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عودة التنسيق األميركي ــ األوروبي 

خالل إحدى تظاهرات الجزائر العاصمة في نوفمبر 2019  )رياض كرامدي/فرانس برس(

تجاوز عدد األشخاص الذين شفوا من فيروس 
األحــد، 87  أمــس  الجديد، بحلول مساء  كورونا 
مليونًا، فيما وصل عدد اإلصابات إلى نحو 112 
ألفًا،  و476  مليونني  نحو  إلى  والوفيات  مليونًا، 

بحسب أرقام موقع »ورلد ميترز«.
ــال وزيـــــــر الــصــحــة  ــ ــل، قــ ــتـــصـ ــلـــى صـــعـــيـــد مـ عـ
البريطاني مات هانكوك )الصورة( إّن التدابير 
الحدودية األكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع 
املخالطني، نجحت فــي مــا يــبــدو، فــي الــحــّد من 
انــتــشــار طــفــرتــي كـــورونـــا املــتــحــورتــني، اللتني 
اكتشفتا في البرازيل وجنوب أفريقيا. وأضاف 

الثالث  العام  العزل  لتخفيف  طريق  أّن خريطة 
اإلثنني،  الــيــوم  املــقــرر نشرها  مــن  إنكلترا،  فــي 
ــبــيــانــات ألّن  يــجــب أن تــتــيــح الـــوقـــت لــتــحــلــيــل ال
الحكومة ما زالت تشعر بالقلق من أن تقوض 
ه قال إّن 

ّ
الطفرات املتحورة طرح اللقاحات، لكن

اإلشارات األولية مشجعة، مفسرًا: »هناك دليل 
على أّن اإلجــراءات التي نتخذها، ســواء تعزيز 
األكــثــر صرامة  اإلجــــراءات  أو  املخالطني  تعقب 

على الحدود، ناجحة«.
ــدأت حـــكـــومـــتـــا أســـتـــرالـــيـــا  ــ ــ فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، بـ
ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا، أمــــــــس، حـــمـــلـــتـــيـــهـــمـــا، لــتــطــعــيــم 

ــا الـــجـــديـــد.  ــ ــورون مــواطــنــيــهــمــا ضــــد فــــيــــروس كــ
ــيــا، تــلــقــى رئــيــس الــــــوزراء ســكــوت  وفـــي أســتــرال
بيونتيك«  »فــايــزر/  لقاح  من  جرعة  موريسون، 
فـــي مــركــز طــّبــي بــشــمــال غــربــي ســيــدنــي. لــكــّن 
دار  في  تعيش  التي  ماليسياك،  الثمانينّية جني 
في  اللقاح  ى 

ّ
تلق من  أّول  كانت  ني، 

ّ
املسن لرعاية 

اللقاح بعد ذلك طواقم الرعاية  ى 
ّ
البالد. كما تلق

الصّحية ومــســؤولــون كــبــار فــي هــذا البلد الــذي 
جّيد  بشكل  الــفــيــروس  ي 

ّ
تفش إدارة  مــن  تمكن 

نيوزيلندا حملة  بــدأت  كذلك،  اآلن.  ى 
ّ
حت نسبّيًا 

املواطنني املعرضني   
ً
أوال التي ستشمل  التطعيم 

ملخاطر عالية والعائدين من الخارج، إلى جانب 
املــوظــفــني الــعــامــلــني عــلــى الـــحـــدود وفـــي الحجر 
ــهــا 

ّ
الــصــحــي. وقــالــت الــحــكــومــة الــنــيــوزيــلــنــديــة إن
»خطوة صغيرة لكن مهمة في رحلة طويلة«.

وفـــي خــطــوة الفــتــة، جـــرى فــي رومــانــيــا، تطعيم 
نحو 300 من املشردين. وهي واحــدة من أوائل 
وبعيدًا  الهشة.  الفئة  هــذه  التي تستهدف  الــدول 
عنها، في األرجنتني، تولت كارال فيتسوتي، أول 
مــن أمـــس الــســبــت، حقيبة وزيــــرة الــصــحــة، بعد 

استقالة سلفها بسبب قضية فساد. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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إنهاء  بــقــرارهــا  بالتمسك  إيـــران  تكتِف  لــم 
تجريها  التي  املفاجئ  التفتيش  عمليات 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، اعــتــبــارًا 
مــن غــد الــثــاثــاء، بــل إنــهــا، بــحــســب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، قـــررت 
عـــدم إعــطــاء صـــور الــكــامــيــرات املــركــبــة في 
املــنــشــآت اإليــرانــيــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة قبل 
عــودة الواليات املتحدة إلى تنفيذ جميع 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــاالتـــفـــاق الـــــنـــــووي. وقــبــيــل 
ســاعــات مــن انــتــهــاء مهلة حــّددتــهــا إيـــران 
لــتــقــلــيــص عـــمـــل املــفــتــشــن الـــدولـــيـــن فــي 
حال عدم رفع العقوبات األميركية، التقى 
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــع رئـــيـــس املــنــظــمــة  ــــي، مــ ــــروسـ رافــــايــــيــــل غـ
اإليرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، 
الدائم  وظريف. ووصف املندوب اإليراني 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم 
غـــريـــب أبــــــــادي، فــــي تــــغــــريــــدة، مــبــاحــثــات 
غــروســي فــي طــهــران بأنها كــانــت »مفيدة 
عــلــى أســـــاس االحــــتــــرام املــــتــــبــــادل«. وكـــان 
غــروســي قـــال قبيل ســفــره إلـــى طــهــران إن 
هـــدف زيـــارتـــه الــتــوصــل إلـــى »حـــل مقبول 
من الطرفن، متائم مع القانون اإليراني، 
لتتمكن الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
األساسية  التحقق  نشاطات  مواصلة  من 
ــي إيــــــــران«. وأضــــــاف »أتـــطـــلـــع قـــدمـــا إلــى  فـ
في مصلحة  ذلــك  نجاح، يصّب  )تحقيق( 

الجميع«.
وتــزامــنــا مــع لــقــاءات غــروســي فــي طــهــران، 
الــذي يسيطر  أصــدر 225 نائبا بالبرملان، 
عليه املحافظون، بيانا، أكدوا فيه ضرورة 
ــافــــي  ــمـــل بــــالــــبــــروتــــوكــــول اإلضــ ــعـ ــــف الـ وقــ
اعــتــبــارًا مـــن الــثــاثــاء املــقــبــل، مـــا لـــم تــرفــع 
ــذا املــــــوعــــــد. وشـــــدد  ــ ــ ــات حــــتــــى هـ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
النواب على »أنهم لن يتنازلوا عن حقوق 
بالقول  »األعــــداء«  اإليــرانــيــن«، مخاطبن 
لــلــعــقــوبــات البنكية  »رفــــع عــمــلــي وكـــامـــل 
الــشــروط األســاســيــة لعودة  والنفطية مــن 
ــفـــاق الـــنـــووي، ومـــن دون  أمــيــركــا إلـــى االتـ
ــــذه الـــعـــقـــوبـــات الـــظـــاملـــة والــتــحــقــق  ــــع هـ رفـ
منها مــن قبل الشعب اإليــرانــي لــن توقف 
القوية خطواتها لتطوير الصناعة  إيــران 

والبرنامج النووي«. 
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، 
مــؤكــدة أنــهــا ســتــعــود إلـــى الــتــزامــاتــهــا في 
حال قيام الواليات املتحدة بذلك. وبموجب 
قانون أقره مجلس الشورى اإليراني، في 
املـــاضـــي، يتعن  األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
الطوعي  التطبيق  تعليق  الحكومة  على 
بمعاهدة  امللحق  اإلضــافــي  لــلــبــروتــوكــول 

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  في  الجديدة  السلطة  كانت  بينما 
الباد،  توحيد  بهدف  تحركاتها  تواصل 
وتــعــقــد أول اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
دولــيــة إلنهاء  طرابلس، على وقــع جهود 
األزمــــة فــي الــبــاد، كـــان حـــدث مــغــايــر لكل 
هـــذا الـــوضـــع، يــلــقــي بــظــالــه عــلــى املشهد 
ــر  الــلــيــبــي أمـــــس األحـــــــد، حـــيـــث نـــجـــا وزيــ
الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، 
مــن مــحــاولــة اغــتــيــال فــي منطقة جــنــزور 

غرب طرابلس.
ــة أمـــن  ــريـ وأكــــــد مـــصـــدر أمـــنـــي تـــابـــع ملـــديـ
ــد«، نـــجـــاة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ جـــــنـــــزور، ل
بــاشــاغــا، مــن مــحــاولــة اغــتــيــال، موضحا 
 »املــهــاجــمــن كـــانـــوا عــلــى مـــن ســيــارة 

ّ
أن

مسلحة وتــعــرضــوا ملــوكــب الـــوزيـــر أثــنــاء 
مروره في جنزور بإطاق الرصاص، قبل 
أن يشتبك معهم حـــراس بــاشــاغــا«. وأكــد 
والقبض  املهاجمن  أحــد  »مقتل  املــصــدر 
عــلــى اثــنــن آخـــريـــن مــنــهــم، وإصـــابـــة أحــد 
الحراس بجروح خفيفة«. وأشــار املصدر 
 بــاشــاغــا »كـــان مـــارًا باملنطقة، إثر 

ّ
إلــى أن

انــتــهــاء زيـــارة رسمية لــه ملقر أمــنــي تابع 
للوزارة باملنطقة«. وأكدت وزارة الداخلية 
الليبية، فــي وقــت الحـــق، ســامــة باشاغا 
وعــدم تعرضه لــأذى في الهجوم املسلح 

غربي طرابلس«. 
وإثر تداول األنباء حول حادث االغتيال، 
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية 
عــلــى »فــيــســبــوك« خــبــرًا عــصــر أمــــس، عن 
زيارة قام بها باشاغا إلدارة إنفاذ القانون 
التابعة لغرفة العمليات األمنية بالوزارة. 
ــــوزارة أن بــاشــاغــا أنهى  وأكــــد مــنــشــور الــ
الــقــانــون،  إنــفــاذ  إدارة  ملــقــر  زيــــارة تفقدية 
وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــه عــــدد مـــن الــضــبــاط 
الذين ناقشوا معه »سير العمل والوقوف 
تواجه  التي  والصعوبات  العراقيل  على 
بما يضمن  لها  الــحــلــول  وإيــجــاد  اإلدارة 

إنجاح سير العمل األمني«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عــقــد أعـــضـــاء الــســلــطــة 
الـــجـــديـــدة أول اجــتــمــاعــاتــهــم  الــســيــاســيــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــــرابــــلــــس، بــعــد 
السياسي،  الــحــوار  ملتقى  مــن  انتخابهم 
ــزال فـــيـــه الـــخـــافـــات  ــ ــانـــت ال تــ ــــت كـ فــــي وقـ
تعصف بأعضاء مجلس النواب املناط به 
استحقاق منح الثقة للحكومة الجديدة. 

