجوية .وحتى
اللحظة ،ال تزال المعارك
بعيدة نسبيًا عن
المدنيين في جبهات
القتال ،لكن أي اختراق
حاسم ،سواء لـ»ألوية
العمالقة» أو للجيش
اليمني ،سيكون أشد
وطأة على المدنيين.

جماعة الحوثيني قد اتهمت طيران التحالف
الـ ـسـ ـع ــودي ب ـت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـغ ـ ــارة ،وب ـ ــ«ارت ـ ـكـ ــاب
م ـج ــزرة» فــي املـحــافـظــة .ول ــم يـشــر التحالف
الـسـعــودي إلــى أي قصف على صـعــدة ،لكنه
تحدث فــي بيان عــن استهداف الحديدة في
غرب اليمن .وأعلن البيان الذي نشرته وكالة
األنـ ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة الــرس ـم ـيــة (واس) «ب ــدء
ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات املليشيا
الحوثية بالحديدة» الواقعة تحت سيطرة
الحوثيني ،واسـتـهــداف «أحــد أوك ــار عناصر
الـقــرصـنــة الـبـحــريــة والـجــريـمــة املـنـظـمــة» في
املحافظة.
ّ
ويأتي ذلك بعدما دشنت جماعة الحوثيني
يوم اإلثنني املاضي جولة التصعيد الجديدة
بهجمات فــي العمق اإلم ــارات ــي ،أسـفــرت عن
سقوط ثالثة مدنيني من ّ
العمال في منشأة
نفطية ،بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي .وجاء
الرد السريع من مقاتالت التحالف السعودي،
باستهداف منزل القيادي العسكري الحوثي،
عبدالله قاسم الجنيد ،في صنعاء ،ما أسفر
عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته.
لم يتوقف األمر عند ذلك ،فاألربعاء املاضي،
وغ ـ ــداة إعـ ــان وس ــائ ــل إعـ ــام حــوث ـيــة مقتل
خمسة مدنيني بغارة جوية طاولت سيارة
ف ــي ال ـطــريــق ال ـع ــام بـمــديـنــة حــريــب جنوبي
مــأرب ،جــاء الــرد الحوثي باستهداف محطة
وقود في منطقة جعدر بمديرية عني ،غربي
ش ـب ــوة ،بـ ـص ــاروخ بــال ـي ـس ـتــي ،م ــا أس ـف ــر عن
مقتل أربـعــة مدنيني وإصــابــة اثـنــن آخــريــن.
ك ـمــا ط ـ ــاول ه ـج ــوم ص ــاروخ ــي م ــدرس ــة فــي
مقبنة غربي تعز ،ما أسفر عن مقتل طالب.
وتبنت جماعة الحوثيني تلك العملية .ووفقًا
للمتحدث العسكري باسمها ،يحيى سريع،
فقد تم استهداف تجمعات لـ«ألوية العمالقة»
بصاروخني باليستيني ،مــا أسفر عــن مقتل

يقتصر دور األمم
المتحدة على التنديد
بالضربات
أثر التصعيد سلبًا على
الجهود الدولية
واألممية للتهدئة

وإص ــاب ــة أك ـث ــر م ــن  50ش ـخ ـصــا .ويـ ـب ــدو أن
الـ ـثـ ـغ ــرات الـ ـت ــي أت ــاحـ ـه ــا الـ ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنساني قد ساهمت في ارتـكــاب املزيد من
االنتهاكات فــي اليمن ،وهــو مــا تنبهت إليه
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة
لألمم املتحدة ،يــوم الثالثاء املاضي ،عندما
ش ـ ّـددت على ض ــرورة «أن يحترم أي هجوم،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك الـ ـض ــرب ــات الـ ـج ــوي ــة ،م ـب ــادئ
التمييز والتناسب والحيطة فــي الهجوم».
ودع ــت املـنـظـمــة أطـ ــراف ال ـن ــزاع الـيـمـنــي إلــى
«ات ـخ ــاذ جميع اإلج ـ ــراءات املـمـكـنــة للتحقق

خاص

سد النهضة :إيجابية إثيوبية قبيل القمة األفريقية

القاهرة ـ العربي الجديد

فـ ّـســر مــراق ـبــون وخ ـب ــراء تـصــريـحــات رئـيــس
الـ ــوزراء اإلثـيــوبــي أب ــي أح ـمــد ،أول مــن أمــس
الـخـمـيــس ،ب ـشــأن ســد الـنـهـضــة ال ــذي تبنيه
ب ــاده ،ومطالبته مـصــر وال ـس ــودان بتغيير
خـطــابـهـمــا ب ـش ــأن ال ـس ــد «مـ ــن أجـ ــل تحقيق
الـتـنـمـيــة ،بــالـشـكــل ال ــذي يـعـلــي خ ـطــاب بناء
السالم» ،بأنها محاولة منه الستباق انعقاد
و 6فبراير/
الدورة الـ 35للقمة األفريقية في ّ 5
شـبــاط املقبل فــي أديــس أبــابــا .وح ــذر هــؤالء
مــن ع ــودة الــدبـلــومــاسـيــة اإلثـيــوبـيــة بقضية
الـســد إلــى ســابــق عهدها بعد انـتـهــاء القمة،
والـتــي ال يــريــد أبــي أحـمــد أن تـخــرج بموقف
معارض ألديس أبابا بقضية السد ،وهو ما
يتوجب على القاهرة والخرطوم التنبه له.
وتعليقًا على كالم رئيس الــوزراء اإلثيوبي،
رأى دبلوماسي مصري سابق ومختص في
ال ـش ــؤون األفــري ـق ـيــة ،طــالـبــا ع ــدم ذك ــر اسـمــه،
لــ»الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «مــا قــالــه أبــي أحمد
ّ
بشأن سد النهضة ،يشكل نوعًا من ممارسة
ال ـغــزل الـسـيــاســي إزاء دول ـتــي املـصــب مصر
والسودان ،ويرتبط بانعقاد القمة األفريقية
املـقـبـلــة» .ولـفــت إل ــى أن أدي ــس أبــابــا «تــرغــب
فــي أن تخرج بـصــورة تحسن سمعتها بعد
ق ـض ـيــة الـ ـح ــرب م ــع ج ـب ـهــة ت ـي ـغ ــراي ،وال ـتــي
طــاولـتـهــا بسببها ان ـت ـقــادات دول ـيــة واسـعــة
املجال».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي أن ت ـص ــري ـح ــات
رئيس ال ــوزراء اإلثـيــوبــي التي تبدو «عاقلة
وإي ـجــاب ـيــة ت ـجــاه مـصــر وال ـ ـسـ ــودان ،هدفها
تجنب أي ضـغــوط محتملة عـلــى ب ــاده من
ال ـ ــدول األفــري ـق ـيــة امل ـش ــارك ــة ف ــي اجـتـمــاعــات
ال ـق ـمــة األف ــري ـق ـي ــة ،ال س ـي ـمــا أنـ ــه ل ـطــاملــا أكــد
ُ
سابقًا أن أزمة السد يجب أن تحل داخل إطار
االتحاد» .وتوقع املصدر أن «تعود السياسة

اإلث ـيــوب ـيــة إل ــى ســابــق ع ـهــدهــا ب ـعــد انـتـهــاء
ق ـمــة االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،ول ــذل ــك ي ـجــب على
املسؤولني في مصر الحرص عند التعاطي
مــع املــوقــف اإلثـيــوبــي فــي هــذه اللحظة ،على
عــدم مجاراته بالشكل الــذي قد يــورط مصر
في دائرة جديدة من املفاوضات التي ال طائل
منها».
وأشــار الدبلوماسي إلى أن «تمسك إثيوبيا
ب ـ ــأن ت ـع ــال ــج األزمـ ـ ـ ــة ت ـح ــت م ـظ ـل ــة االتـ ـح ــاد
األفـ ــري ـ ـقـ ــي ،مـ ــن دون غـ ـي ــره مـ ــن امل ـن ـظ ـمــات
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ــدولـ ـي ــة كـ ــاألمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،أو
الـ ــوس ـ ـطـ ــاء ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن ،ي ـج ـع ــل املـ ـس ــؤول ــن
اإلثيوبيني يفكرون جيدًا مــن أجــل التحوط
ضــد أي ضغط قــد تمارسه دول مــن أعضاء

ال يريد أبي أحمد أن
تخرج القمة بموقف
معارض لبالده

االت ـحــاد ،ممن لها عــاقــات جـيــدة مــع مصر،
ال سيما املجموعة العربية» .وتطرق املصدر
خصوصًا إلــى الـجــزائــر «الـتــي أبــدت تطابقًا
فـ ــي م ــوق ـف ـه ــا مـ ــع م ـص ــر بـ ـش ــأن أزم ـ ــة ال ـســد
اإلثيوبي ،والتي تراهن من جهة أخرى على
ال ــدع ــم امل ـص ــري ل ـهــا ف ــي إخ ـ ــراج ق ـمــة عــربـيــة
ن ــاج ـح ــة فـ ــي الـ ـصـ ـي ــف ،ت ـح ـقــق مـ ــن خــال ـهــا
مـكــاســب سـيــاسـيــة فــي صــراعـهــا مــع املـغــرب
حــول مشكلة الصحراء وتـقــارب األخـيــرة مع
دولة االحتالل اإلسرائيلي».
وأوضـ ــح امل ـصــدر أن «م ــن ضـمــن مــا تخشاه
إثيوبيا أيـضــا مــن اجـتـمــاع القمة األفريقية
املقبلة ،هــو أن تتدخل أط ــراف دولـيــة أخــرى
في امللف والتأثير على دول أفريقية بشكل
يضغط على إثيوبيا ،ويجبرها على تقديم
تنازالت» .واستبعد في الوقت ذاته «أن يصل
األمـ ــر إل ــى ه ــذا ال ـح ــد ،ألن امل ــواق ــف الــدول ـيــة
مــن هــذه األزم ــة أصبحت واضـحــة ومعروفة
للجميع».
وتوضيحًا لذلك ،اعتبر املصدر أن «املوقف
األميركي من سد النهضة ،على الرغم من أنه
يبدو مساندًا ملصر والـســودان ،إال أن الواقع
ال ـع ـم ـلــي ي ـك ــرس الس ـت ـس ــام دول ـت ــي املـصــب
ال ـت ــام السـتــراتـيـجـيــة إث ـيــوب ـيــا ال ـتــي تعتبر
النيل األزرق ملكية مـنـفــردة لـهــا» .ورأى أن
األم ــر ذات ــه ينطبق على سياسة الـصــن في
ه ــذا امل ـج ــال« ،م ـضــافــة إل ـي ـهــا االس ـت ـث ـمــارات
الصينية التي تقدر باملليارات في إثيوبيا
بشكل عــام وفــي ســد النهضة بشكل خــاص،
علمًا أن لكل من واشنطن وبكني تأثيرا قويا
فــي الـقــارة األفــريـقـيــة ،وهـمــا يتنافسان على
هذه الساحة منذ فترة طويلة».
وأش ـ ــار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي إلـ ــى أنـ ــه «مـ ــع إع ــان
استقالة املبعوث األميركي للقرن األفريقي،
جيفري فيلتمان ،مطلع شهر يناير/كانون
ال ـث ــان ــي الـ ـح ــال ــي ،م ــن م ـه ــام ــه (عـ ـ ـ ّـن ديـفـيــد

ساترفيلد مكانه) ،أعلنت الصني عن تفكيرها
فــي تعيني مـبـعــوث صيني للمنطقة ،خــال
جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في
القرن األفريقي» .وأضاف «حتى لو افترضنا
ً
أن ك ــا م ــن ال ـصــن وأم ـيــركــا تــدع ـمــان مصر
داخل االتحاد األفريقي ،فإن استراتيجيتهما
ل ــن ت ـ ــؤدي ف ــي ال ـن ـهــايــة إلـ ــى ح ـســم الـقـضـيــة
لـصــالــح مـصــر والـ ـس ــودان (دول ـت ــي املـصــب)
ألن أميركا والـصــن دولـتــا منابع ،وتخشى
كــل منهما أن تتدخل فــي أزمــة مياه لصالح
دول مصب ،فيثير عليها األمر مطالبات من
جيرانهما من دول املصب» .ولفت املصدر إلى
أن «روسيا أيضًا لها تأثير قوي داخل القارة
األفريقية ،لكن موقفها مع ذلك من قضية سد
النهضة ،ال يعول عليه لحل القضية لصالح
مصر والسودان» .وقال الدبلوماسي في هذا
الخصوص« :إن الروسي دائمًا ما يقول إنه
يتبع سياسة الحياد ،لكنه في الحقيقة يبني
مــواق ـفــه عـلــى تحقيق امل ـصــالــح ،ومصالحه
فــي أفريقيا كـبـيــرة ،بينما موقفه مــن مصر
متذبذب وينتظر أن تحقق له مصر مصالح
في ملفات أخرى مثل ليبيا وسورية».
وأك ــد امل ـصــدر أن «م ــا ُيـصـ ّـعــب الـتــوصــل إلــى
أي حل بشأن أزمــة سد النهضة تحت مظلة
االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،هو
تعليق عضوية السودان في املنظمة».
وان ـت ـقــد الــدب ـلــومــاســي املـ ـص ــري ،م ــا وصـفــه
ب ــ»ت ـجــاهــل الـسـيــاســة امل ـصــريــة لـقـضـيــة سد
الـنـهـضــة» .وق ــال إنــه «فــي الــوقــت ال ــذي خرج
ف ـيــه رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي ي ـت ـحــدث عن
السد ،ويدعم موقف بالده في القضية ،قبيل
انعقاد القمة األفريقية ،امتنعت الدبلوماسية
املصرية عن التحرك في أي اتجاه ،كما اكتفت
القيادة السياسية ،بتصريحات وزير املوارد
املائية والــري املـصــري ،محمد عبد العاطي،
وهو في النهاية مسؤول فني».

من أن األهــداف هي بالفعل أهــداف عسكرية،
ولتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس
هــدفــا عـسـكــريــا ،أو أن الـهـجــوم سـيـكــون غير
م ـت ـنــاســب» .وشـ ـ ــددت ع ـلــى أن ع ــدم اح ـت ــرام
م ـبــدأي الـتـمـيـيــز والـتـنــاســب «ق ــد يــرقــى إلــى
جرائم حرب».
ووف ـق ــا مل ـصــدر أم ـمــي وآخـ ــر حـقــوقــي يمني،
ت ـح ــدث ــا ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ف ـق ــد ش ـهــدت
الفترة املمتدة من  1وحتى  19يناير/كانون
ً
الـثــانــي ال ـحــالــي ،س ـقــوط أك ـثــر مــن  50قتيال
وعـشــرات الجرحى مــن املدنيني فــي مختلف
أنـ ـح ــاء ال ـي ـم ــن ،جـ ـ ـ ّـراء الـتـصـعـيــد الـعـسـكــري
الــذي بلغ ذروتــه مع انطالق عملية عسكرية
تدعمها اإلم ــارات السـتـعــادة السيطرة على
م ــدي ــري ــات ع ـس ـيــان وب ـي ـحــان وعـ ــن ،غــربــي
م ـحــاف ـظــة شـ ـب ــوة .وأدت ت ـلــك ال ـع ـم ـل ـيــة إلــى
ات ـســاع رق ـعــة الـعـنــف إل ــى مـحــافـظــات شبوة
والـبـيـضــاء ومـ ــأرب .كـمــا ســاهـمــت فــي عــودة
الغارات الجوية املتواصلة ملقاتالت التحالف
على معاقل الحوثيني في صنعاء ،لتقابلها
ه ـج ـمــات ج ــوي ــة ل ـل ـحــوث ـيــن ع ـلــى األراض ـ ــي
السعودية واإلماراتية.
ً
ً
ومـ ـق ــارن ــة بـحـصـيـلــة ب ـل ـغــت  387ق ـت ـيــا في
أوساط املدنيني خالل  ،2021أحصت جماعة
ال ـح ــوث ـي ــن أكـ ـث ــر مـ ــن  50ق ـت ـي ــا خ ـ ــال أق ــل

مــن ثــاثــة أســابـيــع فــي يـنــايــر الـحــالــي ،جــراء
الغارات الجوية فقط ،فيما أحصت منظمات
وجهات حقوقية موالية للحكومة اليمنية،
ً
سقوط أكثر من  25قتيال بنيران الحوثيني.
وال تـبــدو األرقـ ــام الـتــي يعلنها الحوثيون
دق ـي ـقــة ك ـل ـيــا .ل ـكــن ف ــي م ـنــاس ـبــات مختلفة،
ت ـض ـط ــر امل ـن ـظ ـم ــات األمـ ـمـ ـي ــة إل ـ ــى اع ـت ـم ــاد
الـحـصـيـلــة ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا وزارة الـصـحــة

التابعة للحوثيني ،وخصوصًا في املناطق
الـ ـت ــي ي ـص ـع ــب الـ ــوصـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا ،ك ـم ــا هــي
الحال في مناطق صعدة املحاذية للشريط
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
الشكوك حــول احتساب السلطات الحوثية
عـ ـسـ ـك ــري ــن عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن ـ ـهـ ــم ض ـح ــاي ــا
مدنيون .لكن هذه املنظمات تصدر حصيلة
خاصة بها ،في حال كان الهجوم باملناطق

تنديد باستهداف أبوظبي

ندد أعضاء مجلس األمن الدولي «بأشد العبارات باالعتداءات اإلرهابية»
ّ
التي شنها الحوثيون على أبوظبي االثنين الماضي ،وذلك في بيان
تبد
صدر أمس الجمعة باإلجماع .وخالل التفاوض على البيان ،لم
ِ
روسيا حماسة حيال نص يشير إلى «اإلرهاب» ،لكنها انضمت في نهاية
المطاف إلى موقف الغالبية في المجلس .وشدد المجلس في بيانه
على «ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين
مسؤولية هذه األعمال اإلرهابية وإحالتهم على القضاء».

الـحـضــريــة ،وخـصــوصــا صـنـعــاء .ويـبــدو أن
األطراف اليمنية تلجأ الستثمار ثغرة امليزة
ّ
الـعـسـكــريــة فــي ش ــن هـجـمــاتـهــا عـلــى أعـيــان
مــدن ـيــة ،وسـتـتـعــامــل م ــع س ـقــوط الـضـحــايــا
املدنيني على أنه هامش خطأ .ففي العملية
الجوية الـتــي طــاولــت مـنــزل الجنيد ،ســارع
الـتـحــالــف لــإعــان عــن اس ـت ـهــداف «ق ـيــادات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» .وت ـت ـع ــام ــل ج ـم ــاع ــة ال ـحــوث ـيــن
ّ
ب ــاملـ ـث ــل ،ح ـي ــث ظ ــل ــت ت ــؤك ــد أن هـجـمــاتـهــا
الصاروخية التي أصابت محطات وقود في
مأرب أو شبوة ،وأسفرت عن سقوط مدنيني،
وتـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــن الـ ـعـ ـم ــال ،ك ــان ــت ت ـس ـت ـهــدف
دوريات عسكرية من الجيش اليمني أو من
«ألوية العمالقة».
وم ـق ــارن ــة بــالـحـصـيـلــة ال ـت ــي وث ـق ـت ـهــا األم ــم
املتحدة لشهر سبتمبر/أيلول  ،2021والذي
ً
شهد سقوط  67قتيال كأعلى رقم للضحايا
املدنيني خالل آخر سنتني ،يبدو أن الخسائر
فــي صـفــوف املدنيني خــال الشهر األول من
الـعــام الحالي ستتجاوز ذلــك املـعــدل بكثير،
ـاس على السكان ،وفقًا
وهــو ما ينذر بعام قـ ٍ
لخبراء.
وأكد محمد باشا ،وهو كبير محللي شؤون
ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة لـ ــدى م ـج ـمــوعــة «نــافــان ـتــي»
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أن امل ــدن ـي ــن هــم
الـضـحـيــة الــرئـيـسـيــة ألي تـصـعـيــد عـسـكــري
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ألطـ ـ ـ ــراف الـ ـص ــراع
والقوى الداعمة لهم بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،والذي يأخذ منحى تصاعديا منذ
بداية  ،2022على الرغم من تواصل اإلدانات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن امل ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي واإلق ـل ـي ــم
امل ـح ـيــط .وأشـ ــار ف ــي تـصــريـحــات لــ»الـعــرب ّــي
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن الـتـصـعـيــد ال ـحــاصــل ،أث ــر
سلبًا على الـجـهــود الــدولـيــة واألمـمـيــة التي
كانت مبذولة وتكثفت بعد انتخاب اإلدارة
األميركية الجديدة في يناير  2021وتواصلت
طـ ــوال ال ـع ــام امل ــاض ــي سـعـيــا ن ـحــو الـتـهــدئــة.
ّ
وذك ــر بــاشــا ،ب ــأن ه ــذه ال ـج ـهــود ،هــدفــت إلــى
«تحقيق توافق بني أطراف الصراع على وقف
شــامــل إلط ــاق الـنــار وتخفيف حــدة الكارثة
اإلن ـس ــان ـي ــة وف ـت ــح م ـط ــار ص ـن ـع ــاء وض ـم ــان
تدفق سلس للسلع واملشتقات النفطية عبر
مـيـنــاء ال ـحــدي ــدة ،وص ــرف مــرت ـبــات موظفي
الدولة املتوقفة منذ نحو  5أعــوام ،وكل ذلك
تـمـهـيـدًا السـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات السياسية
لبلورة حل شامل ومستدام لألزمة اليمنية».
ورأى الباحث أن الجهود األممية واألميركية
إلحياء السالم ،باإلضافة إلى مساع عراقية
ُ
وعـمــانـيــة وكــويـتـيــة ،قــد وص ـلــت إل ــى طريق
مـ ـس ــدود خـ ــال الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .واع ـت ـب ــر أن
الـتـصـعـيــد ال ـع ـس ـكــري ف ـتــح م ـل ـفــات ج ــدي ــدة،
ومنها إع ــادة طــرح الـعـقــوبــات الــدولـيــة على
ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ـي ــن ع ـق ــب اح ـت ـج ــاز سـفـيـنــة
«روابي» اإلماراتية ،وكذلك استهداف العمق
اإلماراتي بهجوم باليستي وطائرات ّ
مسيرة.
وخ ــاف ــا لـلـنـيــران امل ـب ــاش ــرة ،أزه ـق ــت األل ـغــام
َ
األرض ـي ــة أي ـضــا ح ـيــاة الـيـمـنـيــن ،س ــواء في
مناطق القتال املشتعلة بمحافظتي شبوة
والـجــوف ،أو في املناطق الساحلية التابعة
ملحافظتي الحديدة وتعز ،والتي تغيرت فيها
خ ـطــوط ال ـت ـمــاس بـعــد ق ــرار إعـ ــادة تموضع
القوات اليمنية الغامض في نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي .وبحسب تقرير أممي حديث،
حصلت عليه «العربي الجديد» ،فقد شهدت
الفترة بني  13و 15يناير الحالي ،مقتل ستة
مدنيني وإصــابــة  18آخــريــن بانفجار ألغام،
في أربــع حــوادث شهدتها محافظات يمنية
متفرقة.

تقرير

اإلسرائيليون يقعون في شباك «إن إس أو»

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تتواصل في إسرائيل تداعيات «الفضيحة»
ال ـت ــي ك ـش ـفــت ع ـن ـهــا هـ ــذا األسـ ـب ــوع صحيفة
«كــالـكـلـيـســت» لـلـشــؤون االق ـت ـصــاديــة ،عندما
نشرت تحقيقًا أظهر أن الشرطة اإلسرائيلية
اس ـت ـعــانــت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة بـخــدمــات
برنامج التجسس الهجومي «بيغاسوس»،
ال ـ ــذي ط ــورت ــه ش ــرك ــة ال ـســاي ـبــر «إن إس أو»
( ،)NSOللتجسس على مواطنني إسرائيليني.
وجـ ــاء ذل ــك االس ـت ـخ ــدام بـحـثــا ع ـمــا يـمـكــن أن
يــدي ـن ـهــم ب ـم ـخــال ـفــات ج ـنــائ ـيــة ال ع ــاق ــة لـهــا،
للوهلة األولى ،بقضايا األمن .وتتعلق بفساد
في إدارة شؤون السلطات املحلية ،الثنني على
األقل من رؤساء بلديات ،كانت الشرطة تبحث
عن أدلــة على تورطهم بفساد إداري ،وأخرى
بنشاطات مختلفة لعناصر جنائية مشبوهة
بارتكاب جرائم خطيرة .وكــان أبــرز ما أثــاره
التقرير ،من وجهة نظر اإلسرائيليني ،حقيقة
تجاوب جهاز القضاء اإلسرائيلي مع طلبات
الشرطة لتنفيذ تنصت على هواتف من تشتبه
فيهم بارتكاب مخالفات جنائية ،من دون أن
ت ــوض ــح حـقـيـقــة ونــوع ـيــة وس ــائ ــل الـتـنـصــت،
وهل هي تخضع للقانون اإلسرائيلي ويقرها
ّ
أم ال؟ وه ــذا مــا ع ــزز ل ــدى كــتــاب وسياسيني
االعتقاد بأن الشرطة اإلسرائيلية لم تعد تأبه
بالقانون وال تحترمه ،بل هي من تقوم بخرق
كــل مــا يتعلق بقانون التنصت الـســري ،على
الهواتف واالتصاالت للمشبوهني.
ل ـ ـكـ ــن أي ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ـ ــزز االع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاد ب ــالـ ـخـ ـض ــوع
واالس ـ ـت ـ ـسـ ــام الـ ـ ـف ـ ــوري مـ ــن جـ ـه ــاز ال ـق ـض ــاء
لـطـلـبــات ال ـشــرطــة ،وال ـت ـصــرف حـيــالـهــا ،كما
يتصرف الجهاز القضائي في كل ما يتعلق
بقمع حرية الفلسطينيني ،ســواء في الداخل،
أو في األراضــي املحتلة عام  ،1967لكن تحت
بـنــد «حـمــايــة أم ــن ال ــدول ــة» .وأوض ــح التقرير

أقرت الشرطة اإلسرائيلية باستخدام «بيغاسوس» عشرات المرات (جاك غويز/فرانس برس)

أن ال ـشــرط ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ك ــان ــت ق ــد اش ـتــرت
بــرنــامــج التجسس الـهـجــومــي «بـيـغــاســوس»
م ـنــذ ع ــام  ،2013ول ــم تـهـتــم ب ــإب ــاغ الـجـهــات
املسؤولة عن توفر البرنامج لديها ،وإن كانت
بــدأت باالستعانة به بعد ذلك بسنوات ،عند
تعيني روني الشيخ ،الذي شغل منصبًا رفيع
املستوى في جهاز املخابرات العامة «الشاباك»
عــام  .2015وسـمــح الشيخ باستخدام أدوات
التجسس الهجومية ،املتمثلة بـ«بيغاسوس»،
بـ ــالـ ــركـ ــون إلـ ـ ــى ضـ ـع ــف الـ ـجـ ـه ــاز ال ـق ـض ــائ ــي
ف ــي ال ـق ـبــول ب ـكــل ط ـل ـبــات ال ـشــرطــة والـجـيــش
وامل ـخــابــرات الـعــامــة «ال ـش ــاب ــاك» ،بـمــا يتعلق
ب ـســريــة م ـص ــادر ال ـح ـصــول ع ـلــى مـعـلــومــات.
ً
ّ
وبـهــذا فــإن القضية شكلت عمليًا دلـيــا على
محو الـفــوارق في عمل الشرطة اإلسرائيلية،
بــن متطلبات الـعـمــل املــدنــي وحـ ــدوده وبــن
طابع األجهزة السلطوية ،بما فيها الشرطة،
فـ ــي دوس ح ـ ـقـ ــوق ال ـ ـفـ ــرد وحـ ــري ـ ـتـ ــه .وأثـ ـ ــار
الكشف عن القضية بداية إرباكًا في صفوف
الشرطة اإلسرائيلية ،ووزي ــر األم ــن الداخلي

اإلسرائيلي ،عومر بارليف ،الــذي أعلن بداية
أنـ ــه ط ـل ــب ف ـح ــص املـ ــوضـ ــوع ،وأنـ ـ ــه ق ـل ــق مــن
تجاوزات يمكن أن تكون الشرطة ارتكبتها في
هذا الباب .لكن الشرطة عادت الحقًا ،وأعلنت،
الثالثاء املاضي ،رفضها املعطيات التي كشف
عنها التحقيق ،مدعية أن كثيرًا مما جاء فيه
غـيــر دقـيــق وغـيــر صـحـيــح ،وأن ـهــا ستفحص
كل حالة على انـفــراد ،في حــال تبني أن هناك
مخالفات تمت فعليًا.
ول ـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــد تـ ـخـ ـب ــو نـ ـ ـي ـ ــران ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة،
ح ـت ــى ع ـ ــادت ل ـت ــزي ــده ــا ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ،ب ـع ــد ال ـك ـش ــف ع ــن ال ـف ـض ـي ـحــة،
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ،أن الـ ـش ــرط ــة لـ ــم تـكـتــف
باستخدام برنامج «بيغاسوس» ،بل جندت
فــي صـفــوف وح ــدة الـســايـبــر أيـضــا ثــاثــة من
«قراصنة الكمبيوتر» (هاكيرز) في إسرائيل،
الختراق حواسيب واتصاالت مشبوهني من
طرفها بارتكاب مخالفات جنائية .وأشــارت
التقارير الصحافية ،على مــر أيــام األسـبــوع،
إلـ ــى أن ال ـش ــرط ــة وق ــادت ـه ــا ك ــان ــوا يـمـنـحــون

محققي وخ ـبــراء وح ــدة الـســايـبــر صالحيات
واس ـع ــة .يــأتــي ذل ــك عـلــى اع ـت ـبــار أن قسمهم
كــان يأتي بمعلومات «ذهبية» ،حتى عندما
كانت يتضح أنه ال يمكن استخدامها في بناء
«لوائح االتهام» ،ألنه تم تحصيلها بعيدًا عن
ضوابط القانون الجنائي وأصول استصدار
أمـ ــر ق ـضــائــي م ــن امل ـح ـك ـمــة ،أو ح ـتــى عـنــدمــا
ك ــان ي ـتــم «ت ـض ـل ـيــل» ال ـق ـضــاة ف ــي اس ـت ـصــدار
هــذه األذون ،مــن خــال عــدم تــوضـيــح حقيقة
ال ـل ـج ــوء ل ـبــرنــامــج «ب ـي ـغ ــاس ــوس» ،املـحـظــور
رس ـم ـيــا اس ـت ـخ ــدام ــه ،ب ـح ـســب ش ـ ــروط وزارة
األمن للشركة املنتجة له ،في إسرائيل .وعلى
الــرغــم مــن كــل ه ــذه امل ـحــاذيــر ،إال أن الـشــرطــة
أق ــرت ،الخميس املــاضــي ،بحسب «هــآرتــس»،
أن فحصًا داخليًا ّ
بي أن الشرطة استخدمت
ال ـبــرنــامــج امل ــذك ــور ع ـش ــرات املـ ــرات ف ــي الـعــام
املـ ــاضـ ــي .وه ـ ــو م ــا يـ ـع ــزز ص ـح ــة االدع ـ ـ ــاءات
التي وردت في التحقيق األولــي الــذي نشرته
صحيفة «كالكليست» الثالثاء ،وأشــار أيضًا
إلــى أن الشرطة استخدمت البرنامج املذكور
ضد نشطاء سياسيني ،وليس فقط مشبوهني
بنشاط جنائي ،كما هو الحال عندما اخترقت
ه ــوات ــف ن ـش ـطــاء ف ــي ح ــرك ــة االح ـت ـج ــاج ضد
رئـيــس الـحـكــومــة الـســابــق بنيامني نتنياهو
املعروفة باسم «الرايات السوداء».
ردود الـفـعــل ف ــي ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة ،س ــواء
ب ــن أن ـص ــار ن ـت ـن ـيــاهــو ،ال ــذي ــن ي ـب ـح ـثــون عن
م ـب ــرر ل ـتــأك ـيــد زع ـم ـهــم أن م ـل ـفــات الـتـحـقـيــق
ضــد نتنياهو ولــوائــح االت ـهــام هــي مــؤامــرة،
وب ـ ــن أن ـ ـصـ ــار الـ ـيـ ـس ــار ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر نـفـســه
ليبراليًا ،تــؤكــد عمليًا ارتـفــاع حــالــة عــدم ثقة
الجمهور اإلسرائيلي بالشرطة وبـ«الوسائل
الـتـكـنــولــوجـيــة» املـتـطــورة الـتــي تستخدمها،
وتــزيــد مــن الـشـكــوك بفقدانهم للخصوصية
ال ـ ــذات ـ ـي ـ ــة ،وص ـ ـحـ ــة ادع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ومـ ـخ ــرج ــات
تحقيقات الشرطة.
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شرق
غرب
األمن الفلسطيني يعتقل
 3أشخاص في بيتا
اع ـ ـت ـ ـقـ ــل ج ـ ـه ـ ــاز األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ــوقـ ــائـ ــي
الفلسطيني ،أمــس الجمعة ،قياديًا
من حركة الجهاد اإلسالمي وشابني
آخرين في بلدة بيتا جنوب مدينة
ن ــاب ـل ــس ،ش ـمــالــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
املحتلة ،بعد مداهمة منازلهم .وقال
شهود عيان إن عناصر من الجهاز
اع ـت ـق ـلــوا األسـ ـي ــر املـ ـح ــرر ال ـق ـيــادي
ف ــي ح ــرك ــة ال ـج ـه ــاد ع ـب ــد الـ ـ ــرؤوف
الجاغوب ،ومعتصم دويكات الذي
أف ـ ـ ــرج ع ـن ــه مـ ــن سـ ـج ــون االحـ ـت ــال
قبل أيام قليلة فقط ،وبالل حمايل،
الذي تم االعتداء عليه وعلى إخوته
ووالده.
(العربي الجديد)
 ...و 79إصابة
بمواجهات مع االحتالل

أصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــة79 ،
فلسطينيًا ،بينهم  10بــالــرصــاص
املطاطي ،والباقي باالختناق نتيجة
استنشاق غــاز مسيل لـلــدمــوع ،في
مواجهات جرت مع جيش االحتالل
شمالي وجـنــوبــي الضفة الغربية.
وأفـ ــاد ال ـهــال األح ـمــر الفلسطيني
بأن طواقمه تعاملت مع  78إصابة
بمواجهات جرت في قرى محافظة
نابلس .وأضــاف أنــه جــرى تسجيل
 9إص ــاب ــات ب ــال ــرص ــاص امل ـطــاطــي،
بـمــواجـهــات شـهــدهــا جـبــل صبيح،
في بلدة بيتا جنوب نابلس.
(األناضول)

مناورات
صينية ـ إيرانية ـ روسية
بدأت إيران وروسيا والصني ،أمس
الـجـمـعــة ،م ـن ــاورات بـحــريــة وجــويــة
ف ــي امل ـح ـي ــط الـ ـهـ ـن ــدي بـ ـه ــدف صــد
عمليات «القرصنة البحرية» ،حسب
م ــا ذكـ ــرت وك ــال ــة األن ـب ــاء الــرسـمـيــة
«إرنا» .وتضمنت املناورات محاكاة
لقرصنة سفينتني ،وفــق التقارير.
وق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـ ـنـ ــاورات
األدمـيــرال مصطفى تــاج الديني إن
«وح ــدات بحرية وجــويــة مــن الــدول
الثالث حــررت سفينتني تجاريتني
خطفهما قراصنة في مياه دولية».
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــر امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات حـ ـت ــى ي ــوم
غ ــد األح ـ ــد ،ع ـل ــى م ـس ــاحــة  17ألــف
كيلومتر مــربــع فــي شـمــال املحيط
الهندي.
(فرانس برس)
إسرائيل «متفاجئة» من
تصريحات أردوغان
كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة
«ه ـ ـ ـ ــآرت ـ ـ ـ ــس» ،أمـ ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،أن
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ــوج ـئ ــت ب ـت ـصــري ـحــات
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رج ـ ـ ـ ــب ط ـي ــب
أردوغـ ـ ـ ـ ــان (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ح ـ ــول نـيـتــه
ت ـح ـســن الـ ـع ــاق ــات م ــع إس ــرائ ـي ــل،
وبالكشف عــن االتـصــاالت الجارية
ل ـتــرت ـيــب زي ـ ـ ــارة رس ـم ـي ــة لـلــرئـيــس
اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى
تــركـيــا .ولـفــت التقرير إلــى أن وزيــر
الخارجية التركي مولود جــاووش
ً
أوغـ ـل ــو أج ـ ــرى اتـ ـص ــاال م ــع نـظـيــره
اإلسرائيلي يئير لبيد لالطمئنان
عـلــى صـحـتــه ،بـعــد إص ــاب ــة األخـيــر
بمتحور أومـيـكــرون .وقــال مسؤول
إســرائـيـلــي مـطـلــع عـلــى االت ـصــاالت
للصحيفة« :نحن حذرون».
(العربي الجديد)

مقتل مساعد
بن الدن في اليمن
أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ــديـ ـ ــرة م ـ ــوق ـ ــع «س ـ ــاي ـ ــت»
لالستخبارات ريتا كاتز ،مساء أول
من أمس الخميس ،أن تنظيم القاعدة
فــي جــزيــرة ال ـعــرب أع ـلــن مـقـتــل أحــد
قادته العسكريني في ضربة أميركية
بــال ـي ـمــن .وأص ــاف ــت أن الـتـنـظـيــم لم
يــذكــر تــاريــخ ومـكــان قتل صــالــح بن
ســالــم ب ــن عـبـيــد ع ـب ــوالن (امل ـع ــروف
أيـضــا بــاســم أبــو عمير الحضرمي)
الـ ــذي ك ــان م ــن ب ــن م ـســاعــدي زعـيــم
القاعدة أسامة بن الدن.
(رويترز)
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الحدث

استغالل الخلل األمني في ديالى ...وحرب عصابات
بين التنظيم و«قسد» في الحسكة

استغل تنظيم
«داعش» الخلل
األمني ليضرب
بقوة في
العراق وسورية،
مسقطًا العديد
من الضحايا في
القوات العراقية
و«قوات سورية
الديمقراطية»
(قسد) .وفي حين
صدرت دعوات
في العراق إلعادة
النظر بالقيادات
األمنية التي تولت
مناصبها وفقًا
للمحاصصة ،فإن
مدينة الحسكة
السورية شهدت
ما يشبه حرب
عصابات

بغداد ـ أكثم سيف الدين
عدنان أحمد

«داعش» يضرب في العراق وسورية
عـ ــاد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» لـيـضــرب
ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة ،ل ـ ـيـ ــل الـ ـخـ ـمـ ـي ــس وفـ ـج ــر
ال ـج ـم ـعــة ،ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــة،
عـبــر هـجــومــن ف ــي دي ــال ــى ال ـعــراق ـيــة وعـلــى
س ـج ــن ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة شـ ـم ــال ش ــرق
ســوريــة ،أوقـعــا عـشــرات الضحايا ،وطرحا
ت ـ ـس ـ ــاؤالت ك ـب ـي ــرة ح ـ ــول وج ـ ـ ــود خ ـل ــل فــي
االستراتيجية األمنية بمواجهة التنظيم،
وأسـبــاب عــودة نشاط «داع ــش» فــي الفترة
الحالية.
وأسـ ـف ــر ه ـج ــوم ن ـف ــذه ع ـنــاصــر م ــن تنظيم
«داعـ ـ ــش» ع ـلــى م ـقــر لـلـجـيــش ال ـع ــراق ــي في
محافظة ديــالــى ،أم ــس الـجـمـعــة ،عــن مقتل
ضـ ــابـ ــط و 10جـ ـ ـن ـ ــود .واسـ ـتـ ـغ ــل ع ـنــاصــر
«داعـ ــش» مــوجــة ال ـبــرد ال ـقــارس فــي الـبــاد،
لـيـحـقـقــوا الـ ـخ ــرق ،ب ـعــد عـمـلـيــة تـسـلــل بني
محافظتني ،انـتـهــت بتنفيذ امل ـج ــزرة ،ومــن
ثــم انسحاب عناصر التنظيم قبل وصــول
التعزيزات العسكرية إلى املنطقة.
قيادة الجيش العراقي ،التي نعت ضحايا
املـجــزرة ،توعدت في بيان ،بــأن «القصاص
العادل من اإلرهابيني املنفذين لهذا الحادث
الـ ـ ـغ ـ ــادر س ـي ـك ــون ق ــريـ ـب ــا ،وسـ ـيـ ـك ــون الـ ــرد
قاسيًا».
م ـح ــاف ــظ ديـ ــالـ ــى م ـث ـنــى ال ـت ـم ـي ـمــي أك ـ ــد أن
ال ـت ـن ـظ ـيــم اس ـت ـغ ــل سـ ــوء األحـ ـ ـ ــوال ال ـجــويــة
لتنفيذ هجومه .وقــال في تصريح ،لوكالة
ً
األنـ ـبـ ــاء ال ـع ــراق ـي ــة ،إن «هـ ـن ــاك إهـ ـمـ ــاال فــي
االلتزام بتنفيذ الواجبات من قبل الجنود،
مــا مـنــح التنظيم فــرصــة لتنفيذ جريمته،
ومـ ـ ــن ثـ ــم انـ ـسـ ـح ــب إلـ ـ ــى م ـح ــاف ـظ ــة ص ــاح
الدين» .وبني أن «املحافظة طالبت وتطالب
ب ـضــرورة الـتـصــدي لتسلل اإلرهــابـيــن من
مـحــافـظــة ص ــاح ال ــدي ــن إل ــى دي ــال ــى ،ومـنــع
تسلل اإلرهابيني بني املحافظتني».
إال أن عضو لجنة األمن في البرملان السابق،
بدر الزيادي ،الذي عد الهجوم خرقًا كبيرًا،

أك ــد أن مــا حـصــل يـسـتــدعــي «إعـ ــادة النظر
بــالـقـيــادات األمـنـيــة ،الـتــي تــولــت مناصبها
وفقًا للمحاصصة والتدخالت السياسية».
وأك ــد ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «الـخــروقــات
بــدأت تتكرر فــي املحافظات العراقية ،وأن
ضعف الجهد االستخباري منح التنظيم
فرصة تنفيذ الهجمات» .وأضاف« :من غير
املعقول أن تتكرر الهجمات بمناطق معينة،
ً
وال ت ــوج ــد ح ـل ــول لـ ـه ــا» ،م ـح ـمــا «الـ ـق ــوات

املــاس ـكــة لـلـمـنـطـقــة م ـســؤول ـيــة ه ــذا ال ـخــرق
األمني الكبير».
ول ـف ــت ال ــزي ــادي إل ــى مـشـكـلــة «ت ـع ــدد ال ـق ــرار
األمـنــي العراقي فــي عــدد مــن مناطق البالد،
ال سيما في املناطق التي يوجد فيها خليط
سـكــانــي ،وفـيـهــا فـصــائــل مسلحة مختلفة»،
مشددًا على ضــرورة «عــزل امللف األمني عن
السياسة ،وإعــادة النظر بالقيادات األمنية،
خـصــوصــا تـلــك ال ـتــي مـنـحــت املـنــاصــب على

أسس غير مهنية ووفقًا ألجندات سياسية
وحــزب ـيــة» .وأضـ ــاف« :ه ـنــاك ضـ ــرورة ملحة
إلعادة تنظيم صفوف قوات الجيش مهنيًا،
وأن ي ـتــم س ــد ال ـن ـقــص ال ـح ــاص ــل ف ــي أعـ ــداد
الجنود ،ال سيما في املناطق الحساسة التي
تسجل هجمات متكررة».
أم ــا ال ـنــائــب ال ـســابــق جــاســم ال ـب ـخــاتــي ،فقد
ربط الهجوم بالخالف السياسي .وأوضــح،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن ــه «كـلـمــا ك ــان هـنــاك

دعا بدر الزيادي إلى عزل
الملف األمني في العراق
عن السياسة
نفذ عناصر «داعش»
أكبر عملية هروب من
سجن غويران

خ ــاف سـيــاســي ف ــي ال ـب ـلــد ،ت ـصــاعــدت حــدة
هجمات التنظيم ،الذي يستغل ذلك لتحقيق
مكاسب له» .وشدد على ضرورة أن «تتحمل
الحكومة مسؤوليتها إزاء ذلك ،وأن تتم إعادة
النظر بالخطط األمنية بما يتناسب وحجم
ال ـخ ـطــر» .وت ــاب ــع« :ي ـجــب تكثيف املـتــابـعــات
الليلية وعمليات التمشيط واملراقبة ،إلحباط
أي تحرك للتنظيم» .ويدار امللف األمني ،في
محافظة ديالى املرتبطة حدوديًا بإيران من

فراغات أمنية
ربط «الحشد الشعبي» ،الذي يدير جزءًا كبيرًا من المهام األمنية في
ديالى ،بين هجوم عناصر «داعش» على مقر للجيش في المحافظة،
ووجود فراغات أمنية بمساحة تزيد على  70كيلومترًا .وقال المتحدث
باسم القيادة ،صادق الحسيني ،في تصريح صحافي ،إن «المساحات
الواسعة لحدود المحافظة مع بلدة سامراء وبلدات أخرى بمحافظة
صالح الدين خالية من القطعات العسكرية ،وشاغرة ألسباب عديدة،
أبرزها التضاريس الوعرة وضعف الموارد البشرية».
فرضت «قسد» طوقًا أمنيًا على مدينة الحسكة (دليل سليمان /فرانس برس)

تقرير

الفرنتييف بين الرياض ودمشق :دفع التطبيع مع األسد؟
يحاول المبعوث الخاص
للرئيس الروسي فالديمير
بوتين إلى سورية،
ألكسندر الفرنتييف ،دفع
السعودية إلى التطبيع
مع النظام السوري،
وهي ترفض هذه
الخطوة

عماد كركص

بعد فشل مساعي وزيــر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،إلعادة النظام السوري إلى
الجامعة العربية من بوابة تطبيع العالقات
م ـع ــه خ ـل ـي ـج ـيــا ،ال س ـي ـمــا ف ــي زي ــارتـ ـي ــه إل ــى
ال ــري ــاض وال ــدوح ــة ،دف ــع الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتني مبعوثه الخاص إلى سورية،
ألكسندر الفرنتييف ،إلى املنطقة ،في تحرك
ي ـب ــدو أنـ ــه ي ــأت ــي ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه .ويـعــد
مـسـعــى إعـ ــادة ن ـظــام ب ـشــار األس ــد للجامعة
ال ـعــرب ـيــة أبـ ــرز أه ـ ــداف مــوس ـكــو راه ـن ــا ،بعد
إنـجــاز إع ــادة انـتـخــاب األس ــد لفترة رئاسية

الفرنتييف خالل إحدى لقاءات مسار أستانة (ميخائيل تيريشنكو)Getty/

ج ــدي ــدة مـنـتـصــف ال ـع ــام امل ــاض ــي ،والـتـطـلــع
للبدء بمرحلة إعادة اإلعمار ،التي تنتظرها
الـ ـش ــرك ــات ال ــروسـ ـي ــة ،ع ـل ــى أم ـ ــل اس ـت ـج ــرار
األموال الخليجية لها.
وزار الف ــرن ـت ـي ـي ــف ال ـ ــري ـ ــاض حـ ـي ــث ال ـت ـقــى
ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي مـحـمــد ب ــن سـلـمــان،
بـحـضــور رئ ـيــس االس ـت ـخ ـبــارات الـسـعــوديــة
خ ــال ــد ب ــن ع ـل ــي الـ ـحـ ـمـ ـي ــدان ،وحـ ـض ــر امل ـلــف
السوري كبند رئيسي في املباحثات .بعدها
توجه الفرنتييف إلــى دمشق فالتقى األسد
ورئيس مكتب األمــن الوطني (أعلى منصب
اس ـت ـخ ـب ــارات ــي ف ــي سـ ــوريـ ــة) ع ـل ــي م ـم ـلــوك.
ول ــم ت ـخــرج مــن ال ــري ــاض أي تـســريـبــات عما
دار خــال الـلـقــاء ،ســوى أنــه تطرق لتطورات
األحـ ــداث فــي س ــوري ــة .وكــذلــك ك ــان األم ــر في
س ــوري ــة ،إذ اك ـت ـفــت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء الـتــابـعــة
للنظام «ســانــا» بنشر خبر لقاء الفرنتييف
ب ــاألس ــد بـطــريـقــة دب ـلــومــاس ـيــة ،مـشـيــرة إلــى
أن الـحــديــث «دار ح ــول آخ ــر ال ـت ـطــورات على
الـســاحـتــن اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،والـقـضــايــا
السياسية ذات االهتمام املشترك» ،مضيفة
أن األســد «اعتبر أن الضغوط الغربية التي
تتعرض لها روسـيــا فــي العديد مــن امللفات
ت ــأت ــي ك ــرد ف ـع ـ ٍـل ع ـلــى ال ـ ــدور ال ــروس ــي املـهــم
وال ـف ــاع ــل ع ـلــى ال ـســاحــة ال ــدول ـي ــة ،ودفــاع ـهــا
ع ــن الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي ووق ــوفـ ـه ــا ف ــي وج ــه
السياسات الالأخالقية التي تنتهجها بعض
ال ــدول الـغــربـيــة» .وذك ــرت أن ــه تـمــت مناقشة
مجاالت التعاون الثنائي السوري الروسي،
وأن الفــرن ـت ـي ـيــف أكـ ــد ل ــأس ــد بـ ــأن مــوسـكــو
«ت ــول ــي أهـمـيــة خــاصــة لـتـطــويــر ال ـعــاقــة مع
سورية بشكل مستمر وتعزيز التعاون بني
املــؤسـســات مــن كــا الـطــرفــن ،ودع ــم الشعب
السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار

بحث الفرنتييف الملف
السوري مع بن سلمان
في الرياض

الـ ـح ــرب» .وت ــأت ــي ه ــذه ال ـت ـط ــورات عـلــى وقــع
تحركات للمعارضة الـســوريــة ،بعد أن ثبت
ف ـشــل املـ ـس ــارات الـسـيــاسـيــة ال ـحــال ـيــة لـلـحــل،
ال سيما مـســار اللجنة الــدسـتــوريــة املصاب
بــال ـع ـقــم نـتـيـجــة تـعـطـيــل ال ـن ـظ ــام ب ــدع ــم من
الروس ،وكذلك مسار أستانة الروسي ،الذي
يحاول أن يجير كل مخرجاته لصالح النظام
منذ انطالقه في العام .2017
وب ـ ــرزت ف ــي ال ـس ـيــاق ال ــزي ــارة ال ـت ــي أج ــراه ــا
رئ ـيــس االئـ ـت ــاف الــوط ـنــي املـ ـع ــارض ،ســالــم
املـ ـسـ ـل ــط ،ب ــرفـ ـق ــة رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة الـ ـتـ ـف ــاوض
امل ـعــارضــة أن ــس الـعـبــدة إل ــى قـطــر ،األسـبــوع
املاضي ،ولقاؤهما وزيــر الخارجية القطري
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .كما
التقى املسلط القائمة باألعمال في السفارة
األميركية فــي الــدوحــة ناتالي بيكر ،وبحث
معها آخر التطورات السياسية في سورية.
ك ـمــا ت ــأت ــي أه ـم ـيــة زيـ ـ ــارة امل ـس ـلــط ل ـلــدوحــة،
ً
ب ـل ـقــائــه ك ـ ــا م ــن رئـ ـي ــس االئ ـ ـتـ ــاف األس ـب ــق
م ـعــاذ ال ـخ ـط ـيــب ،ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـســوري
املنشق ريــاض حـجــاب ،إذ أشــار املسلط إلى
أن الحديث دار مع الرجلني اللذين التقى كال
مـنـهـمــا بـشـكــل مـنـفـصــل ،ع ـلــى تــوح ـيــد رؤى
ً
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة م ـس ـت ـق ـبــا .وب ـع ــد يــوم
عـلــى اسـتـقـبــال املـسـلــط وال ـع ـبــدة ،ك ــان وزيــر

الـخــارجـيــة الـقـطــري يستقبل أح ـمــد عاصي
الـجــربــا ،الرئيس األسـبــق لالئتالف ورئيس
«جـبـهــة ال ـس ــام وال ـح ــري ــة» ،والـ ــذي يـعــد من
شخصيات املعارضة املقربة من السعودية.
وأشار الجربا بعد لقائه الوزير القطري إلى
أن «الـلـقــاء كــان أخــويــا ودي ــا صــادقــا وشفافًا
وسياسيًا بامتياز» ،معتبرًا أن قطر «كانت
وم ــا زال ــت تلعب دورًا هــامــا فــي دع ــم قضية
الـشـعــب الـ ـس ــوري» .وأف ـص ــح ال ـجــربــا بشكل
غ ـي ــر م ـب ــاش ــر ع ــن ال ــرغ ـب ــة ب ــإي ـج ــاد م ـب ــادرة
عربية جديدة لحل األزمــة السورية ،بالقول
إن «ال ـس ــوري ــن ال ـي ــوم ب ـحــاجــة أك ـثــر م ــن أي
وق ــت مـضــى إل ــى م ـب ــادرة عــربـيــة مــؤهـلــة ألن
تقوم بها مصر ،وقطر ،والسعودية ،لقيامة
سورية والحفاظ على هويتها ضمن وحدة
ال ـت ــراب ال ـس ــوري» .وح ــول الـتـحــرك الــروســي
الجديد ،لفت األكاديمي والباحث في الشأن
الروسي محمود الحمزة ،إلى أن الفرنتييف
أه ــم مـمـثــل روسـ ــي لـلـمـلــف الـ ـس ــوري لـكــونــه
يتبع وزارة الــدفــاع واالس ـت ـخ ـبــارات ،مشيرًا
إلــى أن هــذا اللقاء الثاني لالفرنتييف بولي
العهد السعودي بعد الزيارة التي أجراها في
مــارس/آذار من العام املاضي للرياض .وقال
ال ـح ـمــزة ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
إن «الف ــرن ـت ـي ـي ــف ي ـب ـحــث ق ـض ـيــة أس ــاس ـي ــة،
وهي إقناع السعودية بالتطبيع مع النظام
الـ ـس ــوري ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى مــوافـقـتـهــا على
إعادة النظام إلى الجامعة العربية» .وأضاف
«ال يـ ـ ــزال امل ــوق ــف الـ ـسـ ـع ــودي رافـ ـض ــا ل ـهــذا
الطرح ،إلى جانب قطر ،والتأكيد أن النظام
ال يمكن أن يعود للجامعة وال يمكن التطبيع
معه ألنه لم ينفذ الشروط أو يعمل على إزالة
األسباب التي أدت إلى تجميد عضويته في
الجامعة».

جهة ،وبالعاصمة بغداد من جهة أخرى ،من
قبل قوات الجيش و«الحشد الشعبي».
في غضون ذلك ،كان «داعــش» يشن هجومًا
على سجن «غويران» (الصناعة) في الحسكة،
ال ـ ــذي ي ـضــم اآلالف م ــن مـعـتـقـلــي الـتـنـظـيــم،
لـيـفــر ع ـش ــرات م ــن امل ـع ـت ـق ـلــن ،وي ـش ـهــد يــوم
أمس الجمعة مواجهات وعمليات مطاردة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري
في «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) إنها
قتلت  23من مقاتلي «داعش» ،بينهم أجانب،
في اشتباكات ،بعدما شن التنظيم هجومًا
على السجن الخميس املــا ُضــي .وأض ــاف أن
سبعة عناصر من «قسد» قتلوا في الهجوم،
أثناء محاولة التنظيم إطالق سراح سجناء.
وأشـ ــار املــرص ــد ال ـس ــوري لـحـقــوق اإلن ـس ــان،
في بيان ،إلــى «مقتل  18عنصرًا من القوات
الكردية ونحو  40من تنظيم داعش».
وبـ ــدت األوض ـ ــاع ف ــي مــديـنــة الـحـسـكــة أمــس
الجمعة أشبه بحرب عصابات بــن «قسد»
ومسلحي «داعش» ،الذين نفذوا أكبر عملية
ه ــروب جـمــاعــي مــن سـجــن «غ ــوي ــران» .وفــي
ب ـي ــان ــات م ـتــاح ـقــة ،ح ــاول ــت «ق ـس ــد» تــأكـيــد
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع ،غ ـي ــر أن ت ــواص ــل
االشتباكات طوال يوم أمس ،وتسرب صور
وفيديوهات لعناصر «داعش» الهاربني من
السجن ،كشف عن الحجم الحقيقي للعملية
الـتــي ب ــدأت بـعــد ظـهــر الـخـمـيــس وتــواصـلــت
طوال الليل ونهار أمس الجمعة.
وتـحــدثــت معطيات عــن تمكن الـعـشــرات من
عناصر «داعــش» من الفرار من السجن بعد
االسـتـيــاء على أسلحة بعض ال ـحــراس ،بل
واق ـت ـي ــاد بـعـضـهــم ك ــأس ــرى أو ره ــائ ــن .لكن
من دون أن يتمكنوا ،كما يبدو ،من مغادرة
الحسكة بسبب الطوق األمني الذي فرضته
«قسد» على املدينة ،لتعلن تباعًا عن إعادة
اعتقال العشرات من العناصر الفارين ،وقتل
آخرين .وفي بيان لها بعد ظهر أمس ،قالت
«قسد» إنه تم فرض حظر كلي على الحسكة،
وم ـنــع ال ــدخ ــول وال ـخ ــروج مــن وإل ــى املــديـنــة
حتى إشعار آخر .وطلبت من األهالي اإلبالغ
«عـ ــن أي ح ــرك ــة م ـش ـبــوهــة ض ـمــن امل ــدي ـن ــة».
وك ـ ـ ــان املـ ــركـ ــز اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـ ــ«ق ـ ــوات س ــوري ــة
الــديـمـقــراطـيــة» قــد ق ــال ،فــي بـيــان ســابــق ،إن
«خ ــاي ــا داع ــش تـسـتـخــدم املــدن ـيــن ف ــي حـ ّـي
الزهور وبعض املناطق في الجهة الشمالية
للسجن كدروع بشرية».
مــن جهتها ،ذكــرت وســائــل إعــام مقربة من
ّ
«قسد» أن األخيرة تمكنت من إلقاء القبض
على نحو  110من معتقلي «داعش» كانوا قد
تمكنوا من الفرار من سجن الصناعة في حي
غــويــران ،وهــو مــا يشير إلــى الحجم الكبير
لعملية الهروب.
وذكــر مــراســل «العربي الجديد» أن عناصر
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ال ـ ـفـ ــاريـ ــن أطـ ـلـ ـق ــوا ال ـ ـنـ ــار بـشـكــل
عـ ـش ــوائ ــي فـ ــي حـ ــي ال ـ ــزه ـ ــور وفـ ـ ــي مـحـيــط
السجن ،في محاولة لالستفادة من الوضع
وفتح ثغرات للفرار من املنطقة .وأشــار إلى
أنهم وجهوا تهديدات ألهالي حـ ّـي الزهور،
وض ـغ ـط ــوا ع ـل ـي ـهــم م ــن أجـ ــل املـ ـس ــاع ــدة فــي
إخفائهم فــي منازلهم .وأض ــاف أن طــائــرات
التحالف الــدولــي الحقت عناصر «داع ــش»،
واسـتـهــدفــت رشــاشــات مــروحـيــاتـهــا تمركزًا
لتجمع إحــدى الخاليا التي حــاولــت الـفــرار،
م ــن دون ورود مـعـلــومــات ع ــن ع ــدد سـقــوط
قتلى جراء ذلك.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــراس ـ ــل «ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد» أن
االش ـت ـب ــاك ــات ف ــي م ـح ـيــط ال ـس ـجــن تــزام ـنــت
م ــع ن ــزوح جـمــاعــي لـسـكــان أح ـي ــاء غ ــوي ــران،
وال ـن ـش ــوة ،وف ـي ــات ح ــوش ال ـب ـعــر ،وف ـيــات
الحمر ،إلى األحياء الوسطى والشمالية في
الحسكة ،فيما انقطع التيار الكهربائي عن
أحياء عدة في املدينة ،جراء عطل في املحطة
املغذية ،بسبب االشتباكات.
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يطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني الكامل (محمود حجاج/األناضول)

احتجاجات السودان
ال تتوقف
يـ ــواصـ ــل ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــون الـ ـتـ ـظ ــاه ــر فــي
الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم املدني
الـ ـك ــام ــل ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ف ـي ـمــا وج ـ ــه وزي ــر
ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة الـ ـس ــودان ــي ،أيـمــن
س ـيــد س ـل ـيــم ،ضــربــة إل ــى قــائــد الـجـيــش
عبد الفتاح الـبــرهــان ،مــع استقالته من
حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال ،ألن تكليفه
«غير دستوري».
وخ ــرج ــت ت ـظــاهــرات ج ــدي ــدة ف ــي أحـيــاء
ال ـخ ــرط ــوم ،وب ـح ــري وأم درم ـ ــان ،أمــس
الجمعة ،استجابة لدعوة قــوى الحرية
والـتـغـيـيــر بـتـنـظـيــم اح ـت ـجــاجــات تحت
شـ ـع ــار «ج ـم ـع ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــد» ،لـلـمـطــالـبــة
بـعــودة الحكم املــدنــي الـكــامــل والتنديد
بـمـقـتــل م ـت ـظــاهــريــن واسـ ـتـ ـخ ــدام ق ــوات
األمن للعنف املفرط .وهتف املتظاهرون
«يسقط حكم العسكر» ،و«الثورة شعب،
والـ ـسـ ـلـ ـط ــة سـ ـلـ ـط ــة ش ـ ـعـ ــب ،وال ـع ـس ـك ــر
ل ـل ـث ـك ـن ــات» ،و«الـ ـشـ ـع ــب أق ـ ـ ــوى وال ـ ـ ــردة
مستحيلة» ،و«حــريــة ...س ــام ...عــدالــة»،
و«نعم للحكم املدني الديمقراطي».
فــي غـضــون ذل ــك ،دع ــا «تـجـمــع املهنيني
السودانيني» ،في بيان أمــس ،املواطنني
إلى املشاركة في مليونية في  24يناير/
كانون الثاني الحالي ،للمطالبة بالحكم
املدني الكامل .وأعلن «الدعوة للمشاركة
الواسعة والفاعلة في مليونية  24يناير،
مستلهمني نـضــاالت الـثــائــرات والـثــوار،
وسـيــرهــم بشموخ نحو تـمــام الــوصــول
لــوطــن واسـ ــع .وط ــن خـيــر دي ـم ـقــراطــي».
وكانت لجان املقاومة دعت ،عبر بيانات
ومـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات عـ ـب ــر م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،أخيرًا ،إلى تنظيم تظاهرة
«مليونية» في  24الحالي .يشار إلى أن
السودان يشهد ،منذ  25أكتوبر/تشرين
األول املـ ــاضـ ــي ،اح ـت ـج ــاج ــات ردًا عـلــى
انقالب البرهان.
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـش ـبــاب
والرياضة السوداني ،أيمن سيد سليم،
أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،اس ـت ـقــال ـتــه م ــن حـكــومــة
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تـصــريــف األع ـم ــال ،بــاعـتـبــار أن تكليفه
«غير دستوري» كونه جاء من جهة غير
مجلس الـ ــوزراء .وق ــال سليم ،فــي بيان،
«لقد قبلت التكليف ملنصب وكيل وزارة
الشباب والرياضة في أكتوبر  2019من
عبد الله حمدوك ،رئيس الــوزراء آنــذاك،
وتم تكليفي بتسيير مهام الوزير حسب
قـ ـ ــرار صـ ـ ــادر ع ــن حـ ـم ــدوك ب ـت ــاري ــخ 12
ديسمبر/كانون األول  .»2021وأضــاف:
ً
«تلقيت ،أخيرًا ،اتصاال هاتفيًا من األمني
العام ملجلس الوزراء يطلب مني التأكيد
على االستمرار في تسيير املهام .ولكن
بعد ذلــك فوجئت بصدور قــرار تكليفي
بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة
أخـ ــرى غـيــر مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وه ــو أمــر
غير دستوري ،وعليه أتقدم باستقالتي
م ـ ــن أي مـ ـنـ ـص ــب ف ـ ــي وزارة الـ ـشـ ـب ــاب
والرياضة».
وتأتي استقالة سيد سليم بعد ساعات
مــن إصـ ــدار ال ـبــرهــان قـ ــرارًا بتكليف 15
ش ـخ ـص ـيــة س ـيــاس ـيــة ب ـم ـه ــام الـ ـ ـ ــوزارات
املختلفة .ول ــم تـتـطــرق قـ ــرارات الـبــرهــان
إلـ ـ ــى سـ ــت وزارات ي ـش ـغ ـل ـهــا م ـم ـث ـلــون
لـ ـح ــرك ــات الـ ـكـ ـف ــاح املـ ـسـ ـل ــح ،مـ ــا يـعـنــي
اإلبقاء على وزرائـهــا السابقني ،أبرزهم
جبريل إبراهيم وزير املالية والتخطيط
االقتصادي.
وكان أغلب الوزراء املكلفني في مناصب
وك ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــوزارات ي ـع ـم ـلــون بـتـعـيــن من
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـس ـت ـق ـي ــل عـ ـب ــد ال ـل ــه
حـمــدوك ،عقب إعــادتــه إلــى منصبه بعد
االنقالب في  21نوفمبر/تشرين الثاني
املاضي .وفشلت السلطة االنقالبية ،منذ
الثاني من الشهر الحالي ،تاريخ استقالة
حمدوك من رئاسة الحكومة ،في تعيني
رئيس وزراء جديد ،مع تواصل الحراك
ال ـ ـثـ ــوري الـ ــرافـ ــض ل ــانـ ـق ــاب ،وت ــوال ــي
ال ـج ـهــود الــدول ـيــة لـتـقــريــب امل ـســافــة بني
العسكر واملدنيني.
(العربي الجديد ،األناضول)

ضحايا من «العمال
الكردستاني» بقصف
تركي
تـ ـع ــرض ــت م ـ ــواق ـ ــع ت ــابـ ـع ــة ل ـح ــزب
ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي ف ــي مــديـنــة
سنجار شمالي العراق ،إلى قصف
ت ــرك ــي أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،مـ ــا تـسـبــب
بسقوط قتلى وجرحى من الحزب.
وذك ــرت مؤسسة مكافحة اإلره ــاب
ف ــي إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ال ـ ـعـ ــراق ،فــي
بـ ـي ــان ،إن «طـ ــائـ ــرات ت ــرك ـي ــة ب ــدون
طيار قصفت مقرات لحزب العمال
الكردستاني فــي سنجار مــا أسفر
عن سقوط قتلى وجرحى» .ونقلت
وســائــل إع ــام محلية عــن مـصــادر
أمنية عراقية قولها إن قياديًا في
«ال ـع ـم ــال» ق ـتــل وأص ـي ــب ثــاثــة في
القصف.
(العربي الجديد)
أكار يجول على الحدود
التركية العراقية