الحكومة،  لرئيس  اإلعــامــي  املكتب  وقــال 
ــد، إن  ــ عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، أمــــس األحــ
األخــيــر الــتــقــى رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي، 
املجلس، موسى  املنفي، وعضوي  محمد 
الـــكـــونـــي، وعـــبـــد الـــلـــه الــــافــــي، »فـــــي أول 

الــحــّد مــن انــتــشــار األســلــحــة الــنــوويــة، في 
حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 
23 فــبــرايــر الــحــالــي. وســيــقــّيــد ذلـــك بعض 
ــة الــتــي  ــالــ جــــوانــــب نــــشــــاط مــفــتــشــي الــــوكــ
تبلغت مــن طــهــران دخــــول الــخــطــوة حّيز 

التنفيذ غدًا الثاثاء.
وقال ظريف، في مقابلة مع قناة »برس تي 
في« اإليرانية، أمس األحد، إن قرار طهران 
إنـــهـــاء عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش املــفــاجــئ الــتــي 
الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  تجريها 
الحالي، ال  اعتبارًا من 23 فبراير/ شباط 
لكن  الـــنـــووي،  االتــفــاق  عــن  التخلي  يعني 
يتعن على واشــنــطــن رفــع الــعــقــوبــات عن 

طهران إلنقاذ االتفاق.
وانــتــقــد ظــريــف إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
 »فــــي واقـــــع األمــــــر، هم 

ً
ــا ــائـ ــو بــــايــــدن، قـ جـ

يتبعون ذات سياسة الضغوط القصوى« 
السابق  األميركي  الرئيس  انتهجها  التي 
ــاف »يــمــكــن الــعــدول  دونـــالـــد تـــرامـــب. وأضــ
ــن جــمــيــع الــــخــــطــــوات الـــتـــي اتـــخـــذنـــاهـــا  عــ
ــاق الـــــنـــــووي(. يجب  ــفــ )خــــــارج نـــطـــاق االتــ
على الواليات املتحدة العودة إلى االتفاق 
ورفع كل العقوبات«. واعتبر أن »الواليات 
املتحدة تدمن فرض العقوبات، لكن عليهم 
أن يعلموا أن إيران لن ترضخ للضغوط«. 
وأكد أن طهران »لن تدخل املفاوضات قبل 
رفع العقوبات وتغيير السلوك األميركي«.
ــــاده مــــن تــنــفــيــذ  ــّدد ظـــريـــف مـــوقـــف بــ ــ ــ وجـ
ــفــــاق الــــنــــووي، مـــؤكـــدًا أنـــهـــا ســتــوقــف  االتــ
العمل بالبروتوكول  الثاثاء  بــدءًا من غد 
اإلضــــافــــي الـــــذي يــمــنــح الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة ســلــطــة الــرقــابــة الــصــارمــة 
ــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي، الفـــتـــا إلـــــى أن  عـــلـــى الـ
اإلجــــراء اإليـــرانـــي »تــصــحــيــحــي« بموجب 
ــران فـــي االتــــفــــاق الــــنــــووي في  ــهـ حـــقـــوق طـ
حال عدم التزام بقية األطراف التزاماتها. 
ــران الــحــق فـــي الــتــراجــع  ــ ر مـــن أن إليـ

ّ
ــذ ــ وحـ

عــن الــتــزامــاتــهــا بشكل »كــامــل أو جــزئــي« 
فــي حــال لــم يلتزم اآلخــــرون، مضيفا: »ما 

اجــتــمــاع لــهــم بــعــد انــتــخــابــهــم فــي جنيف 
مـــن مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي«. 
ــيـــان، أن الــدبــيــبــة  ــح املــكــتــب، فـــي بـ ــ وأوضــ
ــاء املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــ ــــضـ بـــحـــث مــــع »أعـ
املشتركة 5 +  العسكرية  اللجنة  وأعضاء 
الوفاق  مــن حكومة  5 عسكرين  5 )تضم 
املتقاعد  الــلــواء  آخــريــن مــن مليشيات  و5 
ــد جــلــســة  ــقـ ــة عـ ــيـ ــانـ ــكـ ــتــــر(، إمـ ــفــ خـــلـــيـــفـــة حــ
ــــرت«، مـــن دون أن  مــجــلــس الـــنـــواب فـــي سـ

يذكر تفاصيل عن نتائج اللقاء.
وألقت الزيارات التي أجراها قادة السلطة 
ــا(،  ــرقــ ــديــــدة، إلـــــى مـــديـــنـــة طـــبـــرق )شــ الــــجــ
والــتــقــوا خــالــهــا رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
املجتمع في طبرق، عقيلة صالح، بظالها 
عــلــى الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى تــنــحــيــتــه من 
مــنــصــبــه، وإمــكــانــيــة أن تــنــعــقــد الــجــلــســة 

املنتظرة برئاسته في مدينة سرت.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود جـــنـــاح ملجلس 
الـــــنـــــواب فــــي طـــرابـــلـــس بـــرئـــاســـة حــمــود 
املــجــلــس  رئــــيــــس  نــــائــــب  أن  إال  ــة،  ــالــ ــيــ ســ
الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، 
الوفاق، فرج  املالية بحكومة  برفقة وزيــر 
بومطاري، ذهب في زيارة رسمية ملدينة 
ــرار املــيــزانــيــة  ــ »إقـ ـــ ــ طـــبـــرق لــلــقــاء صـــالـــح لـ
اتجاه  ويعكس  للباد.  املــوحــدة«  العامة 
القادة للتعامل مع عقيلة صالح توافقات 
ــيــــس لــــإبــــقــــاء عــلــيــه  ــوالــ ــكــ تــــجــــري فـــــي الــ
فـــي مــنــصــبــه، بــحــســب مـــا يــــرى الــنــاشــط 
السياسي الليبي مالك هراسة، في حديث 

مع »العربي الجديد«. 
وأعلن املجلس البلدي ملدينة سرت وصول 
إلــى  الــنــواب  ــلــة مــن مجلس  املــشــكَّ اللجنة 
املدينة، ليل أول من أمس السبت، للوقوف 
عــلــى االســـتـــعـــدادات لــعــقــد جــلــســة ملجلس 

زلنا في املرحلة الجزئية. يمكننا أن نكون 
)فـــي املــرحــلــة( الــكــامــلــة«. وأعــلــن أن إيـــران 
»تــــدرس اتــخــاذ خــطــوات أخــــرى«. وحـــاول 
ظريف تهدئة مخاوف غروسي، موضحا 
أن طهران »ال تسعى إلى حيازة األسلحة 
النووية، وليس عندنا ما نخفيه«، مضيفا 
ــــي جــمــيــع  ــــي فـ ــــروسـ ــع غـ ــ ــفــــاوض مـ ــتــ ــنــ »ســ
الاحقة  إيــران  ــراءات  املهمة وإجـ القضايا 
لخفض التعهدات، لكن لن نعطيهم صور 
الــكــامــيــرات املــركــبــة فــي املــنــشــآت اإليــرانــيــة 
قــبــل عــــودة الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى تنفيذ 

جميع التزاماتها باالتفاق النووي«.
اإليراني  الخارجية  وزيــر  مساعد  وكشف 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، عـــبـــاس عــراقــجــي، 
 بــاده تــدرس حاليا 

ّ
ليل السبت األحــد، أن

مقترح وزيــر خارجية االتــحــاد األوروبـــي 
اجتماع بن شركاء  بوريل، عقد  جوزيف 
الــنــووي وأميركا. وقــال عراقجي،  االتــفــاق 
 
ّ
ــرانــــي، إن فـــي مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون اإليــ
ــيـــر رســمــي  ــــى اجـــتـــمـــاع »غـ ــا إلـ ــ بــــوريــــل دعـ
بــريــطــانــيــا،  فـــرنـــســـا،  )أي   4+1 ملــجــمــوعــة 
ــا، الــصــن بــاإلضــافــة إلـــى أملــانــيــا(،  ــيـ روسـ
 طهران 

ّ
بمشاركة أميركا وإيران«، مؤكدًا أن

»تـــجـــري اتــــصــــاالت مـــع شـــركـــائـــهـــا، منهم 
الــصــن وروســيــا، حــول ذلــك وســنــرد على 

املقترح الحقا«.
 املــســؤول اإليــرانــي أكــد أن عــودة 

ّ
غير أن

ــــووي الــــذي  ــنـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ ــن إلـــــى االتـ ــطـ ــنـ واشـ
إلى  تحتاج  »ال   2018 فــي  منه  انسحبت 
رفع  هي  لها  الوحيد  والطريق  اجتماع، 
ه »ال معنى لعودتها 

ّ
 إن

ً
العقوبات«، قائا

ــفـــاق مـــن دون رفـــع الــعــقــوبــات«.  إلـــى االتـ
ــــن  ــــؤولـ ــــسـ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى اســــــتــــــخــــــدام املـ
األمــيــركــيــن مــصــطــلــح مــجــمــوعــة »5+1« 
 الــرئــيــس 

ّ
ــيـــرًا، وأن فـــي تــصــريــحــاتــهــم أخـ

ــلـــن عــن  ــا أعـ ــركـــي جــــو بــــايــــدن أيـــضـ ــيـ األمـ
استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران 
 عراقجي 

ّ
في إطار هذه املجموعة، غير أن

 »مــجــمــوعــة 1+5 لــم تــعــد قــائــمــة« 
ّ
أكـــد أن

بــعــد االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي مـــن االتــفــاق 
الـــنـــووي، »والـــيـــوم هــنــاك مــجــمــوعــة 4+1 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ  الـ

ّ
ــاف أن ــ ــ فــــقــــط«. وأضـ

ــعــــودة إلــــى هــــذه املــجــمــوعــة  »يــمــكــنــهــا الــ
 
ّ
شرط أن ترفع العقوبات أواًل«، مؤكدًا أن
بـــاده »فــي حــال شــاركــت فــي اجتماعات 
رسمية أو غير رسمية بمشاركة أميركا 
أو مــن دونــهــا فلن نناقش أي شــيء آخر 
سوى تنفيذ االتفاق النووي، ولن نجري 
األخـــرى«.  القضايا  بــشــأن  مباحثات  أي 
وشـــــدد عــلــى »أنـــنـــا لـــن نـــتـــفـــاوض حــول 
قدراتنا الدفاعية، ولن نقبل إال باالتفاق 

النووي كما هو من دون أي تغيير«.

النواب بمدينة سرت ملنح الثقة للحكومة 
ــواب، فــي  ــ ــنــ ــ ــ الــــجــــديــــدة. وقـــــــرر عــــشــــرات ال
بمدينة  عقدوها  تــشــاوريــة  جلسة  نهاية 
صــبــراتــة، الــثــاثــاء املـــاضـــي، عــقــد جلسة 
رسمية بمدينة ســرت، يومي 22 و23 من 
الشهر الحالي )اليوم وغدًا(، وسط إصرار 
مناقشة  قبل  املجلس  رئاسة  تغيير  على 
الجديدة.  للحكومة  الثقة  منح  استحقاق 
ــرار املجتمعن فــي صــبــراتــة بعد  ــاء قـ وجـ
ــن بــــيــــان ملـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ يــــــوم واحــــــــد مـ
ــبـــرق، صــــدر عــقــب جلسة  املــجــتــمــع فـــي طـ
ــة بـــرئـــاســـة عــقــيــلــة صـــالـــح، دعــا  ــاوريـ تـــشـ
»مناقشة  لـ إلى عقد جلسة بمدينة سرت 
الــجــديــدة«، من دون  للحكومة  الثقة  منح 
املتحدث  لــكــن  للجلسة.  مــوعــدًا  يــحــدد  أن 
الــرســمــي بـــاســـم املــجــلــس الــبــلــدي ملــديــنــة 
ســرت، سالم األميل، أشــار إلــى أن اللجنة 
التي وصلت  الــنــواب  مــن مجلس  املشكلة 
إلى سرت جاءت من جانب مجلس النواب 
ــبــــرق. وأشـــــــار األمــــيــــل، فــــي حــديــث  فــــي طــ
»العربي الجديد«، إلى أن اللجنة ستعقد  لـ
املجلس  من  املشكلة  اللجان  مع  اجتماعا 
ــدادات  ــعـ ــتـ الـــبـــلـــدي لــلــنــظــر فـــي شــكــل االسـ
والتجهيزات للجلسة املقبلة، التي أكد أن 
موعدها ستحدده رئاسة مجلس النواب. 
النواب محمد عبد  ويؤكد عضو مجلس 
الــحــفــيــظ، املــشــارك فــي جــلــســات صــبــراتــة، 
أن املساعي لعقد جلسة في مدينة سرت 
إلــى حد كبير«. وال يتوقع عبد  »تشتتت 
»العربي الجديد«،  الحفيظ، خال حديث لـ
أن يتمكن املجتمعون في صبراتة من عقد 
الــثــاثــاء،  الــيــوم اإلثــنــن وغـــدًا  جلساتهم 
بحسب املــقــرر فــي إعــانــهــم يــوم الثاثاء 

املاضي.

اعتبر ظريف أن 
الواليات المتحدة تدمن 

فرض العقوبات

عراقجي: إيران تدرس 
عقد اجتماع بين شركاء 

االتفاق وأميركا

مسؤول عسكري: 
العملية مستمرة 
حتى سد الثغرات 

وضبط األمن

للحديث تتمة...