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي
أك ـ ــار (ال ـ ـص ـ ــورة) ،بــرف ـقــة ق ـ ــادة فــي
الجيش ،الــوحــدات العسكرية على
الحدود مع العراق .وزار أكار والية
شــرنــاق ال ـح ــدودي ــة ،يــرافـقــه رئيس
األرك ــان يشار غــولــر ،وق ــادة القوات
الـبــريــة مــوســى آف ـس ـفــار ،والـبـحــريــة
ع ــدن ــان أوزبـ ـ ـ ـ ــال ،والـ ـج ــوي ــة حـســن
كوجوك آقيوز.
(األناضول)

السلطات الجزائرية تقرر
حل حزب ثالث
أص ـ ــدر ال ـق ـض ــاء الـ ـج ــزائ ــري ،مـســاء
أمس األول الخميس ،قرارًا بتعليق
أنشطة الـحــزب االشـتــراكــي للعمال
(مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض) ،ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار مـ ـ ــن الـ ـغ ــرف ــة
االسـ ـتـ ـعـ ـج ــالـ ـي ــة مل ـج ـل ــس ال ـ ــدول ـ ــة،
ب ـن ــاء ع ـل ــى دعـ ـ ــوى رف ـع ـت ـهــا وزارة
الــداخ ـل ـيــة ض ـ ــده ،فـيـمــا ن ـجــا حــزب
االت ـح ــاد مــن أج ــل التغيير والــرقــي
املـ ـع ــارض م ــن قـ ــرار م ـمــاثــل مــؤقـتــا.
ويـعــد هــذا ال ـقــرار الـثــالــث مــن نوعه
فــي حــق أح ــزاب سياسية معتمدة،
حـيــث ك ــان الـقـضــاء اإلداري أص ــدر،
ف ــي  21س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول امل ــاض ــي،
قرارين بحل حزبي االتحاد من أجل
الــديـمـقــراطـيــة وال ـح ــري ــات ،وجبهة
الجزائريني الديمقراطيني.
(العربي الجديد)
المستشار األلماني يلتقي
ماكرون الثالثاء

إضاءة

تونس :مالحقة أحد محامي البحيري
يالحق القضاء العسكري
في تونس أحد أبرز
محامي الدفاع عن
القيادي في حركة
«النهضة» نور الدين
البحيري ،في مخالفة
لقانون عدم محاكمة
المدنيين عسكريًا
تونس ـ آدم يوسف ،بسمة بركات

أكـ ـ ــد عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ال ـب ــرمل ــان ــي
نورالدين البحيري املحامي سمير ديلو ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،أنه تم توجيه
ٍ
رســالــة إل ــى ف ــرع تــونــس للمحامني لــإعــام
بفتح تحقيق بحق عميد املحامني السابق
عضو هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرزاق
الكيالني ،وذلــك كما يفرضه مرسوم تنظيم
مهنة املحاماة .وأضــاف ديلو أنــه «ال يوجد
ّ
ّ
مجرم في العالقة
أي مبرر للتتبع وال عمل
مع الكيالني حتى يتم التحقيق معه» ،نافيًا
«ما تم تداوله حول إيقافه» .وأكد أن «سبب
إثــارة التتبع هو تصريحات أمام مستشفى
الحبيب بوقطفة أثناء وقفة لهيئة الدفاع عن
ُ
البحيري ،اعت ِبرت تحريضًا لألمنيني على
العصيان والتمرد».
ب ــدوره ،أكــد املحامي عبد ال ــرؤوف العيادي،
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه تم
توجيه رسالة عبر «الفاكس» ملكتب رئيس

فــرع عـمــادة املحامني بتونس ،مــن دون ذكر
تــاريــخ جلسة التحقيق وال الـتـهــم املوجهة
إلـيــه» .وأض ــاف أن «هــذا اإلج ــراء هــو رد فعل
عـلــى تـقــديــم الـكـيــانــي ش ـكــواه ضــد الرئيس
ّ
سعيد ووزي ــر داخليته توفيق شرف
قيس
ّ
الدين» ،مشددًا على أنها «محاولة لتخويفه
وتــره ـي ـبــه» ،خـصــوصــا أن ــه «يـنـشــط بفضح
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات ف ـ ــي عـ ــاقـ ــة ب ـم ـل ــف اخ ـت ـط ــاف
واحـتـجــاز الـبـحـيــري» .وأض ــاف أن «القضاء
الـعـسـكــري غـيــر مـخـتــص ف ــي تـتـبــع املــدنـيــن
ومحاكمتهم ،وهــو أمــر مــرفــوض» .وسيمثل
الـكـيــانــي أم ــام قــاضــي الـتـحـقـيــق العسكري
حسب نص الرسالة التي لم تتضمن تاريخ
الجلسة وال التهم املوجهة إليه ،وتشير إلى
أن املحكمة العسكرية ستوجه رسالة ثانية
للفرع تحدد فيها التاريخ والتهمة.
م ــن ج ـه ـت ــه ،دعـ ــا االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
للشغل إلى تحويل اإلجــراءات الرئاسية في
 25يوليو/تموز إلى «مسار تشاركي متكامل
ً
قادر فعال على إنقاذ تونس من براثن الفشل
والفساد واإلرهــاب والتبعية» .وأكد االتحاد
أن ــه «س ـيــواصــل أداء دوره الــوطـنــي والـفـعــل
إيـ ـج ــاب ــا ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ت ـحــدي ـدًا
بعد األزم ــة الخانقة الـتــي أف ــرزت فسيفساء
ّ
سياسية متناحرة ،معطلة لدواليب الدولة،
عــاجــزة عــن إيـجــاد الحلول ،إذ بنيت أغلبها
على الوعود الزائفة وعلى املصالح الفئوية
وأهـمـلــت مـصــالــح الـشـعــب وس ـيــادة ال ـبــاد».
وش ـ ـ ـ ّـدد ف ــي ب ـي ــان ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ــذكـ ــرى ال ـ ــ76
ل ـتــأس ـي ـســه أن ـ ــه «ل ـ ــن يـ ـت ــوان ــى عـ ــن امل ـ ـبـ ــادرة
بـلـعــب دوره ال ـتــاري ـخــي وال ــري ــادي وتـقــديــم
رأي ــه فــي القضايا السياسية واالقـتـصــاديــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وف ـ ـ ــي وض ـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـصـ ــورات
الكفيلة بتحقيق مسار تنموي بديل متكامل

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون (الصورة) ،الثالثاء املقبل،
إلــى بــرلــن حيث يلتقي املستشار
األملـ ــانـ ــي أوالف ش ــول ـت ــز ملـنــاقـشــة
مـ ــواض ـ ـيـ ــع م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــال ــرئ ــاس ــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ل ــاتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي.
وق ــال ــت املـتـحــدثــة بــاســم الـحـكــومــة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ك ــري ـس ـت ـي ــان ه ــوفـ ـم ــان،
أمس الجمعة ،إن مباحثات «حول
بداية الرئاسة الفرنسية لالتحاد
األوروبي ستكون في صلب اللقاء.
كذلك ،سيتم التطرق إلــى الرئاسة
االملانية ملجموعة السبع والوضع
الدولي».
(فرانس برس)

من تظاهرة  14يناير الحالي في العاصمة تونس (الشاذلي بن إبراهيم)Getty/

ومندمج وعادل» .في سياق آخر ،تقدم األمناء
الـ ـع ــام ــون ألح ـ ـ ــزاب «الـ ـتـ ـي ــار ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
و«ال ـج ـم ـهــوري» و«الـتـكـتــل الــديـمـقــراطــي من
أج ــل ال ـع ـمــل والـ ـح ــري ــات» ب ـش ـكــوى لـلـنـيــابــة
العمومية واإلع ــام بجرائم ،مطالبني بفتح
بحث ضد كل من وزير الداخلية توفيق شرف
الدين واملدير العام لألمن العمومي وكل من
سيكشف عنه البحث .وتــأتــي هــذه الشكوى
على خلفية التجاوزات التي حصلت يوم 14
يناير/كانون الثاني الحالي بمناسبة إحياء
ذكرى الثورة .وأكد األمناء العامون لألحزاب،
في بيان مشترك الخميس ،أن وزارة الداخلية
أفرطت في استخدام القوة والعنف لتفريق
املتظاهرين.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،أثـ ـ ــارت دع ـ ــوة مفتي

الجمهورية التونسية عثمان بطيخ رجــال
األعـ ـم ــال إلـ ــى امل ـس ــاع ــدة ع ـلــى إنـ ـق ــاذ ال ـبــاد
وإخراجها من أزمتها تساؤالت حول توظيف
دار اإلفتاء التونسية من السلطة السياسية،
ُ
وع ّدت تأكيدًا للعجز املالي الصعب التي تمر
به البالد .وأبرز املفتي في بيان ،مساء أول من
أمس الخميس ،أن «مساعدة البالد للخروج
مـ ــن ال ـ ـظـ ــروف االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
الـصـعـبــة ال ـتــي تـمــر بـهــا هــو واج ــب أخــاقــي
وديني» .وأكــد املحلل شكري بن عيسى ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،أن بيان ديوان
ٍ
اإلف ـتــاء يـنــدرج فــي مـســار توظيف املؤسسة
في خدمة السلطة السياسية القائمة ،وهو
يدخل في مسار كامل لتطويع املؤسسات من
ّ
سعيد.
قبل نظام قيس

بلينكن يرى فرصة
محدودة إلنقاذ االتفاق
النووي
أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــركــي
أنتوني بلينكن ،أمس الجمعة ،أنه
ناقش مع نظيره الروسي سيرغي
الفروف في جنيف الشأن اإليراني،
محذرًا من أنه ال توجد سوى فرصة
م ـحــدودة إلن ـجــاح امل ـحــادثــات التي
تـسـتـهــدف إن ـق ــاذ االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
امل ـبــرم ع ــام  2015مــع ط ـهــران .وقــال
بلينكن إن االت ـفــاق مـثــال للتعاون
امل ـ ـم ـ ـكـ ــن بـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وروسيا في القضايا األمنية .وحث
موسكو على استخدام النفوذ الذي
تتمتع به وعالقتها مع طهران في
تــوصـيــل رســالــة ب ـضــرورة اإلس ــراع
في التوصل التفاق.
(رويترز)
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لم يتمكن وزيرا الخارجية األميركي والروسي،
أنــتــونــي بلينكن وســيــرغــي الفــــروف ،أمس
الجمعة ،من وضع الخطوط العريضة لنزع
فتيل األزمة األوكرانية ،مكتفيين بتمديد مسار
الدبلوماسية ،والذي يبدو متعثرًا ،مع تباعد
مواقف البلدين وتصلبهما بشأن المطالب
المتبادلة

تواصل مع لندن

دعا وزيــر الدفاع سيرغي شويغو (الــصــورة) ،أمس الجمعة ،نظيره
البريطاني بن واالس إلى زيــارة موسكو للتباحث في األمن وتخفيف
التوترات في أوروبــا .وكان واالس
قد دعا شويغو أيضًا خالل األسبوع
الحالي إلى زيارة لندن .من جهته،
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفــروف ،أمس ،أن فرنسا وألمانيا
تــرغــبــان بالحفاظ على «رباعية
النورماندي» مع روسيا وأوكرانيا،
بشكلها الحالي ،ردًا على سؤال
حــول إمكانية انضمام الــواليــات
المتحدة إليها.

المحادثات
الروسية األميركية
ال انفراجة لحل
األزمة األوكرانية

لـ ـ ــم يـ ـحـ ـق ــق ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــذي ج ـمــع
أم ــس الجمعة وزي ــري الخارجية
ال ـ ــروس ـ ــي واألم ـ ـيـ ــركـ ــي ،س ـيــرغــي
الفروف وأنتوني بلينكن ،في مدينة جنيف
ال ـســوي ـســريــة ،أي اخـ ـت ــراق جــدي ــد ف ــي ج ــدار
األزم ــة األوكــران ـيــة ،بعكس مــا ك ــان متوقعًا.
على الرغم من ذلــك ،فقد فتح اللقاء األبــواب
إلمـكــانـيــة تـمــديــد م ـســار الــدبـلــومــاسـيــة بني
الطرفني ،وهو مسار يبقى معقدًا ،مع تجديد
روس ـ ـيـ ــا أمـ ـ ــس م ـط ـل ـب ـهــا ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ض ـمــانــات مـكـتــوبــة ب ـشــأن ع ــدم ت ـمــدد حلف
شـمــال األطـلـســي فــي ش ــرق أوروبـ ــا .ووصــف
الف ــروف أمــس مطلب بــاده بــ«املـحــدد» ،لكن
واشنطن تعهدت بتقديم ّ
رد مكتوب ملوسكو
األس ـبــوع املـقـبــل ،ال يتضمن س ــوى «أف ـكــار»
لتخفيف التوتر.
وتضمن لقاء الفروف وبلينكن ،الذي استمر
 90دق ـي ـق ــة ،وحـ ـض ــره ع ـ ــدد م ــن م ـســاعــدي
ً
الـ ــوزيـ ــريـ ــن ،ت ـ ـبـ ــادال ل ــوجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بــن
الطرفني حول األزمــة ،وفهمًا للموقف الذي
وصل إليه كال البلدين أكثر من كونه عملية
ت ـفــاوض ،بحسب مــا نقلت صحيفة «وول

ستريت جورنال» عن مسؤولني أميركيني.
ً
وجاء اللقاء استكماال للقاء جمع األسبوع
املاضي في جنيف نائب الفــروف ،سيرغي
ريابكوف ،ونائبة بلينكن ،ويندي شيرمان.
واتفق الجانبان أمس على االلتقاء مجددًا
األسبوع املقبل ،بعد تقديم واشنطن ردها
ال ـخ ـط ــي ع ـل ــى م ـط ــال ــب م ــوس ـك ــو .وتـنـتـظــر
املـحــادثــات املقبلة بــن الجانبني األميركي

ينتظر أن تقدم
واشنطن لموسكو أجوبة
خطية عن مطالبها
يدرس الدوما الطلب
من بوتين االعتراف
بدونيتسك ولوغانسك

والــروســي زوال «االنفعال» ،بحسب تعبير
الفروف ،أمس ،خالل مؤتمر صحافي عقده
في جنيف إثر انتهاء االجتماع .وكان وزير
الخارجية الروسي قد أكد لنظيره األميركي
ّ
في مستهل املحادثات بينهما أمــس أنــه ال
يـتــوقــع «اخ ـت ــراق ــا» .وقـ ــال إن «اقـتــراحــاتـنــا
مـ ـح ــددة ج ـ ـ ـدًا ،ون ـن ـت ـظــر ردودًا مـ ـح ــددة».
ب ــدوره ،استبق بلينكن االجـتـمــاع ،معتبرًا
أنها «لحظة شديدة األهمية» ،لكنه أكد أن
ّ
بالده ال تتوقع حل خالفاتها مع روسيا في
اللقاء .وأع ــرب الــوزيــر األمـيــركــي ،رغــم ذلــك،
ّ
عن أمله بأن يمكن اللقاء من «معرفة ما إذا
كــان مـســار الدبلوماسية وال ـحــوار ال يــزال
مفتوحًا».
وإث ـ ـ ــر انـ ـتـ ـه ــاء االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ح ـ ـ ــاول الـ ـ ــروس
إظ ـه ــار تـقــدمـهــم ع ـلــى األم ـيــرك ـيــن بـنـقـطــة،
بعد حصول الــوزيــر الــروســي على «تعهد»
مـ ــن ب ـل ـي ـن ـكــن ،ب ـ ــأن تـ ـق ــدم واشـ ـنـ ـط ــن ّ
رده ـ ــا
امل ـك ـتــوب عـلــى م ـب ــادرة ال ـض ـمــانــات األمـنـيــة
ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا م ــوس ـك ــو .وخ ـ ــال مــؤتـمــره
الـصـحــافــي ،وص ــف الف ــروف مـحــادثــاتــه مع
نـظـيــره األم ـيــركــي بــ«املـفـيــدة والـصــريـحــة»،

اتفق الوزيران على االجتماع مجددًا (األناضول)

مضيفًا أن بلينكن أبلغه بأنه «كان مرتاحًا»
للقاء ،ما «سيساعدهم األسـبــوع املقبل في
تقديم ّ
ردهم الخطي» .وأكد أنه ّ
كرر لنظيره
األميركي طلب موسكو وقــف تمدد الناتو
شرقًا ،معتبرًا أن السلطة األوكرانية تعاني
من «الروسوفوبيا» (رهاب روسيا) ،متهمًا
ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي بــاع ـت ـبــار أوكــران ـيــا
ض ـمــن ن ـطــاق «مـنـطـقــة نـ ـف ــوذه»ّ .
ورج ـ ــح أن
«الهستيريا» التي يــروج لها الغرب حاليًا
رب ـم ــا تـسـتـهــدف ت ـبــريــر خ ـط ــوات عـسـكــريــة
جديدة لحكومة كييف في منطقة دونباس،
أو تبرير نهجها الرامي إلى تقويض اتفاقات
مينسك تمامًاّ .
وكرر الفروف أن روسيا «لم

تهدد يومًا الشعب األوكراني» ،وأنها قدمت
أجوبتها عن كافة األسئلة املتعلقة بوجود
قواتها عند الحدود األوكرانية.
وحول تقييمه للموقع الذي يقف فيه الطرفان
حاليًا ،قال الفروف« :ال أستطيع القول ما إذا
كنا اآلن نسير باملسار الصحيح أم ال ،ولن
ندرك ذلك ما لم نتلق الرد األميركي الخطي
ع ـل ــى ك ــاف ــة م ـق ـت ــرح ــات ـن ــا» .وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ــه
ونظيره األمـيــركــي «متوافقان على ضــرورة
إقامة حوار منطقي» كي «يتراجع االنفعال».
مــن جهته ،حــذر بلينكن مــن أن بــاده سترد
ع ـلــى «أي ه ـج ــوم روس ـ ــي ح ـتــى ل ــو ل ــم يكن
ّ
«موحدًا وسريعًا
عسكريًا» ،وأن الرد سيكون

تقرير

متابعة

األزمة اإلنسانية تفتح أبواب النرويج أمام «طالبان»
يزور وفد من «طالبان»
أوسلو ،لبحث الوضع
اإلنساني المتدهور في
أفغانستان ،فيما أكدت
النرويج أن هذا األمر ال
يعني اعترافًا بالحركة
أدى ت ــزاي ــد ت ــده ــور ال ــوض ــع اإلن ـســانــي في
أفـغــانـسـتــان ،إل ــى فـتــح ال ـبــاب أم ــام وف ــد من
ح ــرك ــة «ط ــال ـب ــان» ل ــزي ــارة أوسـ ـل ــو ،ب ــن 25
و 26ي ـنــايــر/كــانــون الـثــانــي ال ـحــالــي ،لعقد
لقاءات مع مسؤولني نرويجيني ومــن دول
أخــرى ،تتمحور حول األزمــة اإلنسانية في
أفغانستان وحقوق اإلنسان.
وأوض ـح ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الـنــرويـجـيــة،
فــي ب ـيــان أم ــس الـجـمـعــة ،أن ــه مــن امل ـقــرر أن
يلتقي وفد «طالبان» في أوسلو ممثلني عن
السلطات النرويجية ودول حليفة أخــرى،
وكذلك ممثلني عن املجتمع املدني األفغاني.
وقالت وزيــرة الخارجية النرويجية أنيكن
هــوي ـت ـف ـي ـلــدت ،ف ــي الـ ـبـ ـي ــان« ،ن ـش ـع ــر بـقـلــق

كـبـيــر إزاء ال ــوض ــع اإلن ـســانــي الـخـطـيــر في
أفغانستان ،حيث يواجه ماليني األشخاص
كارثة إنسانية كبيرة» .وأضافت« :من أجل
التمكن من مساعدة املدنيني في أفغانستان،
مــن ال ـضــروري أن يـشــارك املجتمع الــدولــي
واألفـغــان مــن مختلف جــوانــب املجتمع في
حوار مع طالبان».
وش ـ ـ ــددت هــوي ـت ـف ـي ـلــدت ع ـل ــى أن ال ـن ــروي ــج
سـتـكــون «واض ـح ــة» بـشــأن مــا نـتـنـظــره من
ال ـح ــرك ــة ،وال سـيـمــا ح ــول تـعـلـيــم الـفـتـيــات
وحقوق اإلنسان ،موضحة أن االجتماعات
املخطط لها «ال تشكل إضفاء للشرعية أو
اعترافًا بحركة طالبان ،لكن علينا التحدث
إلى السلطات التي تدير البالد بحكم األمر
الواقع .ال يمكننا أن ندع الوضع السياسي
يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر».
وأوضـحــت وزارة الخارجية أن اجتماعات
وف ــد «ط ــال ـب ــان» سـتـضــم أي ـضــا أف ـغــانــا من
خلفيات «مــن مختلف املـجــاالت ،وستشمل
ق ـي ــادات نـســائـيــة وصـحــافـيــن ،وأشـخــاصــا
يعملون معهم ،وفي أمور أخرى مثل حقوق
اإلنسان والقضايا اإلنسانية واالقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة» .وذك ـ ــرت أنــه
فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـح ــال ــي،
ق ــام وف ــد نــروي ـجــي ب ــزي ــارة ك ــاب ــول إلج ــراء
مـ ـح ــادث ــات حـ ــول ال ــوض ــع اإلنـ ـس ــان ــي غـيــر

يحتاج  23مليون أفغاني لمساعدات إنسانية ()Getty

املستقر في البالد .واتخذ ً الوضع اإلنساني
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان م ـن ـع ـطــفــا م ــأس ــاوي ــا منذ
االن ـس ـحــاب ال ـفــوضــوي ل ـل ـقــوات األمـيــركـيــة
وت ـلــك الـتــابـعــة إل ــى حـلــف ش ـمــال األطـلـســي
من البالد في أغسطس/آب املاضي ،وعودة
«طالبان» إلــى السلطة في مواجهة خزائن
ش ـبــه ف ــارغ ــة ب ـعــد سـيـطــرتـهــا ع ـلــى ال ـب ــاد.
وتوقفت املساعدات الدولية فجأة ،وجمدت

ال ــوالي ــات املـتـحــدة  9.5م ـل ـيــارات دوالر من
أصول البنك املركزي األفغاني.
وت ـه ــدد امل ـجــاعــة اآلن  23م ـل ـيــون أف ـغــانــي،
أو  55ف ــي امل ــائ ــة م ــن ال ـس ـكــان حـســب األم ــم
امل ـت ـح ــدة ،ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إل ــى  4.4م ـل ـيــارات
دوالر من الــدول املانحة هذا العام ملعالجة
األزمـ ــة اإلن ـســان ـيــة ف ــي ال ـب ــاد .وكـ ــان نــائــب
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي حـ ـك ــوم ــة «ط ــالـ ـب ــان»

بايدن يعدل أسلوب حكمه :المهادنة ال تنفع
امل ــا عـبــد ال ـســام حنفي أع ـلــن ،خ ــال كلمة
ف ــي م ــؤت ـم ــر «اق ـت ـص ــاد أف ـغ ــان ـس ـت ــان» عـقــد
األرب ـع ــاء املــاضــي فــي الـقـصــر الــرئــاســي في
كابول ،إن أفغانستان تمر بمرحلة حرجة
للغاية ،مؤكدًا أن مواجهة الحالة املعيشية
واالقتصادية من أولويات الحكومة .وكانت
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وم ـن ـظ ـم ــات غ ـي ــر حـكــومـيــة
أطـ ـلـ ـق ــت ،فـ ــي  11ي ـن ــاي ــر الـ ـح ــال ــي ،خـطـطــا
مـشـتــركــة لــاس ـت ـجــابــة ،ت ـهــدف إل ــى تــوفـيــر
اإلغــاثــة اإلنسانية الحيوية إلــى  23مليون
شخص فــي أفغانستان ودع ــم  5.7ماليني
شخص من الالجئني األفغان واملجتمعات
املحلية في خمس دول مجاورة .وأوضحت
األم ــم امل ـت ـحــدة ،فــي ب ـيــان« ،ي ــواج ــه السكان
فــي أفـغــانـسـتــان واح ــدة مــن أس ــرع األزم ــات
اإلنـســانـيــة ن ـم ـوًا فــي ال ـعــالــم ،حـيــث يعاني
نصفهم مــن حــالــة ح ــادة مــن ال ـجــوع .هناك
أكـثــر مــن  9مــايــن ن ــازح داخـلـيــا ،ومــايــن
األطفال خارج املدرسة .الحقوق األساسية
ل ـل ـن ـس ــاء والـ ـفـ ـتـ ـي ــات مـ ـع ــرض ــة ل ـل ـت ـه ــدي ــد،
وي ـص ــارع امل ــزارع ــون وال ــرع ــاة وس ــط أســوأ
حالة جفاف منذ عقود ،أما االقتصاد فهو
ف ــي ح ــال ــة م ــن االن ـه ـي ــار الـ ـت ــام .وف ــي غـيــاب
الــدعــم الـ ــازم ،يـتـعــرض ع ـشــرات اآلالف من
األطفال لخطر املوت بسبب سوء التغذية».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

رصد

الصين وروسيا تحميان كوريا الشمالية
واص ـ ـلـ ــت الـ ـص ــن وروس ـ ـيـ ــا ح ـم ــاي ــة ك ــوري ــا
الشمالية ،إذ عرقلتا في األمــم املتحدة طلبًا
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ملـعــاقـبــة خـمـســة كــوريــن
شماليني ،أحدهم يقطن في روسيا واآلخرون
ع ـلــى األراض ـ ــي ال ـص ـي ـنـ ّـيــة ،ردًا ع ـلــى إط ــاق
بيونغ يانغ صواريخ في اآلونة األخيرة.
وج ـ ـ ــاءت ع ــرق ـل ــة الـ ـص ــن ق ـب ــل س ــاع ـت ــن مــن
اج ـت ـمــاع مـغـلــق ملـجـلــس األمـ ــن ح ــول كــوريــا
الشمالية ،بطلب من أميركا ،أمــس الجمعة.
وتـبـعــت الـعــرقـلــة الـصـيـنـ ّـيــة مـعــارضــة أيضًا
من روسيا لالقتراح األميركي ،حسب ما قال
ّ
دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».
ولــدى سؤالها عن معارضة بكني وموسكو
قبل اجتماع املجلس ،وهــو الثاني خــال 11
يــومــا ،ن ـ ّـددت السفيرة األمـيــركـيــة لــدى األمــم
املتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمنح بيونغ

ّ
وصارمًا» ،لكنه أكد أن بالده تواصل السعي
ّ
إلي ـجــاد ح ــل دب ـلــومــاســي .وق ــال بلينكن إنــه
ط ـل ــب خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع م ــن روسـ ـي ــا سـحــب
قــوات ـهــا م ــن الـ ـح ــدود م ــع أوك ــران ـي ــا ،واص ـفــا
أيضًا محادثاته مع الفروف بأنها «صريحة
وجوهرية ومهنية» .كما أوضح أن واشنطن
ستعرض «أف ـكــارًا» فــي شكل ّ
رد خطي على
موسكو األسبوع املقبل ،مؤكدًا أن الحوار مع
ّ
موسكو سيتواصل .واتفق الــوزيــران ،أمس،
على إقامة «تواصل جديد على مستواهما»،
معتبرين أنــه «مــن السابق ألوان ــه» عقد ّ
َ
قمة
جـ ــديـ ــدة بـ ــن ال ــرئ ـي ـس ــن ف ــادي ـم ـي ــر بــوتــن
ً
وج ـ ــو بـ ــايـ ــدن ،ل ـك ـن ــه ي ـب ـق ــى أمـ ـ ـ ـرًا م ـح ـت ـمــا.

وكــانــت مـســاعــدة وزي ــر الخارجية األميركي
وي ـنــدي ش ـيــرمــان قــد غـ ـ ّـردت عـلــى «تــوي ـتــر»،
ل ـيــل الـخـمـيــس  -ال ـج ـم ـعــة ،ب ــأن األمـيــركـيــن
وح ـل ـف ــاء ه ــم م ـ ـ ّـدوا ي ــده ــم ،ل ـكــن «ح ـت ــى اآلن
ّ
ُرفضت خطواتنا التي تدل على حسن نية».
وق ــال نـظـيــرهــا ال ــروس ــي سـيــرغــي ريــابـكــوف
أمــس من جنيف إن «روسـيــا ال تخاف أحـدًا،
وال حتى مــن الــواليــات املـتـحــدة» ،معتبرًا أن
«امل ـح ــاول ــة األم ـيــرك ـيــة ل ــزي ــادة ال ـت ــوت ــرات ال
تخلق املناخ الالزم» للمحادثات.
وزار ب ـل ـي ـن ـكــن بـ ــرلـ ــن ،ال ـخ ـم ـي ــس ،وال ـت ـق ــى
بـنـظــرائــه األوروب ـ ـيـ ــن ،حـيــث سـعــى إلظـهــار
وحـ ــدة م ــوق ــف ال ـح ـل ـفــاء ف ــي وج ــه أي تــوغــل

روسـ ــي مـحـتـمــل ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،ب ـعــدمــا كــان
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــو ب ــاي ــدن ق ــد أمل ــح إلــى
إمـكــانـيــة اخـتــافـهــم ح ــول طبيعة ال ــرد على
«ت ــوغ ــل م ـ ـحـ ــدود» ل ـ ـلـ ــروس .وقـ ـ ــال بـلـيـنـكــن
ف ــي مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة إن اح ـت ـمــال دخ ــول
جنود روس سيشكل «عــدوانــا واضـحــا جدًا
ألوكرانيا» بغض النظر «عما إذا كان (األمر
يتعلق) بجندي واحد أو بألف جندي».
وواص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت دول غ ـ ــربـ ـ ـ ّي ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــس ت ــوجـ ـي ــه
التحذيرات ملوسكو .وحذر املستشار األملاني
أوالف شــولـتــز ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء البريطاني
ب ـ ــوري ـ ــس جـ ــون ـ ـسـ ــون روسـ ـ ـي ـ ــا م ّـ ــن ع ــواق ــب
«ك ـب ـيــرة وخ ـط ـيــرة» ف ــي ح ــال شــنــت هجومًا
عـسـكــريــا ع ـلــى أوك ــران ـي ــا .وقـ ــال شــول ـتــز إنــه
توافقا خالل مكاملة هاتفية على
وجونسون
ّ
«أن ــه ينبغي تجنب هـجــوم عسكري روســي
جديد على أوكرانيا» .وقاال« :يجب أن يكون
األم ــر واضـحــا بــأنــه فــي هــذه الـحــالــة ،ينبغي
ّ
ـان كبيرة
عـلــى روس ـيــا أن تستعد لــدفــع أث ـمـ ٍ
وخـطـيــرة» .بــدورهــا ،دعــت وزي ــرة الخارجية
البريطانية ليز ت ــراس روسـيــا إلــى «خفض
الـتـصـعـيــد» وإجـ ــراء «م ـحــادثــات ب ـنــاءة» في
شأن أوكرانيا ،محذرة من أن غزو هذا البلد
سيقود إلى «مستنقع رهيب».
ويـنـفــي الـكــرمـلــن أي نـيــة لــه لـغــزو أوكــرانـيــا
لـكـنــه يـشـتــرط إبـ ــرام م ـعــاهــدات تـضـمــن عــدم
توسع الناتو .وطالبت روسيا أمس ،مجددًا،
بانسحاب الـقــوات األجنبية التابعة لحلف
األطـلـســي مــن رومــان ـيــا وبـلـغــاريــا الــدولـتــن
الـعـضــويــن ف ـيــه ،ف ــي إط ــار ال ـض ـمــانــات الـتــي
ت ـط ــال ــب بـ ـه ــاّ .
وردت ب ــوخ ــارس ــت ســري ـعــا،
مـعـتـبــرة ه ــذا الـطـلــب «غ ـيــر م ـق ـبــول» .وقــالــت

ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروم ــان ـي ــة إن ت ـعــزيــز ال ــوج ــود
الـعـسـكــري األط ـل ـســي عـلــى خ ــاص ــرة أوروبـ ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ـش ــرق ـي ــة «رد م ـح ــض دف ــاع ــي
عـلــى س ـلــوك روس ـيــا ال ــذي يـ ــزداد عــدوان ـيــة»
فــي املـنـطـقــة ،وذل ــك «رغ ــم م ـح ــاوالت الحلف
األطلسي لبدء حــوار بناء» .من جهتهّ ،
شدد
رئ ـي ــس وزراء ال ـب ـل ـغ ــاري ك ـي ــري ــل بـيـتـكــوف
على أن بــاده لــن تكون «عـضـوًا مــن الدرجة
الثانية» في الناتو.
ّ
في غضون ذلك ،اتهمت كييف أمس موسكو
بــزيــادة عمليات تسليم األسـلـحــة وامل ـعــدات
الـعـسـكــريــة لــانـفـصــالـيــن امل ــوال ــن لــروسـيــا.
وأك ـ ـ ـ ــد ج ـ ـهـ ــاز االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي أن «ق ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
الــروسـيــة تــواصــل تعزيز ال ـقــدرات القتالية»
ل ــان ـف ـص ــال ـي ــن فـ ــي شـ ـ ــرق أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،عـبــر
ت ــزوي ــده ــم ب ــدب ــاب ــات وم ـن ـظ ــوم ــات مــدفـعـيــة
وذخائر ،متهمًا موسكو بأنها تعمل بشكل
حثيث على «تجنيد مرتزقة» وتدريبهم في
مراكز تدريب في روسيا إلرسالهم للقتال في
شرق أوكرانيا.
أم ــا ف ــي مــوسـكــو ف ـي ــزداد الـبـحــث ف ــي جميع
الـخـيــارات املتعلقة بــ«الـتـهــديــد» األوكــرانــي.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،يـ ـ ــدرس م ـج ـلــس ال ــدوم ــا
الروسي نصًا ّ
قدمه الحزب الشيوعي يطلب
َ
ْ
من بوتني االعتراف بجمهوريتي دونيتسك
ول ــوغ ــانـ ـس ــك امل ـع ـل ـن ـتــن مـ ــن ج ــان ــب واح ـ ــد،
ف ــي ش ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،وامل ــوال ـي ـت ــن لــروس ـيــا.
وق ــال رئـيــس مجلس الــدومــا فياتشيسالف
فولودين إنــه من املقرر عقد محادثات حول
النص في الدوما اعتبارًا من األسبوع املقبل.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

يانغ «شيكًا على بياض» .وقالت ،خالل لقاء
اف ـتــراضــي مــع مـعـهــد األب ـح ــاث «كــارنـيـغــي»،
ّ
إن «ه ــذه الـعـقــوبــات م ــوج ــودة لـسـبــب .وألن
ُ
هـنــاك دول ــة عـضـوًا ت ـعــارض فــرض عقوبات
ف ـ ـهـ ــذا ُيـ ـعـ ـط ــي بـ ــرأيـ ــي ش ـي ـك ــا عـ ـل ــى ب ـي ــاض
لكوريا الشمالية» .واعـتـبــرت أنــه مــن «املهم
بعث رســالــة مـ ّ
ـوحــدة» لبيونغ يــانــغ لتوقف
تجاربها الـصــاروخـيــة» .وأضــافــت« :نبحث
الـ ــرد ال ــواج ــب إع ـط ــاؤه ع ـلــى ه ــذه ال ـت ـجــارب
األخيرة» وهي «غير مقبولة».
مــن جهته ،قــال نائب السفير الــروســي لدى
األمم املتحدة دميتري بوليانسكي« :نحتاج
إلى مزيد من الوقت لدرس البيانات».
وبموجب القواعد السارية في األمم املتحدة،
فإن العرقلة الصينية الروسية تمنع اتخاذ
ّ
أي إجــراء جديد بالقضية ملــدة ستة أشهر.

وع ـن ــد ان ـت ـهــائ ـهــا ،ي ـم ـكــن ل ــدول ــة ع ـضــو في
مجلس األمن تمديدها ثالثة أشهر إضافية،
ّ
ثم ليوم إضافي.
وإضافة إلى بكني ،تعتمد موسكو منذ فترة
تصعيد
طويلة نهجًا يقوم على أساس عدم
ّ
ّ
ال ـض ـغــط ع ـلــى ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .وح ــت ــى إن ـهــا
طلبت ،أخ ـي ـرًا ،تخفيف الـعـقــوبــات الــدولـ ّـيــة
عـنـهــا ل ـغــايــات إن ـســانـ ّـيــة .وأعـ ـ ــادت الـصــن،
االث ـنــن امل ــاض ــي ،فـتــح ح ــدوده ــا مــع كــوريــا
الـشـمــالـ ّـيــة لنقل الـبـضــائــع بـعــد سنتني من
اإلغالق بسبب جائحة كورونا.
وف ـ ــي  12يـ ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي،
ف ــرض ــت واشـ ـنـ ـط ــن عـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى خـمــس
ّ
ّ
شمالية .وطلبت من لجنة
شخصيات
كورية ّ
ّ
ّ
العقوبات املكلفة ملف كوريا الشمالية في
األم ــم املـتـحــدة تــوسـيــع إج ــراءات ـه ــا الـفـ ّ
ـرديــة

لتشمل األف ــراد الخمسة .ويـجــب أن يحظى
ّ
أي قــرار صــادر عن لجنة العقوبات بإجماع
الدول األعضاء الـ 15في مجلس األمن ،والتي
هي جميعًا أعضاء في اللجنة.
واألفـ ـ ـ ـ ــراد ال ـخ ـم ـس ــة الـ ــذيـ ــن ف ــرض ــت عـلـيـهــم
واش ـن ـطــن ع ـق ــوب ــات ،تـشـمــل تـجـمـيــد أص ّــول
ومنع سفرّ ،
عرفت وزارة الخزانة عنهم بأنهم
شوي ميونغ هيون املقيم في روسيا ،وسيم
كــوانــغ س ــوك وكـيــم ســونــغ ه ــان وكــانــغ كــول
شول املقيمون في الصني.
هاك وبيون كوانغ ّ
ّ
وتتهمهم واشنطن بأنهم مرتبطون ببرنامج
أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي.
واألس ـب ــوع املــاضــي ،وبـسـبــب ع ــدم الـتـ ّ
ـوصــل
إلــى إجـمــاع على بـيــان ملجلس األم ــن ،خالل
ّأول اجـ ـتـ ـم ــاعّ ،
وجـ ـه ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا واليابان دعوة

مـشـتــركــة لـكــوريــا الـشـمــالـ ّـيــة إل ــى «االمـتـنــاع
عن ّ
أي عمل مزعزع لالستقرار» بعد إطالق
صاروخ فرط صوتي.
ّ
وردت ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ع ـل ــى هـ ــذا األمـ ـ ــر عـبــر
ّ
عـمـلــيــات إط ــاق جــديــدة .وكــانــت قــد هــددت،
أم ــس األول ،بــاحـتـمــال اسـتـئـنــاف تجاربها
الـ ـص ــاروخ ـ ّـي ــة ال ـب ــال ـس ـت ـ ّـيــة ال ـب ـع ـي ــدة امل ــدى
وال ـ ـنـ ـ ّ
ـوويـ ــة ،م ــع إعـ ـ ــان امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لـلـحــزب ال ـحــاكــم ،ال ــذي ي ـتــرأســه كـيــم جونغ
ّ
أون ،تــأه ـبــه ل ــ«مــواج ـهــة طــويـلــة األمـ ــد» مع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .وق ــال ــت وك ــال ــة األن ـب ــاء
املــركــزيــة ال ـكــوريــة الـشـمــالـيــة إن «الـسـيــاســة
ال ـعــدائ ـيــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وت ـهــديــدات ـهــا
العسكرية وصـلــت إلــى خــط الخطر ال ــذي ال
يمكن التغاضي عنه بعد اآلن».
(فرانس برس)

ال يريد الرئيس األميركي
جو بايدن أن يكون
«بطة عرجاء» باكرًا،
ولذلك يسعى لتعديل
استراتيجيته في الحكم
قبل انتخابات الكونغرس
واشنطن ـ العربي الجديد

يعتزم الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن إحــداث
تعديل على االستراتيجية التي انتهجها في
الحكم خالل العام األول من واليته ،مع دخوله
أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ف ــي الـ ـع ــام ال ـث ــان ــي ل ـلــرئــاســة.
وسينطبق ذلك ،بشكل أساسي ،على تعاطيه
مــع املـلـفــات الــداخـلـيــة خـصــوصــا ،بـعــد ثبوت
ف ـشــل س ـيــاســة امل ـه ــادن ــة م ــع ال ـكــون ـغــرس في
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـم ــري ــر أجـ ـن ــدت ــه ،خ ـ ــال األش ـه ــر
امل ــاض ـي ــة .وتـ ـب ـ ّـدى عـ ــزم ب ــاي ــدن ع ـل ــى تـغـيـيــر
أسلوبه في الحكم في خطابه بمناسبة الذكرى
األول ــى القـتـحــام الـكــونـغــرس مــن قـبــل أنـصــار
سـلـفــه دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ف ــي  6ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني الـحــالــي ،ثــم خــال املؤتمر الصحافي
الــذي عقده األربـعــاء املــاضــي بمناسبة مــرور
ع ــام عـلــى تـبــوئــه الــرئــاســة .و ّج ــاء ذل ــك لجهة
الهجوم غير املسبوق الذي شنه على ترامب،
ثم على الجمهوريني في الكونغرس .ويأتي
ان ـت ـقــال ب ــاي ــدن إل ــى ال ـه ـج ــوم ،بـسـبــب نــراجــع
التأييد األميركي له وفق استطالعات الرأي،
نـتـيـجــة ت ــواص ــل ظ ـه ــوره مـنــذ أغ ـس ـطــس /آب
املــاضــي بمظهر الــرئـيــس الضعيف ،ألسباب
عدة ،منها فشله في تمرير مشروعني مهمني
فــي الـكــونـغــرس .ويـخـشــى الــديـمـقــراطـيــون أن
ينعكس ذلك على نتائج االنتخابات النصفية
للكونغرس فــي الخريف املقبل .إذ تعني أي
خـســارة إضافية للديمقراطيني فــي مجلسي
النواب والشيوخ أن رئاسة «البطة العرجاء»
قد تصيب بايدن باكرًا جدًا.
وأظهر أحدث استطالع مشترك للرأي أجرته
«روي ـت ــرز /إب ـســوس» هـبــوط شعبية بــايــدن
خ ــال األس ـب ــوع الـحــالــي إل ــى أدن ــى مستوى
خـ ــال ف ـت ــرة رئ ــاسـ ـت ــه ،م ــع ت ــأث ــر م ـع ـنــويــات
األميركيني بجائحة كورونا وما ترتب عليها
من آثار اقتصادية .وأظهر االستطالع أن 43
ف ــي امل ــائ ــة م ــن األم ـيــرك ـيــن ي ــؤي ــدون أسـلــوب
ب ــاي ــدن ،بـيـنـمــا يــرفـضــه  52فــي امل ــائ ــة .وكــان
االس ـت ـطــاع ال ـســابــق الـ ــذي أجـ ــري األس ـبــوع
امل ــاض ــي ق ــد أظ ـه ــر أن ن ـس ـبــة امل ــواف ـق ــة عـلــى

أداء بــايــدن بلغت  45فــي املــائــة بينما بلغت
نسبة املعارضة ألدائــه  50في املــائــة .وأظهر
االس ـت ـطــاع أن االق ـت ـصــاد وال ـص ـحــة الـعــامــة
يتصدران القضايا التي تشغل األميركيني.
وف ــي اسـتـطــاع آخ ــر أجــرتــه شـبـكــة «س ــي أن
أن» ،ونشرت نتائجه األربـعــاء ،أعــرب  41في
املائة من األميركيني فقط عن تأييدهم ألداء
ب ــاي ــدن ،مــع م ـعــارضــة  54فــي امل ــائ ــة .ويبقى
ت ــرام ــب الــرئ ـيــس الـ ــذي ح ـظــي ب ــأدن ــى نسبة
تأييد خالل العام األول من رئاسته (أقل من
 40في املائة) ،يليه بايدن.
وب ـعــدمــا ظـلــت شـعـبـيــة ب ــاي ــدن أع ـلــى م ــن 50
ف ــي امل ــائ ــة ف ــي األش ـه ــر الـخـمـســة األول ـ ــى من
رئ ــاس ـت ــه ،ب ـ ــدأت ف ــي ال ـه ـب ــوط ف ــي منتصف
أغسطس املاضي عقب ارتفاع أعداد الوفيات
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ك ــورون ــا ف ــي الـ ـب ــاد وس ـقــوط
أف ـغــان ـس ـتــان ب ـيــد «ط ــالـ ـب ــان» .ويـ ــدق هـبــوط
شعبية بــايــدن نــاقــوس خـطــر فــي حــزبــه ،إذ
يخشى الديمقراطيون من أن يؤدي االستياء
مــن أدائ ــه إل ــى فـقــدهــم األغـلـبـيــة فــي مجلسي
الكونغرس خــال االنـتـخــابــات املـقــررة فــي 8

نوفمبر /تشرين الثاني املقبل .وأقــر بايدن
خالل مؤتمره الصحافي األربعاء بما يشعر
به األميركيون من خيبة أمل مع نهاية العام
األول له في املنصب ،لكنه تعهد بإحراز تقدم
في التصدي للتحديات العديدة الناجمة عن
الجائحة وفــي الحد مــن التضخم الــذي بلغ
نـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي أع ـلــى مـسـتــوى ل ــه في
البالد خالل  40عامًا تقريبًا .وقال السيناتور
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي عـ ــن هـ ـ ـ ـ ــاواي ،بـ ــريـ ــان ش ــات ــز،
لصحيفة «نيويورك تايمز» ،إن «الكثير من
األميركيني غارقون في مشاكلهم في الوقت
الـحــالــي ،ومــا يــريــدونــه هــو رؤي ــة حكومتهم
تعمل لكي تمنح االسـتـقــرار لحياتهم ،لكن

سيقلص بايدن زياراته
إلى الكونغرس ويكثر
من لقاءاته الشعبية

أكد بايدن أنه لن يتخلى عن تعهداته االنتخابية (بيتر زاي /األناضول)

عندما يرون الحكومة غير مستقرة ،فإن ذلك
يجعلهم محبطني».
ون ـت ـي ـج ــة ذل ـ ـ ــك ،ي ـت ـح ـض ــر بـ ــايـ ــدن ل ـت ـعــديــل
استراتيجيته في الحكم ،بحسب مستشارين
كبار في البيت األبيض ،تحدثوا لـ«نيويورك
تايمز» .وقــال هــؤالء إن الرئيس سينسحب
من املفاوضات غير املجدية مع املشرعني في
الكونغرس ،مقابل تعزيز سلطته للحكم ،كما
سيكثر من لقاءاته وجــوالتــه عبر الــواليــات،
والتي تجمعه باألميركيني.
وبـ ـع ــد  3عـ ـق ــود مـ ــن ال ـع ـم ــل س ـي ـن ــات ــور فــي
الـكــونـغــرس ،أصـبــح بــايــدن ال ـيــوم مــدركــا أن
الرئاسة األميركية تتطلب مقاربة مختلفة
إذا م ــا أراد ال ـ ـخـ ــروج م ــن دائـ ـ ـ ــرة الــرئ ـيــس
ال ـض ـع ـي ــف الـ ـت ــي ب ــات ــت ال ـ ـيـ ــوم تـ ـح ــاص ــره.
وبحسب املـصــادر التي تحدثت للصحيفة،
فـ ـ ــإن بـ ــايـ ــدن س ـي ـن ـس ـحــب مـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
الـيــومـيــة املــره ـقــة م ــع امل ـشــرعــن ،لـيــس فقط
م ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،ب ــل م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــن
املنقسمني بــن جـنــاحــن وسـطــي وتـقــدمــي.
ويــأتــي التغيير املرتقب ،كجزء مــن انطالقة
ج ــدي ــدة ي ــري ــد ب ــاي ــدن م ــن خ ــال ـه ــا ت ـعــديــل
كيفية إدارتـ ــه لـلــوقــت ،بـعــدمــا عـلــق معظمه
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي مـشــاحـنــات داخ ــل
الكونغرس وخالفات تشريعية.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تــرســم  4مــذكــرات داخلية
ص ــاغ ـه ــا م ـس ـت ـش ــارون ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،امل ــام ــح ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـ ـه ــذا الـتـغـيـيــر
املــرتـقــب ،وال ــذي يجب أن يـبــرز قبيل خطاب
االتحاد األول لبايدن في الكونغرس في األول
من مــارس /آذار املقبل .ويشمل ذلــك تكثيف
بــايــدن هجومه على الجمهوريني ،ملساعدة
املرشحني الديمقراطيني قبيل االنتخابات،
والتنقل عبر الواليات واالنخراط بشكل أكبر
مع الناخبني ،على أن يركز بشكل أكبر على
متابعة إنـجــازاتــه ،عــوضــا عــن التركيز على
انتصارات تشريعية يطمح لتحقيقها.
لكن بايدن لن يتخلى بشكل كامل عن تعهداته
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وم ـن ـه ــا إصـ ـ ــاح الـ ـش ــرط ــة ،إذ
سيحاول بحسب املذكرات استخدام سلطاته
التنفيذية إلصالح أقسام الشرطة األميركية.
ويقول بايدن ومستشاروه إنهم لم يتخلوا
عن مشروع قانون اإلنفاق االجتماعي أيضًا،
إذ سيعمل بايدن على تمرير رزمــة تتضمن
تشريعات تتعلق بالبيئة والطاقة .وفي هذا
اإلط ــار ،ال يــرحــب مستشارو بــايــدن بضغط
التقدميني فــي الـحــزب ،لكي يـصــدر الرئيس
س ـل ـس ـلــة أوام ـ ـ ــر ت ـن ـف ـيــذيــة وق ـ ـ ـ ــرارات لــوضــع
س ـي ــاس ــات ــه االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــوض ــع الـتـنـفـيــذ،
حيث ينظر الكثيرون منهم إلى أن الرئاسة
مختطفة من بعض املشرعني الديمقراطيني.
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شرق
غرب
غوتيريس يحث
قادة مالي على
إجراء االنتخابات
كـشــف األم ــن ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة،
أن ـط ــون ـي ــو غ ــوت ـي ــري ــس (ال ـ ـصـ ــورة)،
ً
أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،أن ــه أج ـ ــرى ات ـص ــاال
مع الحاكم العسكري ملالي ،الرئيس
أسيمي غويتا ،ومسؤولني إقليميني،
م ــن أج ــل إبـ ــاغ الـ ـق ــادة الـعـسـكــريــن
بأنه يجب إجــراء االنتخابات خالل
«فـ ـ ـت ـ ــرة زمـ ـنـ ـي ــة قـ ـصـ ـي ــرة ن ـس ـب ـي ــا».
واع ـت ـب ــر أن م ـج ـلــس األم ـ ــن مـنـقـســم
حيال العقوبات على مالي.
(أسوشييتد برس)

بيالروسيا:
 27فبراير موعدًا
الستفتاء دستوري
ّ
حدد الرئيس البيالروسي ألكسندر
لوكاشينكو ،بمرسوم رئاسي ،أمس
ال ـج ـم ـعــة ،يـ ــوم  27ف ـبــرايــر/ش ـبــاط
املـقـبــل مــوع ـدًا السـتـفـتــاء دس ـتــوري
فــي مينسك ،وفــق الـتـعــديــات التي
قدمها فــي نهاية ديسمبر/كانون
األول املــاضــي ،مــن شأنها السماح
له بتعزيز سلطاته .ومن التغييرات
املقترحة ،توفير حصانة قانونية
م ــدى ال ـح ـيــاة ل ـلــرؤســاء الـســابـقــن،
وت ـحــديــد م ــدة ال ــوالي ــات الــرئــاسـيــة
باثنتني لخلفاء لوكاشينكو .لكن
ت ـحــديــد الـ ــواليـ ــات س ـي ـتــم تطبيقه
عندما يتولى رئيس جديد السلطة،
مــا سيسمح للوكاشينكو بالبقاء
في السلطة حتى عام  2035إذا أعيد
انتخابه عام .2025
(فرانس برس)
غريفيث يحذر
من التشدد في نيجيريا
ذك ــر مــديــر مكتب تنسيق الـشــؤون
اإلنسانية في األمم املتحدة ،مارتن
غريفيث ،أمــس الجمعة ،أن التمرد
املتطرف في شمال شرقي نيجيريا
ي ـم ـث ــل أزم ـ ـ ـ ــة «خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة جـ ـ ـ ـدًا جـ ـدًا
وت ـش ـكــل ت ـهــدي ـدًا ك ـب ـي ـرًا» وتـحـتــاج
ألكثر من مليار دوالر من املساعدات
ف ــي ع ــام  2022إلغ ــاث ــة املـتـضــرريــن
ّ
من الـصــراع املمتد منذ عقد .وحث
غــريـفـيــث ال ـعــالــم عـلــى ع ــدم نسيان
الدمار املستمر الــذي تسببه حركة
«بــوكــو ح ــرام» والـجـمــاعــة املتفرعة
منها فــي غــرب أفريقيا ،وقــد قتلتا
عشرات اآلالف من السكان.
(أسوشييتد برس)
الصين تنتقد
العقوبات األميركية
ان ـ ـت ـ ـقـ ــد املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم وزارة
الخارجية الصينية ،تشاو ليجيان،
أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ل ـفــرض ـهــا ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى ش ــرك ــات
صينية تقول واشنطن إنها صدرت
تقنيات صاروخية ،واتهم الواليات
املتحدة بالنفاق لبيعها صواريخ
مــن طــراز «ك ــروز» ق ــادرة على حمل
رؤوس ن ــووي ــة .وق ــال ت ـشــاو« :هــذا
تصرف سلطوي بامتياز والصني
تـسـتـنـكــر الـ ـق ــرار ب ـق ــوة وت ـعــارضــه
ب ـ ـشـ ــدة .وتـ ـح ــث الـ ـص ــن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة عـلــى تـصـحـيــح أخـطــائـهــا
عـلــى ال ـفــور وإل ـغــاء الـعـقــوبــات ذات
الصلة والتوقف عن قمع الشركات
الصينية».
(أسوشييتد برس)
ميركل ترفض منصبًا
فخريًا في حزبها

رف ـ ـض ـ ــت املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة
السابقة أنجيال ميركل (الصورة)،
أم ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،تـ ــولـ ــي م ـن ـصــب
الرئيس الفخري للحزب املسيحي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فـ ــي أمل ــانـ ـي ــا .وقـ ــال
الــرئـيــس املنتهية واليـتــه للحزب،
أرمني الشيت ،إن «ميركل توصلت
إلــى قــرار :هــذا أمــر لم يعد يتوافق
م ــع ال ـع ـص ــر ،ل ـي ــس ل ــدي ـن ــا رئ ـيــس
فـ ـخ ــري ،هـ ــذا تـقـلـيــد م ــن امل ــاض ــي،
وليس موجودا اآلن على املستوى
االتحادي».
(قنا)
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تسعى فرنسا للسيطرة على دور الجمعيات اإلسالمية فيها ،بعد ّ
ّ
«التدخل األجنبي»
سن قانون «االنفصالية» ،في محاولة لمنع
في بعض الجمعيات الدينية .لكن باريس أخطأت في مسألة تعيين أعضاء «منتدى اإلسالم الفرنسي» وفقًا لكثر

قلق من موازنة لبنان التقشفية

نزاع الدولة والجمعيات الدينية

اإلسالم في فرنسا

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

بشير البكر

أزمــة جديــدة تعيشــها هيئــات
الجاليــات اإلســامية فــي فرنســا،
مــع اإلعــان عــن تشــكيل «منتــدى
اإلســام الفرنســي» ،ليحــل مــكان «املجلــس
الفرنســي للديانــة اإلســامية» ،الــذي ينتظــر
اإلعالن الرســمي عن حل نفســه ،بعد أن نعاه
رئيســه محمــد موســوي ،عندمــا اعتبــر أن
هــذه املؤسســة «لــم تعــد قابلــة لالســتمرار»،
وينبغــي أن تحــل نفســها ،بعــد حوالــي 19
عامــا علــى تأسيســها عــام  2003مــن قبــل
الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي ،حني كان
وزي ـرًا للداخليــة .وكانــت مهمتــه فــي حينــه
القيــام بــدور تمثيــل الجاليــات اإلســامية،
واملحــاور الرئيســي للســلطات الفرنســية،
فيما يتعلق بإدارة شؤون الديانة اإلسالمية
فــي بلــد يشــكل فيــه اإلســام الديانــة الثانية،
ويتجــاوز تعــداد املســلمني  6ماليــن ،أي مــا
يقــارب  10فــي املائــة .وتألــف «املجلــس» مــن
حوالــي عشــرة اتحــادات مســاجد غالبيتهــا
قريبــة مــن الــدول األصليــة للمصلــن فيهــا،
مثــل املغــرب والجزائــر وتركيــا ،ولكنــه شــهد
خالفــات متواصلة بســبب منافســة مغربية-
مغربيــة بــن اتحاديــن قريبــن مــن املغــرب،
وخالفــات جزائرية-مغربيــة خصوصــا مــع
تصاعد التوتر في الفترة األخيرة بني هذين
البلديــن .ولكــن األزمــة األكبــر التــي واجههــا
املجلــس هــي فــي العــام املاضــي ،حــن قــررت
الدولــة الفرنســية إصــدار «ميثــاق مبــادئ
اإلسالم الفرنسي» ،الذي يمنع «تدخل» دول
أجنبية ،ويعيد تأكيد «تماشي» اإلسالم مع
مبــادئ الجمهوريــة الفرنســية ،وهــو األمــر
الــذي رفضتــه ثالثــة اتحــادات ،اثنــان منهــا
تركيان ،ما ادى إلى انقسام أول في املجلس.
وانســحبت مــن مكتبــه التنفيــذي بعــد ذلــك
أربعــة اتحــادات مــن بينهــا «مســجد باريــس
الكبيــر» ،وشــكلت «تنســيقية» خاصــة بهــا،
وعادت االتحادات املتحفظة على امليثاق عن
قرارهــا ،ووقعــت عليــه فــي نهايــة ديســمبر/
كانــون األول املاضــي ،لكــن وزيــر الداخليــة
الفرنسي جيرالد دارمانان كان قد اعتبر في
هذه األثناء أن «املجلس مات».
البديــل الجديــد هــو «منتــدى اإلســام فــي
فرنســا» ،ســيرى النــور ،رســميًا ،فــي األيــام
املقبلة ،وهو يتكون من  80إلى  100شخص،
مــن مســؤولني ثقافيــن وأئمــة وأفــراد مــن
املجتمــع املدنــي مــن كافــة أرجــاء فرنســا،
تختارهــم وزارة الداخليــة الفرنســية مــن
بــن العناصــر األكثــر ديناميكيــة فــي هــذه
الديانــة ،ممــن رصدتهــم خــال  300لقــاء
محلــي .وســيبحث فــي اجتماعــه األول أربعة
مواضيــع منهــا ،إعــداد األئمــة ،وتنظيــم
الديانــة واألعمــال املناهضــة للمســلمني،
وبــدأت أربــع مجموعــات عمــل مــن اآلن
االجتمــاع ،على أن تكــون اجتماعات املنتدى
سنوية بعد ذلك.
وتهــدف هــذه املبــادرة ،وفــق التعريــف الــذي

مسلمون يصلّون في مسجد في ضواحي باريس (كريستوف أرشامبو/فرانس برس)

سيبصر «منتدى
اإلسالم في فرنسا»
النور قريبًا
وضعهــا لهــا الرئيــس الفرنســي إيمانويــل
ماكــرون ،إلــى التوصــل لتمثيــل لإلســام
يســتند إلــى األطــراف املحليــن ،بمــا يشــكل
ً
اســتكماال الجتماعــات عقــدت علــى صعيــد
املقاطعــات فــي الســنوات األخيــرة .وتعمــل
خصوصــا علــى مواجهــة حالــة التنــازع
والخالفات داخل «املجلس الفرنسي للديانة
اإلسالمية» .وتراهن الدولة الفرنسية على أن
يشــكل هــذا «املنتدى» الجديــد قطيعة كبيرة،
ألن «املجلــس الفرنســي للديانــة اإلســامية»
تــم تصميمــه مــن أجــل تجميــع االتحــادات
اإلســامية ،التــي تأسســت منــذ فتــرة طويلــة
علــى يــد املهاجريــن .ويســتوحي «املنتــدى»
النمــوذج األملانــي الــذي كتــب لــه النجــاح ،ألن
األتراك يشكلون نسبة حوالي  90في املائة من

املســلمني في أملانيا مما سـ ّـهل مهمة االتفاق،
فــي حــن أن شــقة الخــاف كبيــرة فــي فرنســا
التــي يتــوزع فيهــا ثقــل املســلمني بــن أغلبيــة
جزائريــة ،ولكــن ليســت مطلقــة ،وأقليــات
أخــرى متنافســة معهــا كاملغربيــة واألفريقية
والتركيــة .ومثــال ذلــك أن الجمعيــات التركية
والهندية والباكستانية قاطعت االجتماعات
التحضيريــة لـ«املنتــدى» ،ولــم تشــارك فــي
تشكيله.
وتــرى أوســاط فــي الجاليــة اإلســامية أن
الدولــة الفرنســية حاولــت الكثيــر مــن أجــل
تنظيــم شــؤون الديانــة اإلســامية مــن خــال
«مجلــس الديانــة اإلســامية» ،ولكنهــا لــم
تنجــح ،وعندمــا قــررت إيجــاد حــل جــذري،
فإنهــا ارتكبــت خطــأ يتمثل في مســألة تعيني
أعضــاء «املنتــدى» الجديــد مــن طــرف وزارة
الداخليــة الفرنســية .األمــر الــذي يضــرب مبدأ
التمثيليــة الديمقراطيــة مــن جهــة ،ويخــل
بقانــون العلمانيــة القائــم علــى فصــل الديــن
عــن الدولــة مــن جهــة أخــرى ،عــدا عــن أن قــرار
التعيــن يحمــل بع ـدًا تمييزيــا صارخــا،
باملقارنــة مــع عالقــة الدولــة بتمثيليــات
الديانــات األخــرى ،فهــي ال تســتطيع التدخــل

بتحديــد مــن يمثــل املســيحيني ،أو اليهود في
املؤسسات التي تمثلهم.
صحيــح أن «مجلــس الديانــة اإلســامية»
فشــل فــي املهمــة التــي تأســس مــن أجلهــا ،إال
أن الشروط لم تتوافر له كي يقوم بدوره على

أتــم وجــه ،ومنهــا أنه لم يكــن يتمتع بميزانية
خاصــة به تســمح لــه بإطالق مشــاريع كبيرة.
ولــم ينجــح مشــروع محاولــة تمويــل الديانــة
اإلســامية عبــر النشــاطات االقتصاديــة
اليوميــة ،مــن ســوق الحــال وجمــع التبرعــات
وتنظيــم الحــج إلــى مكــة املكرمــة ،الــذي طــرح
لفتــرة بالشــراكة مــع الجمعيــات املســلمة
ملســلمي فرنســا .وعانــى مــن صفــة تمثيليــة
متدنيــة ،إذ إن أقــل مــن  50فــي املائــة بقليل من
 2500مسجد في فرنسا منضوية فيه.
ويعتبــر قريبــون مــن التجربة أن عوامل فشــل
املســألة متعــددة األبعــاد ،وعلــى رأســها أن
االتحــادات التــي تنتمــي إلــى املجلــس لــم يكــن
لديهــا مشــروع مشــترك ،ممــا جعــل إنجازاتــه
علــى األرض محــدودة ج ـدًا .لكــن مــا هــو أهــم
مــن ذلــك هــو الخــاف املســتمر بــن الدولــة
الفرنســية و«املجلــس» ،الــذي لــم تتــرك لــه
هامــش العمــل باســتقاللية ،وتدخلــت علــى
الــدوام كــي ينفــذ رؤاهــا وخططهــا ،ممــا أدى
إلــى تفاقــم الخالفــات بــن مكوناتــه .وهنــا
يمكن الحديث عن الخالف املغربي الجزائري
داخــل املؤسســات ،والصراعــات بــن املجلــس
ومسجد باريس على تمثيل املسلمني.
ولعبــت األجهــزة الفرنســية علــى هــذه
املســألة ،مــا أدى إلــى مشــاحنات دائمــة بــن
املجلس الذي يعد نفســه املؤسســة التمثيلية
الشــرعية ،واملســجد الــذي يعتبــر نفســه هــو
األســاس ومركــز الثقــل اإلســامي ،وال يمكنــه
أن ينضــوي تحــت جنــاح أي مؤسســة أخــرى.
وكان تشــكيل مجلــس لألئمــة موضــوع نــزاع
بني مجلس باريس الكبير واملجلس الفرنسي
للديانــة املســلمة ،وفــي اجتمــاع حضــره أكثــر
من  200إمام ومدير مسجد في فرنسا ،في 20
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ،أعلن مسجد
باريــس الكبيــر ،وثالثــة اتحــادات إســامية
فرنســية ،تأســيس مجلس وطنــي لألئمة ،في
خطــوة جــاءت اســتجابة ملــا طلبتــه الحكومــة
الفرنســية فــي قانونهــا ملــا ســمته «محاربــة
االنعزاليــة اإلســامية» ،وبهــدف بســط الدولة
يدها على أماكن العبادة اإلسالمية.

أعلنــت رئاســة مجلــس الــوزراء
اللبنانــي يــوم االثنــن املقبــل
موعدًا لعقد جلسة للحكومة في
قصــر بعبــدا الجمهــوري بعــد تعليــق ألكثر
مــن ثالثــة أشــهر وذلــك للبحــث في مشــروع
قانون املوازنة العامة لعام .2022
ـق إلــى موازنــة عــام
وينظــر اللبنانيــون بقلـ ٍ
 2022وخشية من أن تكون مثقلة بالرسوم
والضرائــب وبنــود مــن شــأنها أن تزيــد مــن
معانــاة النــاس االقتصاديــة واملعيشــية وال
ســيما تبعــا ملــا ُحكـ َـي عــن إجــراءات قاســية
يجــب أن تتخــذ للخــروج مــن االنهيــار عبــر
خطــة تعــاف مالــي واقتصــادي تنســجم مع
تطلعات صندوق النقد الدولي.
وبينت نســخة من مشــروع املوازنة وصلت
لـ ـ «العربــي الجديــد» أنــه يتضمــن عــددًا
كبي ـرًا مــن الرســوم فيمــا تغيــب اإلجــراءات

التــي تحمــي النــاس مــن تبعــات االنهيــار
النقــدي واملالــي املتعاظــم ،فــي حــن تظهــر
الحكومــة وكأنهــا تعــد موازنــة كالســيكية
فــي بلــد ال يواجــه واحــدة من أســوأ األزمات
االقتصادية في العالم.
وتــرددت معلومــات عــن أن ســعر الصــرف
الــذي قــد يطبــق للنفقــات التشــغيلية فــي
مشــروع موازنــة عــام  2022يتــراوح بــن 15
و 20ألــف ليــرة للــدوالر الواحــد مــع نســبة
عجــز تصــل إلــى  20.8فــي املائــة ،بيــد أن
مصــدر حكومــي لفــت لـ«العربــي الجديــد»
إلــى أن ســعر الصــرف لــم يحــدد بعــد ومــن
املتوقــع أن يكــون مــادة خالفيــة نظ ـرًا
لالختــاف الكبيــر الحاصــل حــول الســعر
الــذي يجــب أن يعتمــد ،مــن هنــا ينبغــي أن
تحصل دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار.
ويقــول عضــو لجنــة املــال واملوازنــة النائــب
فيصــل الصايــغ لـ«العربــي الجديــد» إن «ال
شــيء نهائيــا بعــد ،املوازنــة ســتطرح يــوم

االثنــن علــى مجلــس الــوزراء وتتطلب عدة
جلســات قبــل إقرارهــا ثــم احالتهــا ملجلــس
النــواب وقــد يتطلــب املوضــوع أشــهرًا قبــل
إصدارها ،خصوصًا أنها تواكب املحادثات
مــع صنــدوق النقــد الدولــي وخطــة اإلنقــاذ
املالــي واالقتصــادي وعوامــل أخــرى يجــب
أن تؤخذ باالعتبار ،من دون أن ننسى أننا
على مسافة قريبة من االنتخابات النيابية
ومــدى قــدرة الذهــاب بكتــل نقديــة إضافيــة
لزيادتهــا علــى املواطنــن ،مــع اإلشــارة إلــى
أننا نرفض أن تكون الزيادة عشوائية».
وأشــار الصايــغ إلــى أن «املوازنــة يجــب أن
ً
تراعي ثالثة أمور أساسية ،أوال التوجهات
العامة لبرنامج صندوق النقد الدولي وما
يتم مناقشته معه من قبل اللجنة الوزارية،
كما التوجهات العامة لخطة التعافي املالي
االقتصــادي الــذي تعمــل عليهــا الحكومــة،
إضافــة إلــى عدم ترتيب ديون إضافية على
الدولــة» .ولفــت إلــى أن «مــن األجــواء التــي

لدينا أن املوازنة ستلحظ بعض املصاريف
لتســيير أو تصريــف شــؤون الدولــة مثــل
الصيانــة ومعــدات اإلدارة ،ولكنها ســتكون
تقشفية».
وأضــاف «هنــاك اعتمــاد أكثــر مــن ســعر
صــرف ولكــن حســب البنــود ،فعلــى ســبيل
املثــال الصيانــة وقطــع الغيــار هــذه
تتطلــب الدفــع بالــدوالر وبالتالــي ال يفيــد
احتســابها علــى ســعر صــرف  1500ليــرة،
وهنــاك اتجــاه لرفع الدوالر الجمركي ولكن
على الكماليات وقد يصار إلى رفع ضريبة
القيمة املضافة».
وعقــد مجلــس الــوزراء آخــر جلســة لــه فــي
 12أكتوبر/تشــرين األول  2021ليدخــل
فــي مقاطعــة طويلــة قادهــا ثنائــي «حركــة
أمــل» بزعامــة نبيــه بــري و«حــزب اللــه»
ربطــا بالتحقيقــات بانفجــار مرفــأ بيــروت
واصرارهمــا علــى كــف يــد املحقــق العدلــي
القاضي طارق البيطار كليًا عن القضية.

تحاول الدولة الفرنسية إطالق مسار جديد يتعلق بممارسة الشعائر
ّ
ملخصها أن اإلسالم دين مثل
وتأهيل األئمة ،يقوم على قواعد عدة
بقية الديانات األخرى ،يمارسه المواطنون الفرنسيون المسلمون ضمن
قوانين الجمهورية الفرنسية وعلى أساس العلمانية .وهذه مسألة
لم تحسمها السلطات كليًا ،على الرغم من أنها قطعت شوطًا كبيرًا
على صعيد التحكم بتأهيل األئمة ،وإبعاد من ترى أنهم يحضون على
الكراهية ،ويصدرون فتاوى تنعكس سلبًا على فرنسا.

■ #بيتا التي تقاتل منذ أشهر على #جبل_صبيح ،ال تقبل أن ُيسحل
ً
أبناؤها ليال وفي هذا البرد القارس ،على يد عناصر جهاز األمن
الوقائي واملخابرات .الكرام ال يقبلون الذل واإلهانة ،يرفضون أن ُيعتدى
عليهم وعلى عائالتهم ورشهم بغاز الفلفل ،وإخراج بعض املعتقلني
حافيًا ودون بارتداء مالبسهم.
■ خبراء في التقنية يؤكدون أن الحوثي ّ
تعمد قطع اإلنترنت على كل
والحصول على مواقف دولية مساندة له.
#اليمن إلثارة الرأي العام
ّ
ومصادر تقول إن اإلنترنت ظل شغاال بعد القصف الذي استهدف
الحديدة ،ولم يتم قطعه إال بعد ساعتني من القصف .وأيضًا هناك
كابالت مزودة باإلنترنت بديلة تأتي عن طريق املهرة.
■ استمرت االتصاالت وخدمة اإلنترنت بالعمل لبضع ساعات بعد
الضربة الجوية في #الحديدة وانقطعت بعدها فجأةُ ،ليلقى اللوم
على التحالف بأنه قصف بنية تحتية ومرفقا خدميا هاما .وهكذا
نهج املليشيا املعروف يتاجرون بكل شيء من أجل مكاسب سياسية
وعسكرية على حساب الشعب املغلوب على أمره.
■ الفروف« :أوضحنا أن روسيا ال تخطط ملهاجمة أوكرانيا» .وكل
هالحشد كرمال شو؟ ثلث الجيش الروسي صار عالحدود مع أوكرانيا.
■ الحرب النفسية بني أميركا ومعها األوروبيون ضد روسيا ،وتبادل
التصريحات والتهديدات حول أوكرانيا ،سيقودان في نهاية األمر إلى
حرب ،والخروج السلمي من األزمة شبه مستحيل.
■ هل تقرع طبول الحرب العاملية الثالثة؟ روسيا تحشد قواتها على
حدود أوكرانيا .أميركا تهدد روسيا وبريطانيا تحذر.
الصني ستكون حليفًا لروسيا .املشهد يعيد سيناريو الحرب العاملية
الثانية ،عندما غزت أملانيا بولندا وكانت الشرارة لبداية حرب عاملية
استمرت  6سنوات# .أوكرانيا.

أثارت قرارات أصدرها
رئيس البرلمان الليبي عقيلة
صالح منفردًا ،جدًال في
البالد ،ال سيما ألهمية
القضايا المرتبطة بها
وتأثيرها على المرحلة
المقبلة
طرابلس ـ أسامة علي

ّ
خلفــت تصريحــات رئيــس مجلــس النــواب
الليبي عقيلة صالح ،يومي اإلثنني والثالثاء
املاضيني ،بشــأن إســقاط الحكومة االنتقالية
برئاسة عبد الحميد الدبيبة ،وتشكيل لجنة
جديــدة لصياغــة الدســتور ،موجــة مــن ردود
الفعــل فــي األوســط الليبيــة ،خصوصــا مــن
قبــل الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور
واملجلــس األعلــى للدولــة .وأصــدر صالــح
أخي ـرًا قــرارات بصفــة منفــردة ،مــن دون
طرحهــا علــى النــواب ملناقشــتها ،ودعــا إلــى
تشــكيل حكومة جديدة باعتبار أن الحكومة
الحاليــة منتهيــة الواليــة منــذ  24ديســمبر/
كانــون األول املاضــي ،وهو املوعد الذي فشــل
فيــه إجــراء انتخابــات الليبيــة وفــق خريطــة
الحل األممية .كما ّ
قرر تشكيل لجنة لصياغة
دســتور جديــد للبــاد ،فــي دعــوة ضمنيــة
لوقــف أعمــال الهيئــة التأسيســية لصياغــة
الدســتور ،مــا رأى فيــه مراقبــون التفافــا علــى
املسار االنتقالي والتوافقات السابقة.
وفــي أولــى ردود الفعــل ،أعلنــت الهيئــة
التأسيســية لصياغــة الدســتور ،اإلثنــن
املاضــي ،فــي بيــان ،رفضهــا لقــرارات صالح،

ذكرت املندوبية السامية للتخطيط،
الجمعة ،أن مؤشر أسعار
املستهلكني في املغرب زاد في
ديسمبر /كانون األول  1.4في
املائة على أساس سنوي .وارتفع
التضخم الذي يستثني املواد
الغذائية  1.8في املائة ،في حني

زادت أسعار الغذاء  0.8في املائة.
وعلى أساس شهري زاد املؤشر
 0.1في املائة .وارتفع مؤشر
أسعار املستهلكني األساسي ،الذي
يستثني أسعار السلع املتقلبة1.7 ،
في املائة على أساس سنوي وزاد
 0.3في املائة على أساس شهري.

«ألستوم» تعلن أنها
ستوظف  7500شخص

أعلنت مجموعة ألستوم الفرنسية
املصنعة للسكك الحديد الجمعة
أنها تنوي توظيف  7500شخص
في  ،2022من أجل تلبية الطلب
املتزايد وطلبيات قياسية تلقتها
بلغت قيمتها  77,8مليار يورو
حتى  31كانون األول/ديسمبر.
وقالت املجموعة التي يعمل فيها
 72ألف موظف في العالم حاليا ،في
بيان ،أنها ترغب في توظيف ستة
آالف مهندس ومدير و 1500عامل
وفني ،موضحة أن «هذه الوظائف
مخصصة ملشاريع متعلقة
بالعربات واإلشارات والخدمات».

جدل ليبي حول قرارات صالح
وللمساس بواليتها الدستورية من قبل أي
جهــة داخليــة أو خارجيــة .وأكــدت أن صالــح
«وأي جهــة أخــرى» ال يملكــون صالحيــات
للمســاس بالوضــع القانونــي للهيئــة ،كــون
تأسيســها يســتند إلــى اإلعــان الدســتوري
(الدســتور املؤقــت لليبيــا) ،كمــا أنهــا هيئــة
منتخبــة مــن الشــعب ،وأن أي محاولــة
لتشــكيل لجنــة هــو خلق ملؤسســات موازية.
وأكــد بيانهــا أنهــا أتمــت أعمالهــا بإنجازها
فــي  29يونيو/حزيــران  ،2017مشــروع
الدســتور الذي اســتوفى مراحلــه القانونية،
موضحــة أنــه «أصبــح ملــكًا للشــعب الليبــي
وهــو الوحيــد املخــول لقبولــه أو رفضه على
أساس االستفتاء عليه».
وأكــدت عضــو الهيئــة التأسيســية،
ناديــة عمــران ،أن مجلــس النــواب «غيــر
مخــول لالنفــراد باإلطاحــة بعمــل الهيئــة
التأسيسية» ،موضحة أنه ُيشترط لتشكيل
لجنــة جديــدة ،إجــراء تعديــل علــى اإلعــان
الدســتوري ،الــذي أســس لتشــكيل الهيئــة
التأسيســية الحاليــة ،بالتوافــق بني البرملان
واملجلس األعلى للدولة .وفيما أكدت عمران
لـ«العربــي الجديــد» أهميــة وجــود قاعــدة
دســتورية قبــل الذهــاب لالنتخابــات ،رأت
أن االســتفتاء علــى مشــروع الدســتور هــو
األنســب لتأســيس هــذه القاعــدة .وشـ ّـددت
على أن االســتفتاء ممكن ،الفتة إلى إمكانية
إجراء استفتاء إلكتروني.
لكــن عضــو املجلــس األعلــى للدولــة ســعد
بــن شــرادة ،رأى أن مشــروع الدســتور املقــر
مــن الهيئــة التأسيســية يحتــوي على بعض
املــواد «التــي ال تحظــى بتوافــق بــن مختلف
األطــراف السياســية ،متحدثــا لـ«العربــي
الجديــد» عــن أن «هنــاك شــبه إجمــاع علــى
ضرورة تشــكيل لجنة مشــتركة بني البرملان
واملجلــس األعلــى للقيــام بتعديــل دســتوري

زيادة مؤشر األسعار
في المغرب

قالت شركة البترول الوطنية
الكويتية في بيان إن حريقا اندلع
في ساعة مبكرة من صباح
الجمعة في موقع تابع لها ،مما أدى
إلى تعليق عمليات التصدير هناك.
بحسب بيان مقتضب صادر
عن الشركة ،لم يسفر الحريق
الذي اندلع في منطقة الشعيبة
الصناعية بشرق الكويت عن
وقوع إصابات .وقع الحريق عند
خط تدفق فحم الكوك البترولي.
تلك املادة الشبيهة بالفحم هي
منتج ثانوي للنفط الخام املكرر
املستخدم في صناعة الصلب
واأللومنيوم .قبل أسبوع واحد
فقط ،اندلع حريق مميت أثناء
أعمال الصيانة في مصفاة نفط
رئيسية تديرها الشركة نفسها،
مما أسفر عن مقتل عاملني
آسيويني اثنني .وأصيب عشرة
آخرون ،خمسة منهم في حالة
خطيرة.

مسار جديد

وتكويــن لجنــة خبــراء إلجــراء التعديــات
الدســتورية الالزمة حول مشــروع دســتور».
واعتبــر بــن شــرادة أن الهيئــة الحاليــة
«انتهــت مهمتهــا عنــد تســليمها مشــروع
الدســتور» قبل أعوام ،معربًا في الوقت ذاته
عــن رفضــه لتفرد مجلس النــواب بالقرارات.
واعتبــر بــن شــرادة أن «األزمــة الليبيــة
سياســية باألســاس وليســت قانونيــة،
واملرحلــة االنتقاليــة هــي مرحلة توافقية فال
يمكــن ملجلــس النــواب املضــي وحــده فــي أي
خطــوة دون أن تكــون محــل تشــاور وتوافــق
بــن مختلــف األطــراف وخصوصــا املجلــس
األعلى للدولة» .كما وضع قرارات صالح في
خانــة «التصريحــات االعالميــة» ،خصوصــا
أن لجنــة خريطــة الطريــق البرملانيــة لــم
تســتكمل أعمالهــا ،حيــث ينتظــر أن تعــرض
تقريرهــا النهائــي أمــام مجلــس النــواب يوم
الثالثاء املقبل.
وحول التقارب الحاصل بني مجلس النواب
واملجلــس األعلــى للدولــة ،أكد بن شــرادة أنه
يأتي للتنســيق في املســار الدســتوري ،وأنه
ســيتواصل إلــى حــن التوافــق علــى خريطــة
طريــق جديــدة .وال يوافــق عضــو املجلــس
األعلــى علــى تشــكيل لجنة لصياغة دســتور
جديــد ،بــل يشــدد علــى إجــراء تعديالت على
مشــروع الدســتور الحالي واالســتفتاء عليه
ليكون أساسًا لالنتخابات.
وحــول اعتبــار صالــح أن حكومــة الدبيبــة
منتهيــة الواليــة ،شـ ّـدد بــن شــرادة علــى أن
هــذه الحكومــة «أتــت ضمــن مســار توافقــي
وال يمكــن اســتبدالها دون توافــق جديــد
علــى الرغــم مــن فشــلها فــي حــل العديــد مــن
امللفــات» .وأوضــح أن مصيرهــا مرتبــط
بمخرجــات لجنــة خريطــة الطريــق ،إذ «ال
حاجــة لتغييرهــا إن تــم االتفــاق علــى موعــد
لالنتخابات قبل يونيو املقبل».

أخبار

اندالع حريق
في موقع نفط كويتي

متابعة

■ أمن السلطة الفلسطينية اعتقل القيادي املحرر الشيخ عبد الرؤوف
الجاغوب وعددا من الشبان في بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة
الغربية املحتلة .املهم لحساب مني هذه االعتقاالت ولخدمة من؟ هل
تخدم املقاومة! هل تخدم التحرير! مني هذه السلطة وما الهدف من
وجودها؟
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شيفرون وتوتال
تغادران ميانمار

(شين زياوغن)Getty /

الصين تدعم
االستهالك
األخضر

كشفت السلطات الصينية الجمعة عن خطة لتعزيز التحول األخضر لالستهالك في مجاالت رئيسية ،وذلك في أحدث خطوة للبالد لتحقيق هدفي بلوغ
ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني .وبحسب الخطة التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح باالشتراك مع ستة أجهزة حكومية أخرى،
الكربون.
فــإن أنمــاط االســتهالك األخضــر ستســود بحلــول العــام  ،2025داعيــة إلــى بــذل جهــود لتعزيز الحصة الســوقية من املنتجــات الخضراء منخفضــة
ّ
ُ
وت ّ
فصل الخطة اإلجراءات في مختلف املجاالت الرئيسية ،من املأكل وامللبس واملسكن إلى النقل والسياحة والكهرباء .ولتشجيع اإلسكان األخضر ،حثت
الخطة على بذل جهود لدمج تدابير توفير الطاقة وحماية البيئة أثناء تجديد املجتمعات السكنية الحضرية القديمة واملنازل الريفية.

قالت شركة توتال إنرجيز ،إحدى
أكبر مجموعات الطاقة في العالم،
الجمعة ،إنها أوقفت جميع العمليات
في ميانمار ،مشيرة إلى انتهاكات
حقوق اإلنسان وتدهور سيادة
القانون منذ أن أطاح الجيش في
البالد بالحكومة .وقالت شركة
شيفرون أيضا إنها تخطط
للخروج .جاء هذا اإلعالن بعد يوم
واحد فقط من مطالبة الشركة
الفرنسية بفرض عقوبات دولية
على قطاع النفط والغاز.

خفض رسوم التثمين لن تنعش صادرات الذهب
القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكــد مصــدر مســؤول فــي شــعبة الذهــب بالغرفــة
التجاريــة فــي القاهــرة ،أن قرار وزيــر التموين بخفض
رسوم التثمني على صادرات الذهب من واحد في املائة
علــى كل كيلــو إلــى نصــف في املائة ،هو قــرار إيجابي،
ً
لكنه لن يحرك الصادرات بالشكل امللموس ،الفتا إلى
أن الشعبة ستنتظر صدور الالئحة التنفيذية للقرار،
لكي تبدي رؤيتها الكاملة حول هذا التعديل.
ونشــرت جريــدة الوقائع املصرية قــرار وزارة التموين
والتجــارة الداخليــة ،بشــأن تخفيــض قيمــة تثمــن

املعادن الثمينة بجميع أنواعها واملشغوالت املصنعة
من املعادن غير الثمينة أو املطعمة أو املغطاة بقشرة
ملصقــة مــن الذهــب أو الفضــة أو البالتــن بنســبة 0.5
ً
جنيها.
في املائة بحد أدنى 20
مــن جانبها ،طالبت شــعبة املعــادن الثمينة في اتحاد
الصناعــات املصريــة ،وزارة التمويــن باإللغــاء الكامــل
ً
لرســوم التثمــن املفروضــة علــى صــادرات الذهب بدل
مــن تخفيضهــا نصــف في املائــة ،إذ إن هذا التخفيض
لن يعود بالصادرات إلى سابق عهدها.
وأظهــر أحــدث تقريــر صــادر عــن املجلــس التصديــري
للصناعــات املعدنيــة ،تراجــع قيمــة صــادرات الحلــى

واألحجــار الكريمــة بنســبة  63فــي املائــة خــال أول
 11شـ ً
ـهرا مــن  2021باملقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العام
 ،2020إذ انخفضــت اإليــرادات املتأتيــة مــن عمليــات
التصدير من  2.8مليار دوالر إلى  1.04مليار دوالر.
وعــزا مصــدر مســؤول فــي اتحاد الصناعــات املصرية،
فــي وقــت ســابق خــال تصريحــات خاصــة لـ ـ «العربي
الجديــد» هــذا التراجــع إلــى توقــف شــركات تصنيــع
الذهــب املصــري عــن التصديــر ،عقــب قــرار وزيــر
التمويــن بتفعيــل بنــد تحصيــل رســوم تثمــن قدرهــا
واحد في املائة عن كل كيلو يتم تصديره بأثر رجعي
(حوالــى  570دوالرًا) ،وهــو مــا أدى إلــى وصــول هــذه

املســتحقات علــى إحــدى الشــركات إلــى  250مليــون
جنيه ( 16مليون دوالر).
وأشــار إلى أن تراجع الصادرات سيســتمر ،إذا لم يتم
إلغــاء بنــد تحصيــل رســوم تثمــن ،مشــيرا إلــى تراجع
حجم املبيعات إلى نحو  70طنا سنويا ،بعد أن كانت
في التسعينيات تصل إلى  300طن.
وبحسب املجلس التصديرى ملواد البناء والحراريات
والصناعات املعدنية ،فإن كندا جاءت على رأس قائمة
الدولــة املســتوردة للذهــب املصــري بقيمــة  563مليون
دوالر .وحلــت اإلمــارات فــي املرتبــة الثانيــة بقيمة 370
مليون دوالر ،تلتها أستراليا ثم السعودية.
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السودان

أسواق

إغراق السوق
العراقية

األزمات تعصف بأسعار العقارات
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

س ـج ـلــت أس ـ ـعـ ــار األراض ـ ـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات فــي
ال ـس ــودان انـخـفــاضــا كـبـيـرًا ق ــدره مختصون
بنسبة  30فــي املــائــة .وع ــزا أصـحــاب مكاتب
ع ـقــاريــة وس ـمــاســرة االن ـخ ـفــاض إل ــى تــراجــع
ً
الـطـلــب ف ـضــا ع ــن ش ــح الـسـيــولــة وانـعـكــاس
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
تعيشها البالد على مختلف القطاعات بما
فيها سوق العقارات.
كــذلــك تــراجــع الـطـلــب عـلــى الـشـقــق املـفــروشــة
والـفـنــادق ،وأرج ــع مزمل عبدالله وكيل أحد
الفنادق عزوف الزبائن عن استئجار الفنادق
والشقق في الخرطوم الى الوضع السياسي
والـتـعـقـيــدات األمـنـيــة الـتــي أصـبـحــت تحيط
في وسط الخرطوم .وقال «اآلن منطقة وسط
الـ ـخ ــرط ــوم أص ـب ـح ــت ط ـ ـ ــاردة ل ـل ــزب ــائ ــن مـمــا
انعكس سلبًا على عمل الشقق الفندقية ،غير
أن هجرة الطلب إلى اطراف الخرطوم جعلت
بعض اإلدارات تفكر بشكل جــدي في إنشاء
مشاريع بديلة وموازية في أحياء طرفية.
وقال محمود بشار صاحب إحدى الوكاالت

صعود االستيراد
بعد هبوط الليرة التركية
يتدافع التجار العراقيون
لشراء البضائع من تركيا
واالستفادة من هبوط
سعر صرف الليرة ،إال أن
زيادة حجم االستيراد
تثير مخاوف المنتجين
المحليين
بغداد ـ أكثم سيف الدين

ت ـ ـتـ ــزايـ ــد امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
مــن الـتــأثـيــرات السلبية لتراجع
ال ـع ـم ـلــة ال ـتــرك ـيــة ،وسـ ــط ارت ـف ــاع
كـبـيــر فــي حـجــم االس ـت ـيــراد لــاسـتـفــادة من
ه ـب ــوط ال ـل ـي ــرة ،م ــا ي ـبــث ال ــذع ــر ف ــي عصب
املـنـتـجــن املـحـلـيــن .وي ـش ــدد ال ـخ ـبــراء على
أن ال ـهــزات االقـتـصــاديــة فــي أي بـلــد محيط
ب ــالـ ـع ــراق ت ـح ـت ــاج ف ــي املـ ـق ــاب ــل إل ـ ــى خـطــط
للحماية من تأثيراتها.
وسجلت الليرة التركية تراجعًا حادًا وصل
إل ــى نـحــو  18ل ـيــرة مـقــابــل ال ـ ــدوالر ،قـبــل أن
تـ ـع ــود ل ـل ـت ـعــافــي ب ــارتـ ـف ــاع وص ـ ــل إل ـ ــى 11
ل ـيــرة أمـ ــام ال ـ ــدوالر إث ــر إجـ ـ ــراءات حكومية
تركية.
ووف ـقــا لـعـضــو غــرفــة ت ـجــارة ب ـغــداد عــدنــان
الفريجي ،فإن «هبوط الليرة بدأ يستقطب
أع ــدادا كبيرة مــن التجار الـعــراقـيــن ،الذين
بدأوا بمضاعفة كميات وارداتهم ،وتحديدا
املـ ــابـ ــس وامل ـ ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ،مـسـتـفـيــديــن
مـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض األسـ ـ ـع ـ ــار فـ ــي ت ــركـ ـي ــا .لـكــن
بـعــض الـتـجــار وال ـشــركــات الـتــركـيــة أوقـفــت

تحقيق
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ب ـل ـغ ــت امل ـس ـت ـح ـق ــات والـ ـض ــرائ ــب
على الـشــركــات األجنبية النفطية
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ل ـي ـب ـيــا  2.34م ـل ـيــار
دوالر ،وفقًا لرسائل وتقارير مؤسسة النفط
الحكومية ،فيما يؤكد مصرف ليبيا املركزي،
عـبــر آخ ــر بـيــانــاتــه ،أن هـنــاك إي ـ ــرادات نفطية
ومستحقات على الشركات النفطية لم تورد
إلــى حساب وزارة املالية لــدى مصرف ليبيا
ّ
تصرف
املركزي ،أما ديوان املحاسبة ،فوصف
مــؤسـســة الـنـفــط بمستحقات شــركــات النفط
بـ«غير القانونية» ،معتبرًا أنها ّ
تفرط بأموال
الدولة.
وب ـمــوجــب ال ـقــانــون الـلـيـبــي ،تـسـلــم املــؤسـســة
الوطنية إيرادات وضرائب النفط إلى مصرف
ل ـي ـب ـي ــا املـ ـ ــركـ ـ ــزي ،وتـ ـحـ ـص ــل بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك عـلــى
مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
وفـ ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـ ـخ ـ ــاف ال ـ ـحـ ــاصـ ــل ح ــول
املستحقات على الشركات النفطية األجنبية،
قــال مـصــدر مـســؤول مــن وزارة املــالـيــة (فضل
عـ ــدم ذكـ ــر اسـ ـم ــه) ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
ح ـس ــاب ــات م ــؤس ـس ــة ال ـن ـف ــط ال ـل ـي ـب ـيــة تـ ــوازي
صـفـرًا فــي مــا يـخــص املستحقات (اإلتـ ــاوات)
وال ـض ــرائ ــب املـسـتـحـقــة ع ـلــى ش ــرك ــات الـنـفــط
األج ـن ـب ـي ــة ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة  16ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون
الثاني من العام الحالي .في املقابل ،شرحت
رســالــة للمؤسسة الــوطـنـيــة لـلـنـفــط ،موجهة
لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ،أن الضرائب
واإلت ـ ـ ــاوات املـسـتـحـقــة لـلــدفــع عـلــى الـشــركــات
امل ـش ــارك ــة ف ــي ع ـق ــود االم ـت ـي ــاز تـسـتـثـمــر فــي
تـمــويــل امل ـشــروعــات وتـنـفـيــذهــا .وتــأتــي هــذه
التمويالت استنادًا إلى قرار رقمه  496لسنة
 ،2021وقد ُوصفت بأنها «ترتيبات وقتية».
اتهامات وردود

ولكن ديــوان املحاسبة أكد أن مؤسسة النفط
ل ــم تـقــم بــإحــالــة ال ـع ـقــود وأي ب ـيــانــات ف ــي أي
مــرحـلــة مــن مــراحــل الـتـعــاقــد ،وذك ــر ال ــدي ــوان،
عبر رسالة بتاريخ  30كانون األول /ديسمبر
 ،2021أن هناك شبهات فساد فــي مــا يتعلق
بـعـقــود مــؤسـســة الـنـفــط ،وق ــال إنـهــا امتنعت
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البيع للعراقيني مؤقتا إلــى حــن استقرار
األوضاع».
وبـ ـ ـ ّـن ال ـف ــري ـج ــي لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن
«املشكلة تكمن في أن التجار ال يتعاملون
وفق خطط حكومية مدروسة ،بل تجذبهم
امل ـنــافــع الـشـخـصـيــة ،وهـ ــذا ك ـلــه يــؤثــر على
ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث إن ضـ ــخ مـ ــواد
م ـس ـت ــوردة ب ـك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة ي ـخ ـنــق املـنـتــج
امل ـح ـل ــي ال ـص ـن ــاع ــي وال ـ ــزراع ـ ــي وغـ ـي ــر ذل ــك
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد» ،م ـ ـحـ ــذرا مـ ــن «اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار تـلــك
االتـ ـج ــاه ــات ال ـع ـش ــوائ ـي ــة وإغـ ـ ـ ــراق ال ـس ــوق
العراقية باملنتجات التركية ،وما يترتب عن
ذلك من أزمات تقود إلى التأثير على حجم
العمالة ومستوى معيشة العراقيني».
بـ ـ ـ ــدوره ،ان ـت ـق ــد ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة امل ــال ـي ــة فــي
ال ـب ــرمل ــان امل ـن ـحــل ج ـم ــال ك ــوج ــر ع ــدم وضــع
الـحـكــومــة خـطـطــا لـتــافــي تــأث ـيــرات هـبــوط
العملة التركية على اقتصاد الـعــراق .وقال
كـ ــوجـ ــر ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن «ح ـجــم
التبادل التجاري مع تركيا تجاوز  13مليار
دوالر ،كما أن هناك استثمارات عراقية في
تركيا ،ال سيما في قطاع العقارات ،وكلها قد
تتأثر سلبا خالل املرحلة املقبلة» ،مبينا أن
«تهاوي العملة التركية سيزيد من اإلقبال
الـعــراقــي على االس ـت ـيــراد ،وه ــذا ستكون له
نتائج سلبية على البالد».
وأش ــار إل ــى أن «ال ـع ــراق يـتــأثــر بشكل كبير
بالتغيرات االقتصادية في الدول املجاورة،

انتقادات للحكومة
بسبب غياب خطط حماية
المنتج المحلي

كونه يعتمد باألساس على االستيراد ،وأن
البلد بحاجة إلى وضع خطط مناسبة للحد
من تلك التأثيرات ،من خالل رفع الضرائب
عـلــى االس ـت ـيــراد ب ـهــدف تـحـجـيـمــه ،وتقليل
اآلثار املترتبة عنه».
وشدد على أن «الحكومة العراقية منشغلة
بـصــراعــاتـهــا ومـشــاكـلـهــا ،وه ــي بـعـيــدة كل
الـ ـبـ ـع ــد ع ـ ــن وضـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الــرصـيـنــة ،وال تــوجــد فــي الـبـلــد مــؤسـســات
رصينة ومــراكــز بحث تتابع هــذه القضايا
وتــوجــه الحكومة التـخــاذ إج ــراءات محددة
لتالفي األزمات».
وأش ـ ــار إل ــى أن «ك ــل م ــا ي ـج ــري م ــن حــولـنــا
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة غــائـبــة عـنــه ،ومنشغلة
ب ـصــراعــات الـسـلـطــة ،واملـلـيـشـيــات ،والكتلة
الكبرى ،واملنافع الخاصة ،وال تــدرس هذه
املشاكل األساسية وال تضع لها أي حلول».
وأضــاف أن «العراق تقريبًا خرج عن سباق
الصناعة والــزراعــة ،وأصبح بلدا مستهلكًا
ومكبًا لبضائع كل دول العالم ،والحكومة
غير ق ــادرة على توفير أي شــيء عــدا املــواد
الــرئ ـي ـس ـيــة ،وأن االق ـت ـص ــاد س ـي ـكــون رهــن
الـظــروف العاملية ،خاصة أن الــدولــة ريعية
تعتمد بنسبة  93في املائة من وارداتها على
النفط ،الذي تعد أسعاره متذبذبة».
وشــدد على أن «كــل ذلــك يضع الـعــراق أمــام
اه ـ ـ ـتـ ـ ــزازات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وس ـي ـكــون
املواطن متأثرا بها ،في وقت الحكومة غير
مبالية وال تعتمد على أي تخطيط مسبق».
أم ــا الـخـبـيــر ف ــي ال ـش ــأن االق ـت ـص ــادي بــاســم
جميل أنطوان ،فقد حذر من تلك التأثيرات،
داعـيــا إلــى تالفيها بخطط لحماية املنتج
املحلي في البالد.
وقال أنطوان لـ«العربي الجديد» إن «الدول
التي تتعامل بالتجارة تلجأ ،عندما تضعف
السوق في املنطقة ،إلى سياسات اقتصادية

السيطرة على فاتورة واردات القمح
الجزائر ـ حمزة كحال

كـتـخـفـيــض الـعـمـلــة وغ ـيــر ذلـ ــك ،لتستقطب
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــار وت ـ ـن ـ ـعـ ــش إنـ ـت ــاجـ ـه ــا
الـصـنــاعــي» ،مبينا لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
«السياحة في تركيا مع انخفاض عملتها
انتعشت على اعتبارها األرخص بني الدول،
ووفقا للتقارير ،يدخلها سنويا  40مليون
سائح ،كل واحد منهم يصرف داخل تركيا
 1000دوالر وفقًا ملنظمة السياحة العاملية،
هذا قبل انخفاض العملة ،أما اليوم ،فبدأت
تستقطب أكثر عدد من السياح على حساب

دول املنطقة ومنها ال ـعــراق ،كما أن أفــواج
السياح العراقيني زادت نحو تركيا ،وهــذا
يؤثر على إخراج العملة الصعبة من البالد».
وأشـ ــار إل ــى أن «اسـتـقـطــاب تــركـيــا الـسـيــاح
أصبح على حساب العراق ،إذ إن الكثير من
السياح ،بدال من أن يأتوا إلى شمال العراق
أو إل ــى املـنــاطــق السياحية فــي املحافظات
األخ ــرى ،بالتأكيد سيتجهون نحو تركيا
بسبب انخفاض كلفة السياحة فيها».
وأكــد أن «التأثيرات لن تنحصر في املجال

صراع
النفط الليبي

اتهامات بالفساد وإخفاء ضرائب الشركات

21.5

مليار دوالر ،إيــرادات ليبيا
من صادرات النفط والغاز
منذ بداية  ،2021باإلضافة
إلى مبيعات بـــ 30مليون
يورو ،في أعلى مستوى
خــــال خــمــس ســنــوات،
وفقًا للمؤسسة الوطنية
للنفط.

يواجه القطاع
العقاري الركود وهروب
رؤوس األموال

الجزائر

دخل النفط الليبي في معركة جديدة أساسها الخالف حول اإلتاوات والضرائب المستحقة
على شركات النفط األجنبية العاملة في القطاع .إذ يتهم ديوان المحاسبة ،وكذا وزارة النفط،
مؤسسة النفط بالتفريط بأموال الليبيين ،فيما تتسلح األخيرة بقرار يجيز لها التصرف باألموال

عن إخضاع العقود ملراقبة الديوان .وبحسب
ثالثة مصادر لـ«العربي الجديد» من املؤسسة
الوطنية للنفط ،أحدها قانوني ،فإن األمــوال
فــي حساب وزارة املالية فــي حكومة الوحدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ل ـب ـع ــض امل ـ ـشـ ــروعـ ــات
النفطية .وأش ــارت املـصــادر إلــى أن املؤسسة
استندت إلى قرار رقم  496لسنة  2021الصادر
عــن رئـيــس مجلس الـ ــوزراء بحيث ينص في
املادة األولى منه على أن يؤذن ملؤسسة النفط
باستخدام اإليرادات والضرائب واملستحقات
عـلــى الـشــركــات املـشــاركــة فــي عـقــود االمـتـيــاز،
وتنفيذ املشروعات املشمولة.
وح ــاول ــت «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ال ـت ــواص ــل مع
هيئة الــرقــابــة اإلداري ـ ــة للتعليق عـلــى الـقــرار
بــاع ـت ـبــارهــا ال ـج ـهــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن الـ ـق ــرارات
اإلداري ـ ــة وإي ـقــاف املـخــالــف مـنـهــا ،إال أنـهــا لم
تستطع الوصول إلى جواب.
واإلنـ ـت ــاج الـنـفـطــي مـغـطــى ب ـقــانــون ال ـب ـتــرول
لـعــام  ،1958ال ــذي يـنــص عـلــى امللكية العامة
ل ــاح ـت ـي ــاط ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة ،وي ـن ـظ ــم ال ـق ــان ــون
وت ـع ــدي ــات ــه ال ــاحـ ـق ــة ع ـم ــل الـ ـش ــرك ــات عـلــى

ال ـع ـق ــاري ــة ،إن سـ ــوق الـ ـعـ ـق ــارات ي ـعــانــي من
استمرار الركود مثل الكثير من األنشطة في
ظل ّ عــدم االستقرار ،كما أن عــروض البيع ال
تـنــفــذ ،وإن حصل ذلــك فبأسعار أقــل بكثير
مــن الـســابــق .وكــانــت كلفة إيـجــار الشقق في
السابق تــراوح بني  500و 700دوالر إال أنها
انخفضت في اآلونة األخيرة الى ما بني 200
إلى  300دوالر في الشهر.
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع ع ــدم االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـبــاد
كشفت مجموعات عقارية عن تراجع أسعار
ال ـع ـقــارات الـكـبـيــرة فــي ال ـخــرطــوم وق ــال ــوا إن
هنالك هجرة ل ــرؤوس األم ــوال االستثمارية
الى تركيا ومصر ،إضافة إلى هجرة الكثير
مــن الـســودانـيــن إلــى ال ـخــارج بعدما أصبح

العقار مــاذا غير آمن في الـســودان .ويعانى
قطاع العقارات في السودان من غياب قانون
يـنـظـمــه ،م ــا ش ـجــع ع ـلــى دخ ــول ــه ف ــي ت ـجــارة
األم ــوال غير املشروعة والعمل على خلخلة
ب ـعــض األن ـظ ـم ــة واتـ ـخ ــاذ األراض ـ ـ ــي مـخــزنــا
للقيمة ،وأصـبــح شــراء األراض ــي والعقارات
أش ـبــه بــالـتـجــارة الــراب ـحــة فــي ظــل األوض ــاع
االقـتـصــاديــة الحالية حيث يفضل أصحاب
املال االستثمار في هذا القطاع ،ال سيما مع
انهيار الجنيه السوداني.
ويقول االقتصادي محمد توفيق إن أسعار
األراضي واإليجارات في السودان تعتبر من
أغـلــى دول املنطقة ألن نـظــام البيع والـشــراء
واإليجار بال تنظيم .ويرى أن غالبية الدول
نظمت عمليات اإلي ـجــار والتمليك لتصبح
تحت سلطة البلديات ولكن في الخرطوم ،ال
تقرر السلطات البلدية في ذلــك .ويعتبر أنه
من هذا املنطلق فإن تراجع األسعار هو أمر
طبيعي .أم ــا ه ــروب رؤوس األمـ ــوال فيعود
إلى عدم االستقرار وسوء الخدمات وانعدام
البنيات التحتية من دون وجود أمل لحلول
في املستقبل القريب.

األرض وفقا المتيازات تعطيها الدولة لشركة
معينة تغطي مساحات من أراض معينة في
إقليم الدولة البري أو البحري ،ولدى تحقيق
اكتشاف نفطي من قبل الشركة ،فإن لها حق
الحصول على نسبة معينة من اإلنتاج مقابل
ضريبة تدفعها للدولة.
وأش ـ ــارت مــؤسـســة الـنـفــط ب ـتــاريــخ  14يناير

يقول ديوان المحاسبة
إن مؤسسة النفط
تمنعه من الرقابة
مؤسسة النفط تستند
إلى قرار حكومي
الستخدام اإليرادات

إلى أن مبلغًا بقيمة  2,275مليار دوالر أودع
فــي حـســاب وزارة املــالـيــة لــدى مـصــرف ليبيا
امل ــرك ــزي ،وال ــرق ــم يـخـتـلــف مــع رســالــة أخ ــرى،
حصلت عليها «العربي الجديد» من مؤسسة
النفط ،إلى رئيس الحكومة مؤرخة بتاريخ 4
يناير ذات رقم إشاري رقم التسجيل  61امللف
رق ــم  ،1-3-25وال ـتــي تـشـيــر إل ــى مـبـلــغ قيمته
 2.346مليار دوالر ،والفرق بني الرقمني يوازي
 71مليون دوالر.
وقــالــت املــؤسـســة إن اإلي ـ ــرادات الـتــي تحصل
عليها مــن اإلت ـ ــاوات مخصصة إلن ـشــاء عــدد
مــن املـشــاريــع التنموية ،منها مشاريع الغاز
وت ــركـ ـي ــب ال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـس ـط ـح ـي ــة وال ـخ ــط
الرئيسي لنقل النفط الخام من حقل «ليراون»
إلى حقل الشرارة النفطي محطة «ب « وغيرها
من املشاريع.
التصرّف باألموال

وت ـخ ـت ـلــف ت ـصــري ـحــات مــؤس ـســة ال ـن ـفــط عــن
ب ـي ــان ــات وزارة ال ـن ـفــط ف ــي ح ـكــومــة ال ــوح ــدة
الوطنية .األخيرة قالت إن املؤسسة الوطنية

تزايد كميات المنتجات
التركية في العراق
(مرتضى السوداني/
األناضول)

االق ـت ـص ــادي ف ـح ـســب ،ب ــل ح ـتــى ف ــي مـجــال
هجرة العراقيني نحو تركيا ،إذ إن العراق
مــن أكـبــر ال ــدول الـتــي توجهت لـشــراء أمــاك
وعقارات في تركيا للسكن فيها».
وأشــار إلى أن «البضائع التركية ستنافس
املنتج الـعــراقــي فــي الـســوق املحلية وتؤثر
جـ ـ ـدًا ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـص ـن ــاع ــي والـ ــزراعـ ــي
الـعــراقــي» ،منتقدا «إهـمــال الحكومة وضع
خطط حماية اإلنتاج املحلي ،واالتكال على
املنتج املستورد بسبب رخص أسعاره».

للنفط ات ـخــذت إج ـ ــراءات مـخــالـفــة لنصوص
القانون ،والتي بموجبها طلبت من شركات
النفط األجنبية العاملة بقطاع النفط تأجيل
عملية دفع مستحقات الدولة الليبية« ،وبذلك
ت ـك ــون ع ـط ـلــت اسـ ـت ــام م ـبــالــغ مــال ـيــة طــائـلــة
مستحقة للدولة الليبية وأخرتها مدة زمنية
طــويـلــة ت ـت ـجــاوز الـسـنــة مـنــذ شـهــر أكـتــوبــر/
تشرين األول  ،2020مــا حــرم الــدولــة الليبية
والشعب الليبي من االستفادة من هذه األموال
وتـسـخـيــرهــا فــي مـشــاريــع تـنـمــويــة فــي شتى
املـجــاالت ،لتعود بالفائدة واملنفعة وتساهم
ف ــي رف ـ ــع املـ ـع ــان ــاة ال ـي ــوم ـي ــة الـ ـت ــي يـعــانـيـهــا
الشعب من جراء نقص تدفقات النقد األجنبي
وتأثيرها على مختلف نواحي الحياة».
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس امل ــؤسـ ـس ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـن ـفــط
مصطفى صنع الـلــه ،فــي  ،2020إن املؤسسة
تحفظت على اإليـ ــرادات املـبــاشــرة واإلت ــاوات
وال ـض ــرائ ــب املـسـتـحـقــة ع ـلــى ش ــرك ــات الـنـفــط
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة بـ ـغـ ـي ــة تـ ـح ــري ــك امل ـ ـي ـ ــاه ال ـ ــراك ـ ــدة
وم ـعــاودة اإلن ـتــاج« ،فــأنـقــذت الـبــاد مــن شبح
الـحــرب واإلف ــاس» ،بحسب كــامــه .وتــابــع أن
«الرابحون من استثمار اإلتــاوات والضرائب
في قطاع النفط هم أبناء الشعب الليبي».
ول ـ ـكـ ــن املـ ـحـ ـل ــل امل ـ ــال ـ ــي مـ ـحـ ـم ــود سـ ــالـ ــم أك ــد
لـ«العربي الجديد» أن اإلجراء املتخذ من قبل
مــؤسـســة الـنـفــط يعتبر مخالفة مــالـيــة ،وهــو
يـتـنــافــى مــع ال ـقــانــون املــالــي لـلــدولــة الليبية،
مـطــالـبــا ب ـض ــرورة سـحــب ه ــذا اإلج ـ ــراء .وقــال
سالم إن األخير يعد نوعًا من الفساد ،فالقرار
يخالف الـقــانــون« ،وبــالـتــالــي يجب إنـشــاء أو
تكليف مكتب محاسبي للتدقيق في األمــوال
ومراجعة حسابات الشركات األجنبية وفرض
الـغــرامــات املالية عليها فــي حالة التأخر في
الدفع».
المطالبة بالشفافية

وسـ ـ ــأل ال ـخ ـب ـي ــر ال ـن ـف ـط ــي م ـح ـمــد أحـ ـم ــد عــن
سبب عدم توريد جزء من اإلي ــرادات النفطية
واإلت ــاوات املستحقة على الشركات النفطية
األجنبية ،وقال لـ«العربي الجديد» إن الخالف
م ـح ـص ــور ف ــي اإلت ـ ـ ـ ــاوات ف ـق ــط وال ـ ــذي تـشـيــر
تـقــاريــر املــؤسـســة الشهرية إلــى أنــه لــم يدخل
ف ــي ح ـســابــات ـهــا .ودعـ ــا إل ــى ض ـ ــرورة اعـتـمــاد
ال ـش ـفــاف ـيــة واإلفـ ـص ــاح ع ــن مــاه ـيــة ال ـشــركــات
النفطية األجنبية املشتركة ،وحجم إنتاجها.
ومـ ــن ج ـه ـتــه ،رأى امل ـح ـلــل االقـ ـتـ ـص ــادي عبد
الناصر الشيباني ،في تصريحات لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «م ــؤس ـس ــة ال ـن ـف ــط ع ـل ــى ح ــق»
فــي ظــل ع ــدم وج ــود مــوازنــة للقطاع النفطي
لتطوير ورفع معدالت اإلنتاج .وقال لـ«العربي

الجديد» إن مؤسسة النفط عملت وفــق قرار
حكومي من أجل تحويل اإلتاوات في الحساب
لـلـمـشــاريــع الـتـنـمــويــة ،وع ـلــى املــؤس ـســة نشر
كشف حساب شامل.
واعتبر املحلل االقتصادي عبد الله الترهوني
أن هناك حالة تخبط وفوضى تعيشها أغلب
املؤسسات الحكومية ،إال أن توريد أو تحصيل
مبلغ مالي هو حق أصيل للدولة الليبية من
ال ـشــركــات الـنـفـطـيــة األج ـن ـب ـيــة .ول ـفــت إل ــى أن
هناك حجبًا لــإتــاوات أو امتناعًا عن دفعها
بطريقة ملتوية أو تواطؤ بعض األطراف مع
الـشــركــات ،مــؤكــدا أن تـضــارب االختصاصات
بــن وزي ــر الـنـفــط واملــؤسـســة أخ ــرج مــوضــوع
إتاوات شركات النفط إلى العلن.
عامل في
مصفاة
«زاوية»
النفطية
(ماركو
لونغاري/
فرانس برس)

رض ـ ـخـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة لـضـغــط
ال ـفــاحــن وق ـ ــررت رف ــع س ـعــر شـ ــراء الـقـمــح
وال ـش ـع ـيــر ،ب ـعــد س ـن ــوات طــوي ـلــة م ــن الـشــد
وال ـج ــذب ب ــن ال ـطــرفــن ،ف ــي خ ـطــوة تـهــدف
مــن خاللها السلطات الـجــزائــريــة إلــى كبح
فــاتــورة واردات القمح ال ــذي جعل الجزائر
م ــن أك ـب ــر ال ـ ـ ــدول اسـ ـتـ ـي ــرادًا ل ـه ــذه الـسـلـعــة
األساسية لصناعة الخبز ،ما ينهك الخزينة
العمومية.
وص ـ ــادق ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ن ـهــايــة
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،عـلــى رف ــع أس ـعــار شــراء
القمح والشعير من طرف دواوين الحبوب،
حيث ارتفعت بالنسبة للقمح الصلب من
 4500دينار إلى  6000دينار ( 43.1دوالرًا)،
أمــا القمح اللني مــن  3500ديـنــار إلــى 5000
دي ـن ــار ( 35.9دوالرًا) وال ـش ـع ـيــر م ــن 2500
دي ـنــار إل ــى  3400دي ـنــار ( 24.4دوالرًا) أمــا
ال ـشــوفــان فـقــد ارت ـف ــع م ــن  1800دي ـن ــار إلــى
 3400دينار ( 24.4دوالرًا).
ورحب األمني العام لالتحاد العام للفالحني
الجزائريني (تكتل يضم  5ماليني م ــزارع)،
عبد اللطيف ديلمي بالخطوة الحكومية،
التي اعتبرها محفزة ملنتجي القمح الذين

بيع الخبز في أحد أسواق الجزائر ()Getty

يتكبدون خسائر كبيرة سنويا وتدفعهم
لـبـيــع مـحــاصـيـلـهــم لـلـمـضــاربــن ولــوبـيــات
التخزين عــوض بيعها لــدواويــن الحبوب
الحكومية.
وأضاف لـ»العربي الجديد» أن «الزيادة وإن
كانت ال ترقى لتطلعات املــزارعــن إال أنها
مقبولة وتراعى فيها الظروف االقتصادية
ال ـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ،فــالـحـكــومــة تـحــاول
ت ـح ـف ـيــز املـ ـ ــزارعـ ـ ــن ب ـع ــدم ــا ش ـه ــد امل ــوس ــم
األخ ـيــر تــراجــع املـســاحــات امل ــزروع ــة مقابل
استقرار الواردات من القمح عند مستويات

مــرت ـف ـعــة» .وك ـشــف أن «ال ـك ـم ـيــات املجمعة
مــن الحبوب على مستوى الــديــوان املهني
للحبوب بلغت  13مليون قنطار من القمح
اللني والـصـلــب ،و 135ألــف قنطار فقط من
مــادة الشعير مقابل طلب وطني مقدر بـ 8
ماليني قنطار».
ووســط تكتم رسمي جــزائــري ،قــدرت وزارة
ال ــزراع ــة األم ـيــرك ـيــة اس ـت ـهــاك ال ـجــزائــر من
الـقـمــح ملــوســم  2021/2020بــن  10.7و11
مـلـيــون ط ــن ،مـقــابــل إن ـتــاج محلي ي ـقــارب 5
ماليني طــن ،بانخفاض تبلغ نسبته  5في
املائة عن اإلنتاج في موسم  ،2020/2019ما
دفع الجزائر الستيراد ما بني  5و 7ماليني
طن لتلبية احتياجاتها ،فيما تتوقع وزارة
الــزراعــة األميركية أن تحافظ الجزائر على
نفس املستويات مــن اسـتـيــراد القمح سنة
.2022
وفــي السياق ،قــال لعموري دحماني ،وهو
مزارع من محافظة البويرة ( 120كيلومترًا
شرق العاصمة) إن «الفارق في سعر القمح
بــن كــل ع ــام وآخ ــر غــالـبــا مــا ي ـكــون بضعة
دنـ ــان ـ ـيـ ــر» .وأوضـ ـ ـ ــح أن «مـ ـص ــاري ــف ال ـيــد
الـعــامـلــة مــرتـفـعــة ،يـضــاف إل ــى ذل ــك ارتـفــاع
سعر الوقود وهي زيادات لم تأخذها وزارة
الفالحة باالعتبار».

محاوالت لعزل رئيس مؤسسة النفط
قالت وزارة النفط الليبية ،يوم الثالثاء املاضي ،إن الوزير محمد عون
أوقف مصطفى صنع الله ،رئيس املؤسسة الوطنية للنفط ،عن العمل
مجددا بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية .إال أن األخير ال يزال يزاول
مهامه .وهذه هي املرة الثانية منذ أغسطس /آب املاضي التي يحاول
فيها عون عزل صنع الله .وقال مكتب اإلعالم في املؤسسة الوطنية
للنفط ،في تصريح ،إن املؤسسة «تعمل وفق صحيح القانون» وتحت
إشــراف الحكومة .وأضــاف البيان «قد سبق أن حدث هذا املوضوع،
وحكومة الوحدة الوطنية اتخذت القرار الصحيح الذي يحمي املؤسسة

الوطنية للنفط واالقتصاد الليبي» .وكــان عون قد أعلن وقف صنع
الله عن العمل في أغسطس .وفي سبتمبر /أيلول ،قالت املؤسسة إن
رئيس الــوزراء ألغى القرار ،وأشــارت إلى «الجهود ملعالجة الخالفات
بني الطرفني».
وأكــد مصطفى صنع الله ،رئيس مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا،
األربعاء ،أن املؤسسة حققت معدالت إنتاج عالية بالرغم من التمويل
الضئيل ،نـظـرًا لقلة املـيــزانـيــة لقطاع الـطــاقــة .وتــابــع «ع ــام  ،2019لم
نحصل على امليزانية ،ودخلنا عامي  2020و 2021بديون ضخمة».
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بعد سنتين من اندالع جائحة كورونا وظهور المتحور الجديد أوميكرون ،تطورت معرفتنا بالفيروس وتغيرت اإلرشادات
واإلجراءات الصحية المتبعة

إرشادات للموجبين بكوفيد 19-ومخالطيهم
سحر طلعت

اعتدنــا منــذ انــدالع جائحــة كوفيــد 19-أن
السياســات تقتضــي عــزل املصــاب  7أو
 10أيــام ،أو حتــى اختفــاء األعــراض ،وعــزل
املخالــط ملــدة أســبوعني ،ولكــن مــع ارتفــاع
حاالت اإلصابة باملتحور الجديد أوميكرون،
بــدأت املؤسســات الصحيــة فــي عــدد مــن دول
العالــم مراجعــة اإلجــراءات املتبعــة ،وســنلقي
الضــوء علــى التوجيهــات الجديــدة الصــادرة
عــن مراكــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة
منها األميركية (.)CDC
¶ إذا كانــت نتيجــة اختبــار  COVIDموجبــة ،فماذا
تفعل بعد ذلك؟
يقــول بــول أ .أوفيــت ،مديــر مركــز تعليــم
اللقاحات وأســتاذ طب األطفال في مستشفى
األطفــال فــي فيالدلفيــا .فــي هـًـذه املرحلــة،
تحتــاج إلــى العــزل ملدة  5أيام وفقا إلرشــادات
 CDCالجديــدة (تــم اختصــار هــذه الفتــرة مــن
 10أيــام إلــى  5أيــام) ،والعزلــة تعنــي فصــل
املصــاب عــن اآلخريــن .بموجــب إرشــادات
 CDCالجديــدة ،بعــد العــزل ملــدة  5أيــام ،إذا
لــم تظهــر علــى الشــخص املصــاب أي أعراض،
فيمكنه ترك العزل ثم ارتداء قناع ملدة  5أيام.
يقــول أميــش أدالجــا ،العضــو املنتــدب ،وهــو
باحــث أول فــي مركــز جونــز هوبكنــز لألمــن
الصحــي ،إن أولئــك الذيــن ًثبتــت إصابتهــم
بالفيــروس يحتاجــون أيضــا إلــى إخبـ ًـار
معارفهــم املقربــن بأنهــم موجبــون .وفقــا
ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
( ،)CDCفــإن تغييــر وقــت الحجــر الصحــي
القصير يحفزه العلم ،حيث إن غالبية انتقال
فيــروس  2-SARS-CoVتحــدث في وقت مبكر
مــن مســار املــرض ،وبشــكل عــام قبــل ظهــور
األعراض بيوم أو يومني ولثالثة أيام بعده.
¶ إذا خالطــت شــخصا مصابــا بـ ـ  ،COVIDفمــاذا
تفعل بعد ذلك؟
يقول أدالجا« :إذا تم تطعيمهم تطعيما كامال
وتناولــوا الجرعــة املعززة ،فإن التوجيه يقول
إنــه ال داعــي للحجــر الصحي» .لكن إرشــادات
إذا كان فحصك موجبا فاعزل نفسك
لمدة  5أيام وارتد القناع لمدة 5
أيام ()Getty

د .سامي القباني

ُ
اســترعاني خبــر نشــر فــي أكثــر مــن صحيفــة
أميركيــة ،مفـ ُـاد ُه أنــه صــار بإمــكان العلمــاء
«إعــادة الشــباب» للكائنــات الحيــة التــي بلغت
بدم
مرحلــة متقدمــة مــن العمــر ،وذلــك بحقنها ٍ
طــازج مأخــوذ مــن كائنــات من نفــس الفصيلة،
لكنها ما زالت في عمر يافع ..ومع أن البحوث
الحالية اقتصرت على الفئران ،إال أنه من شبه
ّ
ّ
املؤكــد أن هــذا الفتــح الطبــي الجديد سـ َـيطاول
اإلنسان في القريب العاجل!
ّ
ذكرنــي هــذا الخبــر بعمليــة تجميــد و«دفــن»
بعــض حديثــي الوفــاة مــن األثريــاء بعــد حقــن
ّ
باملميعــات وتفريغهــا مــن
الدمويــة
أوعيتهــم ّ
الدم ،وذلك بلفهم بصفائح رقيقة من األملنيوم
وغمســهم بمحلــول النيتروجــن املبــرد لدرجة
 196مئوية تحت الصفر ،وفي توابيت معدنية
خاصةّ ..كل ذلك على أمل أن َّ
يتم إنعاشهم بعد
قــرونَ ،ومعالجتهــم مــن األمراض املســتعصية
التــي قضــوا نحبهــم بســببها (علــى افتــراض
أن تلــك األمــراض ســيصبح باإلمــكان القضــاء
عليها حينذاك) .كانت أول عملية «دفن مؤقت»
من هذا النوع جرت في كاليفورنيا بالواليات
املتحــدة األميركيــة عــام  ،1974ويقــال إن هــذه
العمليــات ،صــدق أو ال تصــدق ،مــا تزال تجرى
حتى اليوم في أكثر من بقعة في العالم!
هــذا اللهــاث وراء إعــادة الشــباب وتطويــل
العمر ،كيف نجد له تفسيرًا؟
َ
نعلــم جميعــا أن مآلنــا للموت ،شــئنا أم أبينا..
أو كمــا كان يقــول أحــد أســاتذتي فــي كليــة
الطــب« :إن احتمــال أن يفــارق أحدنــا الحيــاة
فــي املســتقبل هــو تمامــا  100باملئــة!» ..فمــا
الذي يدعو البعض للمثابرة على دحض هذه

معلومة تهمك

¶ متى يجب أن يخضع الشخص املخالط للفحص؟
بعــد التعــرض ،ربمــا يجــب أن تنتظــر يومــن
إلــى ثالثــة أيــام ،لتســمح للفيــروس بالتكاثــر.
يقــول أدالجــا إنــه يجــب إجــراء االختبــار مــن
قبل أولئك الذين تعرضوا له مرة واحدة على
األقــل ،وبعــض التوصيــات تنصــح باالختبار
اليومــي لتوجيــه أنشــطتهم ،ولكــن هــذا ليــس
ً
توجيهــا ملراكــز الســيطرة علــى األمــراض
والوقايــة منهــا ،واالختبــارات املنزليــة كافيــة
لهذا الغرض.
¶ فــي أي مرحلــة يمكــن للمصــاب أن يختلــط بأمــان
مع اآلخرين؟
ً
تقنيــا ،إذا كانــت بــدون أعراض 10 ،أيام بدون
قناع 5 ،أيام مع القناع ،ويمكن االعتماد على
ســامة االختبــار املنزلــي كمقيــاس فــي مــا
يتعلق باالختالط.

سؤال في الصحة

البحث عن الخلود
اإلحصائيــة ،والســعي إلثبــات بطالنهــا؟ ..مــا
الــذي يدعــو البعــض للتمســك بالحيــاة ألطــول
بمرض
فترة ممكنة ،حتى ولو كانوا مصابني
ٍ
ُ
ضال ال أمل في الشفاء منه؟ ..وما الذي يدعو
ع ٍ
البعــض إلنفــاق معظــم مــا جمعــوه مــن مــال
ليســافروا إلــى جهــات بعيــدة ســمعوا أن أحــد
الخبــراء اكتشــف فيهــا عالجــا ســحريًا آلفتهــم
امليؤوس منها؟
التفســير الوحيــد الــذي يحضرنــي فــي هــذه
الحــاالت (والــذي ذكرتــه فــي مقــال بكتــاب
«قطــوف مــن الحيــاة») ،هــو التســليم ،الواعــي
أو الدفــن ،بــأن الحيــاة الدنيــا هــي كل ما نملك
ونخبــر ،وأن مــا بعدهــا ظـ ّـام دامس ،أو وجود
آخــر ال قيمــة لــه ..إنهــا النظــرة (األبيقوريــة)
ّ
الحسية أكبر وزن،
للدنيا ،التي تقيم للسعادة
والتــي دعــت أحــد ســكان العالــم الســفلي (عالم
األمــوات) إلــى أن يجيــب الرحالــة األســطوري
«يوليســيس» (بعدمــا ســأله الرحالــة عــن
أحوالــه) ،فــي ملحمــة هوميــروس املشــهورة
«األوديســا»« :أتمنــى لــو كنت عب ـدًا في عاملكم،
ً
عالم األحياء ،بدال من أن أكون َم ِلكًا هنا»!
ّ
إنــه ،باختصــار ،الشــك بــأن هنــاك إلهــا لهــذا
ِّ
الكــون ،وأن هنــاك بعــد املــوت حســابًا علــى كل
ما نبلوه في حياتنا.
وإلــى أن تتغيــر هــذه النظــرة ،إلــى أن يقتنــع
الجميع بأنه ال ّ
مفر من الرحيل من هذا العالم
ومواجهــة العدالــة اإللهيــة ،ســيبقى هنــاك مــن
ّ
يســعى إلــى كل وســيلة إلطالــة عمــره (مهمــا
ّ
َص ُعبــت الوســيلة أو كلفــت) ،وســيبقى هنــاك
ُّ
مــن يســتغل هــذه الرغبــة العارمة عنــد البعض
ليـ ّ
ـروج أسـ َ
ـاليب فــي تطويــل الحيــاة ال تختلف
واملشعوذين.
عن أساليب املحتالني
ِ
كثيرا ّ
(ولتجدنهــم أحـ َ
ـرص النــاس علــى حيــا ٍة ومــن

مركــز الســيطرة علــى األمــراض توصي هؤالء
األشــخاص بارتــداء قنــاع مناســب فــي جميع
األوقــات عندمــا يكونــون حــول اآلخريــن ملــدة
 10أيام بعد مخالطتهم للمصاب.
بالنســبة ألي شــخص آخــر ،بمن فــي ذلك غير
امللقحــن وأولئــك الذيــن تجاوزوا  6أشــهر من
جرعــة لقــاح  Pfizerالثانيــة أو  ،Modernaأو
أكثــر مــن شــهرين من جرعــة  ،J Jيوصي مركز
الســيطرة علــى األمــراض ( )CDCبالحجــر
الصحــي ملــدة  5أيــام ،وارتــداء قناع ملدة  5أيام
بعد ذلك .على املستوى العملي ،يقول أدالجا
إنــه يعتقــد أن أولئــك الذيــن تــم ًتطعيمهــم
ولكــن لــم يتم تعزيزهــم يمكنهم أيضا تخطي
الحجــر الصحــي وارتــداء قنــاع ملــدة  10أيــام،
ويوافــق  ،Offitوذلــك نظـ ًـرا ألن العديــد مــن
األشــخاص الذيــن خالطوا مصابــا يواجهون
مشــكلة فــي الحجــر الصحــي ،وينصح أوفيت
أولئــك املخالطــن الذيــن ال يســتطيعون اتباع
هــذا التوجيــه بالتأكــد مــن ارتــداء قنــاع ملــدة
 10أيــام فــي الداخــل .كمــا تقــدم إرشــادات
مراكــز الســيطرة علــى األمــراض ( )CDCذلــك
كاســتراتيجية أخــرى  -أنــه ًإذا لــم يكن الحجر
الصحــي ملــدة  5أيــام ممكنــا ،فيجــب علــى
الشــخص املخالــط ارتــداء قنــاع ملــدة  10أيــام
عندمــا يكــون حــول اآلخرين .ولكــن إذا ظهرت
أعــراض علــى الشــخص املصــاب ،فإنــه يدخــل
بعد ذلك في فئة املصابني ويتبع التوجيهات
الخاصة باملصابني ،كما يقول أوفيت.

إنها النّظرة األبيقورية
للدنيا ،التي تقيم للسعادة
الحسية أكبر وزن
ّ

ُ َّ َ
يود ُ
الذين أشــركواُّ ،
أحدهم لو ي
عمر ألف ســنةٍ
ُ
َّ
ـذاب أن يعمر ،والله
ومــا هــو
ِ
بمزحزحــهِ من العـ ِ
ٌ
بصير بما َي ْع َملون).
( مقال ينشر للمرة األولى للراحل د .سامي
القباني ،أبي جراحة القلب في سورية ،الذي غادرنا
في  .2017/1/22في الذكرى الخامسة لرحيله).