تذرّع الحشد الشعبي بإمكانية شن القوات التركية هجومًا على سنجار، الستهداف 
األمر  هذا  لكن  وحولها،  المدينة  في  عناصره  لتحشيد  الكردستاني،  العمال  حزب 
يهدد بنسف االتفاق بين بغداد وأربيل لتطبيع األوضاع فيها، كما يرفع من منسوب 

المخاوف من تحول المدينة لساحة حرب مع القوات التركية

بغداد ـ عادل النواب

تـــواصـــل فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي، 
املــاضــي، عملية  الجمعة  فــجــر  مــنــذ 
ــنـــجـــار  الــــتــــحــــشــــيــــد فــــــي مــــديــــنــــة سـ
غـــرب املـــوصـــل. واتـــخـــذت أخـــيـــرًا مـــن مـــدارس 
ومـــبـــاٍن عــامــة ومـــنـــازل فـــارغـــة، داخـــل املدينة 
لها، وذلــك  ثكنات ومــقــرات  وفــي ضواحيها، 
انتشار واسعة ملسلحي  إعــادة  بالتزامن مع 
حزب العمال الكردستاني، داخل املدينة وفي 
محيطها أيضا. ويخالف هذا التطور تماما 
في سنجار،  األوضـــاع  تطبيع  اتفاقية  بنود 
ــيــــل فـــي 9 أكــتــوبــر/ املـــوقـــع بـــن بـــغـــداد وأربــ

تشرين األول املاضي، والذي يقضي بإخراج 
من  املسلحة  واملجموعات  املليشيات  جميع 
املــديــنــة، وحــصــر املــلــف األمــنــي بــيــد الجيش 

العراقي، تمهيدًا إلعادة السكان إليها.
أبرمته بغداد وأربيل،  الــذي  االتــفــاق  وينص 
ــيـــع الــــفــــصــــائــــل املــســلــحــة  ــمـ عــــلــــى إخــــــــــراج جـ
املـــتـــواجـــدة فـــي املــديــنــة وضــواحــيــهــا، وعــلــى 
والجماعات  الكردستاني«،  »العمال  رأسها 
إلى  الشعبي. كما يدعو  إلى الحشد  التابعة 
البدء بتطبيق برنامج إلعادة الوضع إلى ما 

قبل اجتياح »داعش« لسنجار في 2014.
وأعــلــن الــحــشــد الــشــعــبــي، فــي بــيــان الجمعة 
املاضي، نشر مزيد من فصائله املسلحة في 
يأتي بهدف  »االنتشار  أن  سنجار، موضحا 
األمن  لتحقيق  هناك  املرابطة  القوات  تعزيز 

واالستقرار في املنطقة«.
وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة مــــــن الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــســيــقــيــة املـــشـــتـــركـــة فــــي املـــديـــنـــة، والـــتـــي 
تضم ممثلن عن الجيش العراقي والشرطة 
املحلية واإلدارة املدنية، إلى وصول مسلحن 
و»كتائب حزب  »النجباء«،  ملليشيا  يتبعون 
الله«، إلى املدينة أمس األول السبت. وأكدت 
املليشيات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ املــصــادر، 
انتشرت داخل أحياء سكنية وفي قرى قرب 
الكردستاني«  »العمال  عــزز  بينما  سنجار، 
في جبل سنجار ومناطق مختلفة  تــواجــده 
مــن املــديــنــة، دون أي احــتــكــاك بــن »الحشد« 
ومــســلــحــي الــــحــــزب، فـــي أجــــــواء يــفــهــم منها 
ــراء.  ــ وجــــود تــنــســيــق وتــفــاهــم عــلــى هـــذا اإلجـ
ــــوات غــيــر  ــقـ ــ ــن »ارتـــــفـــــاع عـــــدد الـ ــدثـــت عــ وتـــحـ
النظامية في املدينة إلى ضعف ما كان عليه 
أربيل حــول تطبيع  اتفاق بغداد  قبل توقيع 
ــاع فــي املــديــنــة فــي أكــتــوبــر املــاضــي«.  ــ األوضـ
بأنه  انتشاره  يبرر  »الحشد«  أن  وأوضــحــت 
»ملواجهة اجتياح بري وشيك للقوات التركية 
للمدينة، ولهذا فإن مسلحي حزب العمال في 
حــالــة تصالح مــع الحشد فــي ســنــجــار، كون 
بري  تركي  تقدم  أي   

ً
فعا تعيق  قد  الخطوة 

محتمل بــاتــجــاه املــديــنــة، عــلــى غـــرار مناطق 
حدودية أخرى شمال أربيل أو شرق دهوك«.
في املقابل، أكد قائمقام سنجار، محما خليل، 
هــــذه املـــعـــلـــومـــات، مــوضــحــا، فـــي حـــديـــث عبر 
الــهــاتــف مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــشــد 
الشعبي ينسف اتفاقية تطبيع األوضاع التي 
وقعتها حكومة مصطفى الكاظمي مع حكومة 
إقليم كردستان حول املدينة، قبل أكثر من 4 
أشــهــر، مــن خــال نشر وحــداتــه فــي سنجار«. 
ــة اآلن فـــــإن مــســلــحــي  ــايـ ــغـ وأضـــــــاف خــلــيــل »لـ
ــــل ســنــجــار مـــع أسلحتهم  حــــزب الــعــمــال داخـ
املدينة  إلــى  الحشد وصــل  وكذلك  ومعداتهم، 
وتحشد فيها. كما أن هناك أطرافا سياسية ال 
تريد عودة الحياة إلى طبيعتها في سنجار 
تــدعــم االنــتــكــاســة الــجــديــدة بــاملــديــنــة، وتعيق 
ــيـــل«. واعتبر  بــغــداد وأربـ االتـــفـــاق بــن  تنفيذ 
قـــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي بشكل  أن »انـــتـــشـــار 
مؤشر  سنجار  قضاء  في  ومتواصل  مستمر 
خطير، وهناك خشية من جعل املدينة ساحة 
ــقـــوات الــتــركــيــة،  ــذه الــفــصــائــل والـ حـــرب بــن هـ
وهــنــا يــكــون الــخــاســر األكــبــر أهــالــي سنجار. 
ولــهــذا يــجــب إبــعــاد املــديــنــة عــن أي صــــدام أو 
خـــاف خــارجــي أو داخــلــي. كــمــا يــجــب تنفيذ 
اتفاق سنجار بصورة فعلية وعملية، وليس 
إعــامــيــة فــقــط. فــهــذا األمــــر سينسف االتــفــاق 
بــشــكــل نــهــائــي، ويــخــلــق الــكــثــيــر مـــن املــشــاكــل 

األمنية والسياسية، وحتى االجتماعية«.
ــنـــاح  وكــــــــان زعــــيــــم تــــحــــالــــف »الـــــفـــــتـــــح«، الـــجـ
العامري،  الشعبي، هادي  للحشد  السياسي 

أصدر بيانا، األربعاء املاضي، قال فيه إن لديه 
مــعــلــومــات عــن اجــتــيــاح تــركــي وشــيــك لجبل 
ســنــجــار، معقل حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
وذلــــك قــبــيــل تــقــدم فــصــائــل الــحــشــد الشعبي 
إلى املدينة خال أقل من 48 ساعة. وأوضح 
استخبارية  مــعــلــومــات  »هــنــاك  أن  الــعــامــري 

مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية للهجوم 
إلــى أن  على جبل ســنــجــار«. ودعـــا الحكومة 
ــردع أي  ــ »تــتــخــذ كـــافـــة اإلجــــــــراءات الــــازمــــة لـ

عدوان على أراضي العراق«.
بدوره، علق املتحدث باسم »الحشد الشعبي« 
على  الحسيني،  علي  الــعــراق،  شمالي  محور 

وصـــول وحـــدات وفــصــائــل جــديــدة تابعة لهم 
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ وقــال،  إلــى سنجار. 
»تأتي لسد الثغرات األمنية في بعض مناطق 
ســنــجــار، خــصــوصــا الــحــدوديــة )مـــع ســوريــة( 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــغــلــهــا خـــايـــا داعــــــش«. 
ــان بــعــلــم الــحــكــومــة،  ــاف أن »الـــتـــحـــرك كــ ــ وأضــ

واالنـــتـــشـــار ال يــهــدف إلفـــشـــال اتـــفـــاق سنجار 
أو عــرقــلــتــه، بـــل حــفــظ األمــــــن، وال يـــوجـــد أي 
هــدف سياسي لنا«. وتــابــع: »بعض األطــراف 
أن  تــريــد  والــكــرديــة منها خــاصــة،  السياسية، 
تصور أن هذا االنتشار خارج أوامر الحكومة، 
ــذا غير  ــ ــداف ســيــاســيــة أو أمــنــيــة، وهـ ــ ــه أهــ ولــ
صــحــيــح. سننسحب مـــن هـــذه املــنــاطــق، فــور 
أن يــأتــي لــنــا تــوجــيــه رســمــي بــذلــك مــن قــيــادة 
العمليات املشتركة أو قيادة عمليات نينوى«.
ــراقــــي املـــســـتـــقـــل نــاجــح  ــعــ لـــكـــن الـــســـيـــاســـي الــ
الــجــديــد لفصائل  قــــال إن االنـــتـــشـــار  ــزان  ــيـ املـ
الــحــشــد الشعبي فــي ســنــجــار »نــســف بشكل 
عــمــلــي اتــفــاق تطبيع األوضـــــاع فــي املــديــنــة، 
وقــضــى عــلــى آمــــال عــــودة الــحــيــاة لــلــمــديــنــة، 
ـــــادة الـــنـــازحـــن إلـــيـــهـــا«. وأوضــــــح أن  عــبــر إعـ
»الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة ال تـــريـــد تــــرك ســنــجــار 
ــــرى مــالــيــة،  ألســـبـــاب ســيــاســيــة وأمــنــيــة وأخــ
أو اقـــتـــصـــاديـــة تــتــعــلــق بــاملــديــنــة ومــوقــعــهــا 
الــقــريــب مــن ســوريــة. لكن تــواجــدهــم الجديد 
ــاء لــدعــم مــســلــحــي حـــزب الــعــمــال  واملــكــثــف جـ
في  تركية  الكردستاني من مخاطر عمليات 
الفصائل  تــحــرك  يــكــون  أن  املــديــنــة«، مرجحا 
الــحــال.  بطبيعة  إيــرانــيــا«  »توجيها  الــجــديــد 
وحذر من خطورة األوضاع في املدينة، التي 
تحولت إلى نقطة توتر إقليمية مجددًا، »من 
خال استغال ورقة حزب العمال املتحصن 
باملدينة، ودخول املليشيات على خط األزمة 
بن الحزب وتركيا«.  وحول التطورات التي 
شهدتها سنجار خــال األيـــام األخــيــرة، قال 
ــراقـــي، الــعــقــيــد  ــعـ ــنـــي الـ الــخــبــيــر بـــالـــشـــأن األمـ
»العربي الجديد«،  املتقاعد سعد الحديثي، لـ
إن »تحشيد فصائل الحشد يهدف لوقف أي 
إلــى سنجار، وبالتالي هي  تقدم بــري تركي 
واضــح«.  سياسي  طابع  ذات  انتشار  عملية 
واعــتــبــر أن »الــتــلــويــح الــتــركــي بــشــأن مدينة 
الحزب  قــيــادات ومسلحي  وتــكــدس  سنجار، 
ــقـــدم بـــري  ــار مــــخــــاوف تـ ــ )الــــعــــمــــال( فـــيـــهـــا، أثــ
للجيش التركي باتجاه املدينة، وهو ما دفع 
الحشد للتحرك بهدف وقف أي نوايا تركية 
ــراك  فـــي هـــذا اإلطــــــار«. وتـــوقـــع »أال يــنــفــذ األتــ
تــحــركــا بــريــا بــعــد دخــــول الــحــشــد عــلــى خط 
أزمة سنجار، لكن من املرجح أن تكون هناك 
هــجــمــات جــويــة عــلــى أهــــداف مــنــتــقــاة لحزب 
العمال، خاصة أن الحديث يدور عن طائرات 
مراقبة في أجواء املدينة، لم تتوقف منذ أيام، 

وقد تكون هذه الطائرات تركية للرصد«.

شمال  حلف  بعثة  قــائــد  دافـــع 
أولسن،  بيير  العراق،  في  األطلسي 
األمن  مستشار  مع  اجتماع  خالل 
ــعــراقــي قــاســم األعــرجــي في  ال
وجود  عن  األحــد،  أمــس  بغداد 
ــف فـــي الـــبـــالد، مــوضــحــًا  ــل ــح ال
ــاًء عــلــى طــلــب من  ــن أنـــه جـــاء ب
توسيع  »أي  إن  وقال  الحكومة. 
طلب  على  بناًء  سيكون  للمهام 
أن  موضحًا  العراقية«،  الحكومة 
العراق  تدعم  »األطلسي«  بعثة 
والــتــطــرف.  ــاب  ــ اإلره لمواجهة 
عن  بيان  بحسب  األعرجي،  وأعلن 
أن  الــقــومــي،  ــن  األمـ مستشارية 
االستفادة  على  سيعمل  العراق 
أن  موضحًا  الحلف،  خــبــرات  مــن 
تنظيم  ألن  مهم،  الخبرات  »تبادل 
داعش اإلرهابي ال يزال يشكل خطرًا 

حتى اآلن«.