د .سامي القباني

هل تسبب العالقة الجنسية أزمات قلبية؟
ترتبط العالقة الجنسية في أذهان البعض بمخاوف من
حدوث أزمات قلبية ووفيات مفاجئة .ولكن دراسة علمية
جادة ،نشرت في  12يناير/كانون الثاني  2022في مجلة
الجمعية الطبية األميركية  ،JAMAأظهرت نتائج مختلفة.
درست السجالت الطبية املوثقة لـ 6847حالة وفاة قلبية
مفاجئة أحيلت ملكتب الطب الشرعي في لندن في الفترة
 .2020-1994وأجري تشريح طبي لجميع الحاالت ،وتم
فحص  10عينات من القلب على األقل في كل حالة من قبل
مختصني بالفحوص النسيجية.
وقد ورد في السجالت الطبية حدوث عالقة جنسية قبل
الوفاة بساعة أو أقل عند  17حالة فقط ،أي بنسبة .%0.2
كان متوسط عمر املتوفني في هذه الفئة  38سنة%65 ،

منهم من الرجال ،ولم يالحظ وجود أي مرض قلبي لدى
 %53من الحاالت ،ويعتقد أن الوفاة بسبب اضطراب مفاجئ
في انتظام نبض القلب.
ولوحظ لدى باقي املتوفني عدد من املشكالت ،هي تسلخ
الشريان األبهر وانسدال الصمام امليترالي وارتفاع الضغط
الشرياني واعتالل عضلة القلب وتضخمها ونقص تروية
القلب وتليف في القلب مجهول السبب وتضخم البطني
األيسر.
وأفادت الدراسة أن حدوث الوفاة القلبية املفاجئة بعد
العالقة الجنسية احتمال نادر جدا ( ،)%0.2وأن معظم
حاالت الوفاة ارتبطت بحدوث اضطرابات في نظم القلب
(.)%53

السالم عليكم
زوجتي تعاني متالزمة أضداد الشــحوم
الفوســفاتية ،وحصل إجهاض فجأة في
الشــهر الســادس ،رغم أنها كانت مداومة
علــى حقــن الكلكســان  80كل يوم حقنة،
وتأخر في نمو الجنني.
هــل مــن املمكــن الحمــل وإنجــاب طفــل
سليم في حالتها؟
عزيزي؛
بالنســبة ملتالزمــة مضــادات
الدهــون الفوســفاتية ،فهــي تعتبــر
مــن أشــهر أســباب اإلجهــاض ،وقد
يحــدث ذلــك فــي أول  3أشــهر أو
فيمــا بعــد حتــى موعــد الــوالدة.
لذلــك ،الوفيــات قبــل  20أســبوعا
تعتبر إجهاضا والوفيات بعد 20
أســبوعا مــن الحمــل تعتبــر والدة
لطفل متوفى.
ويمكــن أن تــؤدي املتالزمــة ملشــاكل
أخــرى مثــل تأخــر نمــو الجنــن أو
متالزمــة تســمم الحمــل أو الــوالدة
املبكــرة .وعــاج متالزمــة مضــادات
الدهون الفوسفاتية يكون كاآلتي:
 حمــض الفوليــك  1مغــم يوميــاطول الحمل.
 حقــن الكلكســان  80-40مغــم تحــتالجلد يوميا طول الحمل.
 حبــوب بريدنيزولــون  5مغــميوميا طول الحمل.
 أقراص أســبرين األطفال  100مغميوميا طول الحمل.
 حديــد وكالســيوم مــن األســبوع الـ 12حتى نهاية الحمل.
 متابعــة الجنــن بانتظــام كلأسبوعني.
بالطبع قد تحدث رغم كل ذلك وفاة
للطفــل أو والدة مبكــرة ،ولكــن ليس
أمــام املريضــة إال التحلــي بالصبــر
وتكــرار املحاولــة مــرة أخــرى حتــى
ً
يتــم الحمــل بنجــاح وتلــد طفــا
مكتمل النمو.
لذلــك ،يجــب تشــجيع زوجتــك علــى
الحمــل ،ولكــن يفضــل بعــد  3أشــهر
راحــة بــن الحمــل الســابق والحمــل
القــادم مــع االهتمــام بممارســة
الرياضة والتغذية الصحية.
ونتمنــى لهــا فرصــة أفضــل فــي
الحمل القادم.
د .عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد
ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

االنتحار شنقًا من أبرز أساليب إنهاء الحياة في إيران ()Getty

تتزايد حاالت االنتحار ومحاوالته في إيران على وقع األزمات االقتصادية واالجتماعية المتفاقمة بعد
العقوبات األميركية ،وفق ما يوثقه تحقيق «العربي الجديد» والذي يتتبع أكثر الفئات التي تقع ضحية للظاهرة
ومناطق انتشارها

االنتحار
في إيران

األسلحة أو الشنق أو القفز من مكان مرتفع».
وأضــاف أن «ثمــة تقديــرات بــأن بعــض حــاالت
اإلقــدام علــى االنتحــار بــن الذكــور ،والتــي
ال تــؤدي إلــى املــوت ،ال يتــم اإلبــاغ عنهــا أو
ال يرغــب هــؤالء فــي الحصــول علــى الدعــم
الطبــي النفســي» ،عازيــا ذلــك إلــى أن «اإلنــاث
غالبــا مســتعدات أكثــر مــن الذكــور للحصــول
علــى الخدمــات الطبيــة للتغلــب علــى املشــاكل
النفسية ،فهن أكثر انفتاحا وتقبال لهذا األمر،
وإظهار مشاكلهن ،لكن الرجال ليسوا هكذا».
عالقــة الوضــع االقتصــادي بتفاقــم
االنتحار

ترد اقتصادي واجتماعي
يفاقم الظاهرة

طهران ـ صابر غل عنبري

انتحر الشــاب اإليراني حميد رضا
شنقا في بيته ،العام املاضي ،وترك
خلفــه زوجــة واثنــن مــن األبنــاء،
عجز عن رعايتهم بسبب ديونه املتراكمة ،كما
تقــول عائلتــه القاطنــة فــي منطقــة ري ،جنــوب
طهــران ،موضحــة أن رضــا البالغ مــن العمر 42
عاما ،كان يعمل في مطعم براتب زهيد يوازي
 100دوالر تقريبا ،وبعد تفشي كورونا وإغالق
املطاعم ،اضطر إلى العمل في نقل الركاب عبر
دراجتــه الناريــة ،لكــن العائــد لــم يكــن يكفــي
نفقــات العائلــة ،مــا دفعــه إلــى ســحب مدخراتــه
التــي تبلــغ نحــو  3آالف دوالر ،واقتــراض ألفني
آخريــن الســتثمارها فــي البورصــة ،غيــر أنهــا
هــوت وفقــد الشــاب «الهــادئ»  %70مــن املــال،
فدخــل فــي حالــة اكتئــاب قبــل انتحــاره .ويعــد
رضــا واحــدا مــن بــن  3589منتحــرا ،خــال
الشــهور الثمانيــة األولــى مــن العــام اإليرانــي
املاضي (بدأ في  21مارس /آذار  2020واستمر
حتــى  21مــارس  ،)2021مــا يكشــف عــن ارتفــاع
بنحــو  %4.2باملقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن
العــام الــذي ســبقه ،وفــق إفــادة الدكتــور أميــر
حســن جاللــي ندوشــن ،رئيــس لجنــة الوقايــة
مــن االنتحــار بجمعيــة األطبــاء النفســيني غيــر
الحكوميــة ،والــذي لفــت إلــى أن منظمــة الطــب
العدلــي التابعــة للســلطة القضائيــة ووزارة
الصحــة ،املخولتــن رســميا باإلعــان عن أرقام
االنتحار ،لم تعلنا عن األرقام الرسمية منذ 20
نوفمبــر /تشــرين الثانــي  .2020ويبلــغ املعــدل
اليومــي لحــاالت االنتحــار فــي إيــران نحــو 15
حالة ،غير أن محاوالت االنتحار غير الناجحة
والتــي تحــاول األســر إخفاء هــا وال ترغــب فــي
الكشــف عنهــا ،تصــل نســبتها إلــى مــا بــن 20
و 30ضعــف حــاالت االنتحــار الفعلية ،أي نحو
 250حالــة يوميــا فــي عموم إيران ،وبني  40إلى
 90حالــة فــي العاصمــة ،وفــق تقديــر ندوشــن،
الذي استقاه من أرقام رسمية ،قائال« :معدالت
االنتحــار فــي إيــران أقــل مــن العامليــة ،إذ تبلــغ
 6مــن بــن كل  100ألــف شــخص ،واملتوســط

العاملــي  9لــكل  100ألــف شــخص ،وفــق تقريــر
صادر عن منظمة الصحة العاملية في يونيو/
حزيران املاضي» ،لكن بالرغم من الرقم السابق
تشــهد معــدالت االنتحــار فــي إيــران زيــادة
ســنوية ،إذ ارتفعــت مــن  3306حــاالت فــي عــام
 2015إلــى  5143حالــة عــام  ،2019أي بنســبة
زيــادة  56فــي املائــة ،كمــا ارتفعــت ســنويا منــذ
عــام  2016وحتــى عــام  ،2019بنســبة تــراوح
بــن  %8و ،%10وفقــا ملــا ورد فــي «البرنامــج
الوطنــي للوقايــة مــن االنتحار» ،والــذي أعلنت
عنه وزارتا الصحة والداخلية اإليرانيتان ،في
فبراير /شباط .2021
اإلناث في صدارة المقدمين
على االنتحار

في عام  ،2019ســجلت وزارة الصحة اإليرانية
 102.819محاولــة انتحــار فــي أنحــاء إيــران،
 63.2فــي املائــة منهــا تعــود لإلنــاث و%36.5
للذكور ،إال أن أرقام الحاالت املؤدية إلى املوت
الحتمــي بــن الذكــور أكثــر مــن األنــاث ،إذ مــن
بــن  5143حالــة انتحــار فــي العام نفســه 3626
للذكــور ( ،)%70.5و 1517لإلنــاث (،)%29.5
بحســب «البرنامــج الوطنــي للوقايــة مــن
االنتحار» ،والذي كشــف أن من بني املنتحرين
 %7.8أطفــال وأحــداث ،أعمارهــم أقــل مــن
 18عامــا ،و %21فــي عمــر بــن  18و 24عامــا،
و %13.9مــن الفئــة العمريــة بــن  25و 29عامــا،
و %25.5أعمارهــم بــن  30و 39عامــا ،و%15.4
بــن  40و 49عامــا ،و %8.4فــي الفئــة العمريــة
بني  50و 59عاما و %7.9من  60عاما فصاعدا.
ويفســر الطبيــب النفســي جاللــي ندوشــن
زيــادة محــاوالت االنتحــار بــن اإلنــاث وفــي
الوقت نفسه زيادة عدد املنتحرين الذكور ،بأن
محــاوالت االنتحــار عامليا بــن اإلناث أكثر من
الذكــور ،ويعــود نجــاح محــاوالت الذكــور أكثر
مــن اإلنــاث إلــى أن «النســاء عــادة يســتخدمن
طرقــا مثــل تنــاول األدويــة واألقــراص ،والتــي
يمكــن إنقاذهــم مــن املــوت عبرهــا فــي حــال لــم
يفــت الوقــت ،مقارنــة بالرجــال الذيــن يلجــأون
إلــى الطــرق األكثــر خطــورة ،مثــل اســتخدام

زادت نسبة الفقر
في إيران خالل العام
الماضي بنسبة
 38في المائة
 30في المائة
من اإليرانيين
يواجهون
اضطرابات نفسية

ثمــة عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة مرتبطــة
بهــا تقــف وراء االرتفــاع املســتمر لعــدد
املنتحريــن ومــن يحاولون إنهــاء حياتهم ،كما
يرى الخبير جاللي ندوشن ،مشيرا إلى تفاقم
الوضــع االقتصــادي علــى خلفيــة االنســحاب
األميركــي مــن االتفــاق النــووي (عــام ،)2018
وتشــديد العقوبــات أدى إلــى عــدم اســتقرار
اقتصــادي فــي األســواق املاليــة وزيــادة نســبة
التضخــم .ويقــول رئيــس لجنــة الوقايــة مــن
االنتحــار إن الفقــر والبطالــة والتضخم عوامل
خطيــرة تــؤدي إلــى زيــادة األمــراض النفســية،
الفتــا إلــى أن  73فــي املائــة من حــاالت االنتحار
ســجلت فــي هوامــش املــدن واألريــاف ،فســكان
هــذه املناطــق يعيشــون بدخل أقــل ويواجهون
«الفقــر والتمييــز والبطالــة ووضعا اجتماعيا
وصحيــا ســيئا» ،مضيفــا أن العيــش علــى
الهوامــش يقلــل فــرص الوصــول إلــى الخدمات
الصحيــة لكونهــا غيــر متوفــرة فيهــا ،ثــم
إن ســكانها لديهــم أولويــات قصــوى أخــرى
فــي حياتهــم ،تتمثــل فــي توفيــر حاجاتهــم
األساسية مثل الغذاء والسكن.
وزاد الفقــر فــي إيــران خالل الســنوات األخيرة
بشــكل الفــت علــى خلفيــة األزمــة االقتصاديــة
الناتجــة عــن العقوبــات األميركيــة الشــاملة.
ويؤكــد مركــز دراســات الرخــاء االجتماعــي
التابــع لــوزارة التعــاون والعمــل والرخــاء
االجتماعــي فــي أحــدث بحــث لــه ،نشــر فــي 4
أغســطس /آب  ،2021إلــى أن أكثــر مــن ثلــث
أفــراد الشــعب اإليرانــي البالــغ عددهــم 85
مليون نســمة ،يعيشــون ضمن معدالت الفقر
املدقــع بعدمــا زادت نســبة الفقــر خــال العــام
املاضي بنسبة  38في املائة .ويضيف التقرير
أن نســبة الفقر ســجلت «ارتفاعا كبيرا» خالل
عامــي  2018و ،2019أي بعــد االنســحاب
األميركــي مــن االتفــاق النــووي وإعــادة فــرض
العقوبــات علــى إيــران ،لتصل إلــى  ،%32الفتا
إلــى أن أكثــر مــن ثالثني مليونــا من اإليرانيني
باتــوا ضمــن نطــاق الفقــر املدقــع .وتؤكــد
نتائــج بحــث علمــي حــول تأثيــر االقتصــاد
علــى االنتحــار فــي إيران ،فــي ثالثني محافظة
إيرانيــة ،مــن العــام  2007إلــى  ،2021نشــرته
مجلــة «علــوم شــرطة همــدان» املحكمــة ،أن
العوامــل االقتصاديــة لهــا «تأثيــر ذو مغــزى»
علــى االنتحــار فــي البــاد ،ويؤكــد البحــث
أنــه مــع تحســن املؤشــرات االقتصاديــة خــال
بعــض هــذه الســنوات ،ومــا تبعــه مــن ارتفــاع
منســوب األمــل باملســتقبل ،تراجــع االنتحــار،
لكنــه ارتفــع مــع زيــادة التضخــم والبطالــة
وهبــوط الدخــل .وتوضــح النتائــج أن زيــادة
البطالــة بنســبة مئوية واحــدة ترفع االنتحار
بنســبة  .%12وزادت الظــروف االقتصاديــة

الصعبــة خــال الســنوات األخيــرة والناتجــة
عــن العقوبــات األميركيــة ،املشــاكل النفســية
فــي املجتمــع اإليرانــي ،حيث بــات نحو  30في
املائــة مــن اإليرانيــن يواجهــون إضطرابــات
نفســية ،كمــا يقــول الطبيــب النفســي أميــر
حســن جاللــي ،مشــيرا إلــى أن «الفقــر لــه آثــار
متعــددة ،منهــا أيضــا الحرمــان مــن الوصــول
إلــى خدمــات الصحــة النفســية أو الوصــول
إليها بشكل غير كاف».
السم األكثر انتشارا

يلجــأ املنتحــرون إلــى أســاليب متعــددة إلنهاء
الحيــاة فــي إيــران ،أهمهــا الشــنق والحــرق
وتنــاول الســم والقفــز مــن مــكان مرتفــع،
ويضيــف الطبيــب النفســي حســن أســدبيغي
أن املناطق الزراعية مثل املحافظات الشمالية،
ينتشــر فيهــا االنتحــار عبــر تنــاول الســم،
خاصــة فوســفيد األلومنيــوم املعــروف فــي
إيــران بـ«قرص الرز» (قرص برنج) ،املســتخدم
ملواجهــة اآلفــات الزراعيــة ،كمــا أن االنتحــار
حرقــا هــو األكثــر انتشــارا فــي املحافظــات
الغربية مثل إيالم وكرمانشاه.
وزادت نسبة الوفيات بسبب تناول سم قرص
الــرز  35فــي املائــة ،خــال الشــهور الخمســة
األولــى مــن العــام املاضــي ،إذ انتحر خالل هذه
الفترة  428شخصا بهذه الطريقة ،وفقا لتقرير
صــادر عــن منظمة الطب العدلــي اإليرانية ،في
 17أكتوبر /تشرين األول املاضي.
انتشار االنتحار غرب إيران

تعــد محافظــات إيــام وكرمانشــاه ولرســتان
وهمــدان وكهكيلويــة وبويرأحمــد ،غربــي
إيــران ،األعلــى في معدالت االنتحار ،كما يقول
الخبيــر االجتماعــي الدكتــور أميــد قــادرزادة،
أســتاذ علــم االجتمــاع فــي جامعــة كردســتان،
غربــي البــاد ،لـ«العربــي الجديــد» ،موضحــا
أن «االنتحــار فــي هــذه املحافظــات منتشــر بني
فئة الشــباب وتحديدا النســاء أكثر من غيرهن
ملعاناتهــن مــن آثــار عــدم املســاواة وافتقارهــن
ملصــادر القــوة ،ما جعلهــن عاجزات عن تنظيم
شــؤون حياتهــن ،واختلــت عالقاتهــن بالبيئــة
املحيطــة بهــن» .ويــؤدي الصــراع بــن األصالة
والحداثــة ،كمــا يقــول الخبيــر قــادرزادة ،إلــى
اشــتداد ضغــط القوالــب التقليديــة املتصلبــة
وضعف الهياكل الرسمية في خلق فرص عمل
وعالقــات وشــراكة اجتماعيــة لهــذه الفئات ،ما
يســفر عــن تفاقــم الضغــوط عليهــم ،ويجعلهــم
عاجزيــن عــن التغييــر والتعبيــر عــن مطالبهــم
وتحقيقهــا ،ولذلــك يلجــأون إلــى االنتحــار
للتخلص من الوضع املعقد الذي يعيشونه.
وال توجــد عقوبــة فــي القوانــن الجزائيــة
اإليرانيــة ملــن يقــدم علــى االنتحــار أو يشــرع
فــي ذلــك ،وبالتالــي ال يمكــن مالحقــة هــؤالء
األشــخاص ،كمــا يقــول املحامــي اإليرانــي
الدكتور عبد السالم أرشدي.
كمــا أن التحريــض أو املعاونــة ليــس جرمــا
وال تترتــب عليــه عقوبــة قانونيــة ،بحســب
إفــادة أرشــدي لـ«العربــي الجديــد» ،مشــيرا
إلــى أن مــن يحضــر أدوات االنتحــار أو يــدل
شــخصا على طريقة إنهاء حياته ،ســواء فشــل
أو نجــح فــي االنتحــار ،ال ُيعاقــب قانونيــا ،إال
فــي حالــة اســتثنائية فقــط ،إذا كان ذلــك عبــر
الفضــاء االفتراضــي وفق املــادة  743من قانون
العقوبات اإلسالمية.
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ماري أنطوانيت أردنيًّا

كازاخستان ...أزمة داخلية والحدث دولي

ُيحمد ل ــوزارة املــالـيــة األردن ـيــة استعانتها بـخـبــرات املستشارة االقـتـصــاديــة ،مــاري
ّ
املتخصصة في شؤون الجوع ،سيما اقتراحها أن يتناول الشعب الفرنسي
أنطوانيت،
ً
ّ
البسكويت ،بديل من الخبز الذي لم يكن يقوى على تأمينه جراء فقره املدقع.
ً
متأخرا بعض
ولئن كان اقتراح أنطوانيت قد أخفق في القرن السابع عشر؛ لكونه جاء
الشيء إثر انــدالع ّ
مقدمات الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر ،من جهة ،وألن
ً
متوفرا آنذاك بأسعار في متناول الشعب الهائج ،فإن االقتراح
البسكويت نفسه لم يكن
ً
ترحيبا من مسؤولي املال والضرائب في األردن ،لكن مع تعديل طفيف،
نفسه لقي
قوامه خفض الضريبة على البسكويت بمقدار  .%5وبهذا سيكون الشعب األردني
قـ ً
ـادرا على ابتياعه وتناوله ،وستسقط حينها سائر حججه وأعــذاره املتعلقة بغالء
ْ
األسعار ،وضيق ذات الحال .األمر ليس طرفة ،وإن كان يفوق الطرفة ،فالقرار اتخذ قبل
أيام ،بخفض الضرائب على فئات من السلع الكمالية ،بغية «تحريك األسواق» الجامدة
منذ أعوام ،وإنعاش االقتصاد ،من دون أن تنسى الحكومة ،بالطبع ،قرن هذه القرارات
بكثير من أدوات الطرب اإلعالمي ،إلظهار حرصها على دعم املواطن ّ
املكبل بالضرائب
والفواتير والقروض ،وسوء التخطيط ،واملحاصر بتداعيات الجائحة التي رفعت نسب
الفقر والبطالة إلى أرقام فادحة الخطورة .ال أحد يعلم كيف ُيدار االقتصاد في األردن،
ّ
«التخبط» التي يبدو أنها مبرمجة ومخطط
وعلى أي نظري ٍة يسير ،باستثناء نظرية
لها لتكون كذلك ،فاألردن يكاد يكون البلد الوحيد الذي يعالج األزمة باألزمة ،فإن ارتفع
ً
ّ
«الكينزيون» الجدد ضريبة جديدة تزيد
منسوب الفقر مثل ،سرعان ما يستحدث
األوضاع ً
سوءا ،على غرار ضريبة املبيعات التي جاء توقيتها في ذروة األزمة التي تلت
ً
ّ
تعويم الدينار ،فعمقت أزمة الغالء املستفحل أصل .وقبل أقل من بضع سنوات ،في
معظم السلع وأدوات اإلنتاج
عهد حكومة هاني امللقي ،فرضت ضرائب خيالية على
ّ
املستوردة ،في وقت كان فيه املواطن يختنق ًّ
حرفيا .وعندما وقع األردن معاهدة وادي
ٍ
عربة مع إسرائيل ،كان أحد الوعود التي ّ
تذرع بها املوقعون قطف ثمار السالم ،وإغداق
ً
البلد باالستثمارات واألموال ،بما يشبه أيام الطفرة النفطية ،ثم اكتشف املواطن الحقا
أن وضعه املعيشي قبل «السالم» ًكان أفضل بكثير بعده ،وأن املستفيد الوحيد كان
الطرف اإلسرائيلي الذي وجد سوقا جديدة لتصريف بضائعه ّ
املكدسة ،وأن ميزان
الصادرات كان يميل لصالح «أبناء العمومة» ،بحكم ّ
التطور التكنولوجي الذي أفلحت
ً
ً
ّ
ً
فيه إسرائيل وأخفق فيه العرب .ثم جاءت الخصخصة عنوانا اقتصاديا جديدا نادى
ً
انسجاما مع متطلبات العوملة واتفاقيات التجارة الدولية،
به أصحاب القرار في األردن،
ً
من دون معرفة حقيقية بالطرق والوسائل الكفيلة بتجنيب البلد أن يكون يتيما على
موائد اللئام ،فكانت الحصيلة كارثة اقتصادية كبرىّ ،
هزت أركان الدولة ،وجعلت من
ً
ً
ضرورة ّ
ملحة ،وهو ما حدث فعل ،لكن على خجل ،وبال ضجيج،
مراجعة هذا النهج
ٌ
ّ
مسؤول ٌ
واحد عناء االعتذار للشعب عن هذه الخطيئة الفادحة التي
في حني لم يكلف
ّ
فاقمت املديونية ،وعمقت الفقر والبطالة ،وأجهزت على معظم الطبقة الوسطى.
ومــن مفارقات الوضع العيشي في األردن أن العاطل عن العمل ليس الــذي ال يعمل
ّ
فحسب ،بل تشمل البطالة كل من يعمل بوظيفة واحدة فقط؛ ألن مردودها املالي ال
ّ
يؤمن أساسيات املعيشة الرئيسية ،وبــات املطلوب من الفرد أن يعمل بوظيفتني أو
ّ
ّ
ً
ّ
ً
أكثر ليكتفي ذاتيا ،وهو متطلب بالغ الصعوبة في بلد تتآكل فيه فرص العمل يوميا.
ّ
ًّ
سحريا ً
ًّ
جديدا ،برأي السادة
واآلن؛ يأتي حل «ماري أنطوانيت» بشأن البسكويت حل
في وزارة املالية ،فبدل أن يسري تخفيض الضرائب على السلع األساسية ،وعلى
ّ
الشهري،
املشتقات النفطية ،التي ال يعرف حتى فيثاغورس نفسه طريقة تسعيرها
تلجأ الحكومة إلى تخفيض الضريبة على سلع هامشية ،أجزم أن املواطن شطبها من
ً
ّ
ً
عموما ،هو اقتراح يستحق
قائمة حياته أصــا ،كالبسكويت و«الجاتوه» وغيرهما.
البحث والتمحيص ،وقد ينتظر األردنيون «ثمار» تخفيض ضريبة البسكويت ،كما
ً
انتظروا «ثمار السالم» سابقا ،لكن على من يستعينون بنظرية «مــاري أنطوانيت»
ً
االقتصادية أن يدرسوا أيضا مصير صاحبة النظرية عقب نجاح الثورة الفرنسية.

باسل الحاج جاسم

باسل طلوزي

اتحاد الشغل التونسي...
حسابات وتنازالت
سمير حمدي

رب ـم ــا ك ــان م ــن أه ــم خ ـصــوص ـيــات املـشـهــد
السياسي واالجتماعي التونسي حضور
منظمة نـقــابـيــة قــويــة تـسـتــأثــر مـنــذ عقود
بـتـمـثـيـلـيــة ال ـش ــرائ ــح ال ـع ـمــال ـيــة ومــوظ ـفــي
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام .وع ـلــى الــرغــم مــن م ــرور 76
سنة على تأسيسها ،ظلت مواقف منظمة
االتحاد العام التونسي للشغل تتراوح بني
ّ
وتمردها عليها في
الــوالء املطلق للسلطة
أحـيــان أخــرى ضمن حسابات العالقة بني
أصحاب القرار والقيادة النقابية.
وإذا اس ـ ـت ـ ـث ـ ـن ـ ـي ـ ـنـ ــا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر
ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ح ـي ــث أص ـب ـح ــت امل ــرك ــزي ــة
النقابية شريكا فاعال في صنع القرار ،بل
لعبت دور الــوسـيــط بــن األح ــزاب والـقــوى
الـسـيــاسـيــة املـخـتـلـفــة ،ف ــإن ق ـي ــادة املنظمة
تجد نفسها في ورطة حقيقية إثر إجراءات
 25جويلية (يوليو /تموز) وانفراد رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة بـ ـ ــإدارة ال ــدول ــة بــرم ـت ـهــا مــن
دون شــريــك .كــان واضـحــا ،منذ الـبــدايــة ،أن
ال ـعــاقــة بــن ال ـطــرفــن تـخـضــع لـتـجــاذبــات
القوى وتوازناتها ،حيث لم تخف القيادة
الـنـقــابـيــة تــأي ـيــدهــا اإلجـ ـ ـ ــراءات الــرئــاسـيــة
وإظ ـ ـهـ ــار رغ ـب ـت ـهــا ف ــي ل ـع ــب دور الـظـهـيــر
االج ـت ـمــاعــي الـ ــذي يـمـكــن االع ـت ـم ــاد عـلـيــه.
ّ
وصرحت قيادات نقابية إن االتحاد يسعى
إلى املساهمة في مجاوزة مرحلة ما قبل 25
جويلية ،محاوال التنصل من مشاركته في
إدارة املرحلة ّ
برمتها ،وهو ما قابله تجاهل
رسمي من رئاسة الجمهورية ،وصوال إلى
السخرية من رغبة االتحاد في تقديم نفسه
صفا ثالثا ،وهو ما ّ
عبر حينها عن حالة من
القطيعة والجفاء بني الطرفني ،دفع األمني
العام التحاد الشغل ،نور الدين الطبوبي،
إلــى الـقــول إن االتـحــاد لــن يـقـ ّـدم صكا على
ـاض ألحـ ــد .ل ـت ـت ـطــور األوض ـ ــاع بـعــدهــا
ب ـي ـ ٍ
نحو إصدار حكومة الرئيس منشورا (عدد
 20لسنة  ،)2021دعــت فيه كــل املؤسسات
واإلدارات الـعـمــومـيــة والـ ـ ــوزارات إل ــى عــدم
الـتـفــاوض مــع الـنـقــابــات إال بعد التنسيق
املسبق مع رئاسة الحكومة ،ما يعني فعليا
إفقاد االتحاد أي قدرة على تحقيق مطالب
منظوريه بشكل مباشر ،كما كــان يحصل
ط ــوال العشرية املــاضـيــة .وعـلــى الــرغــم من
رفضها املنشور،
أن قيادة االتـحــاد أعلنت
ّ
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـم ــش ــي ض ــرب ــا
للحوار االجتماعي ،وضربًا ملبدأ التفاوض

ولـ ـق ــوان ــن م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ــدولـ ـي ــة .ول ــم
تتجاوز ردة فعل االتحاد حالة التعبير عن
التنديد باملنشور الـ ــوزاري ،خــافــا لــردود
أفعاله املعتادة زمن الديمقراطية.
ظ ــل صـ ــوت ال ـق ـي ــادة ال ـن ـقــاب ـيــة خــاف ـتــا في
الــدفــاع عن الديمقراطية ،في ظل إجــراءات
متسارعة بدأت بتجميد البرملان املنتخب،
ووصوال إلى الحكم باملراسيم ،وهو ما طرح
أكثر من سؤال بشأن طبيعة الخيارات التي
تنتهجها القيادة النقابية الحالية .وبعد
لقاء األمني العام التحاد الشغل نور الدين
الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس ّ
سعيد،
أخ ـي ــرا ،ك ــان واض ـحــا أن ال ـق ـيــادة النقابية
الحالية تسير نحو الـخـضــوع لــإمــاءات
ح ـفــاظــا ع ـلــى مـصــالـحـهــا ،فــاملـنـظـمــة الـتــي
ت ـس ـي ــر ن ـح ــو ع ـق ــد م ــؤت ـم ــره ــا فـ ــي ال ـش ـهــر
املقبل (فبراير /شباط) ،وتسعى من خالله
إل ــى تـغـيـيــر ال ـق ــان ــون ال ــداخ ـل ــي للمنظمة،
بـمــا يسمح لـلـقـيــادة الـحــالـيــة بــاالسـتـمــرار
فــي مــواقـعـهــا ،وه ــو مــا تـعـتـبــره املـعــارضــة
الـنـقــابـيــة انـقــابــا حقيقيا داخ ــل املنظمة،
وإعالن انتهاء الديمقراطية داخلها ،ونهاية
زمن التداول على املناصب القيادية فيها،
وألن قـيــادة االتـحــاد تــدرك أن خيارها هذا
ال يملك الشرعية القانونية الكافية تجد
ّ
مستعدة لتتنازل للسلطة القائمة
نفسها
وتلبية مطالبها في سبيل استمرار هيمنة
ه ــذه ال ـق ـيــادة عـلــى املـنـظـمــة .ك ــان متوقعا،
وف ــي ظ ــل ق ــان ــون امل ـيــزان ـيــة ال ـجــديــد لسنة
 ،2022الــذي عرضته حكومة نجالء بــودن،
أن ي ـك ــون اتـ ـح ــاد ال ـش ـغــل أول امل ـعــارضــن
لها ،فوثيقة اإلصالحات االقتصادية التي
ّ
تـبــنـتـهــا الـحـكــومــة اسـتـجــابــة الش ـتــراطــات
ّ
تتضمن حزمة من
صندوق النقد الدولي،
اإلج ــراءات القاسية ،بما فيها مــن تجميد
ل ـ ــأج ـ ــور ووقـ ـ ـ ــف االن ـ ـت ـ ــداب ـ ــات ل ـلــوظ ـي ـفــة
العمومية ،ورفع الدعم عن املواد األساسية،
وصوال إلى تخفيض عدد موظفي الدولة،
وع ــدم اعـتـمــاد االتـفــاقـيــات مــع الـحـكــومــات
السابقة ،املتعلقة بــزيــادة أجــور املوظفني،
إجراءات قاسية ومؤملة ّ
تمس جوهر امللف
ّ
االج ـت ـمــاعــي الـ ــذي يـتـبــنــى االتـ ـح ــاد ال ـعــام
التونسي للشغل العمل عليه ،والدفاع عن
مصالح الطبقة العاملة ،غير أن مــا جرى
هو نوع من تبادل املصالح ،حيث يصمت
االتـ ـح ــاد ع ــن هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ،اسـتـجــابــة
لطلب حكومة الرئيس.
(كاتب تونسي)

فــي وقــت اتجهت األن ـظــار نحو أوكــرانـيــا
وال ـت ــوت ــر ب ــن روس ـي ــا والـ ـغ ــرب ،انــدلـعــت
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ف ـ ــي آس ـي ــا
ال ــوسـ ـط ــى .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ش ـ ــرارة
اشتعال االحتجاجات هي ارتفاع أسعار
الـ ـ ــوقـ ـ ــود ،مـ ــع وج ـ ـ ــود أس ـ ـبـ ــاب ت ــراك ـم ـي ــة
داخـ ـلـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـع ـي ـش ـيــة اق ـت ـص ــادي ــة
وسياسية ،إال أن ارتـبــاطــات كازاخستان
فــي عــاقــاتـهــا الـخــارجـيــة جـعـلــت الـحــدث
في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة
دوليا بامتياز .وقد اكتسبت كازاخستان
أهميتها ألســواق الطاقة العاملية ،كونها
أكـ ـب ــر م ـ ـصـ ـ ّـدر لـ ـلـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،وم ـ ــن ك ـبــار
منتجي النفط والفحم ،ما أثــار املخاوف
من تداعيات االضطرابات التي شهدتها
وع ـ ــدم اس ـت ـق ــراره ــا ع ـلــى أسـ ـ ــواق الـطــاقــة
وأسعارها.
م ــع انـ ـتـ ـش ــار االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ووص ــول ـه ــا
إلــى املــاآتــا ،أكـبــر مــدن كــازاخـسـتــان ،طلب
رئيس البالد ،قاسم جومارت توكاييف،
امل ـس ــاع ــدة األم ـن ـي ــة م ــن مـنـظـمــة مـعــاهــدة
األمـ ــن ال ـج ـمــاعــي ال ـت ــي ت ـقــودهــا روس ـيــا
الـتــي الـتــزمــت بـسـهــولــة بــإرســالـهــا ق ــوات.
ّ
وم ــؤك ــد أن دخـ ــول روس ـي ــا عـسـكــريــا هــذا
قــد أقـلــق ال ـغــرب ،ملــا تمتلكه كــازاخـسـتــان
مــن م ــوارد (الـنـفــط وال ـغــاز والـيــورانـيــوم)

كاريكاتير

ومــوق ـع ـهــا امل ــرك ــزي ف ــي مـ ـب ــادرة ال ـح ــزام
والطريق الصينية التي تتفرع إلى إيران
وتركيا وروس ـيــا .وحافظت كازاخستان
على سياسة التوازن النسبي بني روسيا
والـصــن والــواليــات املتحدة ،بعد انهيار
االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،وقـ ــد ي ـخ ـتــل ه ــذا
التوازن فجأة.
مـ ــن غ ـي ــر الـ ــواضـ ــح ب ــال ـض ـب ــط مـ ــا يــأمــل
الكرملني تحقيقه فــي كــازاخـسـتــان ،وإذا
ح ــاول ــت روسـ ـي ــا ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـ ــوارد
ال ـ ـبـ ــاد ،فـ ـس ــوف ي ـن ـت ـهــي ب ـه ــا األم ـ ـ ــر فــي
مواجهة مع الصني ،ال تستطيع تحملها
الـيــوم .ومــع ذلــك ،بعد سـنــوات مــن وقــوف
ً
متفرجا ومشاهدة غزو الواليات
الكرملني
ً
املتحدة والصني كازاخستان اقتصاديا،
بـ ــات الـ ـي ــوم ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـ ـ ــدول أن ت ــراق ــب
كـيــف ســاعــد الـجـنــود ال ــروس فــي حــراســة
املـ ــدن ال ـك ــازاخ ـي ــة ،ح ـيــث تـمـتـلــك شــركــات
شـ ـيـ ـف ــرون وإك ـ ـسـ ــون م ــوب ــاي ــل وش ــرك ــات
نفط أوروبية حقوال ومنشآت في جميع
أنحاء كازاخستان .لــذا ،آخــر ما يريدونه
هو صراع أعمق هناك .وما أثار املخاوف
أيضًا في االحتجاجات أن تتردد أصــداء
ع ــدم االس ـت ـق ــرار ف ــي أك ـب ــر الـجـمـهــوريــات
اإلسالمية السوفييتية السابقة في آسيا
الوسطى وأكثرها ً
ثراء باملوارد في جميع
طاجيكستان
تـلــك ال ـ ــدول ،بـيـنـمــا تـشـعــر
ً
وأوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان وت ــركـ ـم ــانـ ـسـ ـت ــان أي ــض ــا

بـتـهــديــد م ــن أفـغــانـسـتــان املـ ـج ــاورة الـتــي
تحكمها حركة طالبان .وقد قال الرئيس
الـ ــروسـ ــي ،ب ــوت ــن ،م ـ ـ ـ ـ ً
ـرارا ،إن أمـ ــن آس ـيــا
الــوس ـطــى أم ــر ح ـيــوي ل ـب ــاده ،وق ــد نشر
قوات روسية لتأمني حدود طاجيكستان
ال ـضـعـي ـفــة م ــع أف ـغ ــان ـس ـت ــان .وتــاري ـخ ـيــا،
كــانــت مــوسـكــو قـلـقــة ب ـشــأن أم ــن ال ـحــدود
ً
تقريبا على
الجنوبية والغربية لروسيا
قدم املساواة.
نـجـحــت س ـل ـطــات ك ــازاخ ـس ـت ــان ،مـبــدئـيــا،
باستعادة الهدوء في البالد ،بعد دخول
ق ــوات حـفــظ ال ـســام مــن منظمة معاهدة
األم ــن الـجـمــاعــي ،وال ـتــي ينظر عـلــى أنها
حلف ناتو على الطريقة الــروسـيــة .وتال
ذلك سرعة إعالن نجاح مهمة تلك القوات،
وب ــدء ان ـس ـحــاب وح ــدة حـفــظ ال ـس ــام من
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن وص ــول ـه ــا.
ّ
وف ــي ح ــال تـمــكـنــت ال ـس ـل ـطــات م ــن إج ــراء
اإلصــاحــات اإلداري ــة واالقـتـصــاديــة التي
تعهد بها الرئيس توكاييف ،بعد إقالته
ال ـح ـك ــوم ــة وت ـج ـم ـي ــد ق ـ ـ ــرار رفـ ـ ــع أس ـع ــار
الوقود ،تماشيًا مع مطالب االحتجاجات،
فـسـيـكــون أم ــام كــازاخ ـس ـتــان م ـس ــاران في
عالقاتها مع روسيا.
األول ،إيجابي :في حالة العودة السريعة
إل ـ ــى االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي غـ ـض ــون ث ــاث ــة إل ــى
أربـعــة أشـهــر ،ستدخل العالقات بــن نور
سـلـطــان ومــوسـكــو مــرحـلــة تـكــامــل أعـمــق،

سعد المهندي

عام بايدن عربيًا
معن البياري

إذا حاولت روسيا
السيطرة على موارد
البالد ينتهي بها األمر
في مواجهة مع
الصين

وسـتـضـعــف ال ـت ــوتــرات ال ـتــي تـنـتـشــر بني
حني وآخــر ،واملرتبطة بانتشار الكراهية
ض ـ ــد الـ ـن ــاطـ ـق ــن ب ــال ـل ـغ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة فــي
ال ـب ــاد .وسـتـتـعــزز ع ــاق ــات كــازاخـسـتــان
مــع روسـيــا وال ــدول امل ـجــاورة بشكل أكبر
(خصوصا مع أعضاء منظمتي معاهدة
األمـ ـ ــن ال ـج ـم ــاع ــي وش ـن ـغ ـه ــاي ل ـل ـت ـعــاون
ورابـ ـط ــة ال ـ ــدول امل ـس ـت ـق ـلــة) ،وسـتـتـحـ ّـســن
الـعــاقــات االقتصادية والسياسية .وفي
الوقت نفسه ،ليس واضحا كيف ستسير
العالقات مــع ال ــدول الغربية ،سيما التي
ترتبط معها الجمهورية بأوثق العالقات

محمود الريماوي

غازي دحمان

قال وزير الخارجية األردني ،أيمن الصفدي،
ّ
إن بالده تحاول التأكد من أن عملية سياسية
ّ
جادة ستتوصل إلى إنهاء األزمة السورية.
ويـ ـط ــرح هـ ــذا الـ ـك ــام ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن أب ـع ــاده
ومراميه الحقيقية ،والذي يكشف عن وجود
إشـكــالـيــة جـغــرافـيــة بـ ــارزة خـلـفــه ،فـقــد كــان
مفروضا إطالق هذا التصريح من موسكو
وليس من واشنطن كما فعل الصفدي ،على
ّ
اعـتـبــار أن روس ـيــا بــاتــت املـتـحــكــم الرئيس
بـمـخــرجــات العملية السياسية الـســوريــة،
كـمــا بـتــرتـيــب أج ـن ــدات ال ـت ـفــاوض وش ــروط
ال ـح ــل .ول ـكــن ي ـبــدو أن ه ــذه اإلش ـكــال ـيــة قد
تـكــون مــوجــودة ل ــدى املـتـلـقــي ،وخصوصا
ّ
متورطًا بالتأثر باملقتلة السورية
إذا كــان
إلى درجة تبعده عن قراءة حسابات الدول
ومصالحها ،واعتقاده أن «املنطق يقتضي
بــأن شخصًا ارتـبــط بسفك دمــاء شعبه من
األرجــح أن يخرج من املشهد» ،على ما قال
امللك عبدالله الثاني عــام  .2017أمــا الوزير
ـدي ،فمن الــواضــح أن الــواقـعـيــة التي
الـصـفـ ّ
بات يتبناها في نهج السياسة الخارجية
تدفعه إلى عدم اتهام موسكو بإغالق األفق
السياسي للحل ،على اعتبار أن ذلك لم يعد
مفيدًا ،وال يوصل إلــى أي نتيجة ،في حني
أن الواقعية تتطلب مطالبة الــدول األخــرى
تـخـفـيــض س ـقــف م ـطــال ـب ـهــا ،ح ـتــى تصبح
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى م ـق ــاس ال ــروس
واإليرانيني ونظام األسد؟
الف ـ ٌـت أن الـصـفــدي ب ــدأ حــديـثــه مــع اإلع ــام
ـال مــن
األم ـ ـيـ ــركـ ــي بـ ـك ــام رجـ ـ ــل دول ـ ـ ـ ــة ،خـ ـ ـ ٍ
العواطف والبروباغندا ،بقوله إن «األردن
كــأي دول ــة تـخــدم مصالحها وتتعامل مع
ه ــذا امل ـلــف بـمــا يـحـمــي امل ـصــالــح الــوطـنـيــة
األردن ـي ــة» ،وه ــذا حــق ل ــأردن ال يمكن ألي
عــاقــل نـكــرانــه .وربـمــا كــان املــوقــف األردن ــي
أقــل انـتـقــادًا مــن جــانــب معارضي التطبيع
مــع األس ــد ،نـظــرا إل ــى ظــروفــه االقـتـصــاديــة
واالمنية واستضافته أعــدادا من الالجئني
ت ـف ــوق ق ــدرات ــه .امل ــوق ــف م ـف ـهــوم ع ـلــى هــذه
الشاكلة ،ويــا ليت الحكومة األردنـيــة تعي

املالية واالقتصادية ،عبر شركات عمالقة
فــي ق ـطــاع ال ـطــاقــة .وس ـت ـكــون ه ـنــاك آفــاق
أخـ ــرى لـتـعــزيــز ال ـعــاقــات ب ــن ال ـ ــدول في
إط ــار منظمتي مـعــاهــدة األم ــن الجماعي
وشانغهاي للتعاون التي ستصبح أداة
موثوقة ملوسكو وبكني في إطار معارضة
ج ـمــاع ـيــة م ـش ـتــركــة ل ـل ـغ ــرب ،ول ـ ــن ي ـكــون
مـسـتـبـعــدا ح ـضــور ق ــادة الـ ــدول األع ـضــاء
فـ ــي م ـن ـظ ـمــة مـ ـع ــاه ــدة األم ـ ـ ــن ال ـج ـمــاعــي
ض ـمــن وفـ ــود إل ــى األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة في
ب ـك ــن ل ــدع ــم ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة ،عـلــى
خلفية مقاطعة دول غربية .املسار الثاني،
ّ
سلبي :فــي حــال لــم تتمكن السلطات من
مـعــالـجــة األسـ ـب ــاب ال ـج ــذري ــة للمشكالت
املتراكمة التي فجرت االحتجاجات ،فقد
أش ـع ـلــت س ــرع ــة إرس ـ ــال روسـ ـي ــا قــوات ـهــا
إلى كازاخستان مخاوف عديدة ،داخلية
وخارجية ،وتحولت إلى أشبه بمواجهات
عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي بني
فـئــة مــن الـجــانـبــن ،ال ـكــازاخــي والــروســي،
وزادهـ ـ ـ ــا وصـ ــف م ـع ــارض ــن ق ـ ــوات حـفــظ
ال ـس ــام ب ـق ــوات االحـ ـت ــال .وي ـن ـت ـشــر هــذا
االت ـجــاه فــي كــازاخـسـتــان ،على الــرغــم من
اإلعالن السريع عن االنسحاب .وبالنسبة
ل ـج ــزء م ــن ال ـس ـك ــان ،ق ــد يـتـسـبــب ه ــذا في
ّ
زيــادة املشاعر القومية ،والتي تتعزز في
مواجهة خطابات بعض الـنــواب الــروس
عن روسية أجزاء من أراضي كازاخستان

اليوم ،وهو ما ستترتب عليه مواجهة بني
السكان الناطقني بالروسية والكازاخ ،ما
ّ
سيذكر بسيناريو أوكرانيا.
وق ـ ــد ال ي ـه ــم ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان الـ ـي ــوم م ـســار
ع ــاق ــات ـه ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وط ـب ـي ـع ـت ـه ــا فــي
امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ،س ـ ــواء مـ ــع روس ـ ـيـ ــا أو
ّ
سيتحدد الحقًا ،واألهــم من
أميركا ،فهذا
ّ
ذلك بكثير املسار الذي ستتخذه السلطات
داخــل الــدولــة فــي غياب الرئيس السابق،
نور سلطان نازاربايف ،عن املشهد كليًا،
والذي ظل ممسكًا بزمام األمور في البالد،
من خــال مناصب مفصلية ،حتى لحظة
ان ــدالع االحـتـجــاجــات مطلع ال ـعــام ،حيث
ّ
تــولــى الرئيس الحالي توكاييف رئاسة
األمن القومي الذي كان نازاربايف يرأسه
مــدى الـحـيــاة ،وأيــن سيقف رئـيــس البالد
ف ــي حـ ــال ع ـ ــادت االح ـت ـج ــاج ــات ،ف ـجـ ّـذور
املشكلة لــم تعالج بـعــد ،سيما فــي شقها
االقتصادي ،والسياسي املتعلق بعملية
انتقال السلطة وصراع النخب والعشائر.
يـبـقــى ال ـق ــول ،يـمـنــح ع ــدم االس ـت ـق ــرار في
كازاخستان ،في حال استمراره ،أو ّ
تجدده
ع ـنــد ال ـف ـنــاء الـخـلـفــي ال ـج ـنــوبــي لــروسـيــا
ع ـلــى ت ـخ ــوم الـ ـص ــن ،الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وحـ ـلـ ـف ــاء ه ــا ورق ـ ـ ــة فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ًمــع
موسكو ،فيما يتعلق بأوكرانيا ،وأيضا
في تنافسهم مع الصني.
(كاتب عربي في أستانة)

من ينشغل بالقمة العربية المقبلة؟

في «واقعية» السياسة األردنية
تجاه األسد
هذا األمر ،فال داعي إللباسه ثوبا أكبر منه.
ول ـكــن اإلش ـكــال ـيــة ف ــي امل ـق ــارب ــات ال ـجــديــدة
ال ـت ــي ت ــدع ــو ع ـ ّـم ــان إل ــى ال ـت ـعــامــل ب ـهــا مع
نظام األســد ،وقد حددتها في « الالورقة»،
أو املـبــادرة الخاصة بحل األزمــة السورية،
وال ـتــي ت ـقــوم عـلــى م ـبــدأ «خ ـطــوة خ ـطــوة»،
تنطوي ،من حيث الشكل ،على تــوازن بني
تخفيف الـعـقــوبــات عـلــى الـنـظــام الـســوري
ومقدار استجابته للحل السلمي وتطبيق
مندرجات قــرار مجلس األمــن  ،2254وهذه
باملناسبة أمور غير تفاوضية ،مثل إعادة
الــاجـئــن واإلفـ ــراج عــن املعتقلني وخــروج
املليشيات اإليرانية .ولكن يظهر أن صانع
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة األرجـ ـنـ ـي ــة يـنـســى،
فــي التطبيق العملي ،املـبــادئ ال ــواردة في
«الــاورقــة» ،ويتعامل مع امللف من منطلق
اللهم إنــي ّبل ُ
غت فاشهد .واضـ ٌـح أن األردن
يـسـتـعـجــل الـتـطـبـيــع م ــع األسـ ــد ب ــأي ثـمــن،
وسـبــب زي ــارة الـصـفــدي وتـصــريـحــاتــه في
واشـنـطــن الـقـيــود ال ـتــي مــا زال ــت تفرضها
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى ح ــرك ــة الـتـطـبـيــع
م ــع األس ـ ــد ،وي ـب ــدو أن األردن ك ــان يطمح
لعملية تطبيع سلسة ومرنة تجاه النظام
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ل ـك ـن ــه فـ ــوجـ ــئ بـ ـخـ ـط ــوط حـمــر
أميركية فرملت حركته .وبالتالي ،يسعى
ال ـص ـفــدي إل ــى تـشـكـيــل ض ـغــط ع ـلــى إدارة
بــايــدن ،لتفكيك حزمة قيودها وإطــاق يد
األردن فــي التطبيع مــع نـظــام األس ــد .أكثر
م ــن ج ـهــة وطـ ــرف ط ــرح ــوا ســاب ـقــا ال ـس ــؤال
عما يريده األردن من حراكه تجاه سورية،
خصوصا أن الـجــزء األكـبــر مــن مطالبه قد
ّ
ت ـح ــق ــق ،س ـ ــواء بـفـتــح ط ــري ــق ال ـت ـج ــارة مع
ســوريــة وفـتــح طــريــق الـتـجــارة مــع أوروب ــا
ولبنان عبر سورية وتشغيل معبر نصيب،
وكذلك تمرير خط الغاز العربي من سورية
إلى لبنان .ويدرك صانع القرار األردني أن
بقية مطالبه من سورية ،وخصوصا عودة
ال ــاج ـئ ــن وحـ ـص ــول األردن ع ـلــى حـقــوقــه
املائية في حوض اليرموك ،ال عالقة لها ال
بالعقوبات الــدولـيــة ،وال باملوقف الغربي
من النظام السوري!
الـخـشـيــة أن يـتـحـ ّـول االسـتـعـجــال األردن ــي

يستعجل األردن
التطبيع مع األسد
بأي ثمن ،وفوجئ
بخطوط حمر
أميركية

ف ــي الـتـطـبـيــع م ــع ن ـظ ــام األس ـ ــد إلـ ــى ورق ــة
ي ـس ـت ـث ـمــرهــا األخ ـ ـيـ ــر ،وتـ ـج ــد ال ـخ ــارج ـي ــة
ّ
مضطرة إلــى القيام بدور
األردنـيــة نفسها
شركة عالقات عامة لتبييض أفعال األسد
ومـحــو جــرائـمــه وتـقــديـمــه بـصــورة جــديــدة
في سورية ،بذريعة أن الهدف خدمة عملية
ال ـس ــام ال ـس ــوري ــة؟ ف ـس ــؤال ال ـص ـفــدي عـ ّـمــا
إذا كــانــت هـنــاك عملية س ــام حقيقية في
سورية يتضمن اتهامات واضحة لجهات
غـيــر الـنـظــام ال ـســوري بـعــدم الـجـ ّـديــة ،وهــو
مــا يتناسب مــع الـســرديــة الــروسـيــة ،بعدم
واقعية املعارضة وال ّ
جدية واشنطن.
ّ
ال ـخ ـش ـي ــة أيـ ـض ــا مـ ــن أن تـ ـتـ ـح ــول قـضـيــة
االستعجال في التطبيع مع نظام األسد إلى
قضية إستقطابية بني الدول العربية التي
ما زال كثير منها يرفض فكرة التطبيع من
ّ
تتغير ،ومن
أســاسـهــا ،مــا دامــت األم ــور لــم
ش ــأن ذل ــك أخ ــذ األزم ــة الـســوريــة إل ــى مكان
آخر ،خصوصا وأن الدول املؤيدة للتطبيع
تفعل ذلــك تحت شـعــارات كـبـيــرة ،مــن نوع
م ـص ـل ـح ــة الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـس ـ ــوري وامل ـص ـل ـح ــة
ّ
ال ـقــوم ـيــة ،ل ـكــن امل ــؤك ــد أن س ـبــب رف ــع هــذه
الشعارات إدراك أصحابها صعوبة ابتالع
الــرأي العام التطبيع مع نظام األسد ما لم
يتم تغليفه بقضايا كبرى.
(كاتب فلسطيني)
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ُ
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر حـ ـم ــاس ــة م ـل ـح ــوظ ــة
لعقد دورة جــديــدة للقمة العربية على
أراض ـي ـهــا ،وك ــان م ـقــررا مــوعــدهــا أواخ ــر
مارس /آذار املقبل قبل أن يعلن مساعد
األمـ ــن ال ـع ــام لـجــامـعــة ال ـ ــدول الـعــربـيــة،
حسام زكــي ،من الجزائر نفسها ،إرجــاء
القمة إلــى موعد لــم يـ ّـحــدده .ويــأتــي ذلك
الـ ـحـ ـم ــاس فـ ــي سـ ـي ــاق س ـي ــاس ــة ت ـعــزيــز
االن ـف ـتــاح الــدبـلــومــاســي الـتــي تنتهجها
الجزائر ،مع العمل على تجديد مكانتها
في العالم العربي وفي العالم .وفي هذا
اإلط ـ ــار ،ج ــاءت ال ـجــولــة الـعــربـيــة لــوزيــر
الخارجية رمطان لعمامرة التي شملت
الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر وق ـطــر
حتى كتابة هــذه الـسـطــور .وذلــك «بغية
بناء أرضية مشتركة بشأن أجندة القمة
وال ـس ـع ــي إل ـ ــى إن ـج ــاح ـه ــا ع ـل ــى صـعـيــد
الـ ـت ــوصـ ـي ــات واملـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات ،وال ـ ـحـ ــرص
عـ ـل ــى ض ـ ـمـ ــان ت ـم ـث ـي ــل رف ـ ـيـ ــع امل ـس ـت ــوى
فـيـهــا» ،حـســب مــا أوردت ــه وســائــل إعــام
جزائرية.
وم ـقــابــل ه ــذه الـحـمــاســة لـعـقــد ال ـق ـمــة ،ال
يجد املرء صعوبة في مالحظة أن هناك
فتورًا عربيا عاما ،حيال هذا االستحقاق
السنوي ،ألسباب عديدة ،في مقدمها أن
نسبة كبيرة مــن ال ــدول العربية لــم تعد
ت ـت ـحـ ّـمــس لـلـعـمــل ض ـمــن أطـ ــر جـمــاعـيـ ّـة،
وأن ـه ــا تـفـضــل تـحــديــد خ ـيــارات ـهــا وش ــق
طريقها وبناء عالقاتها وفقا ملا ترتئيه
م ـ ــن أولـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــا ومـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــا .ول ـع ــل
ه ــذا األم ــر لـيــس ج ــدي ــدا ،فـلـطــاملــا عملت
ً
األنظمة السياسية وفق مصالحها أوال،
مع التزام لفظي بـقــرارات القمم وميثاق
جامعة الــدول العربية ،لكن الحال ازداد
وض ــوح ــا وانـكـشــافــا فــي الـعـقــد األخـيــر.
وه ــو مــا انـعـكــس عـلــى بـهــوت شــديــد في
مكانة الجامعة وفي أنشطتها .ويتصل
بذلك أن دوال عربية ال ترغب في أن تكون
خياراتها وسياساتها مــوضــع نقاش،
نــاه ـيــك أن ت ـك ــون م ــوض ــع اعـ ـت ــراض من
محفل عــام ،وليس
أطــراف «شقيقة» في
ٍ
بعيدا عن عيون مراسلي وسائل اإلعالم
ّ
وآذان ـ ـهـ ــم ،ويـ ـع ــزز م ــن ه ــذا أن تصنيف
ال ـ ــدول واألن ـظ ـم ــة ب ــن دول «ك ـب ـي ــرة» أو
مركزية ودول غير ذلــك ،هــذا التصنيف
الضمني ،والذي كان مرعيًا في املاضي،
ً
لـ ــم يـ ـع ــد مـ ـعـ ـم ــوال بـ ـ ــه ،إذ ط ـ ـ ــرأت عـلـيــه
تـغـيـيــرات وتـ ـب ـ ّـدالت ،ول ـكــن مــن دون أن
تسود قناعة بديلة بأن الدول واألنظمة
متساوية فــي األهمية واملـكــانــة ،بصرف
النظر عن الحجوم واألوزان السياسية
والجيوسياسية واالقتصادية .يضاف
إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب الـ ــداخ ـ ـلـ ــي الـ ــذي

يعصف بــأحــوال ع ــدة دول عــربـيــة ،مثل
الـ ـ ـس ـ ــودان ول ـي ـب ـي ــا والـ ـيـ ـم ــن ،وحـ ـي ــث ال
ت ـم ـلــك هـ ــذه الـ ـ ــدول م ــا ت ـق ـ ّـدم ــه ل ـغ ـيــرهــا،
وه ــي الـعــاجــزة عــن تـقــديــم األم ــن واألم ــل
لـشـعــوبـهــا وب ـلــدان ـهــا ،فـضــا عــن أح ــوال
ُ
خ ــان ـق ــة ت ـط ـب ــق ع ـل ــى دول أخ ـ ـ ــرى ،مـثــل
سورية وتونس ولبنان والعراق ،وحيث
ّ
تتعرض شعوب هذه البلدان إلى أزمات
ض ــاغ ـط ــة ومـ ـت ــراكـ ـب ــة ،وي ـص ـع ــب تـقــديــم
العون لها إذا كانت هناك إرادة لتقديم
ه ــذا ال ـع ــون ،إذ تـعـمــل األط ـ ــراف الـنــافــذة
وامل ـت ـن ـف ــذة ف ــي هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ع ـل ــى قـصــر
الدعم عليها.
وســوى ذلــك ،يصعب اإلق ــرار بــأن العالم
ال ـعــربــي م ــا زال واحـ ــدا أو شـبــه مـ ّ
ـوحــد،
إذ ت ـت ـعـ ّـدد ال ـخ ـيــارات الـسـيــاسـيــة وبـنــاء
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات وال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــات م ـ ــع الـ ـع ــال ــم
ال ـخــارجــي إل ــى درج ــة ال ـت ـضــارب ،خالفا
ملا كان عليه الوضع ،حتى نهاية األلفية
الـســابـقــة ،حــن ك ــان هـنــاك حــد أدن ــى من
االلتقاء وااللتزام ،على الرغم من اختالف
السياسات وطبيعة األنظمة السياسية،
إذ ك ــان ال ـخــروج عــن اإلج ـمــاع آن ــذاك إمــا
مـحــدودا ،أو يتم بطريقة متكتمة ووراء
ستار من التعتيم الكثيف ،مع محاولة
ال ـتــوف ـيــق (أو ال ـت ـل ـف ـيــق) ب ــن س ـيــاســات
ف ـع ـل ـيــة والـ ـت ــزام ــات ع ــام ــة م ـع ـل ـنــة .وقــد
تغير األمــر اآلن ،ولــم تعد ق ــرارات القمم
مع ميثاق الجامعة مرجعًا يتم االحتكام
ٌّ
إلـيــه والـتــذكـيــر بــه ،كما لــم يعد لــه محل
ف ــي األدبـ ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الــرس ـم ـيــة إال
فـ ــي مـ ــا ن ـ ــدر و« ّبـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة» .وإلـ ــى
درج ــةٍ بــات يتعذر معها تحديد مــا هي
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـع ــرب ـي ــة م ـح ــل اإلج ـ ـمـ ــاع ،أو
التي يتم التوافق على الخوض بشأنها
م ـ ـ ــع األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وك ـ ــان ـ ــت
ت ـس ـ ّـم ــى ،م ــن ق ـب ــل وع ـ ــن ح ـ ــق ،ال ـق ـضــايــا
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــة .وق ـ ـ ــد ت ـ ــم ال ـت ـخ ـل ــي
تدريجيا عــن هــذه القناعات ،وملصلحة
لـ ـغ ــةٍ م ـت ـع ــال ـي ــةٍ تـ ـ ّـدعـ ــي االنـ ـتـ ـس ــاب ال ــى
العصر ،وتزعم ،بني سطور خطابها ،أن
ليس للعرب قضايا قومية أو إقليمية
أو جـمــاعـيــة خــاصــة ب ـهــم ،إذ إن قضايا
الـ ـع ــال ــم ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ــاب
والتنمية الذكية وتوطني التكنولوجيا
واعتماد الطاقة النظيفة هي قضاياهم
دون غيرها!
وعلى هذا ،فإن نسبة معتبرة من أعضاء
مـحـفــل الـقـمــة ه ــم أول م ــن يـضـيــق بـهــذه
ّ
التردد
املناسبة ،ويتفلت منها ،ويبدي
بـشــأن املـشــاركــة بـهــا ،ويـلـجــأ إلــى إرجــاء
إب ــداء املــوافـقــة إلــى آخــر أمــد ممكن ،وإذا
ش ـ ــارك ف ـع ـلــى أدن ـ ــى م ـس ـت ــوى ّتـمـثـيـلــي.
دع ع ـن ــك الـ ـشـ ـع ــوب الـ ـت ــي انـ ـف ــض ــت عــن
ه ــذا الـســامــر ،بـعــد أن استنفد أغــراضــه،
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يصعب اإلقرار بأن
العالم العربي ما
تتعدد
زال واحدا ،إذ
ّ
الخيارات السياسية
وبناء التحالفات مع
العالم الخارجي إلى
درجة التضارب

وبــات هيكال خاويا إال من كــام مكرور،
ال ُي ـلــزم أصـحــابــه بـشــيء بـصــرف النظر
عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــواق ـ ـيـ ــع ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات ،ف ـقــد
ب ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــاكـ ـمـ ــون وامل ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــون ع ـلــى
ال ـت ـقــاء وق ـنــاعــة م ـت ـبــادلــة بــأن ـهــا ليست
أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة إع ــام ـي ــة تقتضيها
الـ ـ ـب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــوالت ،وت ـ ُـمـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـع ـ ــادات
املوروثة في التقاء عدد من القادة العرب،
دف ـع ــا مل ــا ك ــان ي ـسـ ّـمــى «ال ـع ـم ــل الـعــربــي
املشترك».
ُ
وي ـح ـ ّســن الـبـلــد املـضـيــف صـنـعــا ل ــو أنــه
يـتـخــفــف م ــن ال ـح ـمــاســة ال ـش ــدي ــدة لعقد
القمة على أراضيه ،وذلك حتى ال ينعكس
إخفاق هذا الحدث (لو انعقد) ،أو خروجه
بنتائج باهتة روتينية وضعيفة ،على
الـبـلــد امل ـض ـيــف ،وال ـ ــذي ي ـبــدو مـسـتـعـ ّـدا
ل ــانـ ـفـ ـت ــاح عـ ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع وفـ ـ ــي س ــائ ــر
االتـجــاهــات ،مــا عــدا الـجــار األق ــرب ،وهو
امل ـغ ــرب ،حـيــث ج ــرى قـطــع ال ـعــاقــات مع
الــربــاط ،وقـبــل أن تـقــوم األخ ـيــرة بعالقة
وثيقة ومتشعبة مع تل أبيب .ويصعب
ت ـ ـصـ ــور ع ـ ـ ــدم ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس ال ـق ـط ـي ـع ــة مــع
امل ـغ ــرب ع ـلــى أج ـ ــواء ال ـق ـمــة وم ــداوالت ـه ــا
وي ّ
ونتائجها .وإذ ُيحسب للجزائر ُ
قدر
س ـع ـي ـهــا إلـ ــى اإلع ـ ـ ــاء م ـ ـجـ ـ ّـددًا م ــن ش ــأن
مكانة قضية فلسطني عربيا ،وتجديد
االل ـتــزام بنصرتها ،وإل ــى درج ــة تسمية
القمة املقبلة «قـمــة فلسطني» ،وتسبيق
ذل ــك بـتـقــديــم دع ــم م ــال ــي ب ـ ـ  300مـلـيــون
دوالر للسلطة الفلسطينية ،عالوة على
دعوة الفصائل إلى العاصمة الجزائرية،
ف ــي م ـس ـعــى ج ــدي ــد إلـ ــى ردم خــافــاتـهــا
املـعـيـبــة ..إذ يحسب ذلــك للبلد املضيف
ُ
ُ
وي ـث ـ ّـم ــن ،ف ــال ــراج ــح أن ق ـ ّـم ــة ت ـع ـقــد لـيــوم
وب ـعــض ي ــوم ل ــن ت ـف ـلــح ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ح ـســن ال ـن ـيــات ف ــي تـغـيـيــر واقـ ــع رسـمــي
ّ
عــربــي ،يـتـنــكــر ل ـقــراراتــه عـلــى م ــدى أزيــد
مــن سبعة ع ـقــود ،وحـتــى ل ـق ــرارات األمــم
امل ـت ـح ــدة ذات ال ـع ــاق ــة ب ـه ــذه ال ـق ـض ـيــة،
التي ما زالــت تحتل مكانها في وجــدان
الـ ـشـ ـع ــوب ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن االن ـش ـغ ــال
بقضايا حياتية حارقة.
وي ـب ـق ــى فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أن عـ ـ ــودة سـ ــوريـ ــة إل ـ ــى ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
ـرارات
ـرارات تـلـغــي قـ ـ
الـعــربـيــة تـتـطـلــب قـ ـ ـ
ٍ
ٍ
عضويتها ،وقــد أبــدى
ســابـقــة بتجميد
ً
ً
البلد املضيف حماسة مبكرة ومسبقة
لهذا الـشــأن ،وقبل صــدور ق ــرارات ُ
تج ّب
ٍ
م ــا سـ ـب ــق ،ع ـل ـمــا أن ال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري،
عـلــى أرض ــه وف ــي امل ـنــافــي االض ـط ــراري ــة،
والــذي يالقي األهــوال يستحق االلتفات
واإلصغاء إليه.
(كاتب من األردن)