»األطلسي« يدافع 
عن وجوده

بغداد ـ أكثم سيف الدين

واصلت  الــتــوالــي،  على  الثاني  لليوم 
القوات العراقية أمس األحد، عمليتها 
مدينة  فــي  أطلقتها  الــتــي  العسكرية 
بــغــداد.  العاصمة  شمالي  الــطــارمــيــة، 
ووســــــط عــمــلــيــات قـــصـــف وتــمــشــيــط 
تـــشـــهـــدهـــا املـــنـــطـــقـــة، دفـــعـــت فــصــائــل 
مــســلــحــة بــتــعــزيــزات كــبــيــرة نــحــوهــا، 
ر األهالي من عودة االعتقال 

ّ
فيما حذ

أبناءهم.  يطاول  قد  الــذي  العشوائي 
»الحشد  مــن  إثــر سقوط قتلى  وعلى 
العشائري« في مواجهات مع عناصر 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  »داعــــــــــــــش«،  ــيـــم  تـــنـــظـ
التابعة  الــطــابــي  فــي منطقة  الــســبــت، 
ملــديــنــة الـــطـــارمـــيـــة شـــمـــال الــعــاصــمــة 
بغداد، أطلقت القوات العراقية عملية 
ــــد وصـــل  اســتــبــاقــيــة فــــي املـــديـــنـــة. وقـ
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى 

هناك لإشراف على العملية.
وطــيــلــة لــيــل الــســبــت األحــــــد، شــهــدت 
أطــرافــهــا،  فــي  املــديــنــة قصفا متقطعا 
ذت القوات العراقية عمليات 

ّ
بينما نف

تمشيط واسعة فيها. ووفقا ملسؤول 
ــكــــري، فــــــإن »الــــــقــــــوات الـــعـــراقـــيـــة  عــــســ
تعمل عــلــى ســد الــثــغــرات الــتــي ينفذ 

اإلرهـــاب«، موضحا في حديث  منها 
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، أنـــــــه »تــــم  ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــع »الـ
ليل  داعـــش،  لتنظيم  تحركات  قصف 
الــســبــت، مــن قــبــل قــواتــنــا، كــمــا شــارك 
العراقي في ضرب تحركات  الطيران 
»تعزيزات   

ّ
أن إلــى  وأشـــار  للتنظيم«. 

عــســكــريــة مــــن الـــجـــيـــش وصـــلـــت إلـــى 
ــا  ــرايــ ــائــــل ســ فــــصــ ــا أن  ــمــ كــ ــة،  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ املـ
ــاء وعـــصـــائـــب أهـــل  ــبـ ــنـــجـ ــســــام والـ الــ
 بــتــعــزيــزات كبيرة 

ً
الــحــق، دفــعــت لــيــا

للمشاركة في العملية«، الفتا إلى أن 
»العملية مستمرة حتى سد الثغرات 

وضبط األمن«.
مــن جهته، دعــا زعــيــم هيئة »الحشد 
الشعبي« فالح الفياض، إلى استمرار 
في  »ستسهم  أنــهــا  معتبرًا  العملية، 
حفظ أمن بغداد واملناطق املجاورة«. 

وقــال في بيان أصــدره مساء السبت، 
الــشــعــبــي تمكنوا  الــحــشــد  »أبـــنـــاء   

ّ
إن

العملية،  خــال  كبير  دور  تنفيذ  مــن 
الحشد  قتل خالها ثاثة من  والتي 
ــر الـــفـــوج املنفذ  الــشــعــبــي وأصـــيـــب آمـ
للعملية«. وأثارت تعزيزات الفصائل 
األهــالــي من عودة  املسلحة، مخاوف 
العشوائي  االعتقال  عمليات  مشاهد 
الشيخ فاح  وقــال  البلدة.  أبناء  ضد 
طيلة  شهدت  »البلدة   

ّ
إن املشهداني، 

الـــلـــيـــل )لـــيـــل الـــســـبـــت األحـــــــد( قــصــفــا 
عشوائيا، تسبب في حالة رعب وهلع 
لدى األهالي، الذين يعيشون في ظل 
ــــرض بــســبــب  ــ

ُ
ــذي ف ــ حـــظـــر الـــتـــجـــول الــ

»العربي  لـ مبينا  كـــورونـــا«،  فــيــروس 
ــاوف مــن  ــخــ ــاك مــ ــنــ ــد«، أن »هــ ــديــ ــجــ الــ
عـــودة عــمــلــيــات االعــتــقــال الــعــشــوائــي 
للبلدة، ال سيما أن الفصائل املسلحة 
داهمت، ليل السبت، عددًا من املناطق 
بحجة الــبــحــث عــن عــنــاصــر داعـــش«. 
ــا إلــــى  ــ ــ وكــــــــان رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة دعـ
ــنـــيـــة وتــســلــيــم  ــبـــط الــعــمــلــيــة األمـ »ضـ
مــهــمــتــهــا لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة حــصــرًا، 
االعتقاالت  من  البلدة  أبناء  وحماية 
الفصائل  قبل  مــن  تطاولهم  قــد  التي 

غير املنضبطة«.

)Getty( عزز »العمال الكردستاني« وجوده في سنجار وضواحيها

قتل أحد مهاجمي موكب باشاغا وُقبض على اثنين آخرين )حازم تركية/األناضول(

وليد التليلي

يتابع التونسيون باستغراب 
مسلسل الرسائل بني الرؤساء 

الثالثة، الجمهورية والحكومة 
والبرملان. هي معركة ديمقراطية 

جميلة، تتم بالكلمات وتجري 
تحت سقف الدستور وتأويالته، 
وتؤكد أن الديمقراطية التونسية 

ال تزال صامدة برغم أزماتها التي 
ال تنتهي. لكنها معركة في غير 
وقتها، ألن الناس تريد أن تأكل 

وتبرأ من فيروس كورونا، وتبقى 
مدارس أطفالها مفتوحة. ولكنه 
أيضًا خيارهم، فهم من انتخب 

هؤالء، وصّوت لهذا النظام السياسي 
واختار هذا البرملان والنوع من 
ه كثير من العمل 

ُ
الحياة، وكلفت

والصبر أيضًا واتعاظ من األخطاء. 
لكن التونسيني ال يفهمون كيف 

يتحاور رؤساؤهم بالرسائل، وكيف 
وصلوا إلى هذا الحد من القطيعة 

والعطالة االتصالية. ولكنهم منتبهون 
إلى ما تحمله من تسجيل نقاط 

سياسية ومحاولة إحراج متبادل. 
واملهم في األزمات هو أال ينقطع الحبل 

نهائيًا، وهو ما فعله رئيس البرملان 
راشد الغنوشي، عندما وجه السبت 

املاضي رسالة لرئيس الجمهورية 
قيس سعيد يؤكد فيها ضرورة أن 

يتولى سعيد »تجميع الفرقاء إليجاد 
مخرج ومجموعة من الحلول، عبر 

تغليب الحوار وتبادل الرأي واملشورة 
حول أوضاع البالد وما تقتضي من 

قرارات«. واألهم في الرسالة هو أن 
الغنوشي أكد لسعيد أنه »رمز لوحدة 

الدولة«. ولو حدث هذا منذ أشهر ملا 
دخلت البالد هذه األزمات الخانقة، ألن 

األزمة في األصل هي أزمة اعتراف 
واحترام للسلطات، وعدم دوس هذا 

الطرف على رجل اآلخر. وربما تكون 
الرسالة مهمة لتنزع فتيل األزمة، 

وقد تكون أيضًا جاءت متأخرة جدًا، 
بعدما فسدت العالقات وتدهور 

منسوب الثقة املتبادل بدرجة خطيرة.
 ،

ً
والغريب أنه بدل التفاؤل، ولو قليال
بإمكانية حلحلة األزمة والحد من 

درجة االحتقان بني الرؤساء، وبدل 
تشجيع الفرقاء على التقليل من 

خالفاتهم ودفعهم وإحراجهم باتجاه 
الحوار الشامل، خرجت أصوات 

من هنا وهناك تحتج على رسالة 
الغنوشي، لتكشف أن هناك من 

يعيش من الخالف. صحيح أن رسالة 
الغنوشي املتأخرة ليست سوى 

خطوة سياسية، ال أحد بإمكانه توقع 
رد سعيد على مضمونها، ولكنها 
خطوة في نهاية األمر وأفضل من 
الصم. فدعوا للصلح بابًا مفتوحًا، 
لعل النفوس تهدأ وتتأكد أال مجال 
إال للعيش املشترك. حدث ذلك بني 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
والغنوشي في باريس، وربما نحتاج 

حوارًا جديدًا بني سعيد والغنوشي 
في مكان آخر، ولكن ينبغي أن يكون 

صادقًا وصريحًا.
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  شرق
      غرب

وزير اإلعالم الصومالي: 
اإلمارات سبب أزماتنا

ــة،  ــيـ ــالـ اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـ
أمس األحــد، اإلمــارات بالتدخل في 
شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، وأنـــهـــا تــريــد 
أن يــصــبــح الـــصـــومـــال مــثــل الــيــمــن 
وليبيا، وذلك ردًا على بيان لوزارة 
الخارجية اإلماراتية، دعت فيه إلى 
 الــخــافــات السياسية 

ّ
الــحــوار لــحــل

بـــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة 
ــة، لــكــن الـــبـــيـــان تــضــّمــن  ــعــــارضــ واملــ
كلمة »الحكومة الفيدرالية املؤقتة«، 
األمــــر الــــذي أثــــار غــضــب الــحــكــومــة 
اإلعــام  وزيـــر  واعــتــبــر  الصومالية. 
الصومالي، عثمان دبي، في مؤتمر 
صحافي، أن قيادات اإلمارات كانت 
واألمنية  السياسية  األزمــــات  وراء 

التي عاشت فيها الصومال.
)العربي الجديد(

 
وزير الداخلية العراقي 

في الرياض
العراقي عثمان  الداخلية  بدأ وزيــر 
الرياض أمس  إلــى  الغانمي، زيــارة 
األحـــــــد. وقــــــال مــــســــؤول فــــي وزارة 
الــغــانــمــي  الـــعـــراقـــيـــة إن  الـــداخـــلـــيـــة 
ــري لـــــــقـــــــاءات مــــــع عــــــــدد مــن  ــجــ ــيــ ســ
املسؤولن السعودين، موضحا أن 
هذه اللقاءات ستتطرق إلى قضايا 
عــــدة مــشــتــركــة تــهــم الــبــلــديــن، وفــي 
الـــحـــدود بن  عــلــى  األمــــن  مقدمتها 
ــادة  الــبــلــديــن ومــلــف تــأمــيــنــهــا، وزيــ
ــبـــن فــــي مــا  ــانـ الـــتـــنـــســـيـــق بــــن الـــجـ
اإلرهــــاب،  مكافحة  بــجــهــود  يتعلق 

وماحقة بقايا »داعش«.
)العربي الجديد(

 
عباس يوضح لواشنطن 

أسس االنتخابات

ــنــــة  ــلــــجــ ــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي الــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــتــــحــــريــــر  ــنــــظــــمــــة الــ ــة ملــ ــذيــ ــيــ ـــفــ ــنـ ــتــ الــ
محمود  الــرئــيــس  أن  الفلسطينية 
عـــبـــاس )الــــصــــورة( بــعــث بــرســالــة، 
ــبـــوع املــاضــي،  بــاســم املــنــظــمــة األسـ
ــــف الـــــــشـــــــؤون  ــلــ ــ إلـــــــــــى مــــــــســــــــؤول مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة واإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
هــادي  األميركية  الخارجية  وزارة 
عــمــرو، يــوضــح فيها األســـس التي 
ستتم عــلــى أســاســهــا االنــتــخــابــات. 
ــو أخـــذ  ــــدف هــ ــهـ ــ ــــت أن »الـ ــــحـ وأوضـ
ضـــمـــانـــات مــــن الـــعـــالـــم بـــاالعـــتـــراف 
بــنــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 

وعدم مقاطعة نتائجها«.
)العربي الجديد(

 
محكمة 

فلسطينية تعلن بطالن 
»وعد بلفور«

ــة نـــابـــلـــس  ــ ــدايــ ــ ــة بــ ــمـ ــكـ ــنــــت مـــحـ ــلــ أعــ
الفلسطينية شمال الضفة الغربية 
املحتلة، أمــس األحــد، بطان »وعد 
 ما نتج عنه، مع تحميل 

ّ
بلفور« وكل

ــة الـــكـــامـــلـــة  ــيــ ــؤولــ ــســ بـــريـــطـــانـــيـــا املــ
عـــن تــســهــيــلــهــا كـــقـــوة انـــتـــداب على 
ــة« إســرائــيــل  ــ ــ فــلــســطــن، قـــيـــام »دولـ
الشعب  أبــنــاء  وتــهــجــيــر  فــي 1948، 
الــفــلــســطــيــنــي. وقــــال املــحــامــي نائل 
الفلسطيني  الــقــضــاء  »إن  الـــحـــوح 
ــة اخـــــتـــــصـــــاص بـــعـــد  ــ ــهـ ــ ــح جـ ــ ــبــ ــ أصــ
حــــــصــــــول فــــلــــســــطــــن عـــــلـــــى صـــفـــة 
ــم املــتــحــدة«،  ــ ــة مـــراقـــب فـــي األمـ ــ دولـ
العام كان برفع  التوجه  مضيفا أن 
ــحــّمــل بريطانيا 

ُ
ت قــضــائــيــة  دعــــوى 

املسؤولية التي ترتبت على ذلك.
)العربي الجديد(

 
االحتالل يداهم منزل 

حاتم عبد القادر

داهمت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
أمـــــس األحـــــــد، مـــنـــزل الــــقــــيــــادي فــي 
حركة »فتح« حاتم عبد القادر، في 
املحتلة،  بالقدس  بلدة بيت حنينا 
واستجوبت  بتفتيشه  قامت  حيث 
اعـــــتـــــقـــــاالت.  دون  مــــــن  ســــاكــــنــــيــــه، 
قــــوات   

ّ
أن ــــى  إلــ مــــصــــادر  وأشـــــــــارت 

االحـــتـــال اعــتــقــلــت رئــيــســة جمعية 
»تطوع لأمل«، سيلفيا أبو لنب، من 
بالقدس  شعفاط  بلدة  فــي  منزلها 

املحتلة.
)العربي الجديد(

مخاوف من اعتقاالت عشوائية
معركة شمالي بغداد

تعزيزات الحشد 
الشعبي تتدفق 

على سنجار
د...  اتفاق بغداد وأربيل مهدَّ
ومخاوف من تحول المدينة 

لساحة حرب ضد القوات التركية



في  الشعبي  للحراك  الثانية  الذكرى  تحل 
الجزائر، اليوم، وسط تغيّرات عرفها المشهد 
اختراقات  تسجيل  يمكن  كان  وإذا  السياسي. 
ال  أنّه  إال  الحراك،  ومنجزات عدة ساهم فيها 

تزال هناك مطالب لم تتحقق

45
سياسة

الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت مــــقــــررة فــــي الـــرابـــع 
مــن يــولــيــو/تــمــوز مــن ذلـــك الـــعـــام، إلـــى حني 
اإلمــســاك بخيط يـــؤدي إلــى تقسيم الشارع 
واستدراج جزء منه وكتل سياسية، للقبول 
ــد يــــــؤدي إلـــى  ــديـ ــار جـ ــسـ بــــاالنــــخــــراط فــــي مـ
الرئاسية، لكنه يمّر عبر حوار  االنتخابات 
ــم تــشــكــيــلــهــا وتــضــم  وطـــنـــي تـــديـــره هــيــئــة تـ
من  نــاشــطــني  وثــاثــة  سياسية  شخصيات 
الحراك الشعبي، انسحب هؤالء الثاثة قبل 
بدء عمل الهيئة، التي ترأسها رئيس البرملان 
الــســابــق كــريــم يــونــس، بسبب عـــدم االتــفــاق 

على أدوات ومضمون الحوار وغاياته.

حوار بال محاورين
ــم تـــكـــن الــســلــطــة الــفــعــلــيــة مــهــتــمــة كــثــيــرًا  لــ
ــيــــاســــي ومـــضـــمـــونـــه  ــل الــــــحــــــوار الــــســ ــكـ بـــشـ
ت مشاهد هــذا الحوار 

ّ
وأطــرافــه، ولــذلــك ظل

أخفقت  إذ  ســيــاســيــا،  ضعيفة  ومــخــرجــاتــه 
الهيئة في إقناع كبرى األحــزاب السياسية 
املـــعـــارضـــة؛ املــعــتــدلــة مــنــهــا والــراديــكــالــيــة، 
وقاطعتها  الــحــوار،  في  واملشاركة  بلقائها 
كــبــرى الــنــقــابــات والــتــنــظــيــمــات املــدنــيــة، ما 
ــه بــــــــدوران فــي  ــبـ جـــعـــل لــــقــــاءات الــهــيــئــة أشـ
كــان على  الجيش  حلقة مفرغة. لكن تركيز 
النهايات، فبالنسبة لقائد الجيش حينها، 

لــكــن املــطــالــب املــركــزيــة املــرتــبــطــة بالتغيير 
الــســيــاســي والــديــمــقــراطــيــة مــا زالـــت بعيدة 
نـــســـبـــيـــا، وتـــحـــتـــاج إلـــــى مـــســـار طـــويـــل مــن 
النضال املستمر لثورة سلمية في منتصف 
الثانية  الذكرى   

ّ
أن من  الرغم  على  الطريق، 

ــطـــورات الفــتــة في  لــلــحــراك تــأتــي فـــي ظـــل تـ
هــذا املجال، مع إعــان الرئيس عبد املجيد 
تبون، أخيرًا، حل البرملان وإجراء انتخابات 
مبكرة، وإصــداره عفوًا عن 60 ناشطا. وإذا 
كان تأخر الكثير من املطالب سببه ظروف 
وعوامل ترتبط بإخفاق الحراك في تحقيق 
 لطبيعة السلطة 

ّ
التوافق بني مكوناته، فإن

الــتــي تحكم الــجــزائــر منذ اســتــقــال الــبــاد، 
دورا مهما في هذا األمر كذلك.

العهدة  الشعبي سريعا ملف  الحراك  طوى 
الــخــامــســة لــبــوتــفــلــيــقــة فـــي غــضــون أقــــل من 
ر في طي صفحة النظام 

ّ
شهرين، لكنه تعث

خـــال عــامــني مـــن الــتــظــاهــرات والــفــعــالــيــات 
االحــتــجــاجــيــة املــســتــمــرة. لــم يــكــن بوتفليقة 
الــنــظــام، وإنـــمـــا واجــهــتــه السياسية  ــل 

ّ
يــمــث

فحسب، بينما كان الجيش جسمه الصلب، 
أهدافها.  الثورة في تحقيق  لت 

ّ
ولذلك تعط

بــــوادر  ــــدأت  بـ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2019،  مــنــذ 
الــــصــــدام بـــني الــــحــــراك الــشــعــبــي والــجــيــش، 
واخــتــفــى مـــن الــتــظــاهــرات شــعــار »الــجــيــش 
والشعب خاوة«، وبرزت في مقابله شعارات 
ــــد »الــــــجــــــنــــــراالت«. كــــــان الــجــيــش  حـــــــادة ضـ
الـــــذي اســتــلــم واجـــهـــة الـــحـــكـــم- عــلــى الــرغــم 
الــدولــة عبد  الشكلي لرئيس  الــحــضــور  مــن 
القادر بن صالح- قد بدأ في هندسة مسار 
ــتــــوري لــــم يكن  ــل نـــســـق دســ ــ انـــتـــخـــابـــي داخــ
الفترة.  تلك  فــي  الــشــارع  ليستوعب مطالب 
ــبـــادرة كانت  وألن مـــوازيـــن الــقــوة وزمــــام املـ
مــا زالـــت بيد الـــشـــارع، وجـــد الجيش نفسه 
مرغما على سحب خيار تنظيم االنتخابات 

الشعبي، ورفضها  الحراك  موقف مكونات 
ــواًل إلــــى االنــتــخــابــات  ــ ــوار، وصــ ــحــ ملـــســـار الــ
الــرئــاســيــة، إلـــى اعــتــبــار أن الــنــخــب الفاعلة 
فــــــي الـــــــحـــــــراك لــــــم تــــنــــجــــح، تــــحــــت ضــغــط 
 الــشــارع، فــي صياغة تقدير مــوقــف واضــح 
ــم تـــقـــرأ بــشــكــل سليم   لــتــطــور األحـــــــداث، ولــ
مــوقــف الــجــيــش، بــوصــفــه الــجــســم الــصــلــب 

للسلطة. 
ــقـــول املـــحـــلـــل الــســيــاســي،  ــي الـــســـيـــاق، يـ ــ وفـ
ــديـــق، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــولـــود صـ مـ
بالنسبة  املــــنــــاورة  »هـــامـــش   

ّ
إن الـــجـــديـــد«، 

ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ  اسـ
ّ

ــي ظـــــــــل ــ ــ ــي فـ ــبــ ــعــ ــشــ لـــــلـــــحـــــراك الــ
إذ كان يمكن  أكبر بكثير،  التظاهرات، كان 
استغال هذا الهامش والقبول بما تقترحه 
السلطة والجيش والدخول في مسار حوار 
أن  قبل  بدايتها،  من  اللعبة  قواعد  لتغيير 
يــضــطــر الــــحــــراك الحـــقـــا أو جــــزء مــنــه على 
األقـــل، إلــى التعامل مــع األمــر الــواقــع«. لكن 
وقائع  أمـــام  كثيرًا  يصمد  ال  التحليل  هــذا 
على  »حـــوارًا  تريد  كانت  السلطة   

ّ
أن تثبت 

املقاس«، إذ قدمت لها قوى املعارضة ممثلة 
في »فعاليات قوى التغيير« )ضمت أحزابا 
سياسية،  أرضية  معارضة(،  وشخصيات 
ــذه الـــقـــوى  ــ انــبــثــقــت عــــن مـــؤتـــمـــر عـــقـــدتـــه هـ
فـــي الـــرابـــع مـــن يــولــيــو 2019، حــضــره 700 

وشخصيات  فاعلة  أحــزابــا  وضـــّم  شخص 
وتضمنت  ســابــقــني.  ومــســؤولــني  مستقلة 
الــوثــيــقــة الـــتـــي قــدمــتــهــا »قـــــوى الــتــغــيــيــر«، 
رؤية توافقية لحل األزمة السياسية، وبناء 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي فــي اإلطـــار الــدســتــوري، 
لــكــن السلطة لــم تــبــد أي تــفــاعــل، واعــتــبــرت 

الوثيقة »ال حدث«.

ثورة بدون هيكل
كان ذلك املؤتمر أبرز تجمع سياسي للجزء 
على  الشعبي،  الــحــراك  مكونات  مــن  الغالب 
 يرفض خال عامني 

ّ
 الحراك ظل

ّ
الرغم من أن

كــامــلــني كـــل مـــحـــاوالت الــهــيــكــلــة والــتــنــظــيــم. 
ــبـــرره عـــوامـــل عـــديـــدة،  ــــذي تـ ــو املـــوقـــف الـ وهــ
يــصــفــهــا الـــبـــاحـــث فـــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
واألســتــاذ فــي جامعة الــجــزائــر، أحمد قــادة، 
ــي حـــديـــث مــع  ــول فــ ــقــ ــة«. ويــ ــيــ »املــــوضــــوعــ ـــ بــ
»العربي الجديد«: »من أسباب رفض الحراك 
اعــتــمــاد قــيــادة لـــه، هــو عـــدم إعــطــاء السلطة 
فــــرصــــة لـــلـــمـــنـــاورة واالخــــــتــــــراق واالبـــــتـــــزاز 
إلــى  مــحــالــة  ال  لكننا متجهون  واملــســاومــة، 
مرحلة التنظيم«. ويضيف: »صحيح ظهرت 
مبادرات هنا وهناك للتنظيم، لكنها لم ترق 
الجمعي  فالعقل  إجــمــاع،  تحقيق  ملــســتــوى 
الــقــيــادة، حتى  للحراك ال يــزال يرفض فكرة 

ال تــســتــخــدم كــوســيــلــة لــتــمــريــر الــصــراعــات 
ــراك  ــحــ ــة، وتـــفـــتـــيـــت كـــتـــلـــة الــ ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ األيــ
ــنـــظـــام«. الـ ــقــــاط  إســ مــطــلــب  املـــتـــوحـــدة وراء 

الرئاسية،  االنتخابات  تنظيم  من  أشهر  قبل 
ــدأت خـــطـــة اســـتـــرجـــاع  ــ ــ كــــانــــت الـــســـلـــطـــة قــــد بـ
الفضاء العام والسيطرة على الشارع بالقوة 
وبالتدابير املشددة، بعدما كانت مرتبكة في 
الفترة األولى للحراك الشعبي، ولم تكن تملك 
أي حزام سياسي ومدني مواٍل لها، يمكن أن 
التابعة  األحـــزاب  ذلــك. فمجمل  يساعدها في 
للسلطة، وال سيما »جبهة التحرير الوطني« 
و»الــتــجــمــع الــوطــنــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، أغــلــقــت 
فيما  األنظار،  مقراتها واختفت كوادرها عن 
انـــزوت املنظمات املــوالــيــة هــي األخـــرى بعيدًا 
ــارع. وفـــي شــهــر يــولــيــو 2019،  عــن ثــــورة الـــشـ
بــدأت أزمــة »الــرايــة األمــازيــغــيــة«، بعد خطاب 
لــقــائــد الــجــيــش الـــراحـــل أحـــمـــد قـــايـــد صــالــح، 
التظاهرات.  الراية في  وإعانه منع رفع هذه 
ونــتــج عــن هـــذا الـــقـــرار عــشــرات املعتقلني من 
النشطاء، الذين كانت من بينهم رموز مهمة، 
بــورقــعــة،  لخضر  الــثــوري  املــنــاضــل  يتقدمها 
ذو الثمانني عاما )توفي في نوفمبر/تشرين 
 عن بدء تنفيذ تدابير 