ّ
التحدي الصيني ،والطموحات الروسية ،والعودة إلى اتفاق نووي مع إيران،
ّأما وأن
هي أولى مشاغل السياسة الخارجية األميركية في والية الرئيس جو بايدن الراهنة،
ّ
فإن أمرا كهذا ُيفترض أن ال يعني انعدام فاعلي ٍة أميركي ٍة ،أو غياب أي «دالــة» لإلدارة
ٌ
ٍّ
الديمقراطية في البيت األبيض في غير ملف مما هو ماثل في غير منطقة ،فالحديث
ّ
توصيف ما زال صالحا ،وتــرى أمنها
إنما يتعلق بالدولة العظمى ،اإلمبريالية في
ٍ
ّ
ْ
ومستجداته،
موصولي ،بكيفي ٍة أو بأخرى ،بكل مجريات العالم
القومي ومصالحها
ّ
ْ
وإن نسبيا هنا وه ـنــاك .ومل ــا اخـتــار الــرئـيــس بــايــدن مسألة الديمقراطية ومواجهة
الــدكـتــاتــوريــات والنظر فــي أوض ــاع حـقــوق اإلنـســان مــن ركــائــز السياسة الخارجية
إلدارته ،فإن من راقب أداء هذه اإلدارة بشأن أحوال املنطقة العربية ال يقع على ما يمكن
االعتداد به على صعيد البناء على هذه الركائز ّ
املدعاة ،فضال عن أنه سيرى أن آماال
متواضعة ّ
منظور
إنجاز
مرت على خواطر عرب كثيرين أن تعمل طواقم بايدن على
ٍ
ٍ
ّ
ُينهي ،ما أمكن ،أوضاعا شــاذة من انتهاكات لحقوق اإلنسان ،في الحياة أوال ،وفي
األمن واألمان تاليا .وألن بايدن صهيوني غير يهودي ،على ما قال ّ
مرة ،وألن االنحياز
إلى إسرائيل والدفاع عنها هما من أوتـ ٍـاد راسخ ٍة في السياسة األميركية الخارجية
(والداخلية أيضا) ،فإن الذي تابع أداء اإلدارة ُ
سيشيح بصره عن إسناد األخيرة ،في
مايو /أيــار املاضي ،عــدوان جيش االحتالل على قطاع غــزة ،واعتداء حكومة نفتالي
بينت ويائير لبيد على فلسطينيي القدس .وسيرى ،في الوقت نفسه ،أنها (اإلدارة)
أعادت االلتزام األميركي املالي في تمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
ّ
املستمرة منذ سبع سنوات في اليمن كانت الشأن الذي استأثر
(أونروا) .لعل الحرب
بقسط أوفر في اآلمال التي جرى انتظار أن تجتهد إدارة بايدن في سبيل تحقيقها،
بتحرير هذا البلد من نكبة االقتتال األهلي املربوط بما هو إقليمي ،وإنقاذ ناسه من
البؤس الــذي يتضاعف يوما بعد يــوم ،غير أن خيبة تلك اآلمــال لم تكن وحـ َـدهــا ما
ّ
عوين في العام الذي اكتمل أول من أمس ،وإنما زادت الحرب ّ
حدة ،وشهدت اتساعا،
ّ
باملسيرات وغيرها ،واستهداف
وظلت العربية السعودية واإلمارات في مرمى الحوثيني
ً
معطى بالغ الحساسية في هذا الحال .ولم
منشأة قرب مطار أبوظبي ،االثنني املاضي،
ُ
تصنع إدارة بايدن شيئا ذا بــال ،سوى تخصيصها مبعوثا منها إلى اليمن ،اسمه
ليندر كينغ ،أمكن له زيــارة صنعاء في نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،ثم لم يجد
ما يقوله في جول ٍة ّأداهــا أخيرا سوى أن «نهجا إقليميا ّ
موحدا هو اللبنة األساسية
ّ
ّ
لتحقيق السالم في اليمن» ،وبدا أن على اليمنيني في بلدهم أن يعدوا قتالهم جراء
القصف شبه اليومي إلى أن ُيعثر على هذا النهج .. .ساعة كاملة أمضاها مستشار
األمن القومي ،جاك سوليفان ،يتحدث هاتفيا مع الرئيس التونسي ،قيس ّ
سعيد ،غداة
إعالن األخير إجراءاته التي تطاول فيها على الدستور ،في يوليو /تموز املاضي ،طرح
فيها دعم الواليات املتحدة العودة إلى املسار الديمقراطي ،من دون أن يطلب من ّ
سعيد
ّ
ّ
العدول عن حل البرملان (أو يتمنى عليه) .وقد دلت هذه املكاملة ،كما اثنتني مثيلتني
ّ
أجراهما وزير الخارجية ،أنتوني بلينكن ،مع سعيد ،في نهاية يوليو وفي نوفمبر/
تشرين الثاني ،على أنــه كـ ٌ
ـام فــي كــام مــا يجهر بــه املـســؤولــون األميركيني بشأن
الحادث في تونس ،أي إجهاز ّ
سعيد على بديهيات الديمقراطية ،فقد كان من عجيب
ّ
القول أن ُيخطرنا بلينكن إن هذا أبلغه أنه يتصرف «وفق الدستور»! لنرى أن تعليق
اإلدارة األميركية ،في سبتمبر /أيلول املاضي 130 ،مليون دوالر ،من املعونة العسكرية
األميركية ملصر ،إلى حني اتخاذ السلطة في مصر خطوات لتحسني أوضاع حقوق
ّ
ّ
اإلنسان ،إجراء يتسق مع قول بايدن ،في حملة ترشحه النتخابات الرئاسة ،إنه لن
يعطي دكتاتور ترامب املفضل (عبد الفتاح السيسي) شيكا على بياض ،ولنرى إن ما
شاع عن ضغوط أميركية على النظام في مصر نجحت في اإلفراج عن بضع معتقلي
ّ
رأي أخيرا ،غير أن قضية حقوق اإلنسان في مصر ،بمختلف حوافها وتفاصيلها،
ال ُيتعامل معها بهذه الكيفية ،وال يمكن أن تبيع إدارة بايدن معتنقي الديمقراطية هذا
ضغوطا ّ
جدية على السلطة في مصر .هي مقاطع أميركية في ثالثة بلدان عربية،
ّ
في الوسع ضم سورية املتروكة أميركيا للروس واإليرانيني ،تفيد بأن إدارة بايدن لم
ّ
تتحل أبدا بالشجاعة األخالقية ،ولم تتصف بالحيوية والفاعلية السياسية ،في املنطقة
ُ
شرحه يطول.
قول
العربية ،وهذا موجز ٍ

ألمانيا :صناعة «الوحش» الروسي
بيار عقيقي

منعطف حـ ّـســاس ،مفترض أن يـقـ ّـرر مصيرها عـقــودًا طويلة.
تقف أوكــرانـيــا أم ــام
ٍ
كل ما يجري في هــذه األيــام يسبق إعصارًا ما على وشــك الهبوب ،واالصطفافات
ال بـ ّـد منها .ال مكان للرمادية خــال األي ــام املقبلة .إمــا أن تكون مــع أوكــرانـيــا أو مع
روسيا .البريطانيون ينقلون ذخائر بالجملة إلى كييف ،أبرزها منظومة «أن أل إيه
دبليو» املحمولة على الكتف ،والقادرة على مواجهة الدبابات الروسيةّ .
تؤدي لندن هنا
دور واشنطن في كابول في أواخر ثمانينيات القرن املاضي ،حني ّ
مرر األميركيون
صــواريــخ ستينغر للمجاهدين األفـغــان ضــد الـغــزو السوفييتي ،وضمنهم أنصار
ً
أسامة بن الدنّ .
غيرت تلك الصواريخ مجرى املعارك ،وصوال إلى تقهقر السوفييت،
ّ
وعودتهم إلى بالدهم .ليس من الضرورة أن يتكرر األمر نفسه في أوكرانيا ،ولكنه
قد يتكرر أيضًا .األميركيون ليسوا حاسمني ،وافقوا على إرسال أسلحة إلى كييف،
لكنهم ّقرروا عدم ّ
التورط عسكريًا ،مع التلويح بفرض عقوبات قاسية على روسيا،
على الرغم من الجلبة التي أحدثها تصريح الرئيس جو بايدن ،مساء األربعاء املاضي،
بأن فرض العقوبات على روسيا مرتبط بمدى توغلها في األراضي األوكرانية .بمعنى
ّ
ّ
آخرْ :إن توغلتم مترًا فستكون عقوبتكم أقل مما لو توغلتم كيلومترًا.
وســط كل هــذا تقف أملانيا في مكان آخــر .ال تهدد بتوقيف «نوردستريم  ،»2الغاز
الروسي الذي ّ
يمون البالد ،خصوصًا حوض منطقة الرور الصناعية .وترفض بيع
ّ
أسلحة ،ولــو دفاعية ،إلــى أوكرانيا .ولــم تتمكن ،على الرغم من نفوذ أنجيال ميركل
سابقًا ،من فرض اتفاقي «مينسك  »1و«مينسك  »2في عامي  2014و 2015على
أط ــراف القتال فــي الـشــرق األوكــرانــي .ومــع سماع قــرع طبول الـحــرب ،يجلس األملــان
على الضفة األخ ــرى مــن الـنـهــر ،وك ــأن ال شــيء يحصل بــن البحر األس ــود وأعلى
البلطيق ،حتى لو كانت وزيرة خارجيتهم ،أنالينا بيربوك ،تجول بني كييف وموسكو
وبروكسل .تريد برلني اإليحاء بقدرتها على ممارسة دور وسطي ،لكنها لن تنجح
في ذلك ،كونها محكومة بالغاز الروسي من جهة ،وبالتاريخ الحديث من جهة أخرى.
ّ
ّ
التصرف بما تراه مناسبًا لوجودها حماية لشخصيتها االقتصادية
من حق أملانيا
ـ االجتماعية التي صنعتها في العقود املاضية ،غير أن إثبات حضورها قوة وسطية
فاعلة لم يعد يستلزم حراكًا دون املستوى ،خصوصًا أن ميركل اعتادت ،في أوقات
كثيرة ،أن تتواصل مع الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني ،من دون مقدمات .وهو ما
ّ
خالفات عديدة سابقًا .التاريخ أكبر من ّ
مجرد محطة ميدانية .أملانيا صنعت
سهل
ٍ
هــذا «الــوحــش» الروسي الرابض في الشرق .صنعته أفكار كــارل ماركس في ثــور ٍة
بلشفي ٍة عاصفة ،نقلت روسـيــا القيصرية املتقهقرة إلــى اتـحــاد سوفييتي متوثب
في حينه .أطعم أدولف هتلر هذا «الوحش» في حصار لينينغراد (سانت بطرسبرغ
حاليًا) وملحمة ستالينغراد (فولغوغراد حاليًا) في الحرب العاملية الثانية ( 1939ـ
 .)1945ولم تسقط أملانيا النازية سوى حني ّقرر التالميذ ّ
التمرد والزحف إلى برلني
ّ
في  .1945حتى أنه بعد تفكك السوفييت في  ،1991وعبور الوريثة روسيا تسعينيات
مرعبة ،كان ال ّبد من عودة ما لرأس هرم صلب ،ولم يكن هناك أفضل من الجاسوس
ٌ
صحيح أن األفكار موروثات
فالديمير بوتني ،املصنوع من أرحــام أملانيا الشرقية.
وتمازج أفكار سابقة مبنية على البيئة التي ننتمي إليها ،مع كل عناصرها املناخية
واالقتصادية واالجتماعية والدينية والسياسية ،إال أن التأثير األملاني على السوفييت،
ثم الروس ،تجاوز أي تأثير مماثل لشعب على شعب آخر ،ما لم يكن ُمستعمرًا منه.
السلوك الروسي حاليًا يشبه سلوكًا أملانيًا تقليديًا ،مفعمًا بالعنجهية والعنفوان ،ال
ّ
بالعقلية الحجرية املتصلبة التي ّميزت الروس تاريخيًا .بوتني يبدو أملانيًا أكثر منه
روسـيــا ،عكس ما كــان عليه جــوزف ستالني وفالديمير لينني .وحــن تطأ قــدم أول
«وحش» صنعت.
جندي روسي أرض أوكرانيا قريبًا ستدرك أملانيا أي
ٍ
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ً
عقبة في طريق السالم؟
هل تحول «الناتو»
حسن نافعة

تسـ ّـببت أوروبــا الغربيــة فــي انــدالع حربــن
عامليتني في النصف األول من القرن العشرين
ـ راح ضحيتهما أكثر من مائة مليون نســمة،
بخــاف الجرحــى واألســرى واملفقوديــن،
فالحرب األولى ،والتي تواصلت أربع سنوات
متتاليــة ( ،)1918-1914أدت إلــى مقتــل مــا
يقــرب مــن  25مليــون شــخص ،عشــرة ماليــن
منهم عســكريون .أما الثانية ،واســتمرت ست
ســنوات ( ،)1945-1939فقــد راح ضحيتهــا مــا
يقرب من  80مليون شخص ،بينهم  50مليون
مدنــي ،وجــرى خاللهــا اســتخدام الســاح
النــووي ،حــن ألقــت الواليــات املتحــدة ،مــن
دون أي ضــرورة عســكرية ،قنبلتــن نوويتــن
علــى مدينتــن يابانيتــن ،هيروشــيما يــوم 6
أغســطس /آب وناغازاكــي يــوم  9أغســطس/
آب عــام  ،1945راح ضحيتهمــا معــا حوالــي
ثالثمائة وخمسني ألف شخص.
أمــام حجــم الخــراب الناجــم عــن الكارثتــن،
اقتنــع قــادة العالــم بــأن إنقــاذ البشــرية مــن
ويــات الحــروب بــات مرهونــا بقــدرة النظــام
العاملــي علــى إحــداث نقلــةٍ نوعيــةٍ فــي مســار
العالقــات الدوليــة ،تنهــي حالــة الســيولة
املســتندة إلــى ســباق التســلح وتــوازن القوى،
وتبني مفهوم جديد يتعامل مع أمن املجتمع
الدولــي باعتبــاره كال ال يتجــزأ تقــع عليــه
مســؤولية ردع أي اعتــداء يقــع علــى أي جــزء
فيه ،وهو مفهوم «األمن الجماعي» .واستنادا
إلى هذه القناعة ،تم تأسيس «عصبة األمم»،
فــي أعقــاب الحــرب العامليــة األولــى .وحــن
فشــلت العصبــة فــي الحيلولــة دون انــدالع
حــرب عامليــة ثانيــة ،لــم يتزعــزع اإليمــان فــي
مفهــوم «األمــن الجماعــي» ،وإنمــا بــدا العالــم
أكثــر تصميمــا علــى إقامــة منظمــة دوليــة
بديلة ،أكثر فاعلية وقدرة على تحقيقه ،وهي
األمــم املتحــدة التــي تأسســت عــام  ،1945ومــا
تــزال قائمــة .ويحتــوي امليثــاق املنشــئ لهــذه
املنظمة التي تحولت عبر مســيرتها الطويلة
إلى مؤسسة عاملية ،بكل ما تحمله الكلمة من
معنــى ،علــى نظــام متكامــل لألمــن الجماعــي،
يقــوم علــى :أ  -مجموعــة مبــادئ وقواعــد
عامــة علــى الــدول األعضــاء االلتــزام بهــا .ب
 جهــاز مســؤول عــن تحقيــق الســلم واألمــنالدوليني ،هو مجلس األمن ،يتمتع بســلطات
ّ
وصالحيــات واســعة جــدا ،تمكنــه ليــس فقــط

ّ
يتسبب
من فرض عقوبات قاسية ضد كل من
فــي اإلخــال بالســلم واألمــن الدوليــن ،وإنمــا
أيضــا مــن اســتخدام القــوة املســلحة ضــده .ج
 لجنة تضم رؤساء أركان حرب الدول دائمةالعضويــة فــي مجلــس األمــن ،تسـ ّـمى «لجنــة
أركان الحــرب» ،تعمــل كجهــاز استشــاري
ملســاعدة املجلــس علــى اإلدارة امليدانيــة
للعمليــات العســكرية التي تفرضهــا الحاجة.
د – وحــدات عســكرية تلتــزم الــدول األعضــاء
بتجهيزهــا داخل جيوشــها الوطنية ،توضع
تحــت تصـ ّـرف مجلس األمن لالســتخدام عند
الضرورة (املادتان  43و 45من امليثاق)  ..إلخ،
غير أن تشــغيل هذا النظام توقف على شــرط
اساســي ،تحقــق اإلجمــاع بــن الــدول الخمس
دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن ،وهــو مــا
لــم يحـ ُـدث ،بســبب انقســام التحالــف املنتصر
فــي الحــرب العامليــة الثانيــة ،والــذي قامــت
األمــم املتحــدة علــى أكتافــه ،إلــى معســكرين
متصارعــن ،اندلعــت بينهمــا حــرب بــاردة
استمرت ما يزيد على أربعة عقود.
وكان تأســيس الواليات املتحدة حلف شــمال
األطلســي (الناتــو) عــام  1949بمثابــة إعــان
رســمي بفقــدان هــذه الدولــة العظمــى الثقــة
فــي نظــام األمــن الجماعــي الــذي تديــره األمــم
املتحــدة ،ولحاجــة املعســكر الغربــي الــذي
تقــوده إلــى نظــام أمنــي خــاص بــه ،مــا دفــع
املعســكر الشــرقي املنافــس إلــى ســلوك النهــج
نفســه ،والشــروع فــي تأســيس حلــف وارســو
عام  .1955وهكذا ظهر إلى جانب نظام األمن
الجماعي «العاملي» نظامان فرعيان موازيان،
يختـ ّـص كل منهمــا بمنطقــة نفــوذ خاصــة
بــه ،يســعى أحدهمــا إلــى مــد نطــاق حمايتــه
إلــى الــدول املنخرطــة فــي املعســكر الغربــي،
ّ
ويجســده حلــف الناتــو ،ويســعى اآلخــر إلــى
مــد نطــاق حمايتــه إلــى الــدول املنخرطــة فــي
ّ
ويجسده حلف وارسو.
املعسكر الشرقي،
ّ
يختلــف «نظام مناطــق النفوذ» اختالفا بينا
ّ
عــن «نظــام األمــن الجماعــي» ،وربمــا يشــكل
نظامــا بديــا أو نقيضــا لــه ،فاألخيــر ،كمــا
ســبقت اإلشــارة ،يتعامــل مــع املجتمع الدولي
ككل ،باعتبــاره نســقا أمنيــا واحــدا غيــر قابــل
للتجزئة ،ومن ثم تقع على كل الدول األعضاء
في األمم املتحدة ،متضامنة ،مسؤولية رد أو
جزء فيه .أما نظام
ردع أي اعتداء يقع على أي ٍ
مناطــق النفــوذ فيتعامــل مــع املجتمع الدولي
باعتبــاره أنســاقا أو كتــا متباينــة ،يحق لكل

منها تنظيم شؤونها األمنية وفقا ملا تتطلبه
مصالحها الخاصة املشــتركة ،ما يعني سلخ
كل كتلــة علــى حــدة ،ووضعهــا تحــت الهيمنة
املنفــردة للدولــة العظمــى التــي تقودهــا ،أي
ســلخ دول الكتلــة الغربيــة ووضعهــا تحــت
الحمايــة املنفــردة للواليــات املتحــدة ،وســلخ
دول الكتلة الشرقية ووضعها تحت الحماية
املنفــردة لالتحــاد الســوفييتي ،األمــر الــذي
يترتــب عليــه بالضــرورة شــل قــدرة األمــم
املتحــدة علــى التعامــل مــع األزمــات التــي
تندلــع فــي منطقــة النفــوذ التابعــة ألي مــن
هاتــن الكتلتــن ،وكذلــك فــي األزمــات التــي
تكــون فيهــا إحــدى القوتــن العظميــن طرفــا
مباشــرا فيهــا ،وهــذا هو مــا حدث ،فقد أصاب
الشــلل شــبه التــام نظــام األمــن الجماعــي ،ولم
يكــن فــي مقــدور األمــم املتحــدة أن تتدخــل فــي
األزمــات التــي اندلعــت فــي املجــر ( )1956وفي
تشيكوســلوفاكيا ( )1968وفــي األزمــات التــي
تواصلــت ســنوات طويلــة ،وتســببت فيهــا
الحــرب األميركيــة علــى فييتنــام أو الحــرب
السوفييتيه على أفغانستان  ...إلخ.
حــن انتهــت الحــرب البــاردة ،بانهيــار حائــط
برلــن أوال عــام  ،1989ثــم بانهيــار االتحــاد
الســوفييتي نفســه عــام  ،1991اختفــى حلــف
وارســو وجــرى حلــه بالفعــل .وقتهــا ،تصـ ّـور
كثيــرون أنــه لــم يعــد لحلــف شــمال األطلســي
مــا يبـ ّـرره ،وأنــه ســيحل نفســه آجــا أو عاجــا،
ثــم راحــوا يطالبــون بنظــام عاملــي جديد تلعب
فيــه األمــم املتحــدة الــدور الرئيســي مــن خــال
تفعيــل نظــام األمــن الجماعــي الــذي تسـ ّـببت
الحــرب البــاردة فــي تجميــده ،األمــر الــذي
اســتدعى إدخــال إصالحــات جوهريــة علــى
الهيــكل التنظيمــي لألمــم املتحــدة ،خصوصــا
مــا يتعلــق منهــا بتوســيع نطــاق العضويــة
فــي مجلــس األمــن وبطريقــة اتخــاذ القــرار فيه،
غيــر أن تحقيــق هــدف طمــوح كهــذا تطلــب
تخلــي الجميــع عــن أحــام الهيمنــة املنفــردة،
والتفكيــر فــي مصالــح البشــرية ككل ،وهــو مــا
لــم يكن متاحا لألســف ،فقد تصـ ّـورت الواليات
املتحدة أن سقوط املعسكر االشتراكي املعادي
لهــا يعنــي انفســاح الطريــق أمامهــا للهيمنــة
املنفــردة علــى العالــم ،ومــن ثــم شــرعت علــى
ّ
الفــور فــي اتخــاذ كل اإلجــراءات التــي تمكنهــا
مــن إحــكام قيادتهــا املعســكر الغربــي وبســط
ســيطرتها علــى النظــام الرأســمالي .وبــدال مــن
حــل حلــف الناتــو ،راحت تتوســع في عضويته

لن يتمتع أي حديث
عن إصالح األمم
المتحدة بأي
مصداقية إال إذا
اقترن باستعداد
الدول الغربية عموما،
والواليات المتحدة
بصفة خاصة ،لحل
حلف الناتو

لتشمل ليس فقط الدول التي كانت أعضاء في
ّ
حلــف وارســو ،وإنمــا أيضــا التــي كان يتشــكل
منهــا االتحــاد الســوفييتي نفســه ،ففــي عــام
 1999ضم «الناتو» :بولندا واملجر وجمهورية
التشــيك .وفــي  2004ضــم :بلغاريــا وأســتونيا
والتفيــا وليتوانيــا ورومانيــا وســلوفاكيا
وســلوفينيا .وفي  2009ضم ألبانيا وكرواتيا،
ثم الجبل األســود في  .2017وبدال من الشــروع
فــي إحيــاء نظــام األمــن الجماعــي ،بالعمل على
تفعيــل املــواد التي جمدتها الحــرب الباردة في
ميثــاق األمــم املتحدة ،خصوصــا املواد  43و45
ّ
و ،47بــدأت الواليــات املتحــدة تفكر في توســيع
نطاق صالحيات حلف الناتو ،وفي استخدامه
ذراعــا عســكرية بــدال مــن مجلــس األمــن ولجنة
أركان حربــه املصابــة بالشــلل .وفــي هــذا
الســياق ،تدخــل «الناتــو» فــي أزمــات كوســوفو
وأفغانســتان وليبيــا وغيرهــا ،متخليــا بذلــك
عن طبيعته حلفا دفاعيا يســتمد شــرعيته من
املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
كان الهــدف مــن توســيع نطــاق العضويــة
فــي حلــف شــمال األطلســي ،املعلــن واملضمــر
علــى الســواء ،محاصــرة روســيا االتحاديــة،
ّ
والحيلولــة دون تمكنهــا من اســتعادة النفوذ

الــذي كان لالتحــاد الســوفييتي من قبل ،وهو
هــدف لــم يكــن بمقــدور روســيا أن تتحـ ّـداه،
خصوصــا خــال الحقبــة األخيــرة مــن القــرن
العشــرين والحقبــة األولــى مــن القــرن الواحــد
والعشــرين التــي انكبت فيهــا على إعادة بناء
هياكلهــا ومؤسســاتها الداخليــة املحطمــة.
وألن الواليــات املتحــدة راحــت تتمــادى فــي
غيها إلى درجة إقدامها على نشر منظومات
صواريــخ باليســتية فــي الــدول املتاخمــة
لروســيا ،فمــا إن بــدأت هذه األخيرة تســتعيد
قوتهــا حتــى راحت بتحـ ّـدي الواليات املتحدة
وتعمــل علــى عرقلــة خطــط حلــف الناتــو
التوسعية ،ومن ثم رأت في انضمام جورجيا
وأوكرانيا إليه خطا أحمر لن تقبل بتجاوزه.
وكانــت البدايــة املواجهــة فــي جورجيــا عــام
 ،2008ثــم فــي أوكرانيــا عــام  ،2014حيــث
ّ
تمكنــت روســيا مــن ضــم شــبه جزيــرة القــرم،
ّ
وها هي األزمة تتجدد في أوكرانيا بعد قرار
روســيا التدخــل عســكريا ملســاندة نظامهــا
الحاكــم ضــد مــا اعتبرتــه مؤامــرة غربيــة
لتدبير ثورة ملونة جديدة فيها!
كان قيــام األحــاف العســكرية ،فــي نهايــة
األربعينــات ومنتصــف الخمســينات من القرن
املاضــي ،قــد أثــار ،فــي حينــه ،جــدال قانونيــا
عميقــا بشــأن مــدى مشــروعيته ،انتهــى إلــى
أنهــا ال تعـ ّـد مــن قبيــل املنظمــات اإلقليميــة
التــي تســري عليهــا أحــكام الفصــل الثامــن مــن
ميثاق األمم املتحدة ،وأنها أقرب ما تكون إلى
الترتيبــات الدفاعيــة الجماعيــة التــي يجيزهــا
نص املادة  51من ميثاق األمم املتحدة ،غير أن
إقدام حلف وارسو على حل نفسه ،من ناحية،
ومد حلف الناتو نطاق صالحياته ،من ناحية
أخــرى ،لتشــمل أمــورا يصعــب اعتبارهــا مــن
قبيل الترتيبات املتعلقة بحق الدفاع الشرعي
عــن النفــس ،جعــل مــن حلــف الناتــو فــي الواقع
ليــس فقــط منظمــة غيــر شــرعية ،مــن منظــور
ميثــاق األمــم املتحــدة ،ولكن أيضا ،وعلى وجه
الخصــوص ،عقبــة كأداء أمــام تفعيــل نظــام
أمــن جماعــي عاملــي كانــت الحــرب البــاردة قــد
ّ
جمدتــه ،وبالتالي أصبــح عقبة كأداء تعترض
طريــق تحقيــق الســلم واألمــن الدوليــن .لــن
يتمتــع أي حديــث عــن إصــاح األمــم املتحــدة
بــأي مصداقيــة إال إذا اقتــرن باســتعداد الــدول
الغربيــة عمومــا ،والواليــات املتحــدة بصفــة
خاصة ،لحل حلف الناتو.
(أكاديمي مصري)

بيرو :تلوث  21شاطئًا بسبب تسرب نفطي

المساعدات الغذائية بلغت أدنى مستوى في تيغراي

أعلنت بيرو حالة طوارئ بيئية بعدما أعلنت أن  21شاطئًا على ساحل املحيط الهادئ قد تلوثت
بسبب تسرب نفطي في مصفاة تديرها شركة ريبسول ومقرها إسبانيا ،في أعقاب ارتفاع األمواج
الناجم عن ثورة بركان تحت املاء قرب تونغا .وقال الرئيس بيدرو كاستيو إنه سيتم تشكيل لجنة
القتــراح وســائل للتعامــل مــع األزمــة ،بما يتماشــى مع السياســات الوطنية التي تهــدف إلى حماية
البيئــة .وقالــت رئيســة الــوزراء ميرثا فاســكيز إن «شــركة ريبســول وعدت بتقديم جــدول للتنظيف،
(أسوشييتد برس)
وإشراك الصيادين املحليني في تنظيف الشواطئ».

أعلــن مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوشــا) أن توزيــع املســاعدات الغذائيــة لــم
يكــن يومــا علــى هــذا املســتوى مــن التراجــع فــي منطقــة تيغــراي اإلثيوبيــة ،مؤكدة أن مخــزون املواد
الغذائية املدعمة لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية قد نفدت .وقال إن «عمليات توزيع املواد
الغذائيــة بلغــت أدنــى مســتوياتها علــى اإلطــاق فــي تيغــراي ،حيــث نفــد مخــزون الغــذاء والوقــود
بالكامــل تقريبــا» .وبحســب برنامــج األغذيــة العاملــي ،نفــد مخــزون املــواد الغذائيــة املدعمــة لعــاج
(فرانس برس)
األطفال والنساء الذين يعانون سوء التغذية .

غوتيريس :العالم أسوأ اآلن
مــع بدايــة واليتــه الثانيــة أمينــا عامًا لألمــم املتحدة
أول مــن أمــس الخميــس ،قــال أنطونيــو غوتيريــس
ـواح كثيــرة عنــه قبــل
إن «العالــم أســوأ اليــوم مــن نـ ٍ
 5ســنوات ،بســبب التأثيــرات الســلبية لجائحــة
كورونــا وأزمــة املنــاخ والتوتــرات الجيوسياســية
التي أثارت صراعات في كل مكان».
وكــرر االلتــزام بأولويــات نــداء الســام الــذي كان

ّ
وجهــه فــي اليــوم األول لتوليــه األمانــة العامــة لألمــم
املتحــدة فــي األول مــن ينايــر /كانــون الثانــي ،2017
مؤك ـدًا أنــه ســيواصل محاولــة منــع الصراعــات
ومعالجــة عــدم املســاواة العامليــة ،ومكافحــة كورونا
واالحتبــاس الحــراري .وشــدد علــى أن األمــن العــام
لألمم املتحدة «ال يملك أي ســلطة ،بل مجرد القدرة
علــى التأثيــر فــي أصحــاب القــرار والتوســط فــي

إيجاد الحلول ،وربما اإلقناع .وهذا ما أفعله يوميًا».
وحــدد غوتيريــس أولويــات واليتــه الثانيــة بمعالجــة
نقــص التطعيمــات الخاصــة بكورونــا فــي أجــزاء
كبيــرة مــن العالم ،خصوصًا في أفريقيا ،وضرورة
خفض االنبعاثات بنســبة  45في املائة خالل العقد
الحالــي ملحاولــة تقليــص االحتــرار العاملــي إلــى 1.5
درجــة مئويــة .وبــن األولويــات أيضــا تنفيذ إصالح

عميــق فــي النظــام املالــي الدولــي للتأكــد مــن وجــود
مزيد من العدالة في طرق توفير املوارد.
وأوضــح أنــه ســيحضر دورة ألعاب بكــن األوملبية
املقررة من  4إلى  20فبراير /شــباط املقبل ،وقال:
ً
«ليس ذلك عمال سياســيًا ،ويجب أن أحضر حني
يجتمع العالم للخير والسالم».
(أسوشييتد برس)

َر ْو َت َنة الثورة والسياسة مقابل بيان تأميم سورية
مضر رياض الدبس

َ ْ َ
روتينيــة
شــياء
الروتنــة جعــل األ ُ
( ،)Routinisationالعمــل املمنهــج لتحويــل
ـال روتينية
األفعــال الحيــة والرشــيقة إلى أفعـ ٍ
اعتياديــة تتــم بصــورة متكــررة مــن دون
تغييــر وتفكيــر ،مثــل القســم األكبــر مــن
البيانات واالجتماعات والندوات والحوارات
والنقاشــات التــي تحيــط بنــا هــذه األيــام مــن
كل اتجــاه ،ومثــل معظــم األفعــال السياســية
والتصريحــات والتحـ ّـركات والزيــارات التــي
ّ
تخص املســألة الســورية ،والتي صارت تبدو
ُ
ّ
ـات
كأنهــا عمــل روتينــي يتكــرر ،وخــزان كلمـ ٍ
وأفكار ُيعاد تدويرها باســتمرار .وال ينطبق
ٍ
ذلك على مستوى ً خطابي املعارضة والنظام
فحســب ،لكــن أيضــا علــى مســتوى خطــاب
املبعــوث األممــي ومســار الوهــم الــذي يقــوم
بتيســيره ،هــو وكل الذيــن يشــاركونه .تصــل
بنــا هــذه املقاربــة إلــى أســئلة مهمــة وغيــر
اعتياديــة عــن الــذي حـ ّـول الفعــل السياســي
ـن ال يتقـ ّـدم ،وعــن الــذي لــه
الســوري إلــى روتـ ٍ
مصلحــة بذلــك ُ ،وعن الطرائــق املتاحة إليقاف
هذا االبتذال واملضي في الحل النهائي .وقبل
أي من هذه األســئلة ،ال بد
البدء باإلجابة عن ٍ
مــن تثبيــت صرخــةٍ أخالقيــةٍ  ،يقولهــا لســان
ً
جميعا:
حال السوري العادي في وجه هؤالء
ً
ً
روتينيــا ،بــل هــي ،منــذ
ليســت الثــورة فعــا
والدتهــا ،مشـ ٌ
ٌ
ـروع مضــاد للروتني وللســكون،
وموتنــا وآالمنــا وجوعنــا ونضاالتنــا
وأحالمنــا وبــكاء أطفالنــا وحســرات آبائنــا
ً
روتينيــا ،وال يمكــن االســتمرار فــي
ليســت
أكثر.
املأساة
روتنة
ٌ
هــذه الصرخــة األخالقيــة موجهــة إلــى
الرسمية بالدرجة األولى،
املعارضة السورية
ّ
ليــس ألنهــا وقعــت فــي فــخ روتنــة حياتنــا
السياســية ،ومــن ثــم مأســاتنا ،فحســب ،بــل
ً
نظريا الوحيدة في املعادلة السياســية
ألنهــا
الرســمية املف ًتــرض أن يعنــي لهــا إيقــاف هــذه
ّ
تصرفهــا غيــر
املأســاة شــيئا مــا .ومــع أن
املســؤول ،وأفعالهــا غيــر املدروســة ،وطريقــة
تكرارها األشياء بالصورة ذاتها ،ال توحي إال
بأنهــا جـ ٌ
ـزء غيــر قابـ ٍـل لإلصــاح مــن منظومة
ً
الروتنــة هــذه ،إال أن لهــا دورا يمكــن أن تلعبــه
فــي دعــم الســوري العــادي ،إذا احتكمــت إلــى
البعد األخالقي في هذه اللحظة املفصلية من
َّ
التاريخ ،وحلت نفسها في صورتها الحالية،

وساعدت في بناء هيئة تحرير وطنية ،يدير
دفتهــا قائــد الثــورة وصاحبهــا ومفجرهــا:
الســوري العــادي غيــر املؤدلــج الــذي أخفــق
النظام في االســتحواذ على منهجية تفكيره،
فــي حــن نجــح في االســتحواذ علــى منهجية
ّ
(نفصل في اآلتي).
تفكير املعارضة الرسمية
ً
وهمــا ،أو تفكيــراً
قــد يبــدو هـ َّـذا الــكالم
ولكنــه يبقــى ،علــى أي حــالً ،
ً
كالمــا
رغبويــا،
ً
منطقيــا .بهــذا املعنــى ،كان مقتــرح بيــان
تأميم سورية (املنشور في «العربي الجديد»
فــي  )2021/11/22فعـ ًـا مضـ ً
ـادا لروتنــة
السياسة في سورية ،وبقدر ما كان له صدى
جيــد ،وبقــدر مــا تفاعــل معــه كثيـ ُـر الســوريني
ً
إيجابــا ،بقــدر مــا كان عليــه مواجهــة الروتــن
والروتنــة ،ومواجهــة تحويلــه ً هــو نفســه إلــى
صــور ٍة مــن صــور الروتــن أيضــا ،عبــر أخــذه
ً
تمهيدا
إلى أحد املسارات الروتينية املألوفة،
لوضعه ًفي السياق الدارج .وعلى ذلك ،نثبت
مجموعة أساسية من النقاط:
األولــى ،مفادهــا بــأن جوهــر مقتــرح بيــان
تأميــم ســورية يتناقــض مــع االعتيــادي
املوجــود ،ويلتقــي مــع الثــورة .يعنــي ذلــك
ـواع مــن
أنــه فــي الجوهــر يطــرح ثالثــة أنـ ٍ
التغييــرات :فــي نوعيــة عالقتنا بأنفســنا ،في
نوعيــة عالقتنــا بالحقيقــة ،فــي نوعيــة عالقــة
كل منــا باآلخــر .األمــر الــذي يحيــل ،بمجملــه،
ّ
التعددية
على رحابة حكاية الثورة الســورية
واملنفتحــة التــي تتغيــر باســتمرار ،مقابــل
ســرديات املعارضة األيديولوجية وســرديات
النظــام التافهــة .يطــرح جوهــر البيــان ،ومــا
ســبقه مــن مقاربــات مهــدت لــه( ،منشــورة فــي
سلســلة مقــاالت قبلــه فــي «العربــي الجديــد»
ً
أيضــا) أن الثــورة فــي العمــق هــي تعبيـ ُـر
الســوري العــادي الجميــل عــن نفــاد صبــره
إزاء الســرديات الجامدة والخالدة التي كانت
عنــوان الحيــاة ومركــز التفكيــر فــي ســورية،
وأن الثورة ،بهذا املعنى ،هي أزمة الســرديات
الجامدة والخالدة وأزمة املسلمات والحقائق
النهائيــة واأليديولوجيــات الســائدة التــي لـ ًـم
تعد تسمح للفرد السوري أن يحجز له مكانا
ً
الئقا في التاريخ املعاصر.
النقطة الثانية بأن بيان تأميم سورية
وتفيد ً
يقيــم وزنــا كبيـ ًـرا للزمــن فــي مســارات الوعــي
والتفكير والفهم ،ويضعه بوصفه من عوامل
التحليــل الســوري االجتماعيــة والسياســية.
وعلــى ذلــك ،ينهــل مقتــرح البيــان أفــكاره مــن
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واقــع فكـ ٍـر جديــد ينتمــي إلــى مــا بعـ ًـد ،2011
ويرى أن كل وعي ً ســوري ال يقيم وزنا للزمن
ً ٍ
وعيا زائفا ،ويشــترك في امتالك هذا
ليس إال
ً
الوعــي الزائــف النظــام واملعارضــة معــا ،مــع
التأكيــد علــى الفرق األخالقي بني االثنني ،فال
ً
أخالقيا.
شــيء مثل انحطاط النظام الســوري
واملقارنة على املســتوى األخالقي غير ممكنة
ً
دائمــا ،حتــى مــع وجــود مالحظــات أخالقيــة
كثيرة على املعارضة.
والنقطــة الثالثــة تحيــل علــى منطقيــة أن
يشــترك النظــام واملعارضــة في رفــض مقاربة
تأميــم ســورية بموجــب مقتــرح البيــان،
يرفضهــا النظــام مــن منطلــق الحفــاظ ع ًلــى
أحــد أكثــر ثوابــت تفكيــره وســلوكه رســوخا،
وهــو ثابــت دعــم الــرداءة والحــرص علــى
اســتمرارها .وينبــع رفــض املعارضــة مــن
حــرص الـ ًـرديء علــى اســتمرار وجــوده .وهــذا
يعنــي أيضــا حــرص النظــام علــى اســتمرار
وجــود املعارضــة الحاليــة كمــا هــي مــن دون
تغييــر .وهــذه املفارقــة حقيقيــة ومنطقيــة،
يمكــن أن يصــل إليهــا أي تفكيـ ٍـر هــادئ؛
فالنظــام يعشــق ميوعــة هــذه املعارضــة ،ومن
ثم يحرص على وجودها ،مثل عشقه سردية
املقاومــة وحرصــه ًعلــى حضورهــا ،ألنــه
يبنــي عليهمــا شــرعية مــن النــوع الشــعبوي،
ويســتثمر كليهمــا بوصفهمــا مــن أهــم
ّ
مسوغات الضغط على حاضنته ،وابتزازها،
ّ
وســرقة مقدراتها ،وســرقة حياة أبنائها ،وما
«تعفيش»
إلى ذلك مثل تســويغ ســلوكيات الـ
ٍ
والنهب والسلب والتضييق والتجويع ،التي
ً
يراهــا ضــرورة الســتمراره ولتمويــل أجهزتــه
وداعميه ،مثل إيران وروسيا.
َ َ
نعــود إلــى الســؤال :مــن الــذي َر ْوتــن الحيــاة
السياســية الســورية ،ومــن لــه مصلحــة فــي
ذلك ،وكيف نجح ،وكيف يســتمر في النجاح
هذه املهزلة؟ يبدو أن
فــي ذلــك ،وكيــف تنتهي ُ ْ
ثالثية النظام ،والعقل املســف َيت (من االتحاد
الســوفيتي ،وفــق مصطلــح ياســن الحافــظ)،
والديــن الــذي تحــول إلــى أيديولوجيــا ،قــد
ّ
مهــدت لـ ـ «روتنــة» املنهــج األيديولوجــي فــي
مفهوم املعارضة في سورية منذ سبعينيات
َّ
ضــي .ويبدو أن هــذه الروتنة مكنت
القــرن املا ً
النظــام الحقــا مــن االســتحواذ علــى منهجيــة
ّ
ـأدوات
تفكيــر املعارضــة التــي صــارت تفكــر بـ
ٍ
أيديولوجيــة فحســب ،وبصــور ٍة إيمانيــة
أحاديــة .والــذي حــدث فــي  ،2011فــي أحــد
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ليست الثورة
فع ًلا روتين ًيا ،بل
هي ،منذ والدتها،
مضاد
مشروع
ٌ
ٌ
للروتين وللسكون

أهــم معانيــه ،ثــورة على طريقــة التفكير هذه،
وتقديــم طريقــة تفكيــر واقعيــة ّ
تعدديــة ال
تســتند إلــى حقائــق ُنهائيــة ،بل إلــى االبتكار
وصناعــة الجديــد املالئــم للزمــان ،والــذي
يخــدم اإلنســان الســوري ويضعــه فــي مركــز
التفكيــر وال يقبــل أن يســتعلي عليــه أحــد،
ًأيــا كان ،ولكــن الســخرية الفاحشــة أن هــذه
ـتوى
الذهنيــة الحديثــة لــم تحضــر علــى املسـ ً
السياســي بعــد الثــورة .ولــم يكــن ممكنــا
أن ينجــح النظــام فــي روتنــة السياســة فــي
ـاح ســابق
ســورية ،لــو أنــه لــم يراكــم علــى نجـ ٍ
فــي روتنــة طرائــق التفكيــر األيديولوجيــة
واإليمانيــة فــي املعرفــة الســورية املشــتركة،
ً
اعتياديــا
عبــر جعــل األيديولوجيــات أمـ ًـرا
ّ
ً
وروتينيــا ،ومــن مســلمات التفكيــر فــي
السياســة (مثــل أيديولوجيــا القوميــة
العربيــة واأليديولوجيــات املتحولــة مــن
الدين اإلســامي واأليديولوجيات اليســارية
واالشــتراكية وإلــى مــا هنالك) ،يعنــي ذلك أن
روتنــة األيديولوجيــا ّ
مهــدت لروتنــة الــرداءة
ً
فــي مفهــوم املعارضــة .ولنتأمــل ،ولــو قليــا،
ً
روتينيــا
فــي كارثيــة أن تصبــح الــرداءة أمـ ًـرا
ً
واعتياديــا فــي تمثيــل ثــورة عظيمــة مثــل
ّ
الثورة الســورية ،ومادة أساســية في صناعة
خطــاب الخــاص لبشـ ٍـر تمــوت وتتشـ ّـرد
وتتألم وتجوع.
ّ
ومحبــة ،إلــى
ـود
واليــوم ،ندعــو املعارضــة ،بـ ٍ
التفكيــر فــي املــآالت الكارثيــة الســتمرار هــذه
الروتنــة ،وندعــو أعضاء هــا إلــى الحــوار
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الصامــت مــع ذواتهــم لنقــاش فكــر ٍة مهمــةٍ ،
مفادهــا بأنهــم ال يزالــون يعيشــون فــي ذاك
الزمــان ولــم يعبــروا إلــى مــا بعــد  2011علــى
مســتوى الذهنيــة وطريقــة التفكيــر ،وأنهــم
ضحايــا روتنــة السياســة ،وأنهــم يســاهمون
فــي مســاعدة الســفاح علــى جعــل الثــورة
ـن ُممـ ٍـل غيــر منتــج ألن هــذه هــي
مجــرد روتـ ٍ
اســتراتيجيته الناجحــة لــدرء خســارته
األكيــدة لــو أتيــح للثــورة التعبيــر عــن ذاتهــا.
ـود ومحبــة إلــى إتاحة
هــي دعــوة املعارضــة بـ ٍ
الفرصــة للثــورة لتتمثــل ذات ّهــا ،وللمجتمــع
الســوري ليتمثــل ذاتــه ،وللكــف عــن ّادعــاء أي
ـوع مــن الوصايــة عليــه .وهــي دعــوة إلــى
نـ ٍ
االســتفادة مــن دعــم الــدول التــي تتعاطــف
مــع الســوريني وتدعــم قضيتهــم األخالقيــة،
واســتثمار هــذا الدعــم فــي تنصيــب الســوري
ً
العــادي علــى رأس ثورتــه ،بدل من اســتثماره
فــي االبتـ ُـذال املســتمر والروتنــة ،وربمــا يكون
الدوحة في الشــهر
املؤتمــر املقــرر انعقاده في
ً
املقبــل (فبرايــر /شــباط) فرصــة لهــذا الحــوار
الصامــت مــع الــذات ،وإن كان ذلــك علــى غيــر
العادة.
أخيـ ًـرا ،ظــل أن نقــول مــن متابعــة التفاعــات
والرســائل بشــأن مقتــرح بيــان تأميم ســورية
إن ســوريني عاديــن كثيريــن رأوا فــي بيــان
ً
تعبيرا عما يدور في أذهانهم،
تأميم سورية
ً
وتعبيرا عما يدور في وجدانهم .وعليه ،أراد
ُ
كثير السوريني العاديني املضي أبعد في هذا
املشــروع ،وهذه إرادة نبيلة وضرورية ،ولكن
ربما من املفيد التفكير في أن األمر قد يحتاج
قبــل ذلــك إلــى بنــاء قاعــد ٍة وطنيــة واســعة
مــن الســوريني العاديــن الذيــن ال َّ
يدعــون
النخبويــة .ولذلــك نجـ ّـدد الدعــوة إلــى الحــوار
فــي البيــان علــى أوســع نطــاق ُممكــن ،ونقــاش
ً
أفكاره وتصويبها ،وصول إلى بلورة صيغةٍ
تنتمــي إلــى هــذه النقــاش العمومــي ،وتعبــر
عــن تطلعاتــه؛ فاملشــاريع العموميــة الوطنيــة
ال يبلورهــا إال الفضــاء العمومــي الوطنًــي.
ّ
تتضمن أيضا
وهذه الدعوة ،بطبيعة الحال،
الدعــوة إلــى تذليــل الصعوبــات التــي تحيــل
علــى نقــص الوســائل واألدوات املتاحــة أمـًـام
الســوري العــادي ،للعمــل السياســي مقارنة بـ
«الســوري النخبوي» املشــغول بصرف الوقت
والجهد واملال في اجتماعات روتينية صارت
ُمملة ومبتذلة ّ
تكرر نفسها في كل حني.
(كاتب سوري)
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مساع لتوفير الكتاب المدرسي
ليبيا:
ٍ

طرابلس ـ أسامة علي

ُ
تتابــع وزارة التربيــة والتعليــم الليبيــة
ّ
عمليــة توزيــع الكتــاب املدرســي بالتعاون
مــع مركــز املناهــج التعليميــة والبحــوث
التربويــة ،فــي وقــت يســتعد التالميــذ إلجــراء
ُ
امتحانــات نصــف الســنة .وتشـ ّـدد الــوزارة علــى
ّ
التقيــد بـ ـ «آليــة توزيــع الكتــاب املدرســي
ضــرورة
واإلســراع فــي توزيــع الكميــات علــى مراقبــات
التربيــة والتعليــم في البلديات» ،بعد وصول أولى
دفعات الكتاب املدرسي األسبوع املاضي.
وقـ ّـررت الحكومــة معالجــة أزمــة الكتــاب املدرســي
التــي تواجــه التالميــذ منــذ بــدء العــام الدراســي
الحالــي .وفتحــت املــدارس أبوابهــا أمــام التالميــذ
مــن دون أن يكــون الكتــاب املدرســي متوف ـرًا .وزادت
ّ
حدة األزمة مع إعالن مكتب النائب العام الصديق
الصــور فــي العشــرين مــن ديســمبر /كانــون األول
املاضــي ،حبــس وزيــر التربيــة والتعليــم موســى
املقريــف للتحقيــق معــه فــي شــبهات فســاد تتعلــق
بالتعاقــد مــع مطابــع خــارج البالد لطباعــة الكتاب
املدرســي .وشــكلت الحكومــة لجنة وزاريــة ملعالجة
توفير الكتاب املدرسي.
وأخي ـرًا ،أعلنــت اللجنــة الوزاريــة عــن وصــول أولــى
شحنات الكتاب املدرسي إلى مخازن مركز املناهج
التعليميــة والبحــوث التربويــة ،مؤكدة أن «وصول

الشــحنات ســيتوالى تباعــا لتنتهــي معانــاة
التالميــذ واملدرســن املتعلقــة بعــدم توفــر الكتــاب
املدرســي» .وأعلــن نائــب رئيــس مركــز املناهــج
التعليميــة والبحــوث التربويــة محمــود الونــدي،
بــدء املركــز في توزيع الكتاب املدرســي على دفعات
علــى مخــازن مراقبــات التعليــم ،وتحدي ـدًا مراقبات
تعليــم طبــرق وبنغــازي شــرقي البــاد ،ومــزرق
جنوبها ،باإلضافة إلى العاصمة طرابلس.
ّ
وأكــد الونــدي أن مركــزه يتوقــع وصــول الكتــاب
املدرسي إلى مخازن املركز بنسبة  80في املائة مع
نهاية الشــهر الجاري ،تزامنًا مع اســتمرار توزيعه
علــى مخــازن مراقبــات التعليــم لتكــون مســؤولة
ّ
عــن توزيعــه علــى املــدارس فــي نطاقهــا .إل أن هــذه
ّ
األنبــاء واإلجــراءات «غيــر كافيــة لحــل األزمــة»،
بحســب مدير مدرســة «التحدي» في ســبها املهدي
بداد .ويشدد على أهمية تعاطي الحكومة مع هذه
األزمــة بجديــة ،مضيفــا أن «التصريحات الرســمية
مجــرد تهدئــة للــرأي العــام» .ويســأل« :مــا هــو عــدد
املراقبــات التــي تحــدث عنهــا نائــب رئيــس مركــز
ّ
تتحدث عن توفير
املناهــج فــي كل ليبيا؟ الحكومة
الكتاب املدرسي في منتصف العام الدراسي وهذا
أمر غير مقبول».
ّ
وبحســب الخطــة التعليميــة املعلنــة مــن قبــل وزارة
ّ
التربيــة والتعليــم ،فــإن امتحانــات نهايــة النصــف
األول ملراحل التعليم اإلعدادي والثانوي ســتجري

بــن يومــي  27فبرايــر /شــباط املقبــل وحتــى 10
مارس /آذار املقبل ،على أن تبدأ عطلة نصف السنة
يــوم  13مــارس /آذار املقبــل وحتــى  17مــن الشــهر
نفســه .لكــن الصعوبــة ســتواجه تالميــذ املرحلــة
األساسية الذين ستبدأ امتحاناتهم للنصف األول
من العام الدراسي مع بداية األسبوع املقبل.
وأشــرف بــداد علــى عمليــة جمع الكتــب القديمة من
تالميــذ رفعــوا إلــى صفــوف أخــرى حتــى يســتفيد
منهــا تالميــذ العــام الحالــي .وقــال« :دعونــا أوليــاء
األمور ممن لديهم القدرة املادية على تصوير كامل
املنهــاج والتبــرع بالكتــب القديمــة لتالميــذ األســر
الفقيــرة» ،ويشــير إلــى أن ذلــك قــد ينعكــس ســلبًا
لناحية تعزيز الفروقات والتمييز بني التالميذ.
وأطلق العديد من املجموعات األهلية الناشطة في
املجال التطوعي حمالت لتصوير الكتاب املدرسي
وجمــع القديــم منهــا بهــدف إعــادة توزيعهــا علــى
مختلــف املــدارس .إال أن ذلــك ال يكفــي لســد العجــز
الكبيــر الــذي تعانيــه املــدارس ،وخصوصــا فــي
مراحل التعليم األساسي.
ُ
ويشــير أحــد أصحــاب املبــادرات األهليــة لتوفيــر
الكتاب املدرسي الناشط سالم بداوي ،في حديثه لـ
«العربي الجديد» ،إلى أن هذا النشاط جعل غالبية
املــدارس تعــول عليه بعدمــا عجزت الوزارة عن حل
األزمــة .ويقــول« :تكفل الكثير من الخيرين بتغطية
التكاليــف املاليــة لتصويــر املقــررات الدراســية .لكن

تغيّر المقررات الدراسية
ـدث مــديــر مكتب اإلعـــام فــي مراقبة
يــتــحـ ّ
تعليم صبراتة (غرب البالد) عبد الناصر التواتي
عن «صعوبة تواجه التالميذ الذين أقدموا
على االستفادة من الكتب القديمة وهي
تغير المقررات الدراسية» ،مؤكدًا أن «العجز
فــي كتب المنهاج يشمل كــل الــســنــوات»،
وخصوصًا كتب المراحل الدراسية األساسية،
لتستمر معاناة التالميذ.

مهمــا بلــغ حجــم التبرعات ســيبقى العجــز كبيرًا».
ويعرب عن اســتيائه من الحالة التي وصلت إليها
بعــض املــدارس ،الفتًا إلى أن التالميذ «يتشــاركون
الكتب املدرسية املصورة ،ويتبادلونها يومًا بيوم.
هذه صورة سيئة بالفعل».
وعلــى الرغــم مــن عــزم الحكومة إنهــاء األزمة قريبًا،
ّ ّ
إل أن بــداوي يقــول إن غالبيــة مناطــق الجنــوب
الليبــي لــم تصلهــا الكتــب املدرســية ،األمــر الــذي
يؤكده مدير مكتب اإلعالم بمراقبة تعليم صبراتة
(غرب البالد) عبد الناصر التواتي.
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توسع في هدم المنازل
مصر:
ّ

االنفالت في العقاب شائع في تربية األسر أطفالها
في الشمال السوري ،وبلغ حد التسبب في وفيات،
وباصابات استدعت تدخًال طبيًا .وتهتم منظمات
بالحاالت وتعمل جنبًا إلى جنب مع األسر واألطفال

جرائم
العقاب
عائشة صبري

لـ ــم ي ـع ــد ض ـ ــرب األط ـ ـفـ ــال وس ـي ـلــة
ع ـ ـقـ ــاب اع ـ ـت ـ ـيـ ــاديـ ــة ف ـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة
األسرية بمناطق الشمال السوري،
إذ تسببت بمقتل ع ــدد مـنـهــم خ ــال األشـهــر
امل ــاض ـي ــة داخ ـ ــل م ـنــازل ـهــم ال ـت ــي ب ــات ــت أشـبــه
بسجون يتعرضون فيها لكل أنواع املمارسات
القاسية ،من قبل الوالدين أو أحدهما.
فــي  30أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول املــاضــي ،قتل
أب ي ــدع ــى م ـح ـمــد ال ـش ـيــخ خ ـم ـيــس م ــن بـلــدة
م ـلــس ش ـم ــال إدل ـ ــب ط ـف ـلــه ال ـ ــذي ل ــم ي ـت ـجــاوز
عامه األول بعدما ضربه بقسوة كبيرة .وحذا
حذوه عنصر في الجيش الوطني يدعى ثائر
الـحـلـبــي قـضــى عـلــى طـفــل زوج ـتــه فــي مدينة
عفرين شمال حلب .واعتقلت الشرطة املحلية
الشخصني .وفــي  9سبتمبر /أيلول املاضي،
ّ
تعرض الطفل يمان الــذي لم يتجاوز الثالثة
من العمر لتعنيف على يد زوج والدته املدعو
حـمــود خــالــد مـنــدو ،ونـقــل إلــى مستشفى في
مدينة الدانا شمال إدلب ،حيث عالجه األطباء
مــن إصــابــة بكسر فــي الـفـخــذ ونــزيــف داخـلــي
وحـ ـ ـ ــروق وآثـ ـ ـ ــار عـ ــض ن ـت ـج ــت مـ ــن الـ ـض ــرب،
واس ـت ــأص ـل ــوا ال ـط ـح ــال م ــن ج ـس ـمــه .وت ــراف ــق
ذلك مع نشر صور وتسجيالت ألطفال جرى
تعنفيهم على وسائل التواصل االجتماعي،
منهم الطفل أسامة البالغ عامًا وأربعة أشهر
الذي أظهر شريط فيديو تداوله ناشطون في
 4سبتمبر /أيلول  2020إصابته بكدمات في
وجـهــه وجـسـمــه بسبب ضــرب أمــه ه ــزار عبد
ال ــرزاق التي تسكن فــي بلدة أطمة لــه .وجــرى
عرض لقطات لطفلة تدعى نهلة عصام عثمان
( 5أعوام) توفيت في مخيم ببلدة كللي شمال
إدلب في  5مايو /أيار املاضي بتأثير تقييد
والدها لها بقفص وسالسل ،ومعاناتها من
م ــرض ج ـل ــدي .وف ــي مــواج ـهــة ه ــذه ال ـح ــاالت،
تـ ـح ــاول م ــراك ــز ل ـل ــدع ــم ال ـن ـف ـســي وم ـن ـظ ـمــات
إنسانية في مناطق محافظتي إدلــب وحلب
معالجة أطـفــال تعرضوا للتعنيف ،وأحدها
منظمة «سيما» التي تشرف بحسب املسؤول
التقني عـلــى لجنة حـمــايــة الـطـفــل فيها عــاء
ال ـش ـيــخ ح ـســن ع ـلــى نـسـبــة  20ف ــي امل ــائ ــة من
إجمالي الحاالت التي تعرضت لعنف أسري
في املنطقة ،علمًا أن أكثر من نصفها «عالية
ال ـخ ـط ــورة» بـحـســب ق ــول ــه .وي ــوض ــح الـشـيــخ
ح ـس ــن ،اس ـت ـن ــادًا إل ــى م ــاح ـظــات وت ـق ــدي ــرات
استخدمت فيها فــرق املنظمة أدوات علمية
وأس ــال ـي ــب دق ـي ـق ــة ،أن ن ـس ـبــة ح ـ ــاالت الـعـنــف
التي لم تلحق ضررًا جسيمًا باألطفال تناهز
 60فــي املــائــة لــدى أســر تعيش فــي مخيمات،
و 40فــي املــائــة لــدى تلك الـتــي تمكث فــي مدن
وبلدات ،أكانت مضيفة أم نازحة .أما حاالت
العنف التي تسببت في ضرر في أحد أعضاء

تبلّغ أهالي منطقتي
المرج وعزبة النخل
شرقي القاهرة ،بشكل
غير رسمي ،البدء بإزالة
منازلهم خالل أسابيع
قليلة ،األمر الذي
دفعهم إلى االعتراض
القاهرة ـ العربي الجديد

ضحايا أطفال
في الشمال
السوري

ج ـســم ال ـط ـفــل فـتـبـلــغ  10ف ــي امل ــائ ــة ل ــدى أســر
املخيمات ،و 5في املائة لدى تلك التي تتواجد
ف ــي ب ـي ـئــات أك ـث ــر اسـ ـتـ ـق ــرارًا .وي ـق ــول الـشـيــخ
حسن لـ «العربي الجديد»« :لوحظ في الفترة
األخيرة تزايد البالغات عن حــاالت التعنيف
مرتفعة الخطورة مقارنة باألشهر السابقة،
والتي بلغت حد الوفاة وتهديد حياة أطفال
مـ ــن خـ ـ ــال م ـ ـمـ ــارسـ ــات ت ـق ـي ـي ــده ــم ب ـســاســل
وح ـب ـس ـهــم ف ـت ــرة زم ـن ـيــة وت ـعــري ـض ـهــم لـحــرق
ومحاولة خنقهم ،واستهدافهم بضرب مبرح
ب ــأدوات مثل عصا فــي ال ــرأس وأمــاكــن أخــرى
ً
في الجسم ،ما استدعى تدخال طبيًا» .ويعزو
أسـبــاب تــزايــد العنف ضــد األطـفــال إلــى الفقر
وال ـنــزوح املـتـكــرر والـقــاســي ،وانـفـصــال األســر
عــن محيطها واف ـت ـقــارهــا إل ــى ال ــدع ــم ،وكــذلــك
إلــى قلة فــرص العمل والبطالة املنتشرة في
مقابل عدم توافر إمكانات تلبية االحتياجات
الـكـبـيــرة وس ــط ال ـغــاء ،والـتـغـ ّـيــر ال ـجــذري في
نـمــط الـحـيــاة ،خـصــوصــا ضـمــن العشوائيات
أو املـخـيـمــات ال ـتــي ال تــراعــي مـعــايـيــر توفير
األمان والراحة ،وإلى أسباب أخرى مجتمعية
وأس ــري ــة .وي ــذك ــر ال ـش ـيــخ ح ـســن أن أســالـيــب
تعنيف األه ــل املـتـكــرر لــأطـفــال عـبــر ضربهم
ّ
بتغير سلوك أطفالهم في تحركاتهم
ترتبط
املـتـكــررة وغير املنضبطة ،وعــدم قــدرة هــؤالء

األهــل على معالجتها إال بممارسات قاسية،
في حني يالحظ تراجع ظاهرة التعنيف ضد
األطفال في املدارس بعد متابعة مسؤولني في
أجـهــزة الحماية ع ــددًا منها ،ووج ــود حــاالت
تعنيف ألطفال عاملني.
مع أسر وأطفال

ُي ّ
عدد الشيخ حسن إجراءات استجابة منظمة
«سيما» لحاالت تعنيف األطفال بأنها تشمل
م ـت ــاب ـع ــة الـ ــوضـ ــع ال ـص ـح ــي ل ــأطـ ـف ــال ف ـ ــورًا،
ومحاولة تأمني بيئة آمنة مؤقتة للطفل في
ح ــال تـبــن تـسـبــب الـعــائـلــة أو أح ــد الــوالــديــن
بالضرر ،وكذلك التعاون مع مقدمي الرعاية
في األسرة لوضع خطة ألمن وسالمة األطفال
أو نيل تعهد بـعــدم الـتـعـ ّـرض لـهــم ،ومتابعة
االح ـت ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة ل ــأط ـف ــال واألسـ ــر
معًا فــي حــال نتج العنف مــن ضغط الوضع
امل ــادي الـسـيــئ ،والـبـحــث عــن بــدائــل لتحسني
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ل ــأس ــرة ك ــي تستطيع
ت ـج ــاوز أع ـب ــاء ال ـح ـيــاة ،والـتـفـكـيــر ف ــي بــدائــل
ّ
إي ـجــاب ـيــة لـلـتـكـ ّـيــف ال ـن ـف ـســي وال ـت ـخــلــص من
ضغوط الظروف املعيشية من دون تفريغها
فــي تعنيف األط ـف ــال .وب ــن اإلج ـ ــراءات أيضًا
التعاون مع األسر على رفع مستوى التوعية
من خطورة األساليب املتبعة في التعامل مع
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األطفال والعمل إليجاد بدائل تمهد العتماد
أســالـيــب إيجابية فــي الـتــربـيــة ،والـتـكـ ّـيــف مع
الوضع املعيشي عبر جلسات متعددة تراعي
خ ـصــوص ـيــة ك ــل ح ــال ــة .ك ـم ــا ت ـه ـتــم «س ـي ـمــا»
بالعمل مع األطفال لبناء عالقات آمنة بينهم
وبني أهلهم ،وتحسني عافيتهم النفسية عبر
تقديم جلسات موجهة ضمن خدمات الحماية
تساعد في دمجهم في شكل إيجابي بأسرهم
ومحيطهم ،وإكساب األسر أساليب ومهارات
بديلة عن التعنيف ،وإخضاع األطفال لبرامج
ُ
دع ـ ــم ن ـف ـس ــي م ــوج ــه تـ ـس ــاع ــده ــم فـ ــي ت ـقــديــر
ّ
شخصياتهم ،وتعلمهم مهارات حياتية تعزز
ّ
تفاعلهم اإليجابي مع محيطهم ،وتخلصهم
تدريجيًا من السلوكيات غير الصحية التي
اعتادوا عليها سابقًا.
في المستشفى

من جهته ،يشير الطبيب الجراح عايد عسكر
في حديثه لـ«العربي الجديد» إلــى أنــه عاين
في مستشفى باب الهوى شمال إدلب حاالت
ً
تطلبت عمال جراحيًا ،مثل إصابات بنزيف أو
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النسبة المئوية لحاالت العنف التي
ألحقت أذى بأطفال يعيشون في
مخيمات الشمال السوري

مشاكل أخــرى بسبب الضرب ،وأحدها لطفل
يـتـيــم أص ـيــب ب ــرض ــوض م ــن عـنــف وتـعــذيــب،
وتعافى بعد العالج .ويقول« :أحيلت حاالت
خطرة إلى قسم العناية املركزة في املستشفى،
بينها للطفلة رهــف سبعاوي البالغة  11من
الـعـمــر وال ـتــي نقلت فــي وض ــع سـيــئ ج ـدًا في
 12مايو /أيار املاضي ،بعدما أصابها ضرب
والدها الشديد بقصور في الكلى ،علمًا أنها
تعيش في مخيم بقرية قاح شمال إدلب .كما
أخـضـعـنــا طـفـلــة لـسـلـسـلــة عـمـلـيــات جــراحـيــة
خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،من
دون أن ننجح في إنقاذها ،إذ توفيت بتأثير
ّ
العنف الــذي تعرضت لــه وعــطــل عمل أعضاء
في جسمها بينها الكبد والطحال .وال يخفي
عسكر ظـهــور أدل ــة على تـعــرض أطـفــال تحت
سن العاشرة لعنف جنسي ،معظمهم مهملون
ويتجولون فــي ال ـشــوارع ،وتعيش عائالتهم
في خيم مهترئة ،و«قد تابعت حاالت العتداء
جـنـســي تـسـبــب ف ــي آثـ ــار ،أح ــده ــا لـطـفــل لــديــه
هبوط في الشرج ،وطفلة في الثالثة من العمر
أظهرت التحاليل وجود سائل منوي» .ويرى
ع ـس ـكــر أن «حـ ـ ــاالت ال ـع ـنــف األسـ ـ ــري تنتشر
خـصــوصــا ب ــن املـقـيـمــن ف ــي املـخـيـمــات الـتــي
تفتقر إلى مقومات الحياة ،وال تزورها لجان
طبية أو للتنمية الـبـشــريــة ،مــا يجعل بعض
اآلب ــاء يستبيحون حـيــاة أطفالهم بوحشية،
كـ ّ
ـرد فـعــل عـلــى الـفـقــر وال ـج ـهــل وآثـ ــار الـحــرب
املندلعة في سورية .ويرجح أن الحاالت التي
تـنـقــل إل ــى مستشفيات أو تـلــك ال ـتــي ت ـتــداول
وســائــل اإلع ــام أخـبــارهــا ،أقــل بكثير مــن تلك
غـيــر امل ـع ـلــومــة» .وي ــدع ــو عـسـكــر إل ــى «إط ــاق
ح ـم ــات مل ـس ــاع ــدة ال ـف ـق ــراء ف ــي ش ـكــل دوري،
وإح ـصــاء عــددهــم وزيــارتـهــم وتفقد أحوالهم
مع االهتمام ببث الوعي ونشر العلم بينهم،
ُ
علمًا أن فقراء كثرًا ال يملكون هاتفًا يسمح لهم
بالقراءة .وقد تتدهور األوضاع بالنسبة إلى
األجيال القادمة في ظل فقدان فرص التعليم».

التربية اإليجابية وليس الضرب

يـ ـ ـش ـ ــرح املـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ـ ــي الـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـن ـف ـس ــي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ــري ــف إدلـ ـ ـ ــب ،ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر
ال ـيــوســف ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ب ــأن النتائج
ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـ ـضـ ــرب األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ت ـش ـم ــل زي ـ ـ ــادة
احتماالت إصابتهم بمشاكل عقلية ونفسية
بـسـبــب تــأث ـيــره عـلــى نـمــو أدم ـغ ـت ـهــم ،وتــدنــي
مستوى احترامهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم،
وت ـعــريــض سـلــوكـهــم لـخـطــر االنـ ـح ــراف نحو
اإلجرام ،وإمكان مواجهتهم انتهاكات جسدية
ّ
وتحرش في املستقبل.
ويـ ـش ــدد ع ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة م ـعــال ـجــة امل ـفــاه ـيــم
امل ـغ ـل ــوط ــة ل ـ ــدى اآلب ـ ـ ــاء الـ ـت ــي ت ـص ــف الـعـنــف
امل ـس ـت ـخ ــدم ض ــد أط ـف ــال ـه ــم ب ــأن ــه ح ـ ــزم ،وه ــو
مـ ــا اعـ ـت ــدن ــا ع ـل ـي ــه فـ ــي م ـج ـت ـم ـع ـنــا .ف ــال ـح ــزم
الحقيقي يعني وضع حدود وقواعد واضحة
وااللـ ـت ــزام ب ـهــا ،ألن أســال ـيــب تــربـيــة األط ـفــال
ّ
الفعالة تتطلب املوازنة بني القواعد األسرية
املوضوعة ووسائل االلتزام بها وبني إظهار
الـحــب والـعـطــف ولـيــس الـقـســوة فــي التعامل.
ُ
وفي النهاية تركز التربية اإليجابية على بناء
عــاقــة صحية قــويــة بــن األط ـفــال والــوالــديــن
ً
وتـ ـق ـ ّـدم ح ـل ــوال لـلـمـشــاكــل ال ـيــوم ـيــة املــرتـبـطــة
بتربيتهم ،والـتـحــديــات الـخــاصــة بسلوكهم،
بــاع ـت ـمــاد أس ــال ـي ــب م ــدروس ــة ت ـخ ــرج أفـضــل
م ــا ف ــي ج ـع ـبــة األط ـ ـفـ ــال وامل ــراهـ ـق ــن ،وت ــرك ــز
على تنشئتهم مــن خــال التواصل مــع األهــل
واالستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم».
ويتحدث اليوسف عن تزايد تعنيف األبوين
لألطفال خالل سنوات الحرب التي أفضت إلى
ضغوط نفسية شديدة واضطرابات متعددة
أقلها االكـتـئــاب والقلق وال ـخــوف ،و«األطـفــال
هــم الحلقة األض ـعــف فــي تـحـ ّـمــل ه ــذا الــواقــع،
لكنهم يـتـعـ َّـرضــون لعنف شــديــد مــن أســرهــم
التي يعاني أفرادها من ضغوط نفسية».
ويرى أن «التواصل بني أرباب األسر واألطفال
يكاد أن يكون معدومًا أحيانًا ،ما يتسبب في

تحاول منظمات
إنسانية معالجة أطفال
تعرضوا للتعنيف
يتع ّرض األطفال لعنف
شديد من أسرهم التي
تعاني من ضغوط

استخدام العنف ضدهم حتى لكبت طاقاتهم
التي تحتاج إلى تفريغ بكل أشكال اللعب .كما
أن بعضهم ال يرون إال وسيلة الضرب للعقاب
لدى حدوث خطأ».
يضيف« :يخلق ان ـعــدام الـتــواصــل والـحــوار
بـ ــن مـ ـك ــون ــات األسـ ـ ـ ــرة تـ ـب ــاعـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا فــي
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،وعـ ــدم ت ـفـ ّـهــم الحـتـيــاجــات
األط ـ ـفـ ــال ومـ ـش ــاع ــره ــم ،ع ـل ـمــا أنـ ــه ال يـمـكــن
استبعاد التأثيرات السلبية لحاالت الطالق
وتفكك األسر من خالل انفصال األطفال عن
أمهاتهم وفـقــدانـهــم للحنان إثــر زواج األب
مــن ام ــرأة ثانية قــد ال تتقبلهم مــا يجعلها
ت ـح ـ ّـرض األب عـلــى أط ـفــالــه ال ــذي يستخدم
العنف ضــدهــم ،أو مــن خــال فـقــدان األطفال
آلبــائ ـهــم ووج ـ ــود أزواج ألم ـهــات ـهــم .أي ـضــا،
ّ
تتحمل أمـهــات خصوصًا األرام ــل أعباء
قــد
تربية األطفال ،ما يعرضهن لضغط نفسي
فيلجأن إل ــى الـعـنــف ضــد أطـفــالـهــن .كـمــا أن
الـتــأخــر ال ــدراس ــي لـبـعــض األط ـف ــال وضعف
بعض مقدمي
تحصيلهم العلمي يــدفـعــان
َّ
الرعاية إلى ضربهم العتقادهم بأنه وسيلة
لجعلهم يتقدمون في الدراسة».

تزامنًا مع تنفيذ محافظة القاهرة حملة
إزاالت م ــوس ـع ــة ل ـل ـع ـق ــارات ف ــي ش ــارع
حسني كامل سليم الرئيسي في منطقة
أملاظة في حي مصر الجديدة (أحد أحياء
العاصمة القاهرة) ،وإعــام السكان في
الحيني السادس والسابع بمدينة نصر
في القاهرة ،بإزالة منازلهم املعروفة بـ
«البلوكات» ،وبناء أبراج جديدة محلها
ض ـمــن مـخـطــط لـتـطــويــر امل ـن ـط ـقــة ،حــان
دور أهالي منطقتي املرج وعزبة النخل
شرقي العاصمة القاهرة ،الذين تبلغوا
بشكل غـيــر رسـمــي مــن املـحــافـظــة الـبــدء
في أعمال إزالــة منازلهم خــال أسابيع
قليلة.
ويـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـصـ ــدر م ـط ـل ــع ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
القاهرة لـ «العربي الجديد» إن اإلزاالت
امل ـقــررة سـتـطــاول عـشــرات الـعـقــارات في
مـنـطـقـتــي املـ ــرج وع ــزب ــة ال ـن ـخــل ،املـطـلــة
على شوارع الشيخ منصور والتروللي
وت ــرع ــة الـجـبــل (غ ــرب الـسـكــة ال ـحــديــد)،
ومــؤس ـســة ال ــزك ــاة ،وال ـش ـه ـيــد ،ومـحـمــد
ن ـج ـيــب ،وع ـبــدال ـلــه رف ــاع ــي ،واملـ ـش ــروع،
من أجــل البدء في إنشاء محور مــروري
جــديــد يــربــط بــن منطقة امل ــرج ومـيــدان
رمـسـيــس فــي وس ــط ال ـقــاهــرة ،بـمـحــاذاة
مسار الخط األول من مترو األنفاق.
ّ
ي ـض ـيــف أن ح ــي امل ـ ــرج سـيـشـهــد خــال
أيــام البدء في تنفيذ مخطط تطويري،
يتضمن الــرصــف والـتــوسـعــة واإلنـ ــارة،
وفي مقدمتها ترعة الجبل بدءًا من حي
املطرية وحتى الطريق الدائري ،والشيخ
منصور من سور املحطة الغربي وحتى
ش ـ ــارع ال ـش ـه ـي ــد ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن خـطــة
ال ـت ـطــويــر ت ـش ـمــل إزالـ ـ ــة ك ــوب ــري محمد
ن ـج ـيــب ف ــي امل ـ ــرج وع ـ ــدد م ــن ال ـع ـق ــارات
املجاورة له.
وي ـك ـش ــف أن ـ ــه مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر ه ـ ــدم ال ـق ـصــر
التاريخي لألميرة نعمة الله توفيق ابنة
الخديوي توفيق ،وحفيدة محمد علي
باشا ،الذي يمتد على مساحة كبيرة في
املرج تبلغ  16فدانًا تقريبًا ،وكان ضمن
اس ـتــراحــات الــرئـيـســن الــراح ـلــن جمال
عـبــد الـنــاصــر وأنـ ــور الـ ـس ــادات ،ومنفى
ل ـل ــرئ ـي ــس م ـح ـم ــد ن ـج ـي ــب بـ ـع ــد ف ــرض
اإلقامة الجبرية عليه عام  ،1954إال أنه
«تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر
تعرضه للنهب والهدم والحرق مرتني»،
بحسب املصدر.
وأرس ـ ــل أه ــال ــي شـ ــارع الـشـيــخ مـنـصــور
ب ـع ــزب ــة ال ـن ـخ ــل اس ـت ـغ ــاث ــة إل ـ ــى رئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي،
أشـ ـ ـ ــاروا ف ـي ـهــا إلـ ــى أن «ال ـ ـشـ ــارع يـبـلــغ
عــرضــه حــوالــي  8أم ـت ــار ،وال يـشـهــد أي
نوع من الكثافة املرورية .إال أن السكان
ف ــوجـ ـئ ــوا ب ــوض ــع م ــوظ ـف ــي حـ ــي املـ ــرج
ع ــام ــات خـ ـض ــراء ع ـلــى عـ ــدد ك ـب ـيــر من
العمارات في الـشــارع» .أضــاف األهالي:
«ب ـعــد سـ ــؤال امل ــوظ ـف ــن ،عـلـمـنــا أن حي
املرج وضع عالمات على املرحلة األولى
م ــن ال ـع ـم ــارات امل ـق ــرر إزال ـت ـهــا لتوسعة
الشارع ،وخدمة املناطق املحيطة بعزبة
ال ـن ـخــل .وعـلـمـنــا بـعــدهــا أن ال ـه ــدف من
اإلزاالت إنشاء محور جديد هو املــرج -
رمسيس ،ما يعني إزالة كل العقارات في
خط التنظيم للمنفعة العامة ،وتعويض
األهالي على امتداد الشارع».
التأكد
«حاولنا
وتابعوا في االستغاثة:
ُ
من قرار اإلزالة ،ألن العمارات التي نقيم
فيها مــرخـصــة .وحـتــى ال ـع ـمــارات التي

كانت غير ُمرخصة تــم التصالح فيها،
وسـ ـ ــدد األهـ ــالـ ــي م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة ك ـب ـيــرة
ف ــي امل ـقــابــل .واملـشـكـلــة أن املــوظ ـفــن في
ال ـح ــي ردوا عـلـيـنــا ب ــأن ــه سـيـتــم صــرف
تعويضات مالية لنا .وباالستعالم عن
قيمتها ،وجــدنــا أنـهــا لــن تـســاعــدنــا في
الحصول على مسكن مالئم».
وف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،س ــأل أه ــال ــي منطقة
عـ ــزبـ ــة الـ ـنـ ـخ ــل عـ ـل ــى ص ـف ـح ـت ـه ــم ع ـلــى
«فيسبوك»« :مــا هو سر هــذه العالمات
على املنازل؟ يتساءل الكثير من سكان
الشيخ منصور بعزبة الـنـخــل ،وشــارع
عبد الله رفاعي ،وشوارع أخرى في حي
املــرج عن سر وضع هذه العالمات على
ُ
بـيــوتـهــم؟ ول ــم تـعـلــن أي جـهــة مـســؤولــة
حتى اآلن عن أصل هذه العالمات ،وماذا
تعني؟!».
وعلق أحد السكان« :قيل لنا إن البيوت
ال ـ ـتـ ــي ع ـل ـي ـه ــا عـ ــامـ ــة خـ ـ ـض ـ ــراء سـي ـتــم
إزالتها نهائيًا .أمــا املـنــازل التي عليها
عــامــة ح ـمــراء ،ومـكـتــوب تحتها رقــم ،4
فـسـيـتــم أخ ــذ  4أم ـت ــار مـنـهــا ف ـقــط .وأن ــا
أح ــد املـتـضــرريــن مــن ه ــذا لــأســف» .من
جهتها ،نشرت صفحة «خدمات املرج»
على موقع «فيسبوك» خريطة بأسماء
الشوارع التي ستشهد إزاالت للعقارات
فيها بمنطقة املرج.
وكان وزير النقل املصري كامل الوزير،
قــد ق ــال عـلــى هــامــش جــولــة تـفـقــديــة في
 16أغـسـطــس /آب املــاضــي ،إن الرئيس
عبد الفتاح السيسي أمر بالبدء الفوري

في تنفيذ محور املــرج  -رمسيس ،بعد
اعـتـمــاد مـســار امل ـحــور مــن قـبــل الـقـيــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وإزال ـ ــة ال ـع ـق ــارات ال ــازم ــة
للمنفعة العامة مع تعويض قاطنيها،
بذريعة تسهيل حركة وصول املواطنني
إل ــى الـطــريــق ال ــدائ ــري ،نـظـرًا ملــا تشهده
هذه املناطق من كثافات سكانية عالية.
ً
وأقر مجلس النواب تعديال على قانون
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في
 24أغـسـطــس /آب  ،2020يقضي بمنح
رئيس الجمهورية أو من يفوضه ،سلطة
تقرير املنفعة الـعــامــة ،تسريعًا لوتيرة
إجراءات نزع امللكية من املواطنني بشكل
جـبــري ،لالنتهاء مــن مشاريع الطرقات
والـجـســور الـجــاري تنفيذها فــي بعض
امل ـح ــاف ـظ ــات .وم ـن ــح امل ـحــافــظ املـخـتــص
سـ ـلـ ـط ــة إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء
املــؤقــت عـلــى بـعــض ال ـع ـقــارات اململوكة
للمواطنني في حاالت الضرورة.
وأزالت مصر مئات من العقارات املأهولة
ب ــال ـس ـك ــان مـ ــن أج ـ ــل ت ــوس ـع ــة ال ـط ــري ــق
الـ ــدائـ ــري الـ ـ ــذي ي ــرب ــط ب ــن م ـحــاف ـظــات
القاهرة والجيزة والقليوبية ،في مقابل
منح املواطنني تعويضات هزيلة تبلغ
 40أل ـ ــف ج ـن ـيــه ل ـل ـغــرفــة ال ـ ــواح ـ ــدة ،مــع
اعتبار صالة االستقبال واملطبخ غرفة
واحــدة ،أي ما يصل إلى  160ألف جنيه
عــن الــوحــدة السكنية املـكــونــة مــن ثالث
غــرف ،وهــو مــا ال يتجاوز نسبة  30في
امل ــائ ــة م ــن س ـعــر ال ــوح ــدة ال ـس ــوق ــي في
أفضل األحوال.

أجبرت على الخروج من منزلها (محمود الشاهد)Getty /

خالل إحدى عمليات الهدم (محمد الشاهد /فرانس برس)

روسيا :مشروع قانون ينظم منح الجنسية وسحبها
يهدف مشروع قانون
الجنسية الروسية إلى
توسيع فئات األجانب
الذين يستطيعون
االستفادة من اإلجراءات
المبسطة للحصول على
ّ
الجنسية ،في محاولة
لسد الفجوة ما بين
ّ
الوفيات والوالدات في
البالد ،وغير ذلك
 7.3ماليين شخص حصلوا
على الجنسية الروسية
منذ عام ( 2002سيرغي
سافوستيانوف)Getty /

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد انتهاء عطلة عيد امليالد ورأس السنة في
روسيا انطلقت في مجلس الــدومــا (الـنــواب)
الروسي الجولة الربيعية التي تشمل مناقشة
مشروع قانون الجنسية الروسية الذي أحاله
الرئيس الروسي فالديمير بوتني إلى البرملان
ّ
فــي األي ــام األخ ـيــرة مــن ال ـعــام املــاضــي ،ليحل
محل قانون الجنسية الصادر في عام ،2002
أي قبل َ
عقدين من الزمن.
ويـ ـ ّ
ـوسـ ــع م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد ف ـئــات
األج ــان ــب الــذيــن يستطيعون االس ـت ـفــادة من
اإلج ــراءات ّ
املبسطة للحصول على الجنسية
الــروسـيــة .وتشمل الفئات الـجــديــدة مواطني
االت ـحــاد السوفييتي الـســابــق مــن املــولــوديــن
أو املـقـيـمــن عـلــى أراضـ ــي جـمـهــوريــة روسـيــا
ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة وأب ـ ـنـ ــاء هـ ــم ،وامل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
بــرنــامــج عـ ــودة امل ـغ ـتــربــن ،وذوي املــواطـنــن
الـ ــروس ،وحـمـلــة ال ـش ـهــادات العليا الــروسـيــة
بدرجة االمتياز ،وأزواج وزوج ــات املواطنني

الروس في حال وجود طفل مشترك ،وغيرهم.
ويـتــرك مـشــروع القانون للرئيس صالحيات
استثنائية ملنح الجنسية الروسية للمحاربني
ال ـقــدامــى فــي ال ـحــرب ّالـعــاملـيــة الـثــانـيــة (1939
  ،)1945ول ـلــذيــن حــق ـقــوا إنـ ـج ــازات خــاصــةلروسيا ،وأصـحــاب الكفاءة .من جهة أخــرى،
ّ
ينظم مشروع القانون الجديد إجــراء سحب
الجنسية الروسية من مرتكبي جرائم بالغة
ال ـخ ـط ــورة «ض ـ ـ ّـد الـ ــدولـ ــة» وج ــرائ ــم متعلقة
ّ
ّ
باملخدرات ،لتحل محل إجراء إلغاء قرار منح
الجنسية املعمول به حاليًا.
وفي هذا اإلطار ،يرى عضو مجلس العالقات
بني القوميات التابع للرئاسة الروسية بوغدان
ّ
بيزبالكو أن «القانون الجديد سوف يساعد
روسـيــا على تحسني الــوضــع الــديـمــوغــرافــي،
عن طريق جذب ماليني األشخاص الناطقني
بــالــروس ـيــة م ــن ال ـج ـم ـهــوريــات الـســوفـيـيـتـيــة
السابقة .ويقول بيزبالكو لـ«العربي الجديد»:
«س ــوف يـنــدمــج ه ــؤالء فــي املجتمع بسهولة
وســوف ي ـ ّ
ـؤدون الخدمة في الجيش ،وسوف

سحب الجنسية يشمل
مرتكبي جرائم بالغة
«ضد الدولة»
الخطورة
ّ
القانون الجديد سوف
يساعد روسيا على تحسين
الوضع الديموغرافي
ّ
يلتحقون بسوق العمل ،علمًا أن روسيا تملك
مـســاحــات شاسعة مــن األراض ــي تحتاج إلى
استثمارها».
ّ
ويشير بيزبالكو إلى أن «تطبيق برامج منح
ال ـج ـن ـس ـيــة غ ـيــر م ـح ـصــور ب ــروس ـي ــا ،ب ــل هــو
معتمد عـلــى نـطــاق واس ــع فــي أملــانـيــا واملـجــر

ورومانيا ،وحتى في جمهوريات سوفييتية
س ــاب ـق ــة ،م ـثــل ك ــازاخ ـس ـت ــان ،ال ـت ــي خـ ّـصـصــت
مـنــاطــق فــي شـمــالــي ال ـبــاد إلس ـكــان األجــانــب
من أصول كازاخية .في املقابلّ ،
يتم التضييق
ع ـل ــى ال ـس ـك ــان امل ـح ـل ـيــن م ــن أص ـ ــول روس ـي ــة
ف ــي كــازاخ ـس ـتــان ،وال ـبــال ـغــة نـسـبـتـهــم  15في
املــائــة ،والــذيــن قــد ُي ـبــدون اهتمامًا باالنتقال
إلــى روسـيــا والـحـصــول على جنسيتها بعد
تسهيل اإلجراءات».
وي ـ ـت ـ ـخـ ــوف أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـج ــالـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة فــي
كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان م ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة ت ـه ـم ـي ـش ـه ــم ب ـعــد
االضطرابات التي شهدتها هــذه الجمهورية
ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي آسـ ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى م ـط ـل ــع ال ـع ــام
الجاري ،وما ترتب عليها من تغيير الحكومة
وت ـع ـيــن املـ ـ ــدون امل ـن ــاه ــض ل ــروس ـي ــا ،عسكر
عمروف ،وزيرًا لإلعالم ،وسط عمل السلطات
على مغازلة القوميني .وحول مدى مشروعية
إجراء سحب الجنسية الروسية بعد منحها،
ّ
ي ـق ــول بـيــزبــالـكــو إن «م ـف ـهــوم ال ـجــري ـمــة ضد
ال ــدول ــة ض ـبــابــي وي ـح ـتــاج إل ــى تــوضـيـحــات،

ّ
مـنـهــا اك ـت ـشــاف ان ـت ـمـّـاء امل ـجــنــس ّإل ــى حــركــة
راديكالية» ،ويشرح أنه «عندما نفذ قرغيزي
ح ــاص ــل ع ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة ال ــروسـ ـي ــة هـجــومــا
انتحاريًا في مترو سانت بطرسبورغ في عام
 ،2017على سبيل املثال ،كان مشروع القانون
الجديد يتيح سحب الجنسية منه فــي حال
ّ
بقائه على قيد الحياة .لكن القانون املعمول
بــه حاليًا ،يوجب إثـبــات وقــوع مخالفات في
أث ـن ــاء ح ـصــولــه ع ـلــى ال ـج ـن ـس ـيــة» .ول ــم ُيـحــل
م ـش ــروع ال ـقــانــون ال ـجــديــد إل ــى ال ـبــرملــان قبل
انتهاء السنة املاضية صدفة ،بل يندرج ذلك
ضمن رؤيــة سياسات الهجرة ألعــوام - 2019
ّ
املحدثة
 2025والتي اقتضت وضع اإلجراءات
وق ــواع ــد الـحـصــول عـلــى الـجـنـسـيــة الــروسـيــة
وسـحـبـهــا ق ـبــل ن ـهــايــة ع ــام  .2021وجـ ــاء في
ّ
املذكرة التوضيحية ملشروع القانون أن أكثر
شخص حصلوا على الجنسية
من  7.3ماليني ّ
الروسية منذ تبني قانون الجنسية السابق
في عام  ،2002فيما تستهدف أحكام القانون
ال ـجــديــد «م ـنــح الـجـنـسـيــة ال ــروس ـي ــة لــأفــراد

املقيمني في روسيا والقادرين على االنضمام
إلى منظومة العالقات االجتماعية اإليجابية
ّ
التحول إلى أفراد متكاملني مع املجتمع
وعلى
ّ
الــروســي» .وسعيًا منها إلــى سـّـد الفجوة ما
ب ــن الــوف ـيــات وال ـ ـ ــوالدات ،و ّتـجــنـبــا لـلـتــراجــع
الكارثي في عــدد السكان ،كثفت روسيا على
م ــدى ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ج ـهــودهــا لتسهيل
إج ـ ـ ــراءات ح ـص ــول األج ــان ــب ع ـلــى الـجـنـسـيــة
الروسية للشرائح األكثر اندماجًا في املجتمع
الروسي ،ومن بني هذه التسهيالت إعفاؤهم
اإلق ــام ــة ال ــازم ــة ف ــي داخ ــل
م ــن شـ ــروط ف ـتــرة ّ
روس ـيــا وإث ـبــات تــوفــر مـصــدر دخ ــل مـشــروع،
إلى جانب إلغاء شرط التخلي عن جنسيتهم
األصـلـيــة وغـيــر ذل ــك .وحـتــى اآلن ،كــان سكان
ّ
(تضم مقاطعتي دونيتسك
منطقة دونباس
ولوغانسك) ،الواقعة شرقي أوكرانيا واملوالية
ل ــروس ـي ــا ،ه ــم األكـ ـث ــر اس ـت ـف ــادة م ــن تـسـهـيــل
إج ــراءات منح الجنسية الــروسـيــة ،إذ حصل
أكـثــر مــن  700ألــف منهم على هــذه الجنسية
منذ تسهيل اإلجراءات في عام .2019
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مجتمع فالش

وسط مدينة
تورونتو الكندية

MEDIA

أخبار

حكمت محكمة االستئناف
في باريس على «تويتر» بالكشف
عن تفاصيل ما تفعله للتصدي
لخطاب الكراهية عبر اإلنترنت
في فرنسا .ويوفر القرار ذخيرة
للناشطين الذين يريدون ضوابط
أكثر صرامة لمنع انتشار المحتوى
العنصري والتمييزي.

رفعت السلطات التركية
الحظر عن عدد من وسائل
اإلعالم السعودية واإلماراتية،
بعدما كان رئيس البالد رجب طيب
أردوغان أعلن عن نيته زيارة البلدين
في فبراير/شباط المقبل ،بينها
«وكالة األنباء السعودية» و«وكالة
أنباء اإلمارات» الرسمية.

أثارت تصريحات المستشارة
الخاصة لرئاسة النظام السوري،
لونا الشبل ،غضب السوريين على
مواقع التواصل ،إذ اتهموها
بالمواظبة على نشر الشعارات الكاذبة
والتعامي المتواصل عما يعانيه
الشعب الذي يذوق الموت على
أنواعه منذ سنوات.
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جددت مسربة البيانات والموظفة
السابقة في «فيسبوك» فرانسيس
هاوغين وآخرون مطالبتهم
الشركة بنشر تقرير طال انتظاره
حول تأثيرها في الهند ،تحديدًا
لجهة انتشار الكراهية ،زاعمين أنها
تتعمد التعتيم على المخاوف بشأن
حقوق اإلنسان.

في مطار مونتريال الدولي

تُكلف القرصنة الشركات واألفراد تريليونات الدوالرات كل عام .ويمتهن القرصنة متسللون أفراد ومجموعات،
تراوحت أهدافهم بين العدالة والمال والشهرة ،ولعبوا دورًا مهمًا في تطور اإلنترنت واألمن السيبراني

أشهر قراصنة اإلنترنت في التاريخ
طريق مقطوعة في تورونتو

كانت الطرقات في الواليات
املتحدة وكندا خير شاهد
على القدرة الفائقة للثلوج
على جعل الحياة في رقاد ،بال حركة
وسط مشهد البساط األبيض الذي
ال يظهر إال معالم خجولة من وجوه
املدن واملناطق وأماكن التجمعات
وممارسة األلعاب والتنزه .تجاوزت
سماكة الثلوج  57سنتيمترًا في والية
أوهايو األميركية و 48سنتيمترًا في
العاصمة الكندية أوتاوا و 29سنتيمترًا
في مدينة تورونتو الكندية أيضًا،
فتحركت آليات فرق الطوارئ للتعامل
مع الحال غير االعتيادية سعيًا إلى
تدارك سلبيات الخروج البطيء من
االحتجاز القسري .وشوهدت أحيانًا
سيارات وآليات تتحدى االنزالقات
املحتمة باستخدام تجهيزات خاصة
ً
للعجالت ،في حني كان االستنفار كامال
ألجهزة الطوارئ في البلدين لتدارك
مشاكل حوادث املرور ،حيث ّ
سجل على
سبيل املثال أكثر من  300حادث سير
خالل يوم واحد في نورث كاروالينا
جنوب شرقي الواليات املتحدة.
وبالطبع لم تكن حركة خطوط
القطارات أفضل ،فتوقفت في انتظار
تغير مشهد الطقس العاصف الذي
ألقى أثقاله على األرض ،وكذلك خطوط
النقل الجوي التي تعطلت مئات من
رحالتها .وداخل املنازل ،كان وقع
الزائر األبيض كبيرًا على األميركيني
والكنديني الذين عانوا من انقطاع
خدمات التيار الكهربائي وشبكات
اإلنترنت وطلبات التوصيل السريع
للمأكوالت والسلع .وتحدثت األرقام
عن انقطاع الكهرباء بالكامل عن نحو
نصف مليون أميركي .هذه كانت حال
أكثر من  80مليون أميركي وكندي
واجهوا الزائر األبيض الذي أوقف كل
شيء لبرهة.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)

لندن ـ العربي الجديد

أميركا وكندا
في رقاد الزائر األبيض

يركض في مونتريال

على الطريق التي تعبر بحيرة وود اليك بين الواليات المتحدة وكندا
مجهز بعجالت
جيب
ّ
ضد االنزالق يج ّر
منزًال خشبيًا في
مينيسوتا

حركة خجولة بمحطة
القطارات في واشنطن

األســبوع املاضــي ،قضــت محكمــة فــي
موسكو بسجن ثمانية قراصنة إلكترونيني
احتياطيــا ملــدة شــهرين ،بنـ ً
ـاء علــى طلــب
واشــنطن تفكيــك واســتهداف مجموعــة
«آر إيفيــل»  REvilللقرصنــة .وقــال جهــاز
األمــن الفيدرالــي فــي بيــان نقلتــه «فرانــس
بــرس» إنــه بعد عمليــة نفذتها أجهزة األمن
الروســية والشــرطة الروســية «لوضــع حــد
لوجــود هــذه املجموعة اإلجرامية املنظمة»،
مضيفــا أن عمليــات بحــث تمــت «بنــاء علــى
طلــب الســلطات األميركيــة املختصــة»
اســتهدفت  14شــخصًا و 25عنوانــا ،مــا
ســمح بضبــط مــا يعــادل  426مليــون روبــل
(نحو  4,8ماليني يورو) و 20سيارة فارهة.
هاجمــت  REvilمــا ال يقــل عــن 360
مؤسســة مقرهــا الواليــات املتحــدة العــام
املاضــي ،وفقــا ملحلــل التهديدات في شــركة
«إمسيســوفت» ،بريــت كالــو .وقــال موقــع
«رانســوم ويــر» البحثــي إن املجموعــة
حققــت أكثــر مــن  11مليــون دوالر العــام
املاضــي ،بمــا فــي ذلــك مــن هجمــات بــارزة
علــى «آســر» و«كوانتــا كومبيوتــر» و«جيه
بــي إس» وغيرهــا .وفــي يوليو/تمــوز مــن
العــام املاضــيّ ،
تعرضــت «كاســيا» ،وهــي
شــركة تكنولوجيــا املعلومــات لهجــوم
ّ
إلكترونــي ببرنامــج فديــة ُيعتقــد أن REvil
تقــف وراءه ،وتأثــرت بــه نحــو  1500شــركة
حــول العالــم .ويعتقــد مكتــب التحقيقــات
الفيدرالــي أن «آر إيفيــل» كانــت أيضــا وراء
هجوم فدية في يونيو/حزيران  2021على
عمــاق معالجــة اللحــوم «جيــه بــي إس»
والــذي انتهــى بدفــع فديــة للمقرصنــن.
وعلى الرغم من نفي موسكو أي مسؤولية
لهــا ،إال أن معظــم هجمــات «برا ُمــج الفدية»
األخيــرة ضــد الواليات املتحدة نســبت إلى
مجموعــات قراصنــة روس أو تنشــط مــن
األراضي الروسية.
وبرامــج الفديــة هــي عمليــات ابتــزاز مــن
خــال تشــفير البيانــات الهامــة الخاصــة
باملســتخدم أو املؤسسة ،بحيث ال يمكنهم
الوصول إلى امللفات أو قواعد البيانات أو
التطبيقــات ،ثــمّ يتــم طلــب فديــة الســتعادة
الوصــول .إال أنهــا ليســت النــوع الوحيــد
ُ
الرائــج مــن القرصنــة .إذ تكلــف القرصنــة
الشــركات واألفــراد تريليونــات الــدوالرات
كل عــام .ويمتهــن القرصنــة متســللون
أفــراد ومجموعــات ،تراوحــت أهدافهــم بــن
العدالة واملال والشهرة ،ولعبوا دورًا مهمًا
في تطور اإلنترنت واألمن السيبراني .وقد
جمعــت شــركة «كاسبيرســكي» الروســية
األمنيــة قائمــة بأكثر هؤالء القراصنة قوة،
وهم كاآلتي:
■ كيفــن ميتنيــك :بــدأ كيفــن ميتنيك مســاره
فــي ســن املراهقة .في عــام  1981وجهت إليه
تهمــة ســرقة كتيبــات الكمبيوتــر مــن شــركة
«باســيفيك بيــل» .فــي عــام  1982اختــرق
قيــادة الدفــاع فــي أميــركا الشــمالية ،وهــو
إنجــاز ألهــم فيلــم  War Gamesعــام .1983
فــي عــام  ،1989اختــرق شــبكة شــركة DEC
الرائــدة فــي تصنيــع أجهــزة الكمبيوتــر فــي
ذلــك الوقــت ،ونســخ برامجهــا .تــم اعتقالــه
الحقــا وإدانتــه وســجنه .وأثنــاء إطــاق
ســراحه املشــروط ،اختــرق أنظمــة البريــد
الصوتي لشركة «باسيفيك بيل».
■ «أنونيمــوس» :ظهــرت «أنونيمــوس» عام
 2003فــي أحــد املنتديــات ،وهــي مجموعــة
وتركــز علــى مفهــوم العدالــة
قليلــة التنظيــم ّ
االجتماعيــة .تعقــب مكتــب التحقيقــات
الفيدرالــي ووكاالت إنفــاذ القانــون األخــرى
بعــض أعضــاء املجموعــة األكثــر نشــاطًا،
لكــن عــدم وجــود أي تسلســل هرمي حقيقي
يجعــل مــن املســتحيل تقريبــا تحديــد هوية
«أنونيموس» ككل أو القضاء عليها.
■ أدريــان المــو :فــي عــام  ،2001اســتخدم
أدريــان المــو الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 20
عامــا ،أداة إدارة محتــوى غيــر محميــة فــي
«ياهــو» لتعديــل مقــال لـ«رويتــرز» وإضافــة

اقتبــاس مزيــف منســوب إلــى املدعــي العــام
األميركــي الســابق ،جــون أشــكروفت .غالبــا
ّ
مــا كان المــو يختــرق األنظمــة ثــم يبلــغ
الصحافــة وضحايــاه .فــي بعــض الحــاالت،
قــد يســاعد فــي تحســن أمــن ضحايــاه
أيضــا .وفــي  2002اختــرق الشــبكة الداخليــة
الخاصــة بجريــدة «نيويــورك تايمــز»،
وأضــاف نفســه إلــى قائمة مصــادر الخبراء،
وبــدأ فــي إجــراء بحــث عن شــخصيات عامة
بــارزة .حصــل المــو علــى لقــب «القرصــان

هجمات الفدية
باتت من األكثر انتشارًا
حول العالم

املشــرد» ،ألنــه فضــل التجــول فــي الشــوارع
مــع حقيبــة ظهر وأمتعة قليلة ،وغالبًا ما ال
يكون لديه عنوان ثابت.
■ ألبرت غونزاليس :كانت بداية غونزاليس
كقائــد مجموعــة مهووســن بالكمبيوتــر
فــي مدرســته الثانويــة فــي ميامــي .أصبــح
فــي النهايــة نشــطًا علــى موقــع التجــارة
اإلجراميــة  Shadowcrew.comواعتبــر أحــد
أقوى املتســللني واملشــرفني .في ســن الثانية
والعشــرين ،ألقــي القبــض علــى غونزاليــس

تراوحت أهداف القراصنة من العدالة إلى المال ()Getty

صعود وهبوط REvil

فــي عــام  2019ظهــرت مجموعــة  ،REvilلكنهــا حققــت
شــهرتها األوســع فــي  2021بعــد أن هاجمــت مــا ال يقــل
عــن  360مؤسســة مقرهــا الواليــات املتحــدة .وREvil
(آر إيفيــل) هــي اختصــار لعبــارة ،Ransomware-Evil
ترجمتهــا الحرفيــة إلــى العربيــة هــي «شــر برامــج الفديــة»،
ُ
وتعــرف بأنهــا واحــدة مــن أكثــر عصابــات برامــج الفديــة
انتشارًا في العالم.
وأظهر تقرير نشرته وزارة الخزانة األميركية أن ما يقرب
من  590مليون دوالر ُدفعت نتيجة هجمات من هذا النوع
في النصف األول من  ،2021في املؤسسات املالية العاملة
في الواليات املتحدة.
لكن املجموعة التي أثارت هاجس املؤسســات والحكومات
اختفــت فجــأة مــن اإلنترنــت فــي صيــف  .2021الحــظ
الخبــراء أن موقعــا إلكترونيــا للدفــع ومدونــة تديرهــا
املجموعة أصبحا غير متاحني فجأة .وعاد اسم املجموعة
بعدها ليطفو على الســطح بعد إعالن الســلطات األميركية

واألوروبيــة عــن شــنها عمليــة أدت إلــى توقيــف ســبعة
أشخاص ،بينهم األوكراني ،ياروسالف فاسينسكي ،أحد
أعضاء املجموعة املحتمل .وأعلنت وزارة الخارجية حينها
عــن مكافــأة قدرهــا  10ماليــن دوالر ألي شــخص يدلــي
بمعلومات تؤدي إلى القبض على أي من قادة «ريفيل».
وبدايــة العــام الجديــد ،أعلنــت روســيا أنها فككــت املجموعة
ً
بعد عملية نفذتها أجهزة األمن والشرطة الروسية ،مؤكدة
«وضــع حــد لوجــود هــذه املجموعــة اإلجراميــة املنظمــة».
وأضافت الســلطات أن عمليات بحث تمت ً
«بناء على طلب
الســلطات األميركيــة املختصــة» اســتهدفت  14شــخصًا
و 25عنوانًا ،ما ســمح بضبط ما يعادل  426مليون روبل
(نحو  4,8ماليني يورو) و 20سيارة فارهة.
وقضت محكمة في موسكو السبت املاضي باإلبقاء على
ثمانيــة أعضــاء مــن املجموعــة محتجزيــن حتــى منتصــف
مارس/آذار .ويواجه املوقوفون عقوبة الســجن حتى ســبع
سنوات في حال إدانتهم.

فــي نيويــورك بتهمــة االحتيــال وســرقة
البيانــات مــن ماليــن حســابات البطاقــات.
ولتجنــب الســجن أصبــح مخب ـرًا ســريًا
وســاعد علــى توجيــه االتهــام إلى العشــرات
من أعضاء .Shadowcrew
■ ماثيــو بيفــان وريتشــارد برايــس:
املتســلالن البريطانيــان اخترقــا شــبكات
عســكرية متعــددة فــي عــام  ،1996بمــا فــي
ذلــك قاعــدة غريفيــس الجويــة ووكالــة نظام
معلومــات الدفــاع ومعهــد البحــوث الذريــة
الكــوري  .KARIواتهــم الثنائــي ببــدء حــرب
عامليــة ثالثــة تقريبــا بعــد أن ّ
دســا أبحــاث
 KARIفي األنظمة العسكرية األميركية.
يدعــي بيفــان أنــه كان يتطلــع فقــط إلثبــات
وجــود أطبــاق طائــرة ،لكــن هــذا النــوع مــن
الهجمات أثبت أن حتى الشبكات العسكرية
معرضة للخطر.
■ جينســون جيمــس أنشــيتا :باســتخدام
سلســلة مــن «الروبوتــات» تمكــن جينســون
جيمــس أنشــيتا مــن اختــراق أكثــر مــن 400
ألف جهاز كمبيوتر في عام ّ .2005
أجر هذه
األجهــزة لشــركات إعالنيــة ّ
وثبــت برامــج
ً
الروبوت أو البرامج اإلعالنية مباشرة على
أنظمــة معينــةُ .حكــم علــى أنشــيتا بالســجن
 57شــهرًا .وكانــت هــذه هــي املــرة األولــى
التــي يتــم فيهــا إرســال قرصــان إلى الســجن
الستخدامه تكنولوجيا الروبوتات.
■ مايــكل كالســي :فــي فبراير/شــباط ،2000
اكتشــف مايــكل كالســي البالغ مــن العمر 15
عامــا كيفية االســتيالء على شــبكات أجهزة
الكمبيوتــر بالجامعــة .اســتخدم مواردهــا
لتعطيل محرك البحث األول في ذلك الوقت
«ياهــو» .فــي غضــون أســبوع واحــد أســقط
مواقــع «ديــل» و«إيبــاي» و«ســي إن إن»
و«أمازون».
■ كيفــن بولســن :فــي عــام  ،1983اختــرق
عامــا ،شــبكة
بولســن ،البالــغ مــن العمــر ُ 17
الكمبيوتــر التابعــة للبنتاغون .قبض عليه
بســرعة لكــن الحكومة قررت عــدم محاكمته
ألنــه كان قاص ـرًا ،وأطلقــت ســراحه مكتفيــة
بتحذيــره .لــم يلتفــت بولســن لهــذا التحذير
واســتمر فــي القرصنــة .فــي عــام 1988
اختــرق جهــاز كمبيوتــر فيدراليــا ونبــش
فــي امللفــات املتعلقــة برئيــس الفيليبــن
املخلوع ،فرديناند ماركوس .اختفى عندما
ً
كشفته السلطات وظل خالل فراره مشغوال
باختراق امللفات الحكومية وكشف األسرار.
في عام  1990اخترق مسابقة محطة إذاعية
وفــاز بســيارة بــورش جديــدة ،وعطلــة ،و20
ألف دوالر.
ســرعان مــا ُقبــض علــى بولســن ُ
ومنــع مــن
اســتخدام الكمبيوتر ملدة ثالث ســنوات ،ثم
تحــول إلــى القرصنــة األخالقيــة والصحافة
وكتــب فــي مواقــع تقنيــة بــارزة .كمــا تعامــل
مــع قراصنــة آخريــن رائديــن للعمــل فــي
مشــاريع مختلفــة مخصصــة للعدالــة
االجتماعيــة وحريــة املعلومــات ،أبرزهــا
العمل مع آدم شوارتز وجيم دوالن لتطوير
برنامــج املصــدر املفتــوح  SecureDropالــذي
أتــاح التواصــل اآلمــن بــن الصحافيــن
ومصادرهم.
■ جوناثــان جيمــس :اختــرق العديــد مــن
الشــركات وكذلك أجهــزة الكمبيوتر التابعة
لــوزارة الدفــاع األميركية ولم يتجاوز عمره
 15عامــا فقــط فــي ذلــك الوقــت .ســمحت لــه
القرصنــة بالوصــول إلــى أكثــر مــن 3000
رســالة مــن موظفــن حكوميــن وأســماء
مســتخدمني وكلمــات مــرور وبيانــات
حساسة أخرى .وقع جيمس في يد الشرطة
عــام ُ 2000
وحكــم عليــه بالســجن ملــدة ســتة
أشــهر ُ
ومنــع مــن اســتخدام الكمبيوتــر .فــي
عام  2008انتحر بطلق ناري.
■ أســترا :عالــم ُرياضيــات يونانــي يبلغ من
العمــر  58عامــا قبــض عليه عــام  .2008يقال
إنه كان يخترق مجموعة «داســو» ملا يقرب
مــن نصــف عقــد ،حيــث ســرق أحــدث برامــج
تكنولوجيــا األســلحة والبيانــات ،التــي
باعهــا بعــد ذلك إلــى  250زبونًا حول العالم
وكبد املجموعة  360مليون دوالر.
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منوعات فنون وكوكتيل
دراما

محمد بنعزيز

ٌ
ت ـن ـشــر شـ ـ ّـابـ ــة ع ـشــري ـن ـيــة ُص ـ ــورًا
ع ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا الـ ـبـ ـهـ ـيـ ـج ــة ع ـل ــى
«إنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام» ،حـ ـي ــث س ـت ـج ــري
املذابح املقبلة (سلسلة «أنــت» ،ابتكار غريغ
بـ ْـرالنـتــي وس ــرا ْ
غامبل 3 ،مــواســم بــن عامي
ِ
ِ
 2018و .)2021تستمتع مــع صــديــق عابث
ْ
وغ ـنـ ّـي يـحـتـقــرهــا .تـحـلــم أن تـصـيــر شــاعــرة،
ب ـم ـســاعــدة أسـ ـت ــاذ م ــن فـصـيـلــة «ال ـخ ــدم ــات
املسبقة مقابل االمتيازات» .تشتري كتبًا في
نـيــويــورك ،حـيــث تلتقي جــو (ب ـ ْـن بـ ْ
ـادجـلــي).
ِ
تجذبه بابتساماتها السخية .تــرى نفسها
كبطلة  ،Pretty In Pinkال ــذي أنـجــزه هــاورد
دويـتــش عــام  .1986جــو ش ـ ٌ
ـاب ُيــدمــن األدب،
ويـعــرف تفاصيل سـلــوك الــوحــش فــي روايــة
«فرانكنستاين» ( )1818ملاري شيلي ،بينما
ّ
الشابة واقـعــا صعبًا ،ال يتطابق مع
تعيش
«إنستغرام».
على
ورها
ُ ّص
ٌ
إن ـ ـ ــه شـ ـخ ـ ٌـص عـ ـمـ ـي ــق ،وه ـ ــي س ـط ـح ـي ــة .هــو
ٌ
ٌ
ب ـطــل ُمـسـتــل ٌ مــن روايـ ــات دسـتــويـفـسـكــي في
ّ
تركيبه .مثقف كبير ،يقدس الكتب ،ويعتبر

أطلقت شبكة «نتفليكس» مسلسل  Youالموسم الثالث عبر منصتها اإللكترونية ،وذلك بنسب
مشاهدات مرتفعةْ ،
عددا من األحداث التي أثارت المشاهدين
إذ شهد المسلسل
ً

مسلسل «أنت»

استلهام أسلوب روايات القرن الـ19

املكتبة معيار ّ
ٌ
شاب
تميز البشر عن الـقــردة.
ٌ
ُ
عتيق الـطــراز ،وبـطــل مطابق لــذاتــه .ال يبذل
ّ
جهد كــي يبدو أمــام الغير شخصًا آخــر.
أي
ٍ
ّ
فضولي ،وخبير باألمزجة السيئة .كــل مرة
يتصرف فيها ّ
ّ
بنية حسنة ،تـكــون النتيجة
ُ
ـات م ـهــووســات بمواقع
كــارث ـيــة .ي ـغــرم بـفـتـيـ ٍ
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ويـعــرضــن تفاصيل
حـيــاتـهــن الـشـخـصـيــة عـلــى ال ـغ ــرب ــاء .يختار
الـ ـق ــارئ ال ـع ــاش ــق ف ــات ـن ــات ط ـم ــوح ــات جـ ـدًا،
ّ
ويـفـعــل ّ
ـيء ليحتفظ ب ـهــن .ل ـهــذا كلفة
أي ش ـ ٍ

ٌ
ره ـي ـبــة .م ــن هـنــا يـنـبــع ال ـت ـشــويــق .ج ــو بـطــل
ّ
ي ـت ـقـ ّـدم ف ــي ال ـظ ــروف كــل ـهــا .م ــع م ــرور الــزمــن،
ً
ّ
تضعف عزيمته ،وهــو يـتــذكــر طـفــا مرعوبًا
فــي مـمـ ّـرات فـنــدق ،حيث ّرب ــاه حــارس سجون
سوفييتي .وازن السيناريو بني طفولة البطل
ورجــول ـتــه .بـعــد الـحـلـقــة  ،16ص ــار جــو ينظر
ذكريات من منزل األب
إلى الــوراء ،مسترجعًا
ٍ
املتوفيُ .يفترض بماضي الشخصية ْأن ُي ّ
فسر
ٌ
عمن ّ
طفل ،ثم رجـ ٌـل ،يبحث ّ
يحبه،
حاضرها.
ّ
لتتحقق سعادته .في رحلة البحث الصادقة

ّ
يظن الناس ّ
ّ
الفن
أن
يوجد في األفالم
ال في الكتب

ه ــذه ،يــرتـكــب جــو حـمــاقــات ض ــروري ــةُ .مـجــرم
يـتـحـ ّـرك بـســاســة فــي فـضــاء بــا حــواجــز ،في
زمن البصمات والكاميرات التي تقرأ الوجوه.
ّ
ّ
يتصرف بحرية ،كــأن الشرطة غير موجودة.
ّ
املوسم األول من سلسلة «أنت» عن فن الرواية،
ّ
السينما ،والثالث عن محنة
والثاني عن فــن
ّ
ح ـ ّـب األس ـ ــرة ،الـ ــذي تـحــقــق بـبـيــع الـ ــروح إلــى
الشيطان («فاوست» لغوته 1808 ،و.)1832
ٌ
ج ــو قـ ـ ــارئ نـ ـم ــوذج ــي ،ي ــدي ــر م ـك ـت ـب ــة .ق ــات ــل
م ـت ـس ـل ـس ــل ،يـ ـح ـ ّـرك ــه حـ ــافـ ــز نـ ـبـ ـي ــل .يـخـشــى

جودة سينمائ َيّة
صور
م
«أنت» مسلسل ُ
ّ
بجودة فيلم سينمائي.
فيه حلقات تطرح أسئلة،
وأخرى ُتجيب .هذا
يضمن تماسك المواسم
والحلقات .يُعفي الثراء
الناقد من
األسلوبي
َ
التركيز على الموضوع
الموسوعي ،الذي يشبه
ّ
تدفقًا .مسلسل
م
نهرًا ُ
مشبع بالتناص األدبي
ُ
والسينمائي .من دون
تناص ،تصير الحكايات
واألفالم سطحية .وفي
ذات السياق أعلنت منصة
نتفليكس رسم ًيا ،عبر
حساباتها على وسائل
التواصل االجتماعي ،عن
التحضير للموسم الرابع من
المسلسل.

راو تقليدي يعلم ّ
كل شيء ويسخر من بطل الرواية الفيكتورية (فيسبوك)
في المسلسل ٍ

نقد

امل ــوت والـحـيــاة ،اإلن ـســان والطبيعة ،معنى
ال ــوج ــود ،ال ـح ـيــوات الــامــرئـيــة ،كلها عــوالــم
ّ
تشكل سينما املخرج التايلندي أبيشاتبونغ
وي ــراسـ ـيـ ـت ــاك ــول .ل ـ ــذا ف ـ ــإن ك ــول ــوم ـب ـي ــا بـكــل
ت ـع ـق ـيــدات ـهــا ال ـج ـغــراف ـيــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة؛ من
ص ـ ــراع م ـس ـلــح وزالزل واك ـت ـش ــاف ــات أثــريــة
وم ـنــاجــم ذه ــب وس ـك ــان أصـلـيــن وخ ــراف ــات
وأساطير قديمة ،تبدو بيئة مناسبة لنقل
ه ــواجـ ـس ــه فـ ــي أول ف ـي ـل ــم ي ـ ـصـ ــوره خـ ــارج
وطنه .في ميموريا ( ،)2021تتحرك كاميرا
وي ــراس ـي ـت ــاك ــول بـ ـب ــطء ب ــن جـ ـب ــال األن ــدي ـ ًـز
وغــابــات األم ــازون وامل ــدن الحديثة محاولة
إيجاد تفسيرات للذاكرة والتاريخ في سرد
غامض قابل لتأويالت مختلفة.
ضجيج مخيف في رأس «جيسيكا» (تيلدا
سوينتون) ،عاملة النبات اإلنكليزية املقيمة
في ميديلني (كولومبيا) .ضوضاء شديدة
مـتـكــررة ،ال يسمعها غيرها ،سبب غامض
وراء هـ ـ ــا يـشـبــه غ ـمــوض ال ـس ـبــب الـ ــذي أدى
إلى مرض أختها املقيمة في بوغوتا .هناك
عوالم المرئية تنادي «جيسيكا» وتدفعها
لبدء رحلة البحث عن مصدر الصوت؛ ذاك
ً
النداء الغريب الــذي يوقظها ليال ويدفعها
للجنون نهارًا .تحاول «جيسيكا» حل اللغز
الـصــوتــي وتنغمس فــي أسئلة مــؤرقــة ،هل
هــو حـقـيـقــة أم ه ـلــوســات سـمـعـيــة؟ تتجول
مــن بــوغــوتــا إلــى األمـ ــازون وتـمــر فــي أماكن
مختلفة ،كشبح غريب في البالد ،تصورها
الكاميرا دائمًا من بعيد.
عندما تبحث «جيسيكا» عن أصل الصوت
ّ
تتكشف ذاكرتها عن وقائع فردية وجماعية

تمر عبر رفــات السكان األصليني وأصــوات
الـطـيــور وحفيف األش ـجــار وري ــاح الغابات
وص ـ ــدى الـ ـص ــراع ال ــدم ــوي ال ـ ــذي تـ ــرك أثـ ـرًا
في هــذه األرض .ومــن خــال رحلة وجودية
تـبـحــث فـيـهــا ع ــن جـ ــذور ال ـص ــوت املـخـفـ ّـيــة،
ت ـقــرأ «جـيـسـيـكــا» ذاكـ ــرة كــولــومـبـيــا .تقابل
في رحلتها أشخاصًا مختلفني؛ املوسيقي
الشاب الذي تطلب منه إعطاء شكل ملموس
للضجيج املتضارب في رأسـهــا ،والطبيبة
النفسية التي ترفض إعطاءها ً
دواء يمنعها
مــن رؤيــة «جـمــال العالم وحــزن الـعــالــم» ،بل
ً
تقترح حـلــوال روحــانـ ّـيــة أو ربـمــا سريالية،
وأخيرًا الرجل الذي لم يغادر الغابة وربما
وحده من يحمل الجواب.
ف ـ ــي «م ـ ـي ـ ـمـ ــوريـ ــا» ي ـب ـت ـع ــد م ـ ـخـ ــرج «الـ ـع ــم
بــونـمــي يـتــذكــر حـيــواتــه الـســابـقــة» (،)2010
ع ــن ف ـك ــرة ت ـنــاســخ األرواح ب ــن األجـ ـس ــاد،
ويهتم باستكشاف أثــر الـصــوت فــي إدراك
ّ
الـحـيــاة وت ــذكــره ــا .ف ــاألص ــوات الـقــابـعــة في
األجـ ـس ــام وال ـكــائ ـنــات ه ــي أص ـ ــداء لــأزمـنــة
الـســابـقــة وذاك ـ ــرة لــأح ـيــاء واألمـ ـ ــوات .وفــي
تـجــربــة حسية تحتضن كــل ش ــيء ،يـحــاول
ويراسيتاكول إع ــادة تشكيل هــذه األصــداء
واكتشاف ألغازها .وبروح تجريبية ،يذهب

تبدو الذاكرة مع مرور
الوقت كالحلم الذي ال
نستطيع استرجاعه
حصل الفيلم على جائزة التحكيم في مهرجان «كان» السينمائي (فيسبوك)

اليف ستايل

أطعمة لخفض الشهيّة
كارين إليان ضاهر

بـعــض ال ـع ــادات الـغــذائـيــة فــي نـمــط حـيــاتـنــا لها
أثــر واضــح على معدل الشهية ،وبالتالي يمكن
أن تلعب دورًا مهمًا فــي الـحـفــاظ عـلــى الــرشــاقــة
وعلى وزن صحي .قد ال تظهر النتيجة بني ليلة
ّ
اختصاصية التغذية،
وضحاها ،لكن ،كما تشير
مــايــا ش ـقــرا ،ال ـفــارق قــد يـكــون واض ـحــا فــي املــدى
البعيد.
وم ـ ــن ال ـس ـل ــوك ـي ــات الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى خـ ْفــض
َّ
الشهية التركيز على تناول البروتينات ،إذ مع
زي ــادة مـعــدالت البروتينات فــي النظام الغذائي
امل ـت ـب ــع ،ي ــزي ــد اإلح ـ ـسـ ــاس بــال ـش ـبــع وتـنـخـفــض
مستويات الهرمونات املـســؤولــة عــن اإلحساس
بالجوع ،ما يساعد على الحد من الكميات التي
يتم تناولها في الوجبة التالية .دور البروتينات
في خفض الشهية ال يقتصر على تلك حيوانية
املصدر كاللحم والبيض .فالبروتينات النباتية
كالبقوليات ال تقل فائدة لدورها املهم في تأمني
اإلحساس بالشبع واالكتفاء والحد من معدالت
تناولها.
الطعام التي يتم ً
ـض ــا ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى األطـعـمــة
وم ــن الـ ـض ــروري أي ـ ْ
الـغـنـيــة ب ــاألل ـي ــاف ،إذ ي ـســاعــد ال ـن ـظــام ال ـغــذائــي
الغني بــاأللـيــاف على تأمني اإلحـســاس بالشبع
عبر إبـطــاء عملية الهضم والتأثير على إنتاج

هــرمــونــات الـشـبــع واالك ـت ـفــاء ال ـتــي تـســاعــد على
ضـبــط ْالـشـهـيــة .وط ـبـ ًـعــا اإلك ـث ــار م ــن ش ــرب امل ــاء
مـهــم ،إذ قــد يساعد اإلك ـثــار مــن تـنــاول السوائل
قليلة الــوحــدات الحرارية أو تناول الحساء قبل
وجبة الطعام في خفض الشهية والحد من معدل
ال ــوح ــدات ال ـحــراريــة ال ـتــي يـتــم الـحـصــول عليها
خـ ــال ال ــوج ـب ــة م ــن دون ال ـت ـس ـبــب ب ــاإلح ـس ــاس
بالجوع بعد الوجبة.
َّ
ومسؤولية .في الحاالت
وينصح باألكل بوعي
الطبيعية ،يساعد الــدمــاغ الجسم على التعرف
إلى اإلحساس بالجوع أو باالمتالء .إال أن األكل
بسرعة أو أثـنــاء الـقـيــام بنشاط آخــر فــي الوقت
نفسه يزيد من صعوبة أن يميز الدماغ بني هذه
اإلش ـ ــارات .الـطــريـقــة الفضلى لـحــل ه ــذه املشكلة
هي بإلغاء كل ما يمكن أن يلهي عن التركيز على
األكل والحرص على التركيز على األطعمة التي

يساعد النظام الغذائي
الغني باأللياف على تأمين
اإلحساس بالشبع

يمكن مالحظة
تأثير تناول حفنة
من اللوز على
خفض الشهيّة
()Getty

ً
ً
ْيتم تناولها .ويجب أن يكون األكل بطيئا أيضا،
إذ عندما ترتفع مستويات الـجــوع أو الشهية،
من الطبيعي أن نأكل كميات أكبر من تلك التي
يفترض بنا تناولها .أما البطء في األكل فيعتبر
وسيلة تساعد على الحد من كمية الطعام التي
يمكن تناولها.
ومـ ــن أهـ ــم األط ـع ـم ـ ْـة ال ـت ــي ت ـســاعــد ع ـلــى خفض
َّ
الشهية هي اللوز ،إذ يمكن تناول حفنة من اللوز
ال ــذي يعتبر م ـصــدرًا مـمـتــازًا مل ـضــادات األكـســدة
والفيتامني  Eواملـغـنـيــزيــوم ،وســرعــان مــا يمكن
في خفض الشهية للمدى
مالحظة أثره
الواضح ْ
ً
البعيد .والقهوة أيضا ،إذ يساعد تناول القهوة
وكبح
باعتدال على تعزيز نشاط عملية األيض
ْ
الشهية .ومن الفواكه ينصح بتناول التفاح ،إذ
يحتوي التفاح على معدالت عالية من األلياف
الـ ــذائ ـ ـبـ ــة وال ـب ـي ـك ـت ــن مـ ــا يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى ت ــأم ــن
اإلحساس بالشبع .كما يساهم التفاح في ضبط
مـعــدالت السكر فــي ال ــدم وفــي تعزيز مستويات
الطاقة والنشاط في الجسم .يضاف إلى ذلك أن
تناوله يتطلب الكثير من املضغ ما يؤمن الوقت
الكافي للجسم ليدرك أن اإلحساس بالجوع قد
زال .ويمكن أن يساعد تناول بيضة أو اثنتني في
وجـبــة الـفـطــور على تــأمــن اإلح ـســاس باالمتالء
ملدة  24ساعة أكثر من أي طعام آخر يحتوي على
كمية وحدات الحرارية نفسها.