ً
الثاني املاضي(. فضا

إغـــــاق الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــر كـــل يــــوم جــمــعــة، 
تزامنا مع إعادة سيطرة هيئة اإلعام التابعة 

وسائل  على  الداخلي  األمــن  وجهاز  للجيش 
الحراك  بــدأت تدير وجهها عــن  التي  اإلعـــام 

الشعبي، وتمتنع عن تغطية التظاهرات.
فــي مــقــابــل هـــذه الــســيــاســيــات املــتــشــددة، كــان 
يتعنّي على الجيش والسلطة تقديم ما يقنع 
ا منه على األقل، بجديتها في  الحراك أو جزء
املالية  واألذرع  الــســيــاســيــة  املــكــونــات  تفكيك 
واإلعـــامـــيـــة لــلــنــظــام الـــســـابـــق. ومـــنـــذ نــهــايــة 
شهر يونيو 2019، بدأت السلطات في اعتقال 
عـــشـــرات الــــــــوزراء وكـــبـــار املـــســـؤولـــني بتهمة 
الفساد، في وقت لم يكن يخطر ببال جزائري 
املحاكم والسجون.  إلــى  هـــؤالء ســيــقــادون   

ّ
أن

ل اعتقال القائد السابق لجهاز املخابرات، 
ّ
ومث

محمد مدين، وخلفه في الجهاز نفسه، بشير 
السعيد  بوتفليقة،  الرئيس  طرطاق، وشقيق 
الجيش، حدثا  على  التآمر  بتهمة  بوتفليقة، 
فـــارقـــا، لــم يــســاوه فــي األهــمــيــة حــتــى اعــتــقــال 
أويحيى  أحمد  السابقني،  الحكومات  رؤســاء 
ــرًا فــي املجموع  وعــبــد املــالــك ســـال، و32 وزيــ
بالسجن  أدينوا بأحكام  والذين  بتهم فساد، 
في فترات الحقة. كما اقتيد عدد من كبار رجال 
األعــمــال والــكــارتــل املــالــي املــوالــني لبوتفليقة، 
وكبار املوظفني، إلى املحاكم بالتهمة نفسها، 
قــادة في  إدانتهم بالسجن. ولــم يسلم  وتمت 
الجيش واملخابرات واألجهزة األمنية والدرك 
والشرطة، كقائد جهاز األمن العام اللواء عبد 
الغني هامل، من االعتقال واملساءلة القضائية.

 ماحقة املسؤولني ورجال 
ّ
وعلى الرغم من أن

ــرز مطالب  األعـــمـــال الــفــاســديــن، كــانــت مـــن أبــ
الـــحـــراك الــشــعــبــي مــنــذ الـــبـــدايـــة، تــحــت شــعــار 
 بعض 

ّ
»كليتو )أكلتم( الباد يا السراقني«، فإن

الــحــراك رأت أن مــا تقوم بــه السلطة  مكونات 
التي يمسك بزمامها الجيش، جزء من »عدالة 
هذه  لكن  وانتقامية«.  متسرعة  استعراضية 
الخطوات أقنعت في املقابل كتلة من الحراك 
واألحزاب السياسية، التي انحازت إلى خيار 
ــار االنـــتـــخـــابـــي الــــــذي طـــرحـــتـــه الــســلــطــة  املــــســ
ــذا بــعــض الــنــقــابــات  ــ فـــي ســبــتــمــبــر 2019، وكـ
تراجعت  التي  والــقــضــاة،  كاملحامني  املهنية، 
عــن االســتــمــرار فــي املطالب السياسية. وكــان 
واضحا أن انسحاب جزء من الحراك الشعبي، 
التظاهرات، لكنه  إلــى حــّد ما حجم  سيقلص 
لم يضعف ضغط الشارع، ولم يغّير موازين 
القوى بالكامل لصالح السلطة، خصوصا في 

منطقة القبائل التي بقي فيها الحراك قويا.

جغرافيا الحراك
بــخــاف ثــــورات الـــشـــارع الــعــربــي عـــام 2011، 
ــّم انــتــقــلــت إلــى  والـــتـــي بــــدأت فـــي األطـــــــراف، ثــ
جغرافيا  الجزائري  الــحــراك  اتخذ  العواصم، 
مغايرة تماما، إذ كانت التظاهرات قد بدأت 
الـــعـــاصـــمـــة، حيث  ــي  فـ فـــبـــرايـــر 2019   22 فـــي 
املركز السياسي، وانتقلت الحقا إلى األطراف 
والهامش في الداخل والجنوب. وقد لعب ذلك 
دورًا في استمرار الحراك بأشكاله وتعبيراته 
ُجــمــعــات  الـــســـيـــاســـيـــة املــخــتــلــفــة طــيــلــة 106 
مــتــواصــلــة، وأســهــمــت جــغــرافــيــا الـــحـــراك في 
اســتــمــرار الــضــغــط عــلــى السلطة واســتــنــزاف 
قدراتها، وتشتيت جهود السيطرة بالنسبة 
للقوات الشرطية. كما أسهم زخم الحراك في 
خــلــق كــتــل قــوامــهــا الــطــلــبــة والــشــبــاب، الــذيــن 
دخلوا مباشرة في تجربة نضالية، وشاركوا 
 عن تظاهرات 

ً
بقوة في جمعات الحراك، فضا

لوقت  الــتــي استمرت  الطابية  الــثــاثــاء  يــوم 
طــويــل. وهـــو مــا يفسر طـــول الــنــفــس الــثــوري 
الـــذي تمّيز بــه الــحــراك إلــى غــايــة بـــروز وبــاء 

كورونا في الباد، نهاية فبراير 2020.
كان وبــاء كورونا بمثابة هدية من السماء 
للسلطة، للتخلص من الحراك الشعبي، في 
األخير وتنظيمات مدنية   مكونات 

ّ
أن حني 

عن  أعلنت  عندما  بالغة  بمسؤولية  ت 
ّ
تحل

الــتــوافــق عــلــى تعليق الــتــظــاهــرات بـــدءًا من 
حماية   ،2020 مــــــارس/آذار  شــهــر  منتصف 
املجهود  وتــوجــيــه  جــهــة،  مــن  للمتظاهرين 
ملواجهة  الحكومي  املجهود  لدعم  الشعبي 
األزمــــــــة الــــوبــــائــــيــــة. إذ تــــحــــّول الـــطـــلـــبـــة مــن 
التظاهر في الشارع إلى مخابر الجامعات 
لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــتـــاج املــحــالــيــل املــعــقــمــة. 
وتــزامــنــت بـــدايـــة الـــوبـــاء مـــع أولــــى أســابــيــع 
حكم الرئيس عبد املجيد تبون، الذي أبدى 
في البداية رغبة في إطاق حوار سياسي، 
السياسية  الشخصيات  واستقبل عددًا من 
املـــعـــارضـــة، وأوعــــــز، فـــي الــثــانــي مـــن يــنــايــر 
2020، للقضاء إلطاق أكثر من 70 ناشطا، 
ــذي رفــضــت  ــ ــده لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي الـ ــّد يــ ــ ومـ
مــكــونــاتــه كــل حــــوار مــع الــســلــطــة وتمسكت 
هذا  زاد  للنظام.  الــجــذري  التغيير  بمطلب 
املــوقــف الــراديــكــالــي مــن تباعد املــســافــة بني 
مكونات الحراك والرئيس الجديد، الذي بدأ 
في الوقت نفسه في وضع خطته لإلصاح 
الــســيــاســي والــدســتــوري مــوضــع تنفيذ. إذ 
ــــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــصــيــاغــة نــص  ــارع إلـ ــ ســ
رح على القوى السياسية 

ُ
دستور جديد، ط

واملــدنــيــة لــلــتــشــاور بــشــأنــه، قــبــل أن يعرض 
الستفتاء شعبي في األول نوفمبر املاضي، 
مــقــاطــعــة شعبية  االســتــحــقــاق  هـــذا  ليشهد 
غــيــر مــســبــوقــة، إذ قــاطــع 77 فـــي املـــائـــة من 

الناخبني االقتراع.
 الحراك 

ّ
أظهرت نتائج االستفتاء بوضوح أن

 التدافع 
ّ
ما زال قويا ومؤثرًا في الشارع، وأن

الـــحـــراك  بــــني  فـــبـــرايـــر 2019،  الـــحـــاصـــل مـــنـــذ 
والــســلــطــة )بـــغـــض الــنــظــر عــمــن يــمــثــلــهــا في 
كـــل فـــتـــرة(، لـــم يــنــتــه، ال بــنــجــاح األخـــيـــرة في 
الــرئــاســيــة، وال بتعليق  االنــتــخــابــات  إجــــراء 
ــر  الـــتـــظـــاهـــرات بــســبــب كــــورونــــا. إذ كــــان األمـ
املضرب، جولة لصالح  كــرة  بمباريات  أشبه 
الــســلــطــة وجـــولـــة لــصــالــح الــــحــــراك. ويــفــســر 
رمزي  السياسي،  االجتماع  علم  في  الباحث 
الجديد«،  »العربي  الجزائري، في حديث مع 
وقبله  الرئيس،  لدستور  الشعبي  الصد  هذا 
إيجابي  رد  تقديم  وعــدم  والقطيعة  التباعد 
الــحــراك على إعــان تبون استعداده  من قبل 
لــلــحــوار، إلـــى »غـــيـــاب الــثــقــة مـــن جــهــة، وإلـــى 
شخص الرئيس نفسه، وأنــه قــادم مــن نفس 

بيئة النظام الذي يطالب الحراك بتغييره«.

عامان من
الحراك الجزائري

أول  مساء  منذ  السلطات،  أغلقت 
من أمس السبت، العاصمة الجزائرية 
ــراءات  اإلجـ تشديد  ــى  إل وعــمــدت 
األمنية ونشر الحواجز  على مداخل 
للتظاهرات  تحسبًا  الــعــاصــمــة، 
الذكرى  في  االثنين  اليوم  المقررة 
وأكــدت  الــحــراك.  النـــدالع  الثانية 
الجديد«  لـ»العربي  تحدثت  مصادر 
أنه يوجد تعليمات واضحة بعدم  
قمع حق المواطنين في التظاهر 
تمر  أن  على  ــحــرص  وال السلمي، 

فعاليات اليوم بال مشاكل.

تعزيزات 
في العاصمة

الملف

الجزائر ـ عثمان لحياني

ـــرد حــــســــاب الــــحــــراك  ــ يـــصـــعـــب جـ
الــشــعــبــي الــجــزائــري فــي غضون 
عــامــني مــن االنــتــفــاضــة السلمية. 
فــمــنــذ تـــظـــاهـــراتـــه األولــــــى فـــي 22 فــبــرايــر/

شــبــاط 2019، أعــلــن الــحــراك عــن سقف عــاٍل 
ــارات  ــعــ مــــن املـــطـــالـــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــشــ
الــتــي تــراكــمــت على  واالنــتــظــارات الشعبية 
ــا تــحــقــيــق االنــتــقــال  ــهـ ــقـــود، عــلــى رأسـ ــر عـ مـ
الــديــمــقــراطــي، وتــمــديــن الــحــكــم واســتــبــعــاد 
استقالية  وتــكــريــس  السلطة،  مــن  لم تكن السلطة الجيش 

مهتمة كثيرًا بشكل 
الحوار ومضمونه 

وأطرافه

مثل وباء كورونا 
هدية للسلطة للتخلص 

من الحراك الشعبي

منجزات ملموسة ومطالب 
مركزية تنتظر التحقيق

الـــقـــضـــاء والـــصـــحـــافـــة، ومـــحـــاربـــة الــفــســاد، 
وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة. فـــي سلة 
الحراك مكاسب ومنجزات تحققت، بدءًا من 
الخامسة«  »العهدة  كارثة  من  الباد  إنقاذ 
الــعــزيــز بوتفليقة،  عــبــد  الــســابــق  لــلــرئــيــس 
 ديــنــامــيــكــيــة جـــديـــدة فـــي املــجــتــمــع، 

ّ
وضـــــخ

ــارع بــالــفــعــل  وإعــــــادة ربــــط الــجــامــعــة والــــشــ
واملـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، وبــــــروز جــيــل من 
الــنــخــب، وفــــضــــاءات مــدنــيــة جـــديـــدة. وهــي 
ملجتمع  بالنسبة  األهــمــيــة  بــالــغــة  مــكــاســب 
خــضــع إلقــالــة قــســريــة مــن الــســيــاســة لثاثة 
األمــنــيــة ومخلفاتها.  األزمــــة  بــســبــب  عــقــود 

يقول الباحث رمزي الجزائري، إّن »تمادي السلطة في االعتقاالت وخنق 
بدل  والثقافية  واإلعالمية  والنقابية  السياسية  الحياة  وغلق  الحريات 
جــزءًا  ــع  دف الــذي  هــو  فتحها، 
والمكونات  الحراكية  القوى  من 
المجتمعية والسياسية، إلى اإلصرار 
عن  مستقل  تغيير  مــســار  على 
وأضــاف  الــمــوجــودة«.  السلطة 
تبون  المجيد  عبد  »الــرئــيــس  أن 
طلبا  عمومًا،  والسلطة  )الصورة( 
بينما  النيّات،  في  الثقة  الحراك  من 
على  العمل  المفترض  من  كــان 

بناء هذه الثقة«.