فعاليّة
العالقة بين الفنان والكاتب في معرض الدوحة للكتاب

«ميموريا» ...نداء من الماضي البعيد
لبنى صويلح

عقوبة الشرطة أكثر مما يخشى الله .يرحل
ّ
إلـ ـ ــى لـ ـ ــوس أن ـج ـل ـي ــس ،وي ـت ـع ــل ــم اس ـت ـخ ــدام
ّ
الهاتف أكثر من الكتاب .هنا ،يحتل البحث
ف ــي «غ ــوغ ــل» ووس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل بــالـهــاتــف
مساحة كبيرة فــي السيرة .تجري الـحــوادث
عـلــى ال ـهــاتــف .ه ـنــا ،ي ـكــذب األف ـ ــراد ليجعلوا
ّ
حياتهم تبدو أجمل .في لوس أنجليس ،يظن
ّ
ّ
الناس أن الفن يوجد في األفالم ال في الكتب.
َ
ينشرون ِسيرهم على مواقع التواصل ،بحثًا
عــن النجومية ،أو انتقامًا مــن اآلخــريــن« .لن
ُ
تـحـصــل عـلــى مــوعــد .لـيــس لــديــك مــا تـقـ ِّـدمــه.
ٌ
الوصفة خليط من املوهبة والعمل املستمر
لتطوير السيناريو .هذه الوصفة ال تملكها.
ْ
ـار ،لكن ليس لديك مــا تقوله» .هذا
لديك أفـكـ ّ
مـشـهـ ٌـد تــوقــف عـنــده جــو فــي لــوس أنجليس
ْ
بعد هجره نيويورك .ما أصعب أن يتدحرج
الـفــرد فــي عــالــم الـفــن ز ّمـنــا ،ليكتشف بنفسه،
بألم وفي حالة سكر ،أنه بال موهبة.
ٍ
الـ ـق ــارئ ال ـن ـمــوذجــي ُي ــدي ــر م ـك ـت ـبــة .ج ــاء إلــى
ُ ّ
هوليوود ليعيش فيها ،ويحلل العالم الجديد
بمعجم الـسـيـنـمــا ،ورطــانــة مــواقــع الـتــواصــل
بص ٌ
االجتماعيّ .
اص بمنظار كبير ،يستخدم
ّ
الــرؤيــة مــن خلف .يعرف كــل شــيء ،ويعلم ما
ّ
يـ ــدور ف ــي أذه ـ ـ ّـان ال ـش ـخ ـص ـيــاتُ .م ــط ـل ـ ٌـع على
ّ
التفاصيل .يحقق حتى في سيرته .في املوسم
الـثــانــي (املــوس ـمــان األول والـثــانــي مقتبسان
من أول روايتني في ثالثية الكاتبة األميركية
كاروالين ْ
كاب ِنس ،الصادرة عام  ،2014بينما
ّ
املوسم الـ 3مكتوب مباشرة للسلسلة) ،تغير
املكان وشخصيات الطوق املحيطة بالبطل،
ال ـص ــدي ـق ــة والـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدوة .ن ـك ـت ـشــف الـشـخـصـيــة
الرئيسية ومكان عملها ،وشخصيات الطوق،
ّ
العشاق والصديقات اللواتي ِّ
يعبرن عن
أي
ّ
آرائهن الصادمة في أولئك العشاق.
ّ
راو تـقـلـيــدي يـعـلــم ك ــل ش ــيء،
ف ــي املـسـلـســلٍ ،
ويـ ـسـ ـخ ــر مـ ــن بـ ـط ــل الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ـف ـي ـك ـت ــوري ــة.
ٌ
مـسـلـســل بـعـمــق أدب ـ ــي ،تـصـيــر ف ـيــه الـكـتــابــة
ع ــاج ــا .ب ــائ ــع ك ـت ــب ي ـك ـت ـشــف ع ــوال ــم مــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ب ـســاح روايـ ــة الـقــرن
بع َلمي االجتماع والنفس ،وبالراوي
الـ ،19أي ُ ِ
ال ـع ـل ـي ــم املـ ـف ـ ّـس ــر .ب ـ ّـص ــاص ســوس ـيــولــوجــي
مهيمن .يصير هذا أعمق ،حني ُيعير الراوي
ّ
ص ــوت ــه ال ـ ـعـ ــارف إل ـ ــى ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ل ـت ـحــلــل
ّ
ُ
نفسها ،وتـجــري نقدًا ذاتـيــا .يحلل العالقات
االجـتـمــاعـيــة فــي ح ـ ــوارات ،نــاتـجــة مــن مزيج
مــونــولــوغ العقل الـبــاطــن ،وردود فعل العقل
ال ــواع ــي .حـ ــوارات ت ـصــادم مــا ي ـ ِّ
ـروج س ـ ّـرًا في
َ
ذه ــن ال ـش ـخــص ،وم ــا ي ـقــولــهُ .ي ـكــســر ال ـعــادي
بجمل ،ينبغي عدم قولها.
ٍ
بابل» ،وال
دي
كاسا
هذه ليست مطاردات «ال
ِ
مسابقات «لعبة الحبار» .بخالف املسلسالت
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ـ ُـدي ــة ،يـ ـتـ ـح ـ ّـرك بـعــض
م ـس ـل ـســات م ـن ـ ّـص ــات املـ ـش ــاه ــدة ف ــي خـلـفـيــة
ّ
ُ
وت ّ
وجه إلى نخبة متعلمة ،ال
ثقافية عميقة،
إلــى ّرب ــات البيوت .عامل مكتبة فقير يعشق
ّ
يتحمل حماقات شقيقها
ابنة أغنياء .لذلك،
ّ
امل ـ ّـراه ــقُ .ي ـقــامــر ب ـكــل شـ ــيء ،وي ـن ـجــو .يــراقــب
عشاقًا ُي ّذلون ُ
ويهانون بسبب الخيانات.
ُي ـهــدي جــو رواي ــة إل ــى ط ـفـ ٍـل ،تحكي عــن بطل
ٌ
شرير ُي ّ
حب ،ويستخدم معرفة
يشبه سلوكه.
أدبية ونفسية عميقة في أعماله .يتعامل مع
ُ ّ ّ
قر أن الوعي والعقل أساس
طبيب نفسي ال ي
ٌ
طبيب ،له مالمح سيغموند فرويد،
الوجود.
ّ
ص ــار مــؤمـنــا مسيحانيًا ب ـشــدة فــي الـسـجــن.
ُي ـق ـ ّـدس روايـ ــة «مــرت ـف ـعــات َو ِث ــري ـن ــغ» ()1847
للبريطانية إيميلي برونتي .تستلهم حلقة
«الـعـيــش مــع ال ـعــدو» ،فــي مـكــان ضـيــق ،روايــة
«كــونــت دو مــونــت كــريـسـتــو» (مـنـشــورة على
حـلـقــات بــن عــامــي  1844و )1864للفرنسي
باستشهاد
ألكسندر دومــا .تبدأ الحلقة الــ20
ٍ
للروسي دستويفسكي ،في مسلسل عن قارئ
نموذجي يدير مكتبة.
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أبعد من ذلك نحو البحث في إمكانية قراءة
ذاك ــرة األش ـخــاص واألمــاكــن ،مــا يتيح بناء
إرث م ـش ـتــرك م ــن ال ــذك ــري ــات ت ـخ ـلــق راب ـطــا
حميميًا مع اآلخرين وتحيي ذاكــرة من آالم
وتجارب قد تبقى طي النسيان.
هـ ـن ــاك مـ ـق ــارب ــة بـ ــن مـ ــا يـ ـح ــدث ل ــأج ـس ــاد
الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة والـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة ،ف ـ ــاضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات
«ج ـي ـس ـي ـك ــا» ال ـس ـم ـع ـيــة ت ـت ــزام ــن م ــع ت ـقــدم
م ـش ــروع الـحـفــر ف ــي سـلـسـلــة ج ـبــال األنــديــز
املتاخمة للمدينة .ومثلما يتسبب الثقب
املـحـفــور فــي جمجمة ،تـعــود آلالف السنني
لـ ـفـ ـت ــاة مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان األص ـ ـل ـ ـيـ ــن ،فـ ــي ط ــرد
الـ ـشـ ـي ــاط ــن حـ ـس ــب املـ ـعـ ـتـ ـق ــدات ال ـق ــدي ـم ــة،
تـتــردد أحــاديــث عــن تسبب أعـمــال التنقيب
ف ــي إط ــاق األرواح ال ـشــريــرة ال ـتــي تـحــرس
املنطقة .تبدو الــذاكــرة مع مــرور الوقت كما
ال ـح ـلــم الـ ــذي نـفـقــد م ــع ال ــوق ــت الـ ـق ــدرة على
ً
تذكره تمامًا ،تتشوه قليال وتصبح فائضة
أو منقوصة .في الفيلم هناك أجزاء ضائعة
مــن ال ــذاك ــرة؛ «ه ـيــرنــان» املــوسـيـقــي ال ــذي ال
نتأكد من وجــوده ،التفاصيل التي نسيتها
أخ ــت «جـيـسـيـكــا» املــري ـضــة ب ـعــد خــروجـهــا
مــن املستشفى ،وال ـحــوارات واألح ــداث التي
تبدو أحيانًا من اختالق ذاكــرة «جيسيكا»
فحسب.
ب ــن ال ـص ـمــت ال ـط ــوي ــل واألصـ ـ ـ ــوات اآلسـ ــرة
يــأخــذنــا الـفـيـلــم ال ـحــائــز عـلــى جــائــزة لجنة
الـتـحـكـيــم فــي مـهــرجــان «كـ ــان» السينمائي
( ،)2021في تجربة روحية نرى من خاللها
كــولــومـبـيــا ال ـســاحــرة الـغــامـضــة بجروحها
وندوبها وحياتها الريفية واملدنية بلقطات
ثــاب ـتــة ب ـط ـي ـئــة ،ول ـك ـن ـهــا نــاب ـضــة بــالـحـيــاة
وقادرة على تفجير أحاسيس تشبه الحلم.

إلى جانب فعاليات
معرض الدوحة للكتاب
في العاصمة القطرية،
ينطلق ً
أيضا معرض
ّ
يؤكد انتماء
تشكيلي
الفنون التشكيلية بشكل
أساسي إلى الثقافة
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

َّ
رغ ــم أن م ـعــرض ال ــدوح ــة ال ــدول ــي لـلـكـتــاب،
وال ــذي يختتم فعاليات دورت ــه ال ـ  31اليوم
ّ
ّ
خاص بالكتب ،إال أن مشاركة الفن
السبت،
الـتـشـكـيـلــي ف ـيــه أض ـفــت نـكـهــة جـمــالـيــة من
املعرض كوكبة من
نــوع خــاص .يشارك في
ْ
الـتـشـكـيـلـيــن والـتـشـكـيـلـيــات ،إذ يــرسـمــون
ب ــري ـش ـت ـه ــم لـ ــوحـ ــات أم ـ ـ ــام ّ
رواد املـ ـع ــرض.
وحــرصــت وزارة الثقافة الـقـطــريــة ،املنظمة
للمعرض ،على مشاركة هؤالء الفنانني ،ما
يــؤكــد أن الـفـنــون التشكيلية ٌج ــزء أســاســي
من الثقافة ،وهذا بدوره اعتراف بدور الفن
التشكيلي في دعم وانتشار الكتاب.
ي ـق ــول رئ ـي ــس فـعــالـيــة ال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي في
معرض الدوحة للكتاب ،فهد علي املعاضيد،
إن ال ـفــن التشكيلي ي ـتــواجــد بـشـكــل مكثف
فــي مـعــرض الــدوحــة للكتاب ،ألن التشكيل
جــزء مكمل للكتاب ،فــا يخلو غــاف كتاب
مــن عمل تشكيلي ،موضحًا فــي حــديــث مع
َّ
«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن األج ـن ـحــة الـخــاصــة

بالفنون التشكيلية تتميز بالتنوع .فإلى
جانب الفنانني املحترفني ،يشارك مبتدئون،
وذلك من أجل تنمية مواهبهم وتشجيعهم
على االحتراف ،ليصبحوا زمالء املستقبل.
كـمــا أن ال ـت ـنــوع يـشـمــل ف ـنــون ال ـخ ــزف وفــن
الـ ـح ــرق ع ـلــى ال ـخ ـشــب وفـ ــن ال ـتــرك ـيــب على
ً
الـصــور الفوتوغرافية و«الـغــرافـيــك» ،فضال
عن فن «الديجيتال» ،أي الرسم على ألــواح
إلـكـتــرونـيــة ،وال ــذي يـقــدمــه فـنــانــون شـبــاب،
أبدعوا شخصيات كرتونية يمكن توظيفها
ف ــي م ــوض ــوع م ــا .امل ـشــاركــة تـفـتــح للشباب
املـ ـ ـج ـ ــال م ـ ــن أج ـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ال ـج ـه ــات
الحكومية واملؤسسات الخاصة في تقديم
ُ
ّ
توعوية في العديد من
كتيبات ومنشورات
الـقـضــايــا الـبـيـئـيــة والـصـحـيــة مـثــل جائحة
كورونا وغيرها.
وأشـ ــار املـعــاضـيــد إل ــى أن قــائـمــة الـفـنــانــن
املشاركني تضم مواطنني قطريني ومقيمني،
ويـنـحــدرون مــن م ــدارس تشكيلية متنوعة
ك ــال ـف ــن ال ـح ــدي ــث والـ ـف ــن ال ـت ـق ـل ـيــدي وال ـف ــن
َ
واعتبر وجــود التشكيليني في
التجريدي.
امل ـع ــرض ف ــرص ــة لــاس ـت ـفــادة م ــن أعـمــالـهــم
الـفـنـيــة فــي دع ــم الـنـتــاج األدبـ ــي والـثـقــافــي،
كـمــا ي ـثــري ال ـعــاقــة وال ـت ـع ــاون ب ــن الـفـنــان
والكاتب .وأشار املعاضيد إلى أن الجمهور
أصـ ـب ــح أكـ ـث ــر ق ــرب ــا مـ ــن الـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي،
وظ ـه ــر ف ـض ــول رواد املـ ـع ــرض بــأسـئـلـتـهــم
مل ـعــرفــة خ ــام ــات وألـ ـ ــوان ال ـل ــوح ــات .وح ــول
غالف كتاب «الزبارة مدينة التراث العاملي
ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــر» الـ ـ ـ ــذي دشـ ـنـ ـت ــه مـ ـت ــاح ــف ق ـطــر
بالتعاون مــع دار جامعة قطر للنشر ،في
امل ـعــرض ،أوض ــح أنــه اخـتــار الـغــاف معبرًا
ع ــن ق ـل ـعــة ال ـ ــزب ـ ــارة ال ـق ــدي ـم ــة ،م ــع اخ ـت ـيــار

تواصل التشكيلية القطرية دانة أحمد الصفر ،رسم لوحتها أمام عدد من رواد المعرض (العربي الجديد)

أل ــوان تـنــاســب املنطقة الشمالية فــي قطر.
وفي ركن الرسم املباشر ،تواصل التشكيلية
القطرية دانــة أحمد الصفر ،رســم لوحتها
أ َّمــام عــدد من رواد املعرض .وتقول الصفر
إن ـه ــا ت ـح ــاول أن تــوضــح ل ــزائ ــري امل ـعــرض
ارت ـبــاط الـفــن التشكيلي بالكتب وال ـقــراءة،

مـشـيــرة فــي حــديــث مــع «ال ـعــربــي الـجــديــد»
إلــى أن معرض الكتاب يجمع بني مختلف
أنـ ــواع الـثـقــافــة وال ـف ـن ــون ،م ــن األدب والـفــن
التشكيلي واملوسيقى واملسرح تحت سقف
واحد .وهو ملتقى ثقافي فني ،وال يقتصر
ع ـلــى اق ـت ـنــاء وش ـ ــراء ال ـك ـتــب ف ـق ــط .فــالــزائــر

ً
يـشــاهــد أع ـم ــاال فـنـيــة ،ويـكـتـســب املـعـلــومــة
وامل ـع ــرف ــة ع ـبــر الـ ـ ــورش ال ـف ـن ـيــة ،م ــن خــال
الـتــواصــل املـبــاشــر مــع الـفـنــان ،وســؤالــه عن
األساليب الفنية أو عن مراكز تعليم الفن،
مؤكدة سعيها لتشجيع اليافعني واألطفال
للدخول في املجال الفني.
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نزار شقرون عن منزلة النقد الفني في الثقافة العربية

متابعة
في محاضرته التي ألقاها
ضمن فعاليات «معرض
الدوحة للكتاب» ،منذ
أيام ،تطرّق الباحث
التونسي إلى بعض ما
يعيق تأصيل النقد الفنّي
في الثقافة العربية،
وهو ما يشبّهه بعملية
وشطب
تعطيل للعين
ِ
لممكناتها الثقافيّة لدى
ّ
والنقاد على
الجمهور
حد سواء
ّ
الدوحة ـ العربي الجديد

ُ
كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــا تـ ـسـ ـت ــدع ــى الـ ـع ــاق ــة
التاريخية بني العرب والصورة
الخوض في موضوع الثقافة
عند
البصرية عربيًا؛ ْإذ ُي َ
عمد  -في سياق تفسير
ضعفها في الثقافة العربية  -إلــى التذكير
بـهــذا ال ـتــاريــخ ال ــذي ُوض ـعــت فـيــه الـ ُّـصــورة
هامشية ،باملقارنة مــع فنون
ضمن مكانة
ُ
كـتــابـيــة وشـفــا ّهـيــة أخ ـ ــرى ،ألس ـبــاب ديـنـ ّـيــة
في الغالب تمثلت في تحريم «التصوير»،
ُ
ْ
ُ
األمر ِمن استثناءات قليلة ِمن
َوإن لم يخل
قبيل رسومات يحيى بن محمود الواسطي
ف ــي ب ــداي ــات ال ـق ــرن ال ـثــالــث عـشــر امل ـي ــادي،
ً
َّ
ُفضال عن أن تلك اإلكــراهــات ُ ّأدت ،من جهة
أخرى ،إلى البحث ّعن بدائل أخرى للرسوم
ّ
الـتـشـخـيـصـيــة ت ـمــثـلــت ف ــي ال ـخ ــط الـعــربــي
ُ ّ
َ
ُ
عماد ما يعرف
سيشكالن
والزخرفة اللذين
َّ
بالفنون اإلســامـيــة الـتــي ستبرز وتتطور
وتزدهر على مدار قرون.
ِم ـ ــن اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي ت ـت ـنــاول
إشـكــالـيــات الـثـقــافــة الـبـصــريــة عــربـ ّـيــا كـتـ ُ
ـاب
«بحثًا عــن هــويــة» للباحث التونسي نــزار
شـقــرون (مــوالـيــد صـفــاقــس ،)1970 ،والــذي
صدر حديثًا عن «دار لوسيل» في الدوحة،

بطاقة
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إعادة تركيب أبجديّات الـعين
ٌ
وهو عمل يندرج ضمن انشغاالته بالفنون
الـبـصــريــة م ــن مـنـظــور ثـقــافــي ش ــام ـ ُـل .وقــد
ج ــرى تـقـ ُـديــم ه ــذا الـعـمــل فــي نـ ــدو ٍة أقـيـمــت
نـهــايــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ضـمــن فعاليات
الـ ـ ــدورة ال ــواح ــدة وال ـث ــاث ــن م ــن «م ـعــرض
ّ
الدوحة الدولي للكتاب»ّ ،
وقدم فيها املؤلف
ً
م ــداخ ـل ــة ب ـع ـن ــوان «ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي الـتـجــربــة
الجمالية».
مداخلته« :ال ُيمكن النظر
في
شقرون
يقول
ّ
ّ
القضية
فــي إشـكــالـيــة الـنـقــد الـفــنــي خ ــارج
ال ـع ـم ــدة ،وهـ ــي م ـنــزلــة ال ـن ـقــد ف ــي ثـقــافـتـنــا
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ع ـم ــوم ــاّ .ل ــو ع ــدن ــا إلـ ــى م ـســاء لــة
ّ
مصطلح «النقد الفني» ،فسنرى أن تاريخنا
الـثـقــافــي ال يحتمل ه ــذا املـصـطـلــح ،فأغلب
النقد تـصـ ّـدى للشعر ،مــن لحظة قــدامــة بن
جعفر النقدية.
ّ
وح ــت ــى ف ــي الـ ـغ ــرب ،فــاملـصـطـلــح ن ـف ـســه لم
ّ
يـظـهــر إل فــي ح ــدود ال ـقــرن الـتــاســع عشر،
م ــع دي ـ ـ ــدرو وب ــودلـ ـي ــر ،ف ــي ت ـف ــاع ـ ٍـل م ــع مــا
ّ
نظر لــه جيامباتيستا فيكو الــذي احتوى
ك ـت ــاب ــه ال ـق ـ ّـي ــم «م ـن ـه ــج دراسـ ـ ـ ــات ع ـصــرنــا»
على التمرين على النقد وربــط فعل النقد
ّ
الفلسفية
بــاملـجـتَّـمــع ،وال نـنـســى الــدعــامــة
التي وفرها إيمانويل كانط للنقد أيضًا في
تناوله مللكة الحكم».
ّ
ٌ
َّ
مجال ٌ
بكر
«وبما أن «النقد الفني»
يضيف:
ُ
قياسًا بفروع أخــرى في الخطاب واملعرفة،
ّ
ُ
َّ
التباس علمي باألساس،
فإنه ما يزال محل
ٍ
ّ
فهو متصل بتاريخ الفن وفلسفة الجمال
ّ
ون ـظ ـ ّ
ـري ــات ال ـف ــن وبـعـلــم املـصـطـلـحــات ،فال
يكون خطابه خاليًا منها.
ّ
يتصدى
النقدي العربي
وإذا كان خطابنا ّ
ّ
تصديه
لــأنــواع األدبـ ّـيــة ،فــإنــه شحيح فــي
ّ
ـري ــة ع ـ ّ
ل ـل ـف ـنــون ال ـب ـص ـ ّ
ـام ــة ،ذلـ ــك أن دخ ــول
ّ
هــذه الفنون ،من فنون تشكيلية ،ومسرح،
وسينما وغـيــرهــا ،إلــى العالم العربي كان
ّ
متأخرًا قياسًا بظهورها في الغرب ،وارتهن
ال ـخ ـط ــاب ال ـج ـم ــال ــي ف ــي ث ـقــاف ـت ـنــا بـبـعــض

يـــنـــدرج كــتــاب «بــحــثــً عـــن هــويــة»
ضمن انشغاالت نــزار شقرون بالفنون
البصرية مــن منظور ثقافي ،وقد
سبقته مؤلّفات من بينها« :معاداة
الصورة بين الشرق والغرب» (،)2008
و«مكاشفات الــصــورة فــي اللوحة
والكاريكاتير» (« ،)2009وشاكر حسن آل
ّ
الفن العربي» (،)2010
سعيد ونظريّة
و«رهــانــات الــفـ ّ
ـن الغربي المعاصر»
( ،)2013و«الــحــداثــة المعمارية من
الطراز إلى التعبير الحر» ( ،)2013و«نشأة
اللوحة في الوطن العربي» (.)2017

ٌ
وحكايات أُخرى
اإلسكندرية  1920ريّا وسكينة

استحضار يوميات قديمة

اإلسكندرية ـ العربي الجديد

الـ ـفـ ـن ــون وم ـن ـه ــا فـ ـن ــون الـ ـخ ــط وال ــزخ ــرف ــة
ّ
الذهنية الفقهية
والـعـمــارة ،بسبب سطوة
ّ
الـعــربـيــة الـتــي منعت «الـتـصــويــر» فعطلت
حضارتنا
قـ ــدرات امل ـبــدع الـعــربــي وأف ـق ــدت
َّ
منتجات بـصـ ّ
ـريــة كـثـيــرة قـيــاســا بـمــا تــوفــر
ُ
لدى حضارات أخرى».
ّ
حدث في ثقافتنا
يشبه الباحث التونسي ما ّ
بعملية «تعطيل للعني» ،موضحًا ذلك بأن
خطاب التحريم ّأدى إلــى «شـطـ ِـب ممكنات
ّ
الـعــن الـثـقــافـ ّـيــة .لــذلــك لــم ينشأ إل خطاب
ٌ
نقدي قليل عن الفنون التي وفدت في القرن
ُ
َ
ابتلي الالوعي النقدي بهذا
العشرين ،حيث
امل ـنــع ،ومـثـلـمــا حــوصــرت الـفـنــون وخـ ّ
ـاصــة
الـتـشـكـيـلـ ّـيــة م ـن ـهــا بــال ـن ـظــرة االج ـت ـمــاعـ ّـيــة
ُ
ّ
جزء
الدونية ،حوصر النقد باعتباره  -في ٍ
مــن أدواره  -خـطــابــا واص ـفــا ل ـهــذه الـفـنــون
َ ْ
ومـعـ ّـرفــا بها ،قبل أن يكون حكمًا عليها»،
بحسب تعبيره.
ي ـت ــاب ــع شـ ـق ــرون ب ــالـ ـق ــول« :ق ـب ــل ق ـ ــرن ،ذك ــر
ّ
ال ـش ـيــخ م ـحـ ّـمــد ع ـب ـ ّـده أن الـ ـع ــرب ي ـعــرفــون
‹ديوان األحوال› ولكنهم ال يعرفون ‹ديوان
ّ
ّ
العربية
الهيئات› ،ويقصد بذلك بأن الثقافة

ّ
النقاد العرب اليوم
مدعوون إلى تبسيط
ّ
المعرفة البصرية
فيلم أميركي
يؤثّر
ٌ
ٌ
أطنان
فينا كما ال تفعل
من الكتب
ُ ّ ِّ
ّ ّ
ّ
َ
املرويات ،إال أنها لم
وغيره من
تجل الشعر
ّ
ُ
تستقبل ُ
بعد ما يتعلق بالصورة ،وتعتبر
ّ
فـ ـت ــوى ال ـش ـي ــخ عـ ـب ــده ع ــن إب ــاح ــة ال ــص ــور
ّ
التاريخية التي
والتماثيل في تلك اللحظة
ُوس ـمــت بــدعــوة إل ــى اإلصـ ــاح الــدي ـنــي ،من
ّ
ّ
ّ
خالفية
لقضية
تصدت
أهـ ّـم الوثائق التي
ُ
ّ
يستمر هذا الجدل
إلى اآلن ،ومن الغرابة أن

ّ ّ
إلى يومنا حولها ،وهو ما يؤكد أن الثقافة
ّ
مغلق بحاجة إلى
العربية ليست غير نسق ّ ٍ
تثوير وتنوير .لهذا ال يتسنى لهذا الجيل
أن يـصـطـنــع خ ـطــابــا ن ـق ـ ّ
ـدي ــا حـ ــول ال ـف ـنــون
ال ـب ـص ـ ّ
ـري ــة ،بــال ـش ـكــل ال ـع ـم ـي ــق ،ف ــي س ـيــاق
ُ
تحريمي /تجريمي للفنون»ّ .
يقول ،هنا ،الباحث التونسي« :إننا نعيش
ّ
ّ
حقيقية ،وهو ما أتاح للدوائر
بصرية
ّأمية
ّ
ّ
ّ
الغربية أن تتسلل إلــى أعماقنا وتغير من
تفكيرنا وأنماط عيشنا من خالل ّ
الصورة،
ّ
يتحدثون فــي الـغــرب قبل عقود
ففي حــن
عن «مجتمع الفرجة» و«مجتمع الصورة»،
ّ
ُ
بتفاوت من بلد عربي إلى آخر،
فإننا نعيش
ّ
في مجتمع «الحديث» واملشافهة .إن فيلمًا
ّ
أميركيًا يقدر على تغيير سلوك شبابنا في
ّ
مدة وجيزة ،بينما تعجز أطنان من الكتب
على إحداث تغيير في عشرات السنوات».
عدم
وعلى مستوى آخر ،يشير شقرون إلى ّ
ّ
تــوفــق ال ـعــرب فــي إبـ ــداع «أي ـق ــون ــات» تمثل
ّ
عذاباتهم ونكباتهم وتطلعاتهم ،حتى أنه
َّ
ْ
َ
«حني نريد أن نستدل على أنظمة االستبداد
ومساوئها نستحضر «غيرنيكا» بيكاسو،

ّ
ّ
البصرية
أي نستدل على أنفسنا بالذاكرة
ّ
ّ
ّ
البصرية من األعمال
لخلو ذاكرتنا
الغربية
ُ
العميقة ،وإن وجــدت بعض األعمال
الفنية
ّ
ّ
العربية ،فإنها مهملة بسبب غياب رافعة
النقد».
يـعـتـبــر صــاحــب ك ـتــاب «ن ـش ــأة ال ـلــوحــة في
َ
النقد
الــو ّطــن ال ـعــربـ ًـي» أن ــه «ق ـبـ ّـل أن يـكـ ّـون ّ
ال ـف ــن ــي مـ ـج ــاال يـمـتـلـكــه ن ــق ــاد الـ ـف ــن ،فــإن ـنــا
م ــدع ـ ّـوون إل ــى تــربـيــة الـنــاشـئــة عـلــى النقد،
َ
ّ
وقبله «تربية العني» لديهم حتى ّال تبقى
وظـيـفـتـهــا بـيــولــوجـ ّـيــة ف ـقــط ،وت ـتــرقــى إلــى
الــوظـيـفــة الـثـقــافـيــة ،وه ــذا يـحـتــاج إل ــى رفــع
الوعي بأهمية الفنون في الوطن العربي،
ل ــرف ــع ذائ ـق ــة امل ـج ـت ـمــع ،ف ـمــن ال ـص ـعــب بـ ّنــاء
ْ
خ ـطــاب ن ـقــدي وال ـح ــدي ــث ع ــن ‹ن ــاق ــد› فــنــي
ّ
في سياق ثقافي َ
ليس فيه أبجديات ثقافة
ّ
العني ،على أن النقاد القالئل في هذه الفترة
ّ
مدعوون لألسف إلى لعب أدوار ليست من
ضـمــن أســاس ـيــات دوره ـ ــم ومـنـهــا تبسيط
ّ
ـاء امل ـج ـت ـمــع ،وهــو
امل ـع ــرف ــة ال ـب ـص ــري ــة ألبـ ـن ـ ّ
ّ
دور مــن املـفـتــرض أن تتكفل بــه مؤسسات
ّ
ّ
ّ
ومجتمعية».
حكومية
ثقافية
وهيئات

من جيل عاش أكثر من زمن
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َ
قبل قرابة شهر ،احتضن «غاليري آرت
كورنر» في القاهرة معرضًا للتشكيلية
املصرية غادة ّ
النجار ،بعنوان «حكايات
ّ
َّ
ريـ ـ ـ ــا ًوسـ ـكـ ـيـ ـن ــة» ،ض ـ ـ ــم ق ـ ــراب ـ ــة ث ــاث ــن
لــوحــة أنجزتها فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
َ
واس ـت ـل ـه ـم ـت ـهــا م ــن ح ـك ــاي ــة ال ـس ـ ّـي ــدت ــن
َّ
ُ
ال ـل ـت ــن تـ ــذكـ ــر مـ ــراجـ ــع ت ــاري ـخ ـي ــة بـ ــأن
ُ
ـات
ص ـي ـتــه ـمــا ذاع ف ــي ب ــداي ــة عـشــريـنـيـ ً
القرن املاضي ،بسبب تكوينهما عصابة
في مدينة اإلسكندرية الستدراج النساء
ّ
وقتلهن بهدف السرقة.
ّ
من خالل حكايات ريا وسكينة ،اقتربت
ُ
لوحات املعرض من أجــواء اإلسكندرية
ـي الـفـتــرة التي
خـ
ـال الـعـشــريـنـيـ ّـات ،وهـ َ
ُت ّ
النجار معرضها الجديد،
خصص لها
ُ
«اإلسكندرية  ،»1920الذي افتتح األحد
املــاضــي فــي «املــركــز الثقافي الفرنسي»
باإلسكندرية ،ويتواصل حتى السادس
وال ـع ـشــريــن م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي /يناير
الجاري.
ه ــذا ه ــو امل ـع ــرض ال ـعــاشــر ًللتشكيلية
املصرية ،وفيه أربـعــون لــوحــة رسمتها
بتقنية األكريليك على القماش بأحجام
ـوب ي ـق ـت ــرب مــن
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ض ـم ــن أس ـ ـلـ ـ ٍ
التكعيبية الواقعية .وكما في معرضها
ال ـســابــق ،تـحـضــر ف ــي امل ـع ـ ٌـرض الـحــالــي
وج ـ ـ ـ ٌ
ـوه وأمـ ــاكـ ــن م ــرت ـب ـط ــة ب ـق ـ ّـص ــة ّ
ري ــا
ّ
ّ
«حي اللبان» الذي عاشتا
وسكينة؛ مثل
ّ
أحد األمكنة التي
ات»؛
الست
فيه ،و«زنقة
ِ
ُ
ـادان ف ـي ـهــا ض ـحــايــاه ـمــا،
ـ
ط
ـ
كــان ـتــا ت ـص
وه ــو ش ــارع ضـ ّـيـ ٌـق كــانــت الـسـكـنـ ّ
ـدريــات
 وال زل ــن إل ــى ال ـيــوم  -تقصدنه لـشــراءّ
أغراضهن.
ً
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،تـحـضــر ف ــي لــوحــات
امل ـع ــرض م ـظــاهــر م ــن ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة
ف ــي اإلس ـك ـن ــدري ــة خـ ــال الـعـشــريـنـيــات:
وشمسيات وفـتـيـ ٌ
ّ
ـات بمالبس
شــواطــئ
الـبـحــر ،ح ـفـ ٌ
ـات وأعـ ــراس وط ـقــوس زار،
ّ
ن ـسـ ٌ
ـاء فــي ال ـش ــارع أو الـبـيـ ّـت بــأزيــائـهــن
ّ
الشعبية؛ مثل «املليات اللف» واملنديل
ٌ
ّ
ّ
نساء
السكندري،
السكندري والفستان ُ
ـاه قــديـمــة،
أرس ـت ـقــراط ـيــات ،ف ـن ــادق وم ـ ٌق ـ ٍ
سوق سمكّ .
لوحات عن َ
الفرق
ثمة أيضًا
الفولكلورية التي كانت تأتي إلى املدينة
م ــن ج ـنــوب م ـصــر ،واآلالت املــوسـيـقـيــة
املنتشرة فــي تلك الـفـتــرة ،مثل الربابة،
إلى جانب العود والكمنجة.
ـث إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــربـ ــي «الـ ـع ــرب ــي
فـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ـ ٍ

َّ
الجديد» ،تقول غادة ّ
النجار إن املعرض
ٌ
ّ
ه ــو تـكـمـلــة لـلـســابــق ،لـكــنــه أش ـمــل مـنــه؛
ّ َ
حيث «ك ــان اشتغالي على شخصيتي
ّ
ّ
وبقية الشخصيات التي
ريــا وسكينة،
تنتمي إلى عصابتهما ،مثل حسب الله
ً
وع ـبــد ال ـع ــال ،مــدخــا إل ــى ّرس ــم املــديـ َنــة
خــال الـعـشــريـنـيــات» .وتــوضــح« :ب ــدأت
حكاية املعرض ِمن ُصـ َـور فوتوغرافية،
ُ
وجدتها على اإلنترنت ،ألفراد العصابة
َ
التي أثارت الذعر في اإلسكندرية عامي
ُ
اعتمدت على هذه ُّ
الص َور
 1919و.1920
كمصدر ُي ّ
قربني من أجــواء تلك الحقبة
ٍ
ـات حملت أسلوبي وانطباعي
في لــوحـ ٍ
الذاتي عن تلك الشخصيات».

ُت ـض ـي ــف« :الح ـ ـقـ ــا ،ت ـ ّ
ـوسـ ـع ـ ُـت أكـ ـث ــر فــي
البحث في تلك الفترة ،باالعتماد على
ُصـ ـ ــور ف ــوت ــوغ ــراف ُـي ــة وأف ـ ـ ــام وثــائ ـق ـيــة
عــن اإلسكندرية وأخ ــرى روائـيــة قديمة
ُصـ ـ ّـورت فـيـهــا ،وأي ـضــا مــن خ ــال زي ــارة
األس ـ ـ ــواق وامل ـق ــاه ــي وامل ـع ــال ــم الـقــديـمــة

تحضر في اللوحات
وجوه وأماكن مرتبطة
بقصة ريّا وسكينة
ّ

«زنقة الستّات»

مثل «قلعة قايتباي» ،واقتناء املالبس
ال ـ ـ ــدارج ـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـعـ ـش ــريـ ـنـ ـي ــات ،والـ ـت ــي
ُ
استعنت بـ›موديالت› لرسمها».
إل ــى جــانــب ال ـح ـيــاة الـشـعـبـيــة واألزي ـ ــاء
التقليدية ذات األلوان ّ
البراقة التي كانت
ُ
ً
لوحات
ُســائــدة فــي املدينة ،يحضر فــي
ٍ
ُ
أخـ ــرى ال ـطــابــع األرس ـت ـقــرا ّطــي للمدينة
ُ
ال ـت ــي ت ـش ـيــر ال ـن ـ ّـج ــار إل ــى أن ـه ــا عــاشــت
«فـ ـت ــرة ذه ـب ـي ــة» خ ـ ــال ال ـع ـشــري ـن ـيــات،
ب ـف ـض ــل ال ـ ـت ـ ـنـ ـ ُّـوع الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـ ـ ــذي ك ــان
مــوجــودًا فيها ،قبل أن تختتم حديثها
إلــى «الـعــربــي الـجــديــد» بــالـقــولُ :
«أرس ــم
ّ
اإلس ـك ـن ــدري ــة ف ــي ال ـع ـشــري ـن ـيــات ألن ّـنــي
ُ
ُّ
وددت لو أنني
أحب هذا الفترة ،ولطاملا
ُ
عشت فيها».

«الزار»

«مقهى على شاطئ اإلسكندرية» ،أكريليك على قماش 120 × 240 ،سم

فعاليات

تقف هذه الزاوية من
خالل أسئلة سريعة مع
صوت جديد في الكتابة
العربية ،في محاولة لتبيّن
مالمح وانشغاالت الجيل
العربي الجديد من الكتّاب
دهوك ـ العربي الجديد
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معرض

في معرض التشكيلية
المصرية ،المقام حاليًا
في اإلسكندرية ،أربعون
ً
لوحة تتستحضر فيها
من مظاهر الحياة
اليومية في المدينة
مطلع القرن الماضي

نزار شقرون خالل الندوة

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
َ
َ
بنفسها
تصنع نفسها
الكتابة أن
وجب على
ِ
ِ
َّ
بتلقائي ٍة بحتة؛ فالتصميم والتأطير السابق
لها يفسدهاّ .
أتذكر ،هنا ،نزار قباني حني يقول
ِّ
جديدة هو
كتابة
ّإن «الشرط األساسي في كل
ٍ
ٍ
ال ـش ــرط االن ـق ــاب ــي» ،وأن ــا كـكــاتـبــة ،أط ـمــح أن
ِّ َ
أحقق هذا الشرط في كتاباتي ،واألهم أن اقرأ
ُ ِّ
ملن يحققه لي في كتاباته ،فذائقة القارئ هي
َّ
السائدة في ّكل زمان
نوعية الكتابة
ما يخلق
ِ
ّ
وم ـك ــان .وال ـي ــوم نــاحــظ أن ال ـجــيــد املــوجــود
مستنسخ عن ّ
الجيد الذي كانّ ،أما السيئ فقد
ّ
ّ
بات أسوأ بكثير .واألنكى ،نجد أن السيئ هو
ُ َّ ُ
ُ ّ
وضع في الواجهةَّ ،
ألن الذائقة
سوق له وي
ما ي
ّ
بــاتــت ف ــي أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا ،حــتــى امـتــأت
ال ــرف ــوف بـنـتــاجــات ف ــارغ ـ ٍـة م ــن ّ
أي مـضـمــون.
ورغــم كـ ِّـل هــذا ،يبقى الفريد ُيهيمن بفرادته،
واملتميز يفرض ّ
ّ
تميزه.

■ ه ــل تـشـعــريــن ن ـف ـسـ ِـك جـ ــزءًا م ــن ج ـيـ ٍـل أدب ـ ـ ٍّـي له
مالمحه وما هي هذه املالمح؟
ّ
أرى أنـ ـن ــي م ــن ج ـي ـ ٍـل ع ــاي ــش أك ـث ــر م ــن زمـ ـ ٍـن،
كارثة وظرف ،وكان
حرب وأكثر من
وأكثر من
ٍ
ٍ
بــاإلم ـكــان أن ي ـكــون جـيـلــي أك ـثــر اسـتـثـنــائـيـ ٍـة
ُ
يحاول
ـود مــن
فــي
منتوجه الفكري ،لــوال وجـ ِ
تـجـمـيـ َ
ـراب َطـ ــوال ال ــوق ــت ب ــدل إنـهــائــه،
ـ
خ
ـ
ـ
ل
ا
ـل
ِّ ِ
ّ
الثقافة
التشوه في
يسبب مزيدًا من
وذلك ما
ِ
والـ ـعـ ـق ــل .ل ـك ــن ي ـب ـق ــى املـ ـج ــد ملـ ــن ي ــدع ــو إل ــى
ّ
ويتمرد على
التغيير ،وملن يخرج عن السائد
ِّ
ويؤلف من املألوف الالمألوف .أعتقد
املعتاد،
ـوالدة مثل هــذا الجيل
ـ
ل
خير
ـوادر
ـ
ب
ـاك
أن هـنـ
ِ
من ّ
الكتاب ،وال شـ َّـك أن الكاتب ّ
املميز هو من
يضفي مــامـحــه عـلــى جـيـلــه ،ال ال ــذي يضفي
ُ
َ
مالمحه عليه ،وهذه سمة العادي.
جيله
عالقتك مع األجيال السابقة؟
■ كيف هي
ِ
َّ
حميمية وخـ ّ
ـاصــة ج ـ ّـدًا ،ويغلب عليها طابع
ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا ،وأع ـت ـق ــد أن مل ـج ــال ال ـتــاريــخ
الـ ــذي ت ـخـ ّـص ـصـ ُـت ف ـيــه دورا ك ـب ـيــرا ف ــي ذل ــك،
َ
ّ
الجدة واألب واألم
ناهيك عن تأثير حكايات
واألخــت الكبرى في إيقاد شعلة السرد لــديّ،
ً
ُ
إضافة إلــى الـحــوارات الطويلة ،التي أجريها

رجم
أطمح أن ُت َت َ
أعمالي يومًا ما إلى
الكردية واإلنكليزية

ّ
تنظم «جمعية التعاون الفرنسي
عند الثامنة والربع من مساء بعد غد اإلثنين،
ً
أمسية في سينما «كاميو» بمدينة نانسي (شرق) حول فيلم فلسطين
السوري»
الصغرى للمخرج الفلسطيني السوري عبد اهلل الخطيب .يُع َرض الشريط ،الذي
ُّ
يتناول حصار مخيّم اليرموك ،في العديد من السينمات الفرنسية هذه األيام.

بطاقة

كاتبة ٌعــراقـيــة مــن مــوالـيــد املــوصــل عــام ،1989
حاصلة على بكالوريوس في اآلداب من قسم
ال ـت ــاري ــخ ،تـقـيــم ف ــي دهـ ــوك وتـعـمــل مـنــذ 2016
فــي إح ــدى املنظمات اإلنـســانـ ّـيــة شـمــال الـعــراق.
َ
أصـ ـ ــدرت رواي ـت ـه ــا األولـ ـ ــى «ب ـق ــاي ــا» ع ــن داري
«سطور» و«سنا» في العراق عام .2021
طــوال الــوقــت فــي ذهـنــي ،مــع أص ــداء وأصــوات
ّ
وشخصيات الزمن املاضي ،من شعراء
األمس
ّ
ومفكرين.
وفالسفة
ّ
الثقافية في بلدك؟
عالقتك مع البيئة
■ كيف تصفني
ِ
ّ
ّ
وحيويًا،
العراقية وسطًا منتجًا
َاعتبر البيئة
َّ
ثقافية ال بأس
والتماعات
ويستند إلــى إرث
ٍ
َّ
بـهــا .لـكــنـنــي أحـتـفــظ بـمـســافـ ٍـة شـخـصـ َّـيـ ٍـة هي
َّ
ُ
بعزلة اللؤلؤ ،ألن عواملي خاصة وهموم
أشبه ُ ِ
ّ
ّ
إنـتــاجــي تـعــد أولــويــة .لكن على صعيد آخــر،
َّ
فــأنــا أتـلــقــى الــدعــم والـتـشـجـيــع مــن ُكـ ّـتــاب في
ّ
العراق وخارجه ،وأتلقى طوال الوقت رسائل
ِ
َّ
وإشادة بالعمل الذي حققته،
تهنئة
وإيميالت
ٍ
ٍ
وهــذا شـ ٌ
ّ
ويشجعني كثيرًا على
ـيء أفتخر به
ّ
َّ
االسـتـمــرار ،وال شـ َّـك أنـنــي ممتنة للكثير من
ّ
ّ
والقراء على دعمهم لي وإيمانهم بي.
الكتاب
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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ابتداء من اليوم وحتى الخميس المقبل ،يُقام في «قاعة سينماتيك» بالجزائر
ً
العاصمة أسبوع الفيلم الوثائقي الذي يشهد عرض  13وثائقيًا جزائريًا؛ من
بينها :بحرنا لـ فتيحة عفيان ،والجسم  +الفن لـ فاطمة الزهراء زعموم ،و،143
شارع الصحراء (الصورة) لـ حسن فرحاني ،واأللقاب الجزائرية والحقد الفرنسي
لـ فتيحة بوروين ،واألمير عبد القادر لـ سالم براهيمي.
في «مركز الجزيرة للفنون» بالقاهرة ،يستمرّ حتى التاسع والعشرين من الشهر
عمل
الجاري معرض بعنوان الشركة المقابلة .يجمع المعرض قرابة مئة
ٍ
هــم :سامح إسماعيل ،ومحمد خضر (اللوحة)،
ألربعة تشكيليّين مصريّين؛ ُ
ومعتز اإلمام ،وياسر جعيصة ،تتوزّع بين التصوير الفوتوغرافي والرسم بخامات
مختلفة.
ّ
بعمان ،عند السادسة والربع من
«فن وشاي» في جبل اللوبيدة
يحتضن فضاء
ّ
ً
جلسة يقرأ فيها الكاتب عمر زكريا مقاطع من روايته
مساء الثالثاء المقبل،
القرطبي يستيقظ في اإلسكندرية .العمل ،الذي صدر نهاية العام الماضي عن
َ
نهاية القرن التاسع عشر.
دا َري «االختالف» و«ضفاف» ،يتناول فترة النهضة العربية
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مملكة متسعة الجوانب
طوًال وعرضًا ()Getty

حفلت المصادر الجغرافية العربية بالكثير من النصوص الرحلية
والوصفية لكازاخستان ،والتي كانت قد مدت نفوذها قبل الغزو
المغولي بقرون إلى جبال القوقاز وشعوبها القديمة ،كالشركس
واألرمن والكرج .ومن هذه المؤلفات ما جمعه الجغرافي الدمشقي
ابن فضل اهلل العمري

كازاخستان
القديمة

بالد القبجاق كما وصفها العمري
قبل ثمانية قرون
بالد مترامية
األطراف
يعود العمري لإلشــارة إلى أن هذه
اململكــة املغولية هــي بالد القبجاق
القديمة ،ويقول في ذلك« :ملا فاضت
عليهــا التتــار صــارت القبجاق لهم
رعايــا ،ثــم خالطوهــم وناســبوهم،
وغلبــت األرض علــى الجبلــة
واألصــل ،فصــار الــكل كالقبجــاق
كأنهــم جنــس واحــد لســكن املغــل
بأرض القبجاق ومصاهرتهم لهم،
وبالدهــم فــي أرضهــم ،وهكــذا طول
املكــث فــي كل بلــد وأرض يجـ ِّـوز
ِّ
ويحول الغرائز إلى
التجايز إليها،
طباعهــا كمــا قدمنــا ذكره ،وقد يقل
اختــاف األلــوان ويزيد لســبب آخر
غيــر البلديــة» .وينقــل العمــري عــن
التاجر كثير األسفار حسن الرومي
قولــه إن حــدود هــذه اململكــة تبــدأ
مــن جهة جيجون وباركند ،وجند،
ً
وســراي وصــوال إلــى ســوداق،
وسقســن ،والــكل ،وبلغــار علــى
بحــر القســطنطينية ،وهــو البحــر
األسود .ويضيف حسن الرومي أن
«مدينــة باكو هي إحدى مدن أقليم
شــروان ،وعندهــا البــاب الحديــد
الــذي يســميه التــرك دمرقبــو ،ومــن
البــاب الحديــد الــذي هــو عبــارة عن
مدينة باكو إلى حدود بالد الخطا
(أي نواحــي منشــوريا الحاليــة)
مســيرة خمســة أشــهر ،هــذا هــو
طول هذه اململكة ،وفي هذه اململكة
مــن األنهــار الكثيــرة املشــهورة،
ســيحون ،وجيحــون ،وطونــا (أي
الدانــوب) ،وإيتــل ،وبايــن ،وتــن،
وطرلــو ،فمــن ســيحون إلــى طونــا
مسيرة أربعة أشهر ،وبني سيحون
وجيحون خمســة عشــر يومًا ،ومن
جيحــون إلــى بايــن خمســة عشــر
يومــا ،ومــن بايــن إلــى إتيــل عشــرة
أيــام ،ومــن إتيــل إلــى تــن شــهر
واحــد ،ومــن تــن إلــى طرلــو عشــرة
أيــام ،ومــن طرلــو إلــى طونــا شــهر
واحــد ،ويقلــب جيحــون وإتيــل إلى
بحــر القلــزم وســيحون منهــى إلــى
مقصبــة ورمــل تحــت مدينــة جنــد
بثالثــة إيــام فيقلــب هنــاك ،وتأتــي
األنهــر املذكــورة تقلــب إلــى بحــر
عمــان ،وهذه الســبعة أنهر في هذه
اململكة ،ويتصل منها إلى إقليم ما
وراء النهر سيحون وجيحون».

سيبيريا

يقول حســن الرومي إن بالد الســبر ،أي ســيبيريا ،تقع ضمن مملكة املغول« :وبالد الســبر
وجوملــان مضافــة إلــى باشــغرد( ،أي البشــكير) .وفــي بــاد باشــغرد قــاض مســلم معتبــر،
وبــاد الســبر وجوملــان شــديدة البــرودة ال يفارقهــا الثلــج مــدة ســتة أشــهر ،ال يــزال يســقط
علــى جبالهــم وبيوتهــم وبالدهــم ،ولهــذا تقــل مواشــيهم عندهم ،وهم ســكان قلب الشــمال،
والواصل عندهم وإليهم من الناس قليل ،واألقوات عندهم قليلة ،ويحكى عنهم أن اإلنسان
منهم يجمع عظام أي حيوان كان ،ثم إنه يغلي عليها بقدر كفايته ثم يتركها وبعد سبع
مــرات ال يبقــى فيهــا شــيء مــن الدهــن.
وهم مع ضيق العيش ليس في أجناس
الرقيــق أنعــم مــن أجســامهم ،وال أحســن
مــن بياضهــم ،صورهــم تامــة الخلقــة
فــي حســن وبيــاض ونعومــة عجيبــة،
زرق العيــون» .ويضيــف أن التجــار ال
يتعــدون مدينــة بلغــار ،يســافرون إلــى
بــاد جوملــان ،وتجــار جوملان يســافرون
َ
إلــى بــاد بوغــزه ألنهــا فــي أقصــى
الشــمال ،وليــس بعدها عمــارة غير برج
عظيــم مــن بنــاء اإلســكندر علــى هيئــة
املنــارة العاليــة ،وليــس بعــده مذهــب
إال الظلمــات ،وهــي صحــارى وجبــال ال
يفارقهــا الثلــج والبــرد ،وال تطلع عليها
الشــمس وال ينبــت فيهــا نبــات ،وال
ً
يعيش فيها حيوان أصال.

تيسير خلف

تأسســت جمهوريــة كازاخســتان
بحدودهــا الحاليــة قبل مائة عام
تقريبــا ،ولكنهــا قبــل ذلــك بألــف
عــام كانــت مقــر اتحاد بــن قبيلتني تركيتني
عظيمتــن همــا القبجــاق والكومــان ،وســبب
اتحادهمــا ،علــى األرجــح ،هــو ســيطرتهما
علــى طريــق الحرير الذي كان يؤمن للقبائل
البدويــة التركيــة فــي أواســط آســيا مصــدر
دخــل أساســيًا ،بعــد انهيــار مملكــة الخــزر
الشــهيرة .ولكــن هــذا االتحــاد قضــى عليــه
هوالكو حني اجتاح العالم في أواسط القرن
الثالــث عشــر امليــادي ،ومــع ذلــك ،احتفظــت
هذه البالد باســم مملكة القبجاق حتى بعد
أن حكمها املغول ،إلى أن أصبح اسمها بالد
خانات الكازاخ ،ثم كازاخستان.
وقــد حفلــت املصــادر الجغرافيــة العربيــة
بالكثيــر مــن النصوص الرحليــة والوصفية
لهــذه البــاد متراميــة األطــراف ،والتي كانت
قــد مــدت نفوذهــا قبل الغــزو املغولي بقرون
إلــى جبــال القوقــاز وشــعوبها القديمــة،
كالشــركس واألرمــن والكــرج .ومــن هــذه
املؤلفــات مــا جمعــه الجغرافــي الدمشــقي
ابــن فضــل اللــه العمــري عــن هــذه البــاد مــن
معلومات استقاها من شهود عيان زاروها،
وحدثــوه عنهــا .وعلــى األرجــح؛ فــإن منبــع
اهتمامــه بهــا أنهــا موطــن ســاطني املماليك
الذيــن جلبــوا إلــى ديــار اإلســام عبي ـدًا مــن
بــاد القوقــاز ،قبــل أن يعتنقــوا اإلســام،
ويعتقوا ويصبحوا ملوك البالد والعباد.
ً
ويحدثنــا العمــري نقــا عــن الشــيخ نجــم
الديــن بــن الشــحام املوصلــي عــن أن هــذه
ً
اململكــة متســعة الجوانــب طــوال وعرضــا،
كثيــرة الصحــراء ،قليلــة املــدن ،وبهــا عالــم
كثيــر ،ال يدخــل تحــت حـ ٍّـد ،وليــس لهــم كبير
نفــع لقلــة الســاح ورداءة الخيــل» .ويضيف
«أرضهم سهلة قليلة الحجر ال تطيق خيل،
ربيــت فيهــا األوعــار ،فلهــذا يقــل عنــاء أهــل
هــذه اململكــة فــي الحــروب ،وليــس مللوكهــم
عظيــم عنايــة باألوضــاع ،وترتيــب ســلطان
هــذه البــاد فــي أمــور جيشــه وســلطانه
ترتيــب مملكــة العــراق والعجــم ،فــي عــدة
األمراء واألحكام والخدم».
العاصمة سراي

وبعــد أن يخبرنــا بــأن ملــك هــذه البــاد
املتســعة فــي العــام 1330م كان يدعــى
الســلطان أوزبــك؛ يقــول إن العاصمــة تدعــى
ســراي ،و«هــي مدينــة صغيــرة بــن رمــل
ونهــر ،وقــد بنــى بهــا ســلطانها القائــم بهــا
ٌ
معظم
اآلن أوزبــك خــان مدرســة للعلــم ،وهو
لجانــب العلــم وأهلــه» .ومدينــة ســراي
املقصــودة هنــا هــي ســراي جــوك الحاليــة
عاصمــة خانيــة القبيلــة الذهبيــة الواقعــة
غربي كازاخستان على نهر األورال ،قبل أن
يصــب في بحر قزوين.
وحول مدينة سراي املذكورة ،ينقل العمري
عــن عبــد الرحمــن الخوارزمــي الترجمــان

الجركس والروس والالص

يؤكــد العمري أن شــعوب الجركس والروس
ّ
الخانية،
والــاص يخضعون لســلطان هــذه
ويصفهــم بأنهــم أهــل مــدن عامــرة وآهلــة،
وجبال مشجرة مثمرة ،ينبت عندهم الزرع،
ويــدر الضــرع ،وتجــري األنهــار ،وتجنــى
الثمار».
وبعد أن يشير إلى أنه «ال طاقة لهم بسلطان
هــذه البــاد» ،أي أنهم خاضعون له مكرهني،
يضيــف أن «لهــم ملــوكًا كالرعا َّيــا ،فــإن داروه
َّ
بالطاعــة ،والتحــف ،والطــرف كف عنهم ،وإال
شــن عليهــم الغــارات ،وضايقهــم بالحصــار،
وكــم مــن مــرة قتــل رجالهــم ،وســبى نســاءهم
وذراريهــم ،وجلــب رقيقهــم إلــى أقطــار
األرض» .وهــذه إشــارة مهمــة إلــى أن الرقيــق
فــي ذلــك الزمــن كان يتكــون مــن الجركــس
والالص وغيرهم من أمم شمالي القوقاز.
ويقــول العمــري مســتطردًا إن «تــرك هــذه
البــاد هــم خيــار التــرك أجناســا ،لوفائهــم
وشــجاعتهم ،وتجنبهــم الغــدر مــع تمــام
قاماتهــم ،وحســن صورهــم ،وظرافــة
شــمائلهم ،ومنهــم معظــم جيــش مصــر ألن

ســاطينها وأمراء هــا منهــم منــذ رغــب امللــك
الصالــح نجــم الديــن أيــوب بــن الكامــل فــي
مشــترى مماليــك القبجــاق ،ثــم انتقــل امللــك
إليهم».
شعب البشكير

بعــد ذلــك ،يحدثنــا العمــري عــن شــعب تركــي
شــمالي تقــع أراضيــه فــي أقصــى شــمال هــذه
اململكــة ،وهــو يعنــي علــى األرجــح شــعب
البشــكير ،حيــث يصفــه بقولــه« :ينضــم إلــى
جناح هذا الســلطان قوم من الترك في نهاية
جهد من قشــف
الشــمال من حدوده ،وهم في
ٍ
العيــش ،ألنهــم ليســوا أهل حاضــرة لهم زرع،
وشدة البرد تهلك مواشيهم ،وهم همج رعاع
ال لهــم مســكة بديــن ،وال رزانــة فــي عقــل ،وهم
لشدة ما بهم من سوء الحال إذا وجد أحدهم
لحمًا سلقه ولم ينضجه ،وشرب مرقه ،وترك
اللحــم ليأكلــه مــرة أخــرى ،ثــم يجمــع العظــام،
ويعــاود ســلقها مــرة أخــرى ،ويشــرب مرقهــا،
وقس على هذا بقية عيشهم».
وينقــل العمــري عــن تاجــر جلــود يدعــى عبد

اللــه الحصنــي ،زار تلــك البــاد ،قولــه إن
الجلــود فــي هــذه الناحيــة مــن مملكــة أوزبــك
خــان قليلــة ،ويضيــف أنهــم «ال يعرفــون فــي
املــأكل مــا ُيعــاف ممــا ال ُيعــاف ،وال التحريــم
مــن التحليــل ،وأنهــم فــي األزمــات يبيعــون
أوالدهــم ليتقوتــوا بأثمانهــم إذا ضاقت بهم
األحــوال فــي بعــض الســنني ،ويقولــون عمــن
يبيعونــه مــن أوالدهــم :نعيــش نحن خير من
أن نموت نحن وهو».
محاصيل زراعية

ويشير التاجر الحصني إلى أن «هذه البالد
أكثر األرض ً
ماء ومرعى ،وأخصبها زرعًا إذا
زرع بها ،ولكنهم أهل حل وترحال ،أصحاب
ماشــية ،ليــس لهــم مبــاالة بالــزرع والغــراس،
ولقــد كانــت قبــل اســتيالء التتــار عليهــا
معمــورة الجوانــب ،وهــي اآلن فــي بقايــا تلــك
العمــارة فيهــا األشــجار املختلفــة األنــواع،
مــن الفواكــه :العنــب ،والرمــان والســفرجل،
والتفــاح ،والكمثــرى ،واملشــمش ،والخــوخ،
والجــوز .وبهــا فاكهــة تســمى بلغــة القبجاق

قولــه إن هــذه املدينــة «بناهــا بركــة خــان
(حفيــد هوالكــو) علــى شــط نهــر تــوران (أي
ـور،
األورال) ،وهي في أرض ســبخة بغير سـ ٍ
ودار امللــك بهــا قصــر عظيــم ،علــى عليائــه
هــال ذهــب قنطــاران باملصــري ،ويحيــط
بالقصــر ســور بــه أبــراج مســاكن ألمرائــه،
وبهــذا القصــر مشــتاهم .وهــذا النهــر يكــون
قــدر النيــل ثــاث مــرات أو أكثــر ،وتجــري بــه
الســفن الكبار تســافر إلى الروس والصقلب
(الســاف) ،وأصــل هذا النهــر أيضًا من بالد
الصقلب».
ويتابــع« :وهي (يعني ســراي) مدينة كبيرة
ذات أســواق وحمامــات ووجــوه مقصــودة
باألجــاب ،فــي وســطها بركة ماؤها من هذا
النهــر ،يســتعمل ماؤهــا لالســتعمال ،وأمــا
شــربهم فمــن النهــر ،يســتقى لهــم فــي جــرار
فخــار ،ويصــف علــى العجــات ،وتجــر إلــى
املدينــة ،وتبــاع بهــاُ ،
وبعدهــا عــن خــوارزم
نحــو شــهر ونصــف ،وبينهــا وبــن ســراي
مدينــة وحــق ،ومدينــة قطلوكــت ،ودينارهــم
رائج عنه ستة دراهم».
أمــا حاصــات وأقــوات مدينــة ســراي فيقــول
الترجمــان الخوارزمــي« :القمــح والشــعير
والدخــن ،ويســمى عندهــم األزرن ،واملــاش،
والجــاورس ،وهــو شــبيه بحــب البرســيم
وليــس يبــاع عندهــم هــذه الحبــوب إال
بالرطــل ،يقــال كل حمــل حمــار بكــذا ،وحمــل
الحمــار عندهــم مائــة رطــل ،بهــذا الرطــل،
والسعر املتوسط للقمح بدينارين ونصف،
وكذلــك املــاش والشــعير بديناريــن ،وكذلــك
الدخــن ،وكذلــك الجــاورس أو أزيــد ،والغالب
أن يكــون ســعره قيــاس ســعر القمــح ،وســعر
الشــعير واللحــم الضانــي علــى الســعر
املتوسط في كل ثالثة أرطال بدرهم».
أمــا الفواكــه فيقــول إن بهــا جميــع أنــواع
الفواكــه إال النخــل ،والزيتــون ،وقصــب
السكر ،واملوز ،واألترج ،والليمون والنارنج،
ويضيــف أيضــا أن فيهــا مــن أنــواع الطيــر
والوحــش ،وبهــا الغــزالن كبــارًا ج ـدًا ،يكــون
الغــزال قـ ُّـد بقــر الوحــش .وكذلــك بهــا معــدن
يخــرج منــه أحجــار يعمــل منهــا قــدور ،تقيم
القدرة نحو ستني سنة ،وال يتغير.
السلطان أوزبك ونساؤه

وينقــل العمــري عــن تاجــر يدعــى عمــر بــن
مســافر قولــه« :إن هــذا الســلطان أوزبــك غيــر
ملتفــت مــن أمــور مملكتــه إال إلــى جمليــات
(أي عموميــات) األمــور ،دون تفصيــل
األحــوال ،يقنــع بمــا ُحمــل إليــه ،وال يفحــص
عــن وجوهــه فــي القبض والصــرف ،وإن لكل
امــرأة مــن خواتينــه جانبــا مــن الحمــل ،وهو
يركــب كل يــوم إلــى امــرأة منهــن يقيــم ذلــك
اليــوم عندهــا ،يــأكل فــي بيتهــا ،ويشــرب،
وتلبســه بذلــة قمــاش كاملــة ،ويخلــع التــي
كانــت عليــه ،علــى مــن يتفــق ممــن حولــه،
وقماشــه ليــس بفائــق الجنــس ،وال غالــي
الثمن ،وهو مســلم ،حســن اإلســام ،متظاهر
بالديانة ،والتمسك بالشريعة ،محافظ على
إقامــة الصــاة ،ومداومــة الصيــام مــع قربــه
مــن الرعايــا والقاصديــن إليــه .وليســت يــده
بمبســوطة بالعطــاء ،ولــو أراد هــذا ملــا وفــى
لــه بــه دخــل بالده ،وغالــب رعاياها أصحاب
عمــد فــي الصحــراء ،أقواتهــم مــن مواشــيهم
مــن الخيــل والبقــر والغنــم ،والــزرع عندهــم
قليــل ،وأقلــه القمــح والشــعير ،وأمــا الفــول
فــا يــكاد يوجــد ،وأكثــر املوجــود عندهم من
الــزروع ،والدخــن منــه أكلهــم ،وعليــه فيمــا
يخــرج األرض كلهــم ،واألســعار فــي جميــع
هذه اململكة رضية إلى غاية».
ويشــير العمــري إلــى نســاء هــذه اململكــة
ومشــاركتهن الرجــال فــي الحكــم ،وإصــدار
األوامر ،تمامًا كما كان عليه األمر في بغداد
ذلك الزمن حني كانت الخاتون بنت جوبان،
زوجــة الســلطان املغولــي املســلم أبــو ســعيد
بهادر بن خدابنده ،تتحكم في أمور اململكة
وقراراتهــا ،حيــث يقــول« :إننــا مــا رأينــا فــي
زماننــا ،وال ســمعنا عمــن قــارب زماننــا أن
امــرأة تحكمــت تحكمهــا ،وقــد وقفــت علــي
كثيــر مــن الكتــب الصــادرة عــن ملــوك هــذه
البــاد مــن عهــد بركــة ومــا بعــده ،وفيهــا
وافقت آراء الخواتني (أي السيدات) واألمراء
على كذا أو ما يجري هذا املجرى».

بابيــك شــبيهة بالتــن ،والفواكــه املوجــودة
عندهــم اآلن مــن بقايــا مــا بــاد مــن غــراس من
كان قبــل هــؤالء ،ممــن كان لهــم عناية بالزرع
والنصــب ،وهــي كثيرة الوجود فــي جبالهم،
ومــا يحــدث إلــى املــدن مــع كثــرة مــا بــادوا».
وعلى األرجح؛ املقصود هنا شعوب البلغار
واملجــر والــروس الذيــن هاجــروا إلــى شــرقي
أوروبا بعد اجتياح هوالكو لهذه البالد.
ويؤكد التاجر الحصني أن في مدن الجركس
والروس والالص الكثير من البطيخ وهو في
غاية الحالوة وطيب الطعم مع ما يحكى من
كثرة وجوده ورخصه ،ومنهم من يســتخرج
ماءه ويعقد منه الحلوى .ويلفت النظر كذلك
إلــى وجــود كثيــر مــن الخضــراوات ،كاللفــت
والجــزر والكرنــب وغيــر ذلــك ،وبهــا العســل
الكثيــر األبيــض اللــون اللذيــذ الطعــم الخالي
من الحدة» .ويؤكد أن اإلســام دخل إلى هذه
البــاد ،أي بــاد الجركــس والــروس والــاص،
«وأشــرق علــى أقطارهــم نــور اإليمــان» .وهــذا
ينفــي إلــى حــد مــا أن العثمانيــن هــم الــذي
أدخلوا الجركس في اإلسالم.
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فينيكس يُسقط داالس
فينيكس صنز يُتابع عروضه القوية في منافسات السلة األميركية (ريشارد رودريغيز)Getty/

لويس سواريز مهاجم
أتلتيكو مدريد :النقد
يجعلك أقوى

 1.2مليون طلب
للحصول على تذاكر
مونديال قطر 2022

بيير إيمريك أوباميانغ
مهاجم أرسنال يؤكد
سالمة قلبه

بعد يوم من إقصاء أتلتيكو مدريد من الدور
الـ 16من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ،أكد
األوروغواياني لويس سواريز أن «النقد يجعلك
أقوى» .وكتب مهاجم «األتلتي» على شبكات
التواصل االجتماعي الخاصة به «املديح يضعفك.
النقد يجعلك أقوى .لن نتوقف أبدًا عن العمل من
أجل التحسن ألنه واجبنا .معا سنمضي قدمًا».
ُيذكر أن الفريق ُيعاني من سوء النتائج هذا
املوسم ويحتل املركز الرابع في الدوري.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تلقي
أكثر من  1.2مليون طلب للحصول على تذاكر
خالل أول  24ساعة من فترة املبيعات األولية
لحضور فعاليات مونديال قطر  .2022وذكر
«فيفا» ،في بيان له ،أن انطالق مبيعات تذاكر
ً
كأس العالم «قطر  »2022شهد إقباال كبيرًا من
مختلف أنحاء العالم في أول يوم لطرح التذاكر.
وجاء أكبر إقبال من املشجعني من قطر تليها
األرجنتني ثم املكسيك.

أكد مهاجم فريق أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ
أن قلبه سليم بعدما ترك معسكر منتخب الغابون
في كأس أمم أفريقيا بسبب مشاكل قلبية مشتبه
بها .وخضع الالعب لفحوصات في لندن ،إذ لم
يكن تلقى أرسنال أي تأكيد من جانب املنتخب
الغابوني حول الحالة ،ليوجه الالعب رسالة عبر
وسائل التواصل االجتماعي« :عدت إلى لندن
إلجراء فحوصات ،وأنا سعيد للغاية بالقول إن
قلبي في حالة جيدة وأنا سليم».
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مباريـات
األسبـوع

ّ
شكل خروج منتخب الجزائر من منافسات دور
المجموعات مفاجأة كبيرة في كأس األمم
األفريقية المقامة في الكاميرون بين الجماهير،
فيما واصل منتخب تونس عروضه الباهتة في
المسابقة القارية

يوتا يقود ليفربول للفوز على أرسنال
وبلوغ نهائي كأس الرابطة اإلنكليزية
قــاد البرتغالي ديــوغــو يــوتــا فــريــق ليفربول إلــى الـفــوز على أرسـنــال بهدفني
نظيفني والتأهل لنهائي كأس الرابطة اإلنكليزية لكرة القدم .وبعد انتهاء لقاء
الذهاب بني الفريقني بالتعادل السلبي ،أحرز يوتا على ملعب اإلمارات ،في لقاء
اإلياب ،الهدف األول من تسديدة رائعة من أمام املنطقة بعد مراوغة الدفاع في
الدقيقة الــ ،19وأضــاف املهاجم البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة الــ 79بعد
انفراد بالحارس .وبهذه النتيجة ،تأهل فريق «الريدز» لنهائي البطولة ،حيث
يضرب موعدًا على اللقب مع فريق تشلسي في  27شباط /فبراير املقبل.

كأس األمم
األفريقية

بالميراس أفضل فريق في العالم لعام 2021
سجل فريق بامليراس إنـجــازًا غير مسبوق لكرة القدم البرازيلية من خالل
احتالله املركز األول في التصنيف السنوي لعام  2021الصادر عن االتحاد
الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم .وأوضحت املنظمة التي تــوازي االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) ،في بيان رسمي ،أنه «للمرة األولى في التاريخ ،يفوز
فريق بــرازيـلــي فــي التصنيف العاملي السنوي لألندية الـصــادر عــن االتحاد
الدولي لتاريخ وإحـصــاءات كرة القدم» .وفي النسخ الــ 15السابقة ،لم يأت أي
فريق برازيلي مطلقًا في صدارة القائمة التي تصدر سنويًا عن هذه املؤسسة
الرياضية ،التي يقع مقرها في مدينة اليبزيغ بأملانيا .وفاز بامليراس ،الذي احتل
العام املاضي املركز الثاني خلف بايرن ميونخ األملاني ،بكأس ليبرتادوريس
مرتني خالل عام  2021ضد ناديني برازيليني أيضًا .وكانت املرة األولــى في
 30يناير/كانون الثاني بعد فوزه على سانتوس في النهائي ،والثانية في 27
تشرين الثاني /نوفمبر أمام فالمينغو.

الجزائر تو ّدع وتونس تتأهل بصعوبة

مجدي طايل

ما بني تأهل ُمخيب لآلمال لتونس،
وخ ـ ــروج ُم ـث ـيــر ل ـل ـج ــزائ ــر ،س ــارت
أح ــداث الـجــولــة الـثــالـثــة واألخ ـيــرة
مــن ُ ُعـمــر املجموعتني الـخــامـســة والـســادســة،
التي أسدل معها الستار على ُمنافسات الدور
ُاألول لبطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم
املقامة في الكاميرون ،وتمتد إلى  6فبراير/
شباط القادم.
ُ
وك ـت ـبــت ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـ ُث ــة ،س ـق ــوط املـنـتـخــب
التونسي ،وتفريطه في فرصة حسم الوصافة،
وال ــذه ــاب بــالـتـبـعـيــة نـحــو ال ـطــريــق الـصـعــب،
عندما خسر من غامبيا بهدف مقابل ال شيء

حقق منتخب جزر القمر
إنجازًا تاريخيًا في أمم
أفريقيا
في لقائهما ،ضمن الجولة الثالثة واألخيرة
في املجموعة السادسة.
ال ـن ـت ـي ـجــة م ــؤث ــرة ف ــي صـ ـع ــود ُت ــون ــس ال ـتــي
تأهلت قبل اللقاء فعليًا لــدور ثمن النهائي،
لـكـنـهــا ذه ـب ــت ب ــه ل ـل ـمــركــز ال ـث ــال ــث ،وتـفــويــت
الفرصة في حسم الوصافة ،ليلتقي ُمنتخب

عانى منتخب الجزائر أمام ساحل العاج (تشارلي تريبولو/فرانس برس)

تلقى بلماضي دعمًا من الجماهير الجزائرية ()Getty

ُ
نـيـجـيــريــا الـ ـق ــوي واملـ ــرشـ ـ ُـح األول لـلـتـتــويــج
فــي ال ــدور ال ـقــادم .وأنـهــى املنتخب التونسي
مشواره في الدور األول بـُ 3مباريات خاضها،
فـ ــاز ف ــي واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى م ــوري ـت ــان ـي ــا بــربــاع ـيــة
ن ـظ ـي ـفــة ،وخ ـس ــر م ــرت ــن م ــن م ــال ــي وغــامـبـيــا
بنتيجة واحــدة «هــدف دون رد» في ُمشاركة
هزيلة للغاية ،وسجلت تونس في الدور األول
أهداف ،واهتزت الشباك مرتني.
4
ُ
وفـ ــرط امل ـن ـت ـخــب ال ـتــون ـســي ف ــي م ـب ــارات ــه مع
غامبيا فــي وصــافــة املـجـمــوعــة ،عـنــدمــا أهــدر
فرصة سهلة للتسجيل في الشوط األول ،عبر
العبه سيف الدين الجزيري رأس الحربة من
ركـلــة ج ــزاء ،تـصــدى لها الـحــارس بنجاح في
الدقيقة الـ(.)44
ّ
الكبير عــدة أخـطــاء فــي إدارة اللقاء،
وارتـكــب
منها عــدم فــرض رقــابــة لصيقة على مصادر
الخطورة فــي تشكيلة غامبيا ،وعلى رأسها
الـ ـ ـه ـ ــداف أبـ ـل ــي غ ــال ــو ُص ــاح ــب ه ـ ــدف ال ـف ــوز
الـغــامـبــي فــي الــوقــت املـحـتـســب ب ــدل الـضــائــع
ل ـل ـق ــاء ،وس ـ ــوء ال ـح ــال ــة ال ـ ُه ـجــوم ـيــة ل ــ»ن ـســور
ق ــرط ــاج» ،ال ـتــي يتحمل املـ ــدرب مسؤوليتها
فـ ـل ــم تـ ـك ــن هـ ـن ــاك أدوار واض ـ ـحـ ــة ل ـل ـث ـنــائــي
ح ـن ـب ـعــل املـ ـجـ ـب ــري ويـ ــوسـ ــف امل ـس ــاك ـن ــي فــي
بناء الهجمات ،وكذلك استسلم سيف الدين
رأس الحربة للرقابة كثيرًا ،وغــاب
الجزيري ُ
التركيز عن املدافعني في الفترة الصعبة من
اللقاء وهي الدقائق األخيرة.
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة ،تــأه ـلــت غــام ـب ـيــا وصـيـفــة
للمجموعة برصيد  7نـقــاط ،لتلعب بدورها
مع غينيا في الدور ثمن النهائي ،فيما تلتقي
مــالــي نـظـيــرتـهــا غـيـنـيــا االس ـت ــوائ ـي ــة ،بـعــدمــا
حسمت صــدارة املجموعة السادسة ،برصيد
 7نقاط ،عقب فوزها على موريتانيا (.)0-2
الجزائر تودع ...والجماهير تدعم
ُ
ودع منتخب الجزائر املنافسات مبكرًا ،بعدما
خسر أمام ساحل العاج بثالثة ُ أهداف مقابل
هـ ــدف ف ــي م ـل ـعــب «غ ــاب ــوم ــا» امل ـث ـي ــر ل ـل ـجــدل،
لتنتهي رحلة حامل اللقب باملركز الرابع في
ج ــدول تــرتـيــب املـجـمــوعــة الـخــامـســة ،برصيد
نقطة وحيدة.
وجاء حصاد «محاربي الصحراء» حزينًا في
أمــم أفريقيا ،حيث خــاض الفريق ُ 3مباريات
شـ ـه ــدت الـ ـتـ ـع ــادل مـ ـ ــرة ،والـ ـخـ ـس ــارة م ــرت ــن،
واهتزت شباكه  4مرات ُمقابل تسجيل ُهدف
ّ
ليتحسر جـمــال بلماضي املــديــر
واح ــد فـقــط،
ا ُل ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب ال ـج ــزائ ــري ،ع ـلــى ال ـخــروج
املبكر من الدور األول وفقدان لقب بطل كأس

روما يتأهل لمواجهة إنتر
في ربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق روما لربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على ليتشي ( )1 - 3في الدور
الـ 16من املنافسات ،وكان فريق روما استقبل هدفًا في الدقيقة الـ 14عن طريق
أرتــور كاالبريسي قبل أن ينتفض ويــرد بثالثة أهــداف ،وأحــرز ثالثية ذئاب
العاصمة ماراش كومباال (د )40.و تامي أبراهام (د )54.و إلدور شوموردوف
(د .)81.وبهذا الفوز ،يلتحق فريق املــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بركب
املـتــأهـلــن ل ــدور الـثـمــانـيــة بـعــد كــل م ــن :إن ـتــر م ـيــان ويــوفـنـتــوس وســاســولــو
وفيورنتينا وأتاالنتا وميالن والتسيو .وبذلك ،ضرب رومــا موعدًا ناريًا مع
إنتر في الدور ربع النهائي يوم  9شباط /فبراير.

تعرّض منتخب تونس لهزيمة أمام غامبيا (إيسوفو سانوغو/فرانس برس)

األم ــم األفــريـقـيــة رس ـم ـيــا .وق ــال ُ بـلـمــاضــي «ال
نستحق الـخـســارة وال ـخــروج املـبـكــر ،لكن في
الوقت نفسه لم يكن ُلنا املستوى الــذي ُيتيح
لـلـفــريــق ال ـب ـقــاء ف ــي امل ـنــاف ـســة ،ال ـخ ـس ــارة من
ســاحـ ُـل ال ـعــاج كــانــت قــاسـيــة ،لــم ن ـعــرف كيف
نبدأ املباراة وتأخرنا في النتيجة ،وارتكبنا
الكثير من األخـطــاء ســواء الهجومية ،عندما
فشلنا فــي بـ ُنــاء الهجمات ،ثــم عــدم استغالل
الفرص التي أتيحت لنا ،وكذلك عندما تركنا
الفرصة للهجوم العاجي يقترب من مرمانا
ويـسـجــل  3م ـ ــرات» .وت ــاب ُــع «دون ش ــك لدينا
خ ـي ـبــة أمـ ــل ك ـب ـي ــرة ،ك ـنــا ن ـخ ـطــط لـلـ ُـمـنــافـســة

ُعـلــى الـلـقــب والـحـفــاظ عـلــى أكـبــر سلسلة من
امل ـب ــاري ــات بـ ــدون خ ـس ــارة ،وتـمـثـيــل الـجــزائــر
بأفضل طريقة ُممكنة ،األمــر ال يتعلق بــإرادة
الــاع ـبــن ،بــل بــال ـقــدرة ال ـتــي ظ ـهــرت فــي لقاء
ســاحــل ال ـعــاج ،وخـســرنــا فيها بثالثية وهــذا
هــو ال ـف ــرق» .واخـتـتــم جـمــال بلماضي مــدرب
منتخب ال ـجــزائــر حــديـثــه ،بــالـتــأكـيــد ُعـلــى أن
الــوقــت ليس مناسبًا للحديث عــن املستقبل
بعد الـخــروج مــن ال ــدور األول فــي كــأس األمــم
األفريقية .وتلقى بلماضي دعمًا جماهيريًا
كبيرًا في الساعات التالية للخروج من الدور
األول ،شهد تجديدها الثقة به ،ودعمها له في

محمد عبد المنعم ...موهبة مصرية خطفت األضواء
بات محمد عبد المنعم
أكبر مكاسب كتيبة
«الفراعنة» خالل مشواره
في الدور األول لكأس
أمم أفريقيا
القاهرة ـ العربي الجديد

الالعب سجل هدف فوز مصر على السودان (إيرليك بيدرسون)Getty/

ُ
أم ـســى مـحـمــد عـبــد امل ـن ـعــمُ ،م ــداف ــع املنتخب
املـصــري لـكــرة ال ـقــدم ،أكـبــر مكاسب ُمنتخب
«ال ـفــراع ـنــة» خ ــال م ـش ــواره فــي الـ ــدور ُاألول
من عمر بطولة كأس ُ
األمــم األفريقية املقامة
حاليًا في الكاميرون ،بعدما واصــل التألق،
ولـكــن هــذه امل ــرة عبر التسجيل ،و ُهــز شباك
الـســودان خــال اللقاء الــذي جمع املنتخبني،
في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بالدور
األول .وك ـتــب عـبــد املـنـعــم ( 22ع ــام ــا) اسـمــه
ً
كأصغر العبي «الفراعنة» تسجيال لألهداف
بني املجموعة الحالية املتواجدة في «الكان»،
وفــي الــوقــت نفسه ،دون اسـمــه ضمن قائمة
املدافعني ،الذين ّ
سجلوا األهداف في بطوالت
ُ
األفريقية ،وساهم في تأهل «الفراعنة»
األمم
ُ
إلى الدور ثمن النهائي.
ُ
ويـ ـمـ ـث ــل ت ــأل ــق ع ـب ــد املـ ـنـ ـع ــم ،إضـ ــافـ ــة قــويــة
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ،واك ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ل ـل ـم ــدرب
البرتغالي كارلوس كيروش ،بعد زميله عمر

29

مرموش ،العب شتوتغارت األملاني ،والجناح
األيسر لـ»الفراعنة» حاليًا.
ُ
وتـ ــواجـ ــد ع ـب ــد امل ـن ـع ــم ف ــي ق ــائ ـم ــة امل ـن ـت ـخــب
امل ـص ــري ف ــي ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــرب األخ ـي ــرة
ً
في قطر ،ولكنه كــان بديال للثالثي محمود
الونش وأحمد حجازي وأحمد ياسني (على
ال ـت ــرت ـي ــب) ،ث ــم ن ـجــح ف ــي ال ـت ـقــدم بــالـتــرتـيــب
لـلـمــرتـبــة الـثــالـثــة بــن املــداف ـعــن مــع انـطــاق
بـطــولــة ك ــأس ُ
األم ــم األفــريـقـيــة .وت ـحــول عبد
املنعم إلى «جوكر» ،ودفع به مدربه كيروش
ً
فــي مركز الظهير األيـمــن بــديــا لزميله أكــرم
توفيق فــي لـقــاء نيجيريا ،ثــم ظهر فــي لقاء
ً
ُغينيا بيساو بديال لزميله محمود الونش
املـ ـص ــاب وق ـت ـه ــا ،ق ـبــل أن ي ـت ــواج ــد ف ــي لـقــاء
الـ ـس ــودان أس ــاس ـي ــا ،وي ـس ـجــل ه ــدف الـتـقــدم
برأسية جميلة.
وشارك محمد عبد املنعم ،على حساب ُمدافع
كـبـيــر م ـتــواجــد ف ــي ال ـقــائ ـمــة ،وه ــو مـحـمــود
عالء ( 31عاما) العب الزمالك ،والــذي شارك
أســاسـيــا فــي تشكيلة «الـفــراعـنــة» خ ــال أمــم
أفريقيا  2019في مصر .وجاء انضمام محمد

عبد المنعم قرر الرحيل
عن األهلي بسبب عدم
حصوله على الفرصة

عـبــد املـنـعــم بـعــد رح ـلــة ك ـفــاح كـبـيــرة ،بــدأهــا
فــي املــوســم املــاضــي ،عندما قــرر الرحيل عن
األهـلــي ،بسبب عــدم حصوله على الفرصة،
ولعب لسموحة السكندري ،وتألق معه ولفت
األنظار بشدة ،ثم تكررت إعارته في املوسم
الحالي ،برفقة نادي فيوتشر ،وكان من أبرز
نـجــومــه ف ــي أول  8جـ ــوالت م ــن عـمــر بطولة
ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي ،لـيـخـطــف أنـ ـ ُظ ــار ك ـيــروش
وي ـق ــرر ض ـمــه ،ل ـي ـكــون أص ـغــر امل ــداف ـع ــن في
تشكيلة «الفراعنة» خالل بطولة كأس العرب
 ،2021ثم كأس ُ
األمم األفريقية ،وبات ُمرشحًا
بـقــوة لـخــافــة الـنـجــم الكبير أحـمــد حـجــازي
ً
مستقبال.
ُ
وسار عبد املنعم على خطة عمر كمال ،ظهير
أيمن املنتخب املـصــري ،الــذي اكتشف نفسه
دوليًا بشكل الفت ،وحجز مكانًا أساسيًا في
تشكيلة «الفراعنة «خــال خــوض ُمنافسات
بطولة كــأس األمــم األفريقية الجارية حاليًا
في الكاميرون ُ.حيث مثل كمال ،الــذي عانى
م ــن ت ـجــاهــل امل ــدرب ــن ال ـســاب ـقــن ُ
للمنتخب
امل ـصــري ل ــه ،إب ــان تــألـقــه مــع ن ــادي املـصــري
في آخر  3سنوات ،نموذجًا للتحدي الكبير
واالجتهاد ،دون االستناد إلى تاريخ والده،
وهو كمال عبد الواحد مدرب اللياقة األشهر
فــي مصر ،وعضو الجهاز الفني التاريخي
ملنتخب «لفراعنة» تحت قيادة حسن شحاتة
في العقد األول من األلفية الثالثة ،الذي نجح
فــي الـحـصــول على لقب بطل أمــم أفريقيا 3
مرات متتالية أعوام .2010 ،2008 ،2006

رحلة الــدور الثالث من التصفيات األفريقية
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .2022
ولم يتوقف الدعم عند الحد الجماهيري ،بل
امتد ليشمل الــدوائــر السياسية ،حيث أطلق
الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ،تغريدة
عـبــر حـســابــه الــرس ـمــي عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي «ف ـي ـس ـبــوك» أك ــد خــال ـهــا دعـمــه
الكامل ُ
للمنتخب الجزائري ،بعد الخروج من
الدور األول لبطولة كأس األمم األفريقية.
وكتب الرئيس الـجــزائــري ،عبد املجيد تبون
«ه ـ ــذا ه ــو م ـن ـطــق كـ ـ ُـرة الـ ـق ــدم .ي ـب ـقــى الـكـبـيــر
كبيرًا ،فال تيأسوا ،نشجعكم ونقف وراء كــم،

اليوم وغـدًا ..حظًا أوفر في املقابالت القادمة،
إن ش ــاء ال ـل ــه» .وخ ـســرت ال ـجــزائــر ،مـبــاراتـهــا
أمــام ساحل العاج بثالثة أهــداف لهدف ،رغم
املـشــاركــة بكامل قوتها الـضــاربــة ،يتصدرها
الـ ـث ــاث ــي يـ ــوسـ ــف ب ــايـ ـل ــي وري ـ ـ ـ ــاض م ـح ــرز
وبـغــداد بونجاح في الهجوم وإسماعيل بن
ناصر وراميز زروقــي في االرتـكــاز ورامــي بن
سبعيني ويوسف عطال ظهيري الجنب.
وت ـقــدمــت ســاحــل ال ـع ــاج بـهــدفــن ف ــي الـشــوط
األول ،عبر فرانك كيسييه وإبراهيم سنغاري
في الدقيقتني ال ــ( ،)39 ،22ثم أضافت الهدف
ال ـثــالــث ف ــي الــدقـيـقــة الـ ـ ـ ــ( ،)54عـبــر نـيـكــوالس

بيبي ،قبل أن ترد الجزائر بهدف لسفيان بن
دبكة في الدقيقة الـ( ،)73في حني أهدر رياض
محرز ركلة جزاء في الدقيقة الـ(.)60
تأهل تاريخي ملنتخب جزر القمر
من جهة أخرى ،استفاد منتخب جزر القمر من
خسارة منتخب الجزائر (نقطة واحــدة من 3
مباريات) وكذلك سيراليون (نقطتان) ،ليبلغ
الدور املقبل ،باعتبار أنه رابع أفضل الثوالث
برصيد  3نقاط ،ليحقق إنجازًا تاريخيًا في
مـشــاركـتــه األول ــى بـكــأس األم األفــريـقـيــة لكرة
القدم ،وسيواجه منتخب الكاميرون في ثمن
النهائي باملسابقة القارية.

«فيفا» يفرض لوائح جديدة إلعارة الالعبين
كشف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الالئحة الجديدة إلعارة الالعبني
الدوليني بني األندية ،والتي تتضمن مجموعة من القيود على االنتقاالت لضمان
االل ـتــزام بــاألهــداف املقترحة لتطوير الشباب وتحقيق ال ـتــوازن فــي املنافسة
ومكافحة تكدس الالعبني .وسيتعني توقيع اتفاق لتحديد كل شروط اإلعارات،
وبخاصة الفترات الزمنية والشروط املالية .وسيتم وضع حد أدنــى لإلعارة،
وهي الفترة بني فترتي قيد ،وبحد أقصى سنة .وتحظر الالئحة الجديدة إعارة
الالعبني املعارين بالفعل لفريق آخر ،وتحد اإلعارات بني ناديني خالل موسم
واحد إلى ثالثة العبني ،سواء لإلعارة أو االستعارة .وبنفس الطريقة ،سيكون
هناك حد أقصى لإلعارات لكل ناد خالل املوسم ،وهو عدد سيقل تدريجيا
كل موسم .واعتبارًا من أول شهر تموز/يوليو  2022إلى  30حزيران /يونيو
 ،2023سيستطيع أي ناد إعــارة ثمانية العبني محترفني بحد أقصى وضم
ثمانية على سبيل اإلعارة في أي وقت خالل املوسم (وحد أقصى ثالثة العبني
لنفس الـنــادي) ،حسب ما أوضــح «فيفا» .وسيقل العدد األقصى إلــى سبعة
العـبــن ملــوســم  24/2023وسـتــة العـبــن ملــوســم  ،2025-2024وسـيـكــون كل
الالعبني األصغر من  21عاما غير مشروطني بهذه القيود ،وكذلك الالعبون
الناشئون في األنــديــة ،ويعتزم «فيفا» بــدء تطبيق الالئحة اعتبارًا من شهر
تموز/يوليو عام .2022

مدافعون تألقوا في هز الشباك
تألق العديد من
المدافعين على مستوى
التسجيل في عالم كرة
القدم ومنهم المغربي
أشرف حكيمي
أيوب الحديثي

ّ
يقدم املغربي أشرف حكيمي ،الظهير األيمن
ً
لباريس سان جيرمان ،أداء رائعًا في الوقت
ال ـحــالــي ،حـيــث سـجــل ثــاثــة أه ـ ــداف ف ــي 21
م ـب ــاراة ب ــال ــدوري ال ـفــرن ـســي ح ـتــى اآلن هــذا
امل ــوس ــم ،وإذا اسـتـمــر فــي إظ ـهــار ه ــذا الـنــوع
مــن األداء ،فـقــد يصبح مــن أفـضــل املــدافـعــن
ً
ت ـس ـج ـي ــا فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ .ويـ ـتـ ـص ــدر قــائ ـمــة
املــداف ـعــن ال ـهــدافــن عــاملـيــا م ــدرب برشلونة
اإلسباني السابق الهولندي رونالد كومان،
ً
ل ـكــن أمـ ــام حـكـيـمــي طــري ـقــا ط ــوي ــا ليقطعه
ل ـلــوصــول إل ــى أرق ــام ــه .وم ــن ب ــن املــداف ـعــن
املتألقني تهديفيًا حاليًا يأتي زميل حكيمي
في باريس سان جيرمان اإلسباني سيرجيو
رام ـ ـ ــوس ،بــرص ـيــد  127ه ــدف ــا ف ــي مـسـيــرتــه
حـتــى اآلن ،متقدمًا عـلــى الـصــربــي ألكسندر
ك ــوالروف مــدافــع إنتر ميالنو اإليطالي (62
ه ــدف ــا) ،واإلس ـب ــان ــي جـ ـي ــرارد بـيـكـيــه مــدافــع
برشلونة ( ،)60والبلجيكي يــان فيرتونغن

مدافع بنفيكا البرتغالي ( .)55وفي األسطر
التالية سنسلط الضوء على أبــرز املدافعني
الـهــدافــن فــي تــاريــخ ك ــرة ال ـقــدم ،وف ــق تقرير
لصحيفة «ماركا» اإلسبانية .وسجل رونالد
كـ ــومـ ــان ،مـ ـ ــدرب ف ــري ــق ب ــرش ـل ــون ــة ال ـس ــاب ــق،
 253هدفًا أكثر مــن مجرد مــدافــع ،وقــد تألق
ب ـت ـســديــداتــه ال ـص ــاروخ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
رك ــات ال ـج ــزاء ،وه ــو يحمل الــرقــم القياسي
فيها بــالــدوري اإلسـبــانــي ،بعدما سجل 25
ركلة جــزاء متتالية ،مع  99في مسيرته .من
جـهـتــه ،أح ــرز دان ـي ــال بــاســاريــا  175هــدفــا،
وهــو ال ــذي لعب فــي إيطاليا ،لكن أفـضــل ما
يتذكره هو وقته في ريفر بليت األرجنتيني،
حيث أصبح أحد أفضل الهدافني في النادي
ب ــرص ـي ــد  103أه ـ ـ ـ ــداف ،وكـ ـ ــان ب ـط ــل ال ـعــالــم
مــرتــن .هــو ق ــوة ال يـسـتـهــان بـهــا فــي ألـعــاب
ال ـه ــواء ،حـيــث ق ــال عـنــه أس ـطــورة األرجـنـتــن
دييغو أرماندو مارادونا إنه كان أفضل من
رآهـ ــم ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .م ــن ج ـه ـتــه ،ب ــدأ الـنـجــم
األنــدلـســي فــرنــانــدو هـيـيــرو ،صــاحــب الـ ــ163
هدفًا ،مسيرته كالعب خط وسط لكنه انتقل
إلى الدفاع في ريال مدريد اإلسباني ،بفضل
براعته الهوائية وتسديداته القوية ليساعد
الـنــادي على رفــع كــأس دوري أبـطــال أوروبــا
ع ــام  2000لـلـمــرة األول ــى مـنــذ  32عــامــا ،كما
سجل  30هدفًا إلسبانيا ،مــا جعله خامس
هداف للبالد على اإلطالق.
ُ
ويـن ـظــر إل ــى الــاعــب الـفــرنـســي لـ ــوران بــان،
صاحب ال ــ 152هدفًا ،على نطاق واســع بأنه

أحــد أفـضــل املــدافـعــن فــي كــل الـعـصــور ،فهو
أنـيــق فــي التعامل مــع ال ـكــرة ،بــاإلضــافــة إلى
كونه نجمًا على مستوى تسجيل األهــداف،
وفـ ـ ــاز بـ ـك ــأس ال ـع ــال ــم وب ـط ــول ــة أوروبـ ـ ـ ــا مــع
فرنسا ،وسجل  16هدفًا فــي  97لقاء دوليًا.

حكيمي يأمل بحصد اللقب األفريقي ()Getty

وقضى الالعب االسكتلندي الدولي السابق
غ ــراه ــام أل ـك ـس ـنــدر ،الـ ــذي س ـجــل  130هــدفــا،
م ـس ـي ــرت ــه الـ ـك ــروي ــة بــأك ـم ـل ـهــا ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا،
وبصفة أساسية كظهير أيـمــن ،وكــان نجمًا
فــي ضــربــات ال ـجــزاء وال ـكــرات الـثــابـتــة ،حيث

سجل  57هدفًا من نقطة الجزاء في مسيرته،
ل ـي ـضــع ن ـف ـســه ف ــي ق ــائ ـم ــة أف ـض ــل امل ــداف ـع ــن
ً
تسجيال بالتاريخ .وهز النجم املغربي أشرف
حكيمي شباك الغابون بهدف عاملي ،خالل
مواجهة الفريقني في الجولة الثالثة من دور
املجموعات لكأس أمم أفريقيا  ،2021في اللقاء
الذي انتهى بالتعادل  ،2-2ليتأهل املنتخبان
معًا للدور الثاني .وكشف نجم باريس سان
ج ـيــرمــان ســر ال ـهــدف امل ـس ـجــل ،ال ــذي صنفه
الـكـثـيــرون بــأنــه األف ـضــل فــي املـســابـقــة حتى
اآلن ،فيما وصـفــه حكيمي بــأنــه األجـمــل في
مسيرته .وفــي تصريحات بعد اللقاء ،أدلى
بها حكيمي في املنطقة املختلطة ملجموعة
من القنوات واملواقع اإللكترونية ،قال العب
«أس ــود األط ـلــس»« :سجلت أجـمــل هــدف في
م ـس ـيــرتــي .ش ــاه ــدت ف ــي وق ــت ســابــق مقطع
فيديو لحارس الغابون ،وعرفت أنه يتحرك
كثيرًا من مكانه ،لذا طلبت من بوفال أن يترك
لــي الــرك ـلــة ،وسـجـلــت مـنـهــا ال ـه ــدف» .ووجــه
الالعب رسالة شكر للجماهير املغربية ،التي
تساند الفريق في أغلب مواجهاته ،مؤكدًا أن
«أسود األطلس» سيبذلون قصارى جهدهم
مــن أج ــل إس ـعــاد األن ـص ــار ،مــن خ ــال حصد
اللقب األفريقي .وسيواجه منتخب املغرب،
في ثمن نهائي كأس األمم األفريقية ،منتخب
مــاالوي صاحب املركز الثالث في املجموعة
الثانية ،في اللقاء الــذي سيقام يوم الثالثاء
امل ـق ـبــل ع ـلــى مـلـعــب «أحـ ـم ــدو أه ـي ــدج ــو» في
العاصمة الكاميرونية ياوندي.
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صورة في خبر

تقرير
ستكون األعين مشدودة إلى قرعة تصفيات الدور الثالث والحاسم في
القارة األفريقية المؤهل إلى كأس العالم  2022في قطر .وتتمنى
الجماهير العربية أن تتجنّب المنتخبات العربية مواجهة بعضها البعض،
ومحاولة تأهل أكبر عدد ممكن ،مع العلم أن الفرق هي :مصر وتونس
والمغرب والجزائر

ديمبيلي ي ُرد على برشلونة

رفع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي صوته عاليًا للدفاع عن نفسه ،بعد أن تعرض للطرد
واملنع من السفر ملواجهة أتلتيك بلباو في مسابقة كأس امللك .وعبر رسالة على موقعه
ً
الرسمي في موقع «إنستغرام» ،قال ديمبيلي« :لست رجال غشاشًا ،وال شخصًا يقبل
االبـتــزاز ،تعرضت إلصــابــات ومرضت بكورونا ،ومــن دون خــوض أي حصة تدريبية
وافقت على الوجود مع الفريق دائمًا ،من دون أن أبدي عبوسًا وال قلقًا ،هذا ما قمت به
دائمًا ألن كرة القدم هوايتي وأفضل مهنة في العالم .لن أسمح بأن يتحدث شخص آخر
مكاني أو باسم وكيل أعمالي ،أؤكد جهوزيتي لفريقي ومدربي».

أفريقيا وكأس
العالم 2022

مجدي طايل

تـتــرقــب جـمــاهـيــر ال ـك ــرة الـعــربـيــة
ـاص واألفــريـقـيــة بشكل
بشكل خ ـ ُ
ع ــام ،نـتــائــج قــرعــة الـ ــدور الـثــالــث
واألخ ـ ـيـ ــر م ــن ُعـ ـم ــر ال ـت ـص ـف ـيــات األفــري ـق ـيــة
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم  2022في
قـطــر ،انـتـظــارًا لتحديد املــواجـهــات املرتقبة
بــن ُ 10منتخبات تتنافس على  5بطاقات
املونديال.
مؤهلة إلى ُ
وت ـ ـخ ـ ــوض املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـ ــدور
ً
الـثــالــث واألخ ـيــر ب ــ«ُ 4مـنـتـخـبــات» ،أم ــا في
حصد البطاقات األرب ــع حــال تجنب ظهور
مواجهات مباشرة بني الدول ُالعربية ،وهي
ال ـج ــزائ ــر ،ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي ن ـس ـخــة ،2014
ُوامل ـغــرب وتــونــس ومـصــر الـتــي شــاركــت في
نسخة .2018
وي ـ ـضـ ـ ّـم املـ ـسـ ـت ــوى األول وفـ ـق ــا لـتـصـنـيــف
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي «ف ـي ـف ــا» ال ـ ـصـ ــادر ف ــي 19
نوفمبر /تشرين الثانيُ ،منتخبات الجزائر
واملغرب وتونس والسنغال ونيجيريا ،فيما
ّ
يضم املستوى الثاني ُمنتخبات مصر وغانا
والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي،
التي يــدور بينها الـصــراع في الــدور الثالث

ظالل على المونديال
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منتخب المغرب يريد
التواجد في البطولة
المقبلة بعد 2018

ب ــواق ــع  5م ــواج ـه ــات ذه ــاب ــا ومـثـلـهــا إي ــاب ــا،
تقام األولى على مالعب ُمنتخبات املستوى
الـثــانــي ،بينما تـقــام الثانية الحاسمة على
مالعب املستوى األول.
ُ
وت ّمني الجماهير العربية نفسها بعدم حدوث
أي مواجهات عربية في الدور الثالث واألخير،
على أمــل امتالك فرصة التأهل لــُ 4منتخبات
إلــى املونديال الــذي ُيقام في قطر كــأول دولة
عربية تستضيف هذه البطولة الكبرى ،حيث
يـتــواجــد الـثــاثــي ال ـجــزائــر وتــونــس واملـغــرب
فــي مـسـتــوى ،ومـصــر فــي مستوى آخ ــر ،وهو
أم ــر يـتـيــح إمـكــانـيــة تـجـنــب ت ـك ــرار سـيـنــاريــو
امل ــواجـ ـه ــات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـع ـص ـي ـبــة م ـث ــل مـصــر
وال ـجــزائــر «تـصـفـيــات  »2010 - 1990ومصر
وتــونــس «تـصـفـيــات  »1998ومـصــر واملـغــرب
«تصفيات  ،»1986وهي مواجهات شرسة بني

المباريات العشر في التصفيات األفريقية األخيرة المؤهلة لمونديال
ُتقام ُ
قطر في شهر مارس/آذار المقبل ،أي في الشهر التالي النتهاء ُمنافسات
األمم األفريقية التي يسدل عليها الستار في  6فبراير /شباط المقبل .ومن
ُ
دون شك ،سيكون لنتائج الكان تأثير كبير على معنويات الالعبين ،بالتالي
على المدربين .بعد نهاية البطولة ،يتوجب على الطواقم الفنية أن
تعمل بشكل أكبر من أجل الوقوف على حالة الجميع .يُذكر أننا أمام
سيناريو إمكانية مواجهات عربية في الدور الثالث واألخير.

ُ
املنتخبات العربية الكبرى ،في رحلة البحث
بطاقات التأهل إلــى بطولة كــأس العالم.
عــن
ُ
ُوتــأتــي الــقــرعــة فــي تــوقـيــت عصيب ألغلبية
املنتخبات ســواء من شاركت في بطولة أمم
أفريقيا ،أو من فشل في تخطي الــدور األول
ل ـهــا ،أو م ــن غ ــاب ع ــن الـ ـص ــورة بـسـبــب عــدم
التأهل للبطولة القارية.
ال ـج ــزائ ــر ت ــراج ـع ــت ك ـث ـي ـرًا ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون،
وخسرت من غينيا االستوائية وتعادلت مع
سيراليون في بداية هزيلة للغاية ،وفقدت 5
نقاط ،ولكن حاز جمال بلماضي املدير الفني
دعما جماهيريا ،إيمانًا بما ّ
قدمه على مدار
 3س ـنــوات مــاضـيــة ،وص ــل إل ــى إط ــاق وســم
«مـعــك للنهاية يــا بـلـمــاضــي» ،للتأكيد على
دعم الجماهير ُ
للمدير الفني.
األمـ ــر نـفـســه ،بــالـنـسـبــة ملـصــر ال ـتــي واجـهــت
ظ ــروف ــا عـصـيـبــة ف ــي األمـ ــم األف ــري ـق ـي ــة ،على
خـلـفـيــة ال ـع ــروض الـهــزيـلــة فــي الـ ــدور األول،
والـ ـخـ ـس ــارة .م ــن نـيـجـيــريــا ب ـه ــدف دون ّ
رد،
وتعالي األص ــوات ُالداعية إلقالة البرتغالي
كــارلــوس كـيــروش املــديــر الفني مــن منصبه
مع تعيني حسام حسن ُمديرًا فنيًا في الدور
الثالث واألخير من ُعمر تصفيات املونديال.
م ــن جــان ـبــه عـ ــاش ُم ـن ـت ـخــب ت ــون ــس ب ـ ــدوره،
أجـ ـ ـ ً
ـواء م ـتــوتــرة وانـ ـتـ ـق ــادات الذع ـ ــة ،الحـقــت
ُ
ُ
ّ
املدرب منذر الكبير ،بعد خسارة كأس العرب
بــال ـس ـقــوط أم ـ ــام ال ـج ــزائ ــر ف ــي ال ـن ـهــائــي ،ثم
البداية الهزيلة في ُأمــم أفريقيا ،والخسارة
م ــن مــالــي أح ــد ُمـنـتـخـبــات امل ـس ـتــوى الـثــانــي
ب ـه ــدف دون رد ،وت ـقــديــم ع ــرض م ـتــواضــع،
وهو ما برره الجهاز الفني بتفشي اإلصابة
العبيه مؤخرًا.
بفيروس «كورونا» بني
ُ
فــي الــوقــت نـفـســه ،يعيش املـنـتـخــب املغربي
أجـ ـ ـ ـ ً
ـواء جـ ـي ــدة ،ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ف ــي  6م ـب ــاري ــات
ُم ـت ـتــال ـيــة بـ ــالـ ــدور ال ـث ــان ــي ل ـل ـت ـص ـف ـيــات ،ثــم
تصدره ملجموعته في كــأس ُ
األمــم األفريقية
ُ
مـ ــع ن ـه ــاي ــة ال ـ ـ ـ ــدور األول ،ون ـ ـجـ ــاح م ــدرب ــه
وحيد حاليلوزيتش فــي تقديم سلسلة من
الـعــروض الجميلة ،بــاإلضــافــة إلــى اكتشاف
مواهب جديدة في تشكيلة «أسود األطلس»
نجمه حكيم زياش من الصورة.
رغم غياب
ال تختلف تلك ُاملعطيات عن ُ
نتخبات كبرى
م
ُ
ف ــي امل ـس ـتــويــن األول وال ـث ــان ــي ،فــاملـنـتـخــب
السنغالي تعرض النتقادات الذعة في الفترة
األخيرة ،بسبب تحقيقه لفوز وحيد في الدور
األول ،وحصوله على قمة املجموعة الثانية
بــرص ـيــد  ُ 5ن ـق ــاط ف ـق ــط ،م ــع ت ـسـجـيــل هــدف
واحد في املباريات ،وتراجع مستوى العبني،
وغياب آخرين لإلصابة مثل إسماعيال سار.
ك ـم ــا ان ـف ـج ــرت األزمـ ـ ـ ـ ُـات ب ـق ــوة ف ــي ُمـنـتـخــب
غــانــا ب ـعــد ال ـخ ــروج امل ـه ــن م ــن ال ـ ــدور األول
لبطولة كــأس األم ــم األفــريـقـيــة ،بعدما أنهى
واألخير
املجموعة الثالثة فــي املــركــز الــرابــع
ُ
برصيد نقطة واحــدة ،وخسر من ُجزر القمر

على هامش الحدث

 3-2وامل ـغــرب بـهــدف دون رد ،وال ـت ـعــادل مع
الـغــابــون ،وتـعــالــت األص ــوات الــداعـيــة إلقــالــة
«ميلوفان» املدير الفني من منصبه ،والبحث
عن ُمدرب جديد ينجح في لم الشمل وإعادة
ال ـ ـتـ ــوازن لـ ــ«الـ ـنـ ـج ــوم الـ ـ ـس ـ ــوداء» ف ــي الـ ــدور
الثالث ،خشية ضياع حلم املونديال وظهور
عام كارثي لغانا .والطريف أن هناك ُمنتخبًا،
ي ـق ــدم ع ــروض ــا ج ـي ــدة ف ــي ُ
األمـ ـ ــم األفــري ـق ـيــة،

وهو منتخب نيجيريا ،ولكنه سيعاني بعد
نهاية البطولة ُمباشرة من التغييرات الفنية،
حيث ُينتظر أن يتولى املسؤولية البرتغالي
ً
ج ــوزي ــه ب ـي ـس ـيــرو ،ب ــدي ــا ل ـل ـ ُـم ــدرب الــوطـنــي
املؤقت أوغستني إيغوافني الذي حقق ضربة
ب ــداي ــة قــويــة ف ــي الـبـطــولــة ال ـق ــاري ــة ،بتصدر
مـجـمــوعـتــه ف ــي ال ـ ــدور األول ،وك ــان ــت هـنــاك
أصوات تدعو إلى استمراره ،ومنحه فرصته

كــامـلــة ف ــي ق ـي ــادة «ال ـن ـســور ال ـخ ـضــر» خــال
الـ ــدور ال ـثــالــث واألخ ـي ــر م ــن تـصـفـيــات كــأس
الـعــالــم .بينما يعيش منتخب مــالــي أج ـ ً
ـواء
غـيــر مــوات ـيــة ،تـجـمــع ب ــن مـحـمــد مـغــاســوبــا
املدير الفني ومسؤولي االتحاد املحلي ،على
خلفية الـعــروض الفنية الضعيفة في الــدور
األول ألم ــم أفــريـقـيــا ،ودخ ــول ــه فــي صــدامــات
مــع أكـثــر مــن العــب كبير فــي التشكيلة .كما

الكاميرون ،انتقادات كبيرة بسبب
واجهت ُ
ال ـع ــروض املـخـيـبــة لــآمــال فــي الـ ــدور األول،
رغــم تصدرها ملجموعتها برصيد  7نقاط،
وتعادلها مع الرأس األخضر ،والفوز الصعب
على حساب بوركينا فاسو ،ومــا يتردد عن
خــافــات بــن صامويل إيتو رئيس االتحاد
الجديد وأنطونيو كونسيساو املدير الفني
لـ«األسود» في الفترة األخيرة.

من الممكن
أن تلتقي مصر
والجزائر في
الدور الحاسم
(محمد دبوس/
األناضول)

إيمانويل مامانا
عاش الالعب
األرجنتيني إيمانويل
مامانا أزمة نفسة
حادة ،بعد وفاة
والديه ،ما جعله
يفكر بشكل جدي
بإنهاء حياته
واالنتحار

كشف الــاعــب األرجنتيني إيـمــانــويــل مــامــانــا ،عــن األزمــة
التي عاشها في السنوات املاضية ،التي جعلته يفكر في
االنتحار ،كما فقد الرغبة في مواصلة نشاطه الرياضي،
قبل أن تحدث تطورات جديدة دفعته إلى العدول عن قراره
والـتــألــق فــي مــاعــب أوروبـ ــا .وت ـحــدث املــدافــع األرجنتيني
لصحيفة «أوليه» األرجنتينية ،ليكشف املعاناة التي عاشها
بـعــد وف ــاة وال ــدي ــه ،حـيــث فـقــد الــرغـبــة فــي الـحـيــاة ول ــم يعد
متحمسًا ملمارسة كرة القدم ،وقد كان قريبًا من االنتحار
بعد أن فقد األمل في الحياة نتيجة تبعات الصدمة القوية
التي عاشها ،قبل أن يواصل مسيرته الرياضية بنجاح.
وق ــال الع ــب ل ـيــون الـفــرنـســي ســابـقــا« :ف ـقــدت كــل األش ـيــاء
الجميلة معاناها فــي حياتي بعد فـقــدان وال ــدي ،لقد كان

 ...ومدرب بلباو بعد إقصاء برشلونة
من كأس الملك :لن أنسى هذه الليلة
قال املدير الفني لفريق أثلتيك بلباو مارسيلينو غارسيا تورال ،عقب إقصاء برشلونة
من ثمن نهائي كــأس ملك إسبانيا ،إنــه سيكون من الصعب عليه نسيان هــذه الليلة.
وصرح مارسيلينو في مؤتمر صحافي بعد املباراة «أعتقد أنني لن أنسى هذه الليلة
طوال حياتي .كرة القدم اليوم كانت عادلة مع أثلتيك والعبيه» ،مبرزًا أنه استمتع بأداء
أثلتيك الذي «تفوق في أغلب الوقت على برشلونة» ،وأضاف املدرب في حديثه «عندما
اقتربنا من تحقيق فوز مستحق ،أفلت منا ،ولكن الفريق واصل طريقه ،والرد في الوقت
اإلضافي كان رائعًا ،لتحقيق انتصار مستحق عن جدارة .لم نتفوق في الكثافة فقط بل
في األداء واإليقاع .كل البيانات تشير إلى أننا تفوقنا على برشلونة».
خواريز يُسقط أتلتيكو سان لويس بانطالقة
الجولة الثالثة من الدوري المكسيكي
تغلب خواريز على مضيفه أتلتيكو سان لويس بهدف من دون رد في انطالقة الجولة
الثالثة من مرحلة إيــاب الــدوري املكسيكي لكرة القدم (كالوسورا  .)2022حمل هدف
خواريز في املباراة توقيع البرازيلي أندرسون ليتي (د )82.من ضربة جزاء.
ُويعد هــذا االنتصار الثاني لخواريز في البطولة ،ليرفع رصيده إلــى ست نقاط يحتل
بها املركز الرابع ،فيما ال يزال أتلتيكو سان لويس بال رصيد في املرتبة قبل األخيرة
بالجدول الذي يتصدره بوماس أونام.

وجه رياضي

زهير ورد

تشافي بعد توديع كأس الملك :أتلتيك كان األفضل
قـ ــال ت ـشــافــي ه ــرن ــان ــدي ــز ،امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـفــريــق
بــرشـلــونــة ،بـعــد تــوديــع ك ــأس مـلــك إسـبــانـيــا من
ثمن النهائي بالخسارة أمــام أثلتيك بلباو (- 3
 ،)2إن الـفــريــق «ال ـبــاس ـكــي» ت ـفــوق عـلــى العبيه
من حيث الكثافة .وقــال تشافي بعد املباراة في
ملعب بلباو «يجب تهنئة أثلتيك ألنه كان أفضل
مـنــا .لـعـبــوا بشكل منظم لـلـغــايــة» ،م ـبــرزًا تفوق
املنافس في الكثافة ،وتابع «إنه يوم صعب علينا
بسبب الخسارة والالعبني املصابني» .وأضــاف
تشافي فــي حديثه «يـجــب التعافي مــن الناحية
املـعـنــويــة وتـغـيـيــر ديـنــامـيـكـيــة الـلـعــب ومــواصـلــة
التحلي بالشجاعة ،ألنه تتبقى لنا حربان وهما
ال ــدوري وال ــدوري األوروبـ ــي» ،وعــن ركلة الجزاء
التي احتسبت ألثلتيك وحقق منها الفوز ،علق تشافي «أنــا أقيم عملي وعمل فريقي
وليس عمل الحكم .لن أربح شيئًا من تقييم هذا» .وبهذه الخسارة ،يودع برشلونة ،حامل
اللقب ،البطولة ،وقد سبق له أن ودع منافسات دوري أبطال أوروبا ،في حني أن منافسته
على لقب «الليغا» شبه مستحيلة تقريبًا ،بعد أن توسع فارق النقاط كثيرًا مع املتصدر
ريــال مدريد وصعوبة اللحاق به في املباريات املتبقية هذا املوسم ،ما يعني أن النادي
«الكتالوني» يعيش مرحلة صعبة جدًا ،ربما تنتهي بصفر ألقاب.

شعورًا صعبًا وقاسيًا في االن نفسه ،كنت أحس بالوحدة
بـعــد رحـيـلـهـمــا وه ــو ش ـعــور ال يـعــرفــه إال م ــن ع ــاش هــذه
ّ
يستعد لخوض
التجربة القاسية» .وأض ــاف املــدافــع الــذي
تجربة جديدة مع فريق ريفر باليت األرجنتيني ،حديثه
عن التجربة القاسية «كنت قريبا من مكان مــرور القطار
وحينها قـ ّـررت وضع حد لحياتي بسبب األزمــة التي كنت
أعيشها ،وعندما كنت أستعد لالرتماء أمام القطار تدخل
شخص ال أعــرفــه وجذبني مــن رقبتي وأنقذني مــن املــوت
ّ
املؤكد» .وتابع مامانا ،أنــه نجح بعد ذلك في تجاوز األزمة
بشكل تدريجي ،وقد ندم على تفكيره في االنتحار حيث
ك ــان مـطــالـبــا بــالـتـعــامــل مــع أزم ــة ف ـقــدان وال ــدي ــه بعقالنية،
والتحلي بشخصية قــويــة .وتــوقــع الجميع لـهــذا املــدافــع أن
ينحت مسيرة بطولية خــاصــة وأن ــه كــان حــاضـرًا مــع كل
املنتخبات األرجنتينية للشبان ،وخاض مباراة مع املنتخب

ّ
األول ،ولكنه لم يقدر على فرض نفسه في املنتخب األول
ّ
رغم أنه غادر األرجنتني منذ سنوات طويلة ،في اتجاه فريق
ليون الفرنسي الذي كان بوابة لنجاح عديد األسماء ،غير أن
التجربة مع هذا الفريق لم تتواصل طويال ليغادر النادي بعد
موسم واحد فقط خاض خالله  24مباراة فقط وانتقل إلى
الدوري الروسي بتعاقده مع فريق زينت سان بطرسبورغ.
وتأقلم املدافع األرجنتيني مع األجواء في الدوري الروسي،
حيث كان أساسيًا مع فريقه الجديد الذي ينافس بانتظام
فــي دوري أبـطــال أوروب ــا بحكم سيطرته على املنافسات
املحلية .وقضى مامانا  4مواسم في روسيا خاض خاللها
تجربة مع فريق سوتشيّ ،
وقرر في نهاية املوسم املاضي
العودة إلى فريقه األول ريفر باليت ليسير على خطى عديد
النجوم الذين فضلوا العودة إلى أجواء الدوري األرجنتيني
بعد سنوات من اللعب في أوروبا.

 7وجوه جديدة في أول قائمة للمدرب
دييغو ألونسو مع منتخب أوروغواي
تبرز سبعة وجــوه جديدة في أول قائمة للمدير
الـفـنــي ال ـجــديــد ملـنـتـخــب أوروغ ـ ـ ــواي ل ـكــرة الـقــدم
ديـيـغــو ألــونـســو ،ملــواجـهـتــي بــارغــواي وفـنــزويــا
في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال
 2022في قطر .ويأتي على رأس القائمة املكونة
م ــن  24العـ ـب ــا امل ـخ ـض ــرم ــون ل ــوي ــس س ــواري ــز
وإديـنـســون كافاني ودييجو جــوديــن وخوسيه
ماريا خيمينيز ومارتني كاسيريس ،باإلضافة
إلــى العـبــن مـعــروفــن مثل فيدريكو فالفيردي
ورودري ـج ــو بينتاكور ولــوكــاس تــوري ـيــرا .ومــن
نــاحـيــة أخـ ــرى ،اسـتــدعــى ألــونـســو سـبـعــة وجــوه
ج ــدي ــدة تـ ـش ــارك ألول مـ ــرة م ــع امل ـن ـت ـخــب وهــي
سيباستيان ســوســا وغـيـيــرمــو دي أمــرويــس ول ـيــانــدرو كــابــريــرا ومــاتـيــاس أوليفيرا
وفاكوندو بيليستري ودييجو روســي ونيكوالس لوبيز .وكــان ألونسو تولى تدريب
منتخب أوروغواي خلفًا ألوسكار واشنطن تاباريز الذي أقيل لسوء النتائج .ومن املقرر
أن تحل أوروغــواي ضيفة على باراغواي في الـ 27من الشهر الحالي ،على أن تستقبل
فنزويال في األول من شهر شباط/فبراير املقبل .وتحتل أوروغــواي املركز السابع في
التصفيات برصيد  16نقطة بفارق األهداف خلف تشيلي ،صاحبة املرتبة السادسة.
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هوامش

في «سطيحة كندة» تمتزج جلسات المقاهي التي تبعث الراحة وتنعش أجواء مالقاة األصدقاء مع أهداف العودة إلى
معايشة الحياة اللبنانية التقليدية وتجديد قومية االنتماء العربي

«سطيحة كندة»
جلسات في حضن التراث (العربي الجديد)

مقهى العرب في بيت الجدود
صيدا ـ انتصار الدنان

يهرب اإلنسان غالبًا من ضوضاء
ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـدن ال ـ ـصـ ــاخـ ــب إل ـ ـ ــى أم ــاك ــن
ي ـش ـعــر ب ــأن ـه ــا ت ـم ـثــل شـخـصـيـتــه،
ســواء على صعيد الشكل أو املغريات التي
تــوفــرهــا ،وبـيـنـهــا تـلــك ال ـتــي تــرســم ص ــورة
املــاضــي الــذي يــرتــاح إلـيــه« .سطيحة كندة»
في مدينة صيدا ،جنوب لبنان ،مكان يشبه
غــالـبـيــة مـحـبــي الـ ـت ــراث ال ــذي ــن ال يـشـعــرون
بــراحــة كبيرة فــي ارت ـيــاد املـقــاهــي الحديثة.
ه ــي ل ـي ـســت م ـق ـهــى يـ ــرتـ ــاده م ـح ـبــو امل ـك ــان
ف ـق ــط لـ ـتـ ـن ــاول ن ــرج ـي ـل ــة وق ـ ـهـ ــوة وتـمـضـيــة
بعض الــوقــت فــي التسلية ،بــل نقطة التقاء
ثقافة األغــانــي الطربية القديمة
فــريــدة بــن
ّ
واملأكوالت املحضرة من خبز التنور ،وموقع
الجلسة الجميلة مع املحبني واألصدقاء.
عــاشــت خـلــود حــامــوش ،املـتـحــدرة مــن بلدة
العديسة ،جـنــوب لبنان ،وتقيم فــي صيدا،
مدة خارج البالد بعدما عملت ّ
مدرسة ملادة
الـفـلـسـفــة ،ث ــم قـ ــررت ب ـخــاف م ـســار غالبية
مــواط ـنـي ـهــا الـ ـع ــودة إل ــى ل ـب ـنــان خ ــال أي ــام
ثــورة  17أكتوبر /تشرين األول  ،2019حني

ش ـعــرت ب ـعــدم الــرغ ـبــة ف ــي املـ ـغ ــادرة مـجــددًا
وأدركت أنه يجب أن تقوم بعمل ما ،وتقول
لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :أسـســت بعد عودتي
جمعية ضاد اللغة العربية مع مجموعة من
أصدقائي الذين تعاونت معهم في مهمات
اجتماعية تتطلب اسـتـمــراريــة عبر رفدها
بوسائل دعم .وضم مركز الجمعية سطيحة
قررنا أن نستغلها بعمل ما ،فأنشأنا مكتبة
ثقافية يــرتــادهــا طالبو املـعــرفــة ،ثــم ظهرت
فكرة املقهى الذي يجمع الناس لكن بصورة
ّ
يتميز بطابع تراثي يشبهنا،
مكان مختلف
ويعود فيه رواده إلى كل ما هو قديم».
سطيحة بيت القرية

وع ـ ــن س ـب ــب ت ـس ـم ـيــة امل ـق ـه ــى ب ــ«س ـط ـي ـحــة
ك ـن ــدة» ،ت ـقــول ح ــام ــوش« :الـسـطـيـحــة تشبه
البيت .وتشير التقاليد إلى أنه أمام كل بيت
قــروي فــي لبنان كــانــت تــوجــد سطيحة ،أي
مكان واسع تجلس فيه العائلة ،وتزرع على
جانبيه أنــواعــا مختلفة مــن الـنـبــاتــات .أمــا
اسم كندة ،فيرمز إلى أول قبيلة عربية دعت
إلى القومية العربية».
وت ـتــابــع« :يـحـتــاج الـجـيــل الـجــديــد للتعرف

إلى تاريخه وعاداته وتراثه ،وبينها هدف
الـقـضـيــة ال ـعــرب ـيــة .وأردن ـ ــا أن ي ـكــون طــابــع
املقهى شرقيًا يشبهنا ،ويحاكي مجتمعنا
وال ـج ـيــل ال ـجــديــد ال ــذي يـتـطـلــع إل ــى معرفة
ثقافته» .وعــن النشاط الثقافي فــي املقهى،
تــوضــح ح ــام ــوش أن ــه «لــدي ـنــا كـتــب ثقافية
مختلفة يستطيع القارئ البحث عما يريده
فيها .ووضعنا على الجدران صــورًا ألدباء
وشعراء وفنانني كبار لعكس فكرة استمرار
امل ـعــرفــة بــأعـمــالـهــم .واملــوس ـي ـقــى واألغ ــان ــي
الـتــي يسمعها الـحــاضــرون قديمة وتراثية
هادفة ،أما الرسومات املوجودة على جدران
املكتبة فرسمتها شابة في ال ــ 17من العمر
تدعى هاجر ،وتنقل صور العصفور األزرق
غير املوجود إال في فلسطني».

باختصار
«سطيحة كندة»
مكان يشبه غالبية
محبي التراث الذين ال
يشعرون براحة كبيرة
في ارتياد املقاهي
الحديثة
■■■
السطيحة تشبه البيت.
وتشير التقاليد إلى
أنه أمام كل بيت قروي
في لبنان كانت توجد
سطيحة تجلس فيها
العائلة
■■■
املقهى يحاكي املجتمع
الشرقي والجيل الجديد
الذي يحتاج إلى معرفة
تاريخه وعاداته وتراثه،
وبينها هدف القضية
العربية

أفضل من مقاهي الطابع الغربي

وباالنتقال إلى رواد املقهى ،تتحدث سالي
زيـ ـ ــدان ( 23ع ــام ــا) ،امل ـت ـخــرجــة م ــن جــامـعــة
رف ـيــق ال ـحــريــري وتـقـيــم ف ــي مــديـنــة صـيــدا،
عــن تجربتها بــالـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«عـلـمــت بــوجــود سطيحة كـنــدة عـبــر موقع
فـيـسـبــوك ،وك ـنــت سـعـيــدة بــزيــارتــي األول ــى

له ،فصرت أقصده للتمتع بمكان يشبهني،
ويجعلني أعيش في أجــواء التراث العربي
القديم والبيت اللبناني فــي زمــن أجــدادنــا.
وقــد رافقني أصــدقــاء مغتربون إلــى املقهى
وأعجبوا به».
تضيف« :آتي إلى هنا كل يوم تقريبًا ،ألنني
أشعر بأنني موجودة في بيت أهلي ،وأعتبر
املقهى أفضل مــن تلك املقاهي ذات الطابع
الغربي الــذي اندمجنا به سابقًا ما أبعدنا
ع ــن تــراث ـنــا ال ـعــربــي وع ــادات ـن ــا وتـقــالـيــدنــا.
أرى أن املقهى فسحة إلعــادة إحياء التراث
الـ ـع ــرب ــي ،وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـب ـي ــت ال ـل ـب ـنــانــي
التقليدي .وأنــا أستمع هنا إلــى املوسيقى
العربية وألعب طاولة الــزهــر ،وآكــل الطعام
اللبناني الـصـ ّـحــي» .أمــا دان ــة اليماني (25
ع ــام ــا) ،وه ــي مـهـنــدســة مـيـكــانـيــك تـقـيــم في
صـيــدا ،فتقول لـ«العربي الـجــديــد»« :قدمت
مــع مجموعة مــن أصــدقــائــي لـلـمــرة الثانية
إل ــى املـقـهــى ،بـعــدمــا كـنــا قــد تـنــاولـنــا عـشـ ً
ـاء
صـ ّـحـيــا فـيــه فــي امل ــرة األول ـ ــى .فــي سطيحة
كندة يشعر الشخص بأنه في بيته .الطعام
لــذيــذ ويـعـكــس ال ـت ــراث الـعــربــي والـلـبـنــانــي،
وأنا أدعو الشباب إلى االبتعاد عن املقاهي
ذات الطابع الغربي ،والقدوم إلى هنا».
وي ـقــول إبــراه ـيــم ،املـتـحــدر مــن مــديـنــة حلب
الـسـ ّـوريــة واملـقـيــم فــي مدينة صـيــدا ،والــذي
يحضر خبز التنور في السطيحة ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد»« :ن ـق ــدم ف ــي سـطـيـحــة ك ـنــدة خبز
الـتـنــور وأنـ ــواع امل ــأك ــوالت بــأسـعــار مقبولة
وأقــل من أماكن أخــرى .وأنــا أشجع الجميع
ل ـل ـم ـجــيء إلـ ــى ال ـس ـط ـي ـحــة ك ــي يـسـتـمـتـعــوا
بالجو العربي التراثي واملأكوالت الصحية».

وأخيرًا
اللغة والمجتمعات الفاشلة
رشا عمران

في خمسينيات القرن املاضي ،بدأ الشاعر اللبناني،
سعيد عـقــل ،سلسلة م ـحــاضــرات ت ـحـ ّـدث فيها عن
ض ــرورة اعتماد اللبنانيني مــا ّ
سماها وقتها «اللغة
الـلـبـنــانـيــة» ،وه ــي الـلـهـجــة الـلـبـنــانـيــة نفسها مكتوبة
بأحرف التينية تقليدية ،مضافا إليها أحرفا جديدة
اخترعها هو لتتناسب مع بعض األحــرف الصوتية
اللبنانية .اختفت تلك الدعوة التي لم يكترث بها أحد
وق ـت ـهــا ،اخـتـفــت طــويــا ،وع ــاد صــاحـبـهــا إل ــى كتابة
أجـمــل القصائد بالفصحى .ثــم عــاد فــي عــام 1967
إلــى إحـيــاء فكرته القديمة ،ويـ ّ
ـؤســس دار نشر (دار
أجمل الكتب) مختصة بنشر الكتب بـ«اللغة اللبنانية»،
وفشل املشروع ،ليعيد في ثمانينيات القرن املاضي
طــرحــه ،مترافقا هــذه املـ ّـرة مــع خطاب عنصري ضد
الفلسطينيني ومهلال إلسرائيل ،ناسفا بذلك انحيازه
األيديولوجي نحو فكر أنطون سعادة املعادي لليهود،
وليس للصهيونية فقط ،في تمثل تام ملنهج النازية.
بطبيعة ال ـحــال ،لــم تـلــق دع ــوات سعيد عـقــل تـلــك أي
قبول أو انتشار في املجتمع اللبناني الــذي قـ ّـدم للغة
العربية وثقافتها أسـمــاء عظيمة ،أسهمت فــي بناء
النهضة العربية .ولكن قد يكون من املفيد املالحظة أن
دعواته ومحاوالته استبدال العربية بلغة لبنانية كانتا
مـتــرافـقـتــن مــع ان ـك ـســارات سـيــاسـيــة كـبـيــرة للعرب،

النكبة  1948ثــم الـهــزيـمــة  1967ثــم ال ـحــدث األه ــم له
بصفته لبنانيا ،الحرب األهلية اللبنانية ،وما خلفته
من نتائج كارثية على كل املستويات ،كــان أخطرها
اج ـت ـيــاح إس ــرائ ـي ــل ل ـب ـنــان ع ــام  ،1982وال ـ ــذي يـبــدو
أنــه خلخل الـثــوابــت لــدى عـقــل ،وأظـهــر فيه عنصرية
معاكسة متعاطفة مع العدو التاريخي أليديولوجيته،
جعلته يستعيد دعواته إلى استبدال اللغة بوصفها
حامل الوعي األول للكائن البشري.
ّ
ُت ّ
عرف اللغة بأنها «نسق من اإلشارات والرموز تشكل
أداة من أدوات املعرفة ،وواحدة من أهم وسائل التفاهم
واالح ـت ـك ــاك ب ــن أف ـ ــراد املـجـتـمــع ف ــي جـمـيــع مـيــاديــن
ّ
الـحـيــاة ،وب ــدون الـلـغــة يـتـعــذر نـشــاط الـنــاس املـعــرفــي،
وهي ترتبط بالتفكير ارتباطا وثيقا ،فأفكار الناس
تـصــاغ دومــا فــي قــالــب لـغــوي حتى فــي حــال تفكيره
الباطني» .واللغة عموما ّ
معرضة للتطور والستقبالها
ّ
مفردات جديدة تتناسب مع حراك الزمن ،ومع التطور
الـتـقـنــي ،أو نتيجة ال ـتــداخــل وال ـت ـمــازج الـلـغــوي الــذي
تتركه الكولونيالية ،أو هيمنة لغة ما بسبب نشاطها
الـتـكـنــولــوجــي .كـمــا تـتـعــرض الـلـغــة لـنـبــذ م ـف ــردات أو
م ـص ـط ـل ـحــات ق ــدي ـم ــة ف ـي ـهــا ت ـح ــول ــت إل ـ ــى مـ ـف ــردات
قاموسية أو معجمية تراثية ،بسبب عدم استخدامها
في األزمــان املتتالية .هذه الحركة املتواصلة في اللغة
من الظواهر الصحية التي تبقي اللغات حية وطازجة
وصــالـحــة لكل زم ــان؛ لكن هــذا يـحـ ُـدث حينما تكون

ً
ومستقرة ،وال ّ
ّ
تتعرض لصدمات
املجتمعات منجزة
تخلخل بنيتها وكينونتها الثقافية والـفـكــريــة ،من
حيث إن الثقافة سلوك اجتماعي يميز مجتمعا عن
آخــر .في هذه املجتمعات ،لن تنظر ًإلى اللغة بكل ما
يطرأ عليها من تغيرات بوصفها أزمة ما ،بل بوصف
ما ُ
يحدث لها بديهي ال يحتاج إلى نقاش أصال.
ُ
تحدث املشكلة مع اللغة في املجتمعات الفاشلة ،في
أزماتها الكبيرة ،حني تفكيك بنية مجتمع ما نتيجة
عوامل سياسية أو اقتصادية أو كولونيالية ،عندما
يفقد أبـنــاء هــذه املجتمعات مفهوم الهوية الــواحــدة،
ٌ
عندما تصبح الهويات الهامشية هي املنت .ومعروف
أن املجتمعات الفاشلة هــي األكـثــر عنصرية ،تظهر

اللغة عمومًا معرّضة للتطور
والستقبالها مفردات جديدة
تتناسب مع حراك الزمن ،ومع
التطور التقني
ّ

هذه العنصرية بداية مع اللغة ،حيث ينقسم أبناء هذه
املجتمعات في العالقة مع اللغة بالتوازي مع االنقسام
الهوياتي ،كأن يعتبر أصحاب األيديولوجيا القومية
أو الدينية أن املـســاس باللغة هــو مـســاس بالثوابت،
وه ــو م ــا يـشـكــل خ ـطــرا ك ـب ـيــرا ،بـيـنـمــا ي ــرى أنـصــار
الشوفينية الــوطـنـيــة الـلـغــة ه ــذه تــراثـيــة تعيق تطور
املجتمع ،وبالتالي يجب استبدالها باللهجة العامية
الــدارجــة ،واعتبار هــذه اللغة الوطنية الرسمية ،وهو
نقاش يثار أخيرا في أكثر من دولة عربية ،من دون
أن ينتبه مثيرو األمــر إلــى املشكلة األساسية خلف
ذلــك النقاش ،املشكلة التي يــديــرون رؤوسـهــم عنها:
ّ
تتجدد من
الهزائم املجتمعية الكبيرة نتيجة عقود
الطغيان واالسـتـبــداد والفشل فــي التنمية والتعليم،
والـتـخـلــف ع ــن مــواك ـبــة امل ـت ـغ ـيــرات الـعــاملـيــة الـكـبــرى،
وعن ّ
التقدم املذهل في العلوم والتكنولوجيا ،واملزيد
مــن االنـكـمــاش والـتـقــوقــع أم ــام فيض الـحــريــات الــذي
يجتاح العالم املتقدم ،وتصل إلينا آثاره عبر وسائل
االتصاالت الحديثة التي نستهلكها من دون أن تكون
لنا أية عالقة بظهورها أو بتطورها.
يكثر حاليا أصحاب الدعوات املشابهة لدعوة سعيد
عقل ،لكن عقل انطلق من وعي لغوي بالفصحى رفيع
املستوى ،بينما ينطلق معظم هؤالء من جهل باللغة
ونـشــوئـهــا مـتــرافـقــا مــع عـنـصــريــة هــويــاتـيــة مـضـ ّـادة
تماما لالنفتاح الكوني الحاصل حاليا.
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