غياب الثقة

طوى الحراك الشعبي سريعًا ملف العهدة الخامسة لبوتفليقة ))فابريس كوفريني/فرانس برس(

وجوه الحراك: في الشوارع بال تنظيم وفي السجونالحريات... أم المعارك

ال تزال مسألة الحريات في الجزائر التي تعّد 
ــل معضلة 

ّ
أســــاس املــشــكــلــة الــســيــاســيــة، تــمــث

الــبــاد، حتى بعد ثاثة  فــي  كــبــرى مستمرة 
عـــقـــود مـــن دخـــــول الـــجـــزائـــر عــهــد الــتــعــدديــة 
دستورية  تعديات  أربعة  وبعد  السياسية، 
كــانــت كلها تصب فــي صــالــح مــزاعــم إحقاق 
ــت هــذه األخــيــرة 

ّ
مــزيــد مــن الــحــريــات. فقد ظــل

حــاضــرة بكثافة فــي الــنــّص والــقــانــون، ولكن 
كانت  إنها  بل  املمارسة،  صعيد  على  غائبة 
إحــــدى الــــدوافــــع الــرئــيــســيــة النـــــدالع الــحــراك 
كــانــت السلطة  قــبــل عــامــني، عــنــدمــا  الشعبي 
تـــغـــلـــق كــــل فـــــضـــــاءات الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الـــــــرأي، 
وتــضــّيــق عــلــى الــصــحــافــة، وتــســّد كــل املنافذ 
أشكال  كــل  وتحظر  املستقلة،  النقابات  على 

التظاهر في الفضاء العام. 
منذ األشــهــر األولـــى لــلــحــراك الشعبي الــذي 
تفّجر في 22 فبراير/شباط عام 2019، كانت 
الــجــزائــر،  فــي  واألمــنــيــة  السياسية  السلطة 
 أي فشل لها في استرجاع 

ّ
تدرك بوضوح أن

ــعــــام وتـــحـــديـــد هــــوامــــش نــشــاط  ــفـــضـــاء الــ الـ
إلــى خسارة  الــثــورة الشعبية، ســيــؤدي بها 
الحراك  فاجأها  بعدما  السياسية،  املعركة 
الــشــعــبــي والـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مـــن الــنــاشــطــني 
الــســلــمــيــني. هـــذا وحــــده مـــا يــمــكــن أن يفّسر 
في  الــحــراك  الحاصل بني مبتغى  التناقض 
تــحــقــيــق هـــامـــش أكـــبـــر مـــن الـــحـــريـــات، وبــني 
السياسي،  الــواقــع  فــي  الهامش  هــذا  ص 

ّ
تقل

ــتــــي خــاضــتــهــا  لـــكـــن مـــعـــركـــة الـــتـــضـــيـــيـــق الــ
خاضتها  التي  الحريات  ومعركة  السلطة، 
الثورة  الــحــراك، كانت تعزز دوافــع  مكونات 
الداخل  في  السلطة  وتحرج  أكبر،  الشعبية 

عندما بــدأ الــحــراك الشعبي فــي الــجــزائــر، في 
فبراير/شباط 2019، شّكل لحظة شعبية   22
بامتياز، سواًء في أدوات التعبئة والدعاية، أو 
في أساليب التنظيم في الشوارع والتظاهرات. 
لم تكن للحراك قيادة، وال حتى الئحة مطالب 
واضحة، أو أرضية سياسية محددة، لكن ذلك 
لم يمنع بروز عدد من الوجوه والشخصيات 
الــتــي طبعت املــســار الــشــعــبــي، واملــعــّبــريــن عن 
واملدنية.  السياسية  وتطلعاته  الــحــراك  روح 
الـــيـــوم، وبــعــد عــامــني، فــقــد رحــلــت بــعــض تلك 
الــوجــوه، بينما البعض اآلخــر ال يــزال يبحث 
ــا، فـــي الــــشــــوارع أو في  ــهــ عـــن الــتــطــلــعــات ذاتــ

السجون.
ــــوري لــخــضــر  ــثـ ــ ــأت األقـــــــــدار لــلــمــنــاضــل الـ ــ ــّي هــ
بورقعة أن ُيــشــارك فــي ثــورتــني، ثــورة تحرير 
العمر  الشعبي، لكن  الــحــراك  الــجــزائــر وثـــورة 
ــــذي مــنــحــه 58 عـــامـــا مـــن االحـــتـــفـــاء بــذكــرى  الـ
بالذكرى  لاحتفاء  يمهله  لــم  األولـــى،  الــثــورة 
الــثــانــيــة لــلــحــراك الــشــعــبــي. فــقــد رحـــل بورقعة 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، نتيجة 
ــن الـــتـــي  ــــرة الـــســـجـ ــتـ ــ ــات املـــــــــرض، وفـ ــفـ ــاعـ مـــضـ
لــلــحــراك بسبب  الـــعـــام األول  أمــضــاهــا خــــال 
انتقاده للجيش، لغاية اإلفراج عنه في يناير/

كانون الثاني 2020، بعد وصول عبد املجيد 
تــّبــون إلـــى الــرئــاســة. وبــفــعــل مــواقــفــه الثابتة 
ونضاله السياسي ضّد كل منظومات الحكم 
الــتــي أدارت شــــؤون الـــبـــاد مــنــذ االســتــقــال، 

ــارج. بــخــاف ســلــطــة مـــا قــبــل الــحــراك  ــخــ والــ
ــانــــت تــعــتــقــل  ــا كــ ــ ــا مـ ــبـ ــالـ ــتــــي غـ ــبـــي، الــ ــعـ الـــشـ
الــيــوم نفسه،  فــي  املتظاهرين وتــفــرج عنهم 
تجنبا لجدل »حقوق اإلنــســان« الــذي كانت 
في غنى عنه، تصرفت السلطة منذ يوليو/

تـــمـــوز 2019 عــلــى وجــــه الــتــحــديــد )الــشــهــر 
بقيادة  االنتقالية  الــفــتــرة  فيه  انتهت  الـــذي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة املــؤقــت عــبــد الــقــادر بن 
صالح، من دون إجراء انتخابات كان يدعو 
لها قائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح 
ورفـــــض الـــحـــراك الـــتـــجـــاوب مــعــهــا وقــتــهــا(، 
بشكل مغاير، إذ تجاوز عدد معتقلي الرأي 
فــي غضون  الفترات  فــي بعض  الجزائر  فــي 
 
ً
معتقا  120 املاضيني،  العام  ونصف  العام 
حــكــم عــلــى بــعــضــهــم بــالــســجــن، نــاهــيــك عن 
عــشــرات املــاحــقــني قــضــائــيــا. وشــهــدت هــذه 
السلطة لتهم جديدة كحمل  الفترة اختاق 
الراية األمازيغية، وتهديد الوحدة الوطنية، 
وإضـــعـــاف مــعــنــويــات الــجــيــش، إضــافــة إلــى 
تهم التجمهر غير املرخص، على الرغم من 
صة، 

ّ
 تظاهرات الحراك نفسها لم تكن مرخ

ّ
أن

واكـــتـــســـبـــت شــرعــيــتــهــا ومــشــروعــيــتــهــا مــن 
الحضور الشعبي.

ــــال الـــعـــام ونـــصـــف الـــعـــام املــاضــيــني من  وخـ
مواقع  على  الــرقــابــة  زادت  الشعبي،  الــحــراك 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، ولـــجـــأت الــســلــطــات 
 تــشــريــعــات خــاصــة تــتــيــح مــاحــقــة 

ّ
إلــــى ســــن

كـــل نــاشــط يــمــكــن تـــأويـــل مــنــشــور أو صـــورة 
أو فــيــديــو نــشــره مــنــاوئ للسلطة واعــتــبــاره 
تهمة. كما ازداد التضييق على الصحافيني 
ــت مــبــكــرًا عن 

ّ
والــقــنــوات املستقلة، الــتــي تــخــل

كـــل تــفــاعــل مـــع الــــحــــراك الــشــعــبــي واملــطــالــب 
سلسلة  املاضي  العام  شهد  كما  السياسية. 
إلــكــتــرونــيــة  قـــــرارات متعلقة بــحــجــب مـــواقـــع 
في  الصحافيون  ويشتكي  صحف.  وتعليق 
 مــســتــوى الــتــضــيــيــق 

ّ
الـــوقـــت الــحــالــي مـــن أن

ــائـــدًا قبل  ــان سـ ــــذي كــ ــك الـ ــاق ذلــ اإلعــــامــــي، فــ
اندالع الحراك الشعبي.

ــــى لــلــحــراك الــشــعــبــي  ــدا األشـــهـــر األولــ ــا عــ ومــ
حتى يوليو 2019، والتي شهدت سقفا غير 
مسبوق من الحريات، بفعل التدفق الشعبي 
املـــهـــول فـــي الــــشــــوارع واســـتـــثـــمـــار فـــضـــاءات 

اعــتــبــر بــورقــعــة، وهـــو عــضــو املــؤتــمــر القومي 
 أطياف 

ّ
 جامعا تلتقي عنده كل

ً
العربي، رجا

ومــكــونــات الــحــراك، احــتــرامــا لنضاله الــثــوري 
ومواقفه. لكن الظروف والتطورات املتسارعة 
وطبيعة مواقف الرجل املتشددة إزاء السلطة، 

لم تتح له فرصة لعب دور سياسي.
في 18 فبراير 2019، كان الناشط عبد الوكيل 
بــــام، الــــذي ُعــــرف بــنــضــالــه ضـــد تــرشــح عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة لــواليــة رئــاســيــة رابــعــة في 
 
ّ
الــعــام 2014، أول مــن يــدعــو بــوضــوح فــي بث

مــبــاشــر عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك«، الــجــزائــريــني 
للخروج في 22 فبراير ضد الوالية الخامسة 
لــبــوتــفــلــيــقــة. بــعــد عـــامـــني، يــجــد عــبــد الــوكــيــل 
بـــام الــــذي يــديــر مــوقــع »أوراس« اإلخـــبـــاري، 
نفسه في املوقف ذاته. وهو يدعو الجزائريني 
ــارع فــــي ذكـــــــرى انـــطـــاقـــة  ــ ــشـ ــ ــلـــتـــواجـــد فــــي الـ لـ
ــعــــودة إلــــى الــتــظــاهــر بــســبــب ما  الــــحــــراك، والــ

يعتقده »التفاف السلطة على املطالب«. 
ــنـــاشـــطـــني  ــــني الـ ــع الــــــشــــــارع والــــســــجــــن بــ ــمــ جــ
الــبــارزيــن سمير بلعربي وكــريــم طــابــو. واجــه 
أن  الــعــام 2014، قبل  بلعربي االعــتــقــاالت منذ 
يقضي فترة أشهر في السجن على فترتني في 
غضون مرحلة الحراك الشعبي بني سبتمبر/

أيلول 2019 إلى الثاني من يناير 2020، ثم بني 
مــارس/آذار 2020، حتى اإلفــراج النهائي عنه 
قل طابو 

ُ
اعت بينما  املاضي.  في يوليو/تموز 

 فــي السجن حتى 7 
ّ

فــي سبتمبر 2019، وظــل
ديسمبر/كانون األول املاضي. وسبق لطابو 
أن حـــاول فــي عــهــد بوتفليقة تــأســيــس حــزب 
ــلــت هـــذا املــســار. 

ّ
ســيــاســي، لــكــن الــســلــطــات عــط

والافت أن فترة االعتقاالت والسجون، زادت 
مــن راديــكــالــيــة املـــواقـــف، خــصــوصــا بالنسبة 
لــكــريــم طـــابـــو، وزادت مـــن الــقــنــاعــة بــضــرورة 

العودة إلى الشارع مجددًا.
بـــرزوا في  الــذيــن  الناشطني  مــن بــني مجموع 
ــتـــاذ الــجــامــعــي  الـــحـــراك الـــجـــزائـــري، يــعــد األسـ
ــر فــصــاحــة  ــثــ فـــوضـــيـــل بـــومـــالـــة، مــــن بــــني األكــ
وقراءة عن أشكال التغيير ومنظومات الدولة، 
لكن هذه القراءة لم تدفعه إلى ابداء أي مرونة 
في املواقف إزاء السلطة. وزاد اعتقال بومالة 
خال الحراك الشعبي مرتني أيضا، من رفضه 

للمسار السياسي الذي تنتهجه السلطة.

الـــجـــديـــد«، بــيــنــمــا انــضــمــت الــصــحــافــيــة حــدة 
حــــزام إلـــى لــجــنــة الـــحـــوار الــتــي انــبــثــقــت عنها 
هيئة االنتخابات، وانضم الصحافي أحميدة 

العياشي إلى وزارة الثقافة كمستشار.
أن  الشعبي  الــحــراك  ملــســار  املــتــابــعــون  يعتقد 
ت بعيدة عن أي مشاركة 

ّ
رموزه املعّبرة عنه، ظل

فــعــلــيــة فـــي بــنــاء كــيــانــات وصــيــاغــة مــحــتــوى 
ــيــــة واضـــحـــة لـــلـــحـــراك خـــارج  ســيــاســي وأرضــ
الدفع  أو  الــشــارع والــشــعــارات املعلنة،  ســيــاق 
لـــذلـــك، وهـــي نــقــطــة ضــعــف كــبــيــرة استغلتها 
السياسي  الفعل  مــحــدوديــة  إلظــهــار  السلطة 
ــا أن الـــجـــزء  ــوه. والـــــافـــــت أيــــضــ ــ ــوجــ ــ ــهــــذه الــ لــ
يلتف  كــان  التي  الشعبية  الــرمــوز  مــن  الغالب 
وتحليلها  مواقفها  ويتلقف  الــحــراك  حولها 
لــتــطــور األحـــــداث الــســيــاســيــة مــنــذ 22 فــبــرايــر 
واستمرت  الــشــارع،  فــي  البقاء  لت 

ّ
فض  ،2019

فــي الــخــيــارات النضالية نفسها ورفــضــت كل 
وكيانات  أحــزاب  تأسيس  أو  التنظيم  أشكال 
سياسية أو مدنية تنضوي تحتها، ملواصلة 

معركة التغيير السياسي.
ويــــــــــــرى األســـــــــتـــــــــاذ فــــــــي جـــــامـــــعـــــة خـــمـــيـــس 
العاصمة  جــنــوبــي  كــيــلــومــتــرًا   160( مــلــيــانــة 
الــــجــــزائــــريــــة(، أحـــمـــد بــــن يــــغــــرز، فــــي حــديــث 
ــرز نــقــاط  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن إحــــدى أبــ لـــ
ــه مــع  ــ ــوازيــ ــ الـــضـــعـــف لــــلــــحــــراك، هـــــو عــــــدم تــ
وسياسية،  فكرية  سمة  ملنحه  فــكــري  حـــراك 
ــرة عــنــه لــم تــبــادر إلـــى طــرح  والـــوجـــوه املــعــبِّ
محتوى سياسي واضح، ولم تقّدم تصورات 
ــم، 

ّ
ســيــاســيــة، كــمــا أنــهــا لـــم تـــحـــاول أن تــتــنــظ

الــحــراك نفسه،  رّد فعل  مــن  ــت متخوفة 
ّ
وظــل

بسبب أن أغلبهم لديهم تجارب في االنتماء 
إلــى أحـــزاب سياسية. ومــن جهة ثانية، فإن 
ذلــك يــعــود، بحسب بــن يــغــرز، لــكــون النظام 
الــســابــق شــيــطــن الــعــمــل الــحــزبــي، الفــتــا إلــى 
ــال  ــدان رأس املــ ــقــ ــن فــ تـــخـــوف الـــنـــاشـــطـــني مــ
الــشــعــبــي، لــكــون الـــحـــراك رفـــض مــنــذ بــدايــتــه 
األحــــزاب والــهــيــكــلــة. ويــأتــي ذلـــك نــاهــيــك عن 
ل البقاء 

ّ
أن كثيرًا من هــؤالء الناشطني يفض

ــفـــردة، ولــيــســت لديهم  فـــي حــالــة نــضــالــيــة مـ
لحزب  التنظيمي  العبء  تحمل  على  القدرة 

سياسي، وفق رأيه.
ع. ل. من تظاهرات الحراك في الجزائر عام 2019 )رياض كرامدي/فرانس برس(

سبق لطابو أن حاول في عهد بوتفليقة تأسيس حزب سياسي )رياض قرامدي/فرانس برس(

ــــني  ــّركـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى الــــنــــاشــــطــــني الــــــبــــــارزيــــــن واملـ
وكانت  للتظاهرات.  وامليدانيني  األساسيني 
هذه الحمات ممنهجة تستهدف في كل فترة، 
كتلة مدنية أو سياسية بعينها، تضعها قيد 
املراقبة بهدف تعطيل الديناميكية الشعبية. 
الــنــاشــطــني  أواًل  يــشــمــل  بــــدأ االســـتـــهـــداف  إذ 
املدافعني عن القضية األمازيغية، ثّم من هم 
»تجمع  جمعية  في  فالناشطني  اليسار،  في 
»جـــبـــهـــة الـــقـــوى  عـــمـــل وشـــبـــيـــبـــة« املـــوالـــيـــة لــــ
االشتراكية«، ثّم شبابا وناشطني وطلبة من 
والــديــمــقــراطــيــة«،  الثقافة  أجــل  مــن  »التجمع 
قبل أن يعود ويتركز االستهداف الحقا على 
أعضاء »حركة رشاد« )إسامية(، إضافة إلى 
في  للتظاهرات  املحركة  امليدانية  العناصر 
الــجــنــوب. وكــانــت كــل هـــذه الحمات  منطقة 
تــــصــــّب فــــي صــــالــــح خـــطـــة كــــانــــت تــســتــهــدف 
إرهـــاق مكونات الــحــراك واســتــنــزاف طاقتها 
في متابعة قضايا املوقوفني والدفاع عنهم، 

 األشهر التالية حتى 
ّ
التعبير السياسي، فإن

الـــظـــرف الــــراهــــن، شـــهـــدت تـــحـــواًل كــبــيــرًا في 
تــعــاطــي الــســلــطــة مـــع مــلــف الـــحـــريـــات، لتبدأ 
ــفــت الحــقــا فـــي فــتــرة ما 

ّ
حــمــات اعــتــقــال تــكــث

بعد تعليق الحراك للتظاهرات قبل أن يعلن 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عــبــد املــجــيــد تــبــون قبل 
أيام عفوًا رئاسيا عن 60 من ناشطي الحراك 

الشعبي.
ــرة املـــاضـــيـــة  ــتــ ــفــ ــلـــطـــة خــــــال الــ وركـــــــــزت الـــسـ
واملاحقات  التضييق  وعمليات  االعتقاالت 

الرئيسية  الــســيــاســيــة  املــطــالــب  عــن  لشغلها 
حقوقيون  ناشطون  ويقّر  الشعبي.  للحراك 
 معضلة الحريات ما زالت معركة رئيسية 

ّ
بأن

ب مزيدًا من النضال، ومحركا يوفر كل 
ّ
تتطل

مــبــررات الــخــروج إلــى الــشــارع. وفــي السياق، 
يــرى عضو هيئة الــدفــاع عن معتقلي الــرأي، 
املحامي عبد الرحمن صالح، أنه »من السابق 
ألوانــه وضع تقييم موضوعي ملسألة نجاح 
 
ً
الــحــريــات«، قائا الــحــراك أو فشله فــي ملف 
الشعبي  »الـــحـــراك   

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ

ــا زال يـــخـــوض مــعــركــة الــحــريــات  خــــاض ومــ
والحقوق وتكريس ما هو موجود دستوريا 
وقانونيا وفي املواثيق الدولية التي التزمت 
بها الجزائر على أرض الواقع«. ويضيف: »ال 
 هناك تراجعا في مسألة 

ّ
مناص من القول إن

ممارسة الحريات، مقارنة حتى مع ما كانت 
تلك  ففي  فبراير 2019،   22 قبل  األمـــور  عليه 
الــفــتــرة كــان واقـــع الــحــريــات سيئا، ولــكــن مع 
وجود هوامش تسمح بممارسة معينة، أما 
الــيــوم ولــأســف الــشــديــد، هناك تــراجــع كبير 
فــي هـــذا املـــجـــال، بينما كـــان األمــــل أن يكون 
هناك افتكاك هام وأوسع للحريات والفضاء 
م 

ّ
 »هذا الوضع يحت

ّ
العام«. ويؤكد صالح أن

اســتــمــرار الــنــضــال، وهـــو مــا يــحــصــل، بدليل 
الدعوات لعودة املسيرات الشعبية التي تعّد 
إحدى مظاهر تمّسك الجزائريني ببناء دولة 

املؤسسات والحقوق«.
وإضــافــة إلــى إعـــادة غلق الــفــضــاءات العامة 
واالعـــتـــقـــاالت والــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الـــرأي 
 تنظيم وتأسيس أحزاب 

ّ
 حق

ّ
والصحافة، ظل

 عددًا كبيرًا من 
ّ
سياسية جديدة معلقا، إذ إن

األحــزاب الفتية التي أنشأها شباب الحراك، 
ــيـــص. كــمــا بــقــيــت الــحــريــات  لـــم تــمــنــح تـــراخـ
الــنــقــابــيــة تــتــأرجــح. لــم يــكــن ســجــل الــحــريــات 
 
ّ
ــثــــورة الــســلــمــيــة نـــاصـــعـــا، بـــل إن فـــي هــــذه الــ
الحراك يقفل عامه الثاني على وقع »مأساة« 
التعذيب فــي مــراكــز أجــهــزة املــخــابــرات التي 
الطالب  مع  حصل  كما  الجزائريني،  صدمت 
ولــيــد نــقــيــش الــــذي أفــــرج عــنــه أخـــيـــرًا، لكنها 
تبقى معركة أساسية يخوضها الجزائريون 

ضمن مسار املطالبة بالديمقراطية.
عثمان...

التضييق على اإلعالم 
فاق ذلك الذي كان سائدًا 

قبل الحراك

إبــراهــيــم لعامي الـــذي خــرج مــن السجن أول 
مـــن أمــــس الــســبــت. ولــعــامــي هـــو أول نــاشــط 
الثاني  كــانــون  الخامس مــن يناير/  فــي  ــم 

ّ
نــظ

الخامسة  الــواليــة  منفردة ضد  2019، مسيرة 
لبوتفليقة، حتى قبل أن يعلن الرئيس السابق 
الــتــرشــح لــواليــة خــامــســة. ومــنــذ تــلــك الــفــتــرة، 
ــرات،  ــ ــــاث مـ تــــــردد لـــعـــامـــي عـــلـــى الـــســـجـــون ثـ
وصـــدر فــي حقه أخــيــرًا حكم بالسجن عامني 
قبل أن يخرج فــي إطــار العفو الــرئــاســي. كما 
يبرز بني الناشطني في السجون، املناضل في 
الــجــنــوب، مــحــاد قاسمي  الــحــراك فــي منطقة 
الذي يقضي منذ أشهر فترة سجن مؤقت في 
انتظار محاكمته في مارس/ آذار املقبل، بتهم 
املناوئة  الحراك ومواقفه  في  تتعلق بنشاطه 

للسلطة.
في املقابل، اختار عدد قليل من األسماء التي 
بـــرزت فــي بــدايــة الــحــراك، إعــامــيــا خصوصا، 
ــى الـــتـــعـــاون مع  ــارًا مـــغـــايـــرًا، وجـــنـــحـــوا إلــ مـــسـ
كوثر  املحامية  الــجــديــدة.  السياسية  السلطة 
كريكو أصبحت وزيرة للتضامن في الحكومة 
الــحــالــيــة، كما اخــتــار املــحــامــي سمير ساسي 
التحالف مع ائتاف شّكلته السلطة، »املسار 

إضافة إلى بومالة، تبرز الناشطة واألستاذة 
فـــي جــامــعــة بـــجـــايـــة، شـــرقـــي الــــبــــاد، حكيمة 
صبايحي، والتي تحافظ على موقفها املناوئ 
ــودة إلــــى الـــشـــارع  ــعــ لــلــســلــطــة، وتــعــتــبــر أن الــ
ــداث الــتــغــيــيــر، مـــن دون  ــ ــــرورة شــعــبــيــة إلحـ ضـ
الحديث  يمكن  ال  كما  السلطة.  مــع  حـــوار  أي 
عـــن رمــــوز الــــحــــراك، مـــن دون ذكــــر املــحــامــيــني 
مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي، وهما 
أكثر النشطاء الحقوقيني الذين استبسلوا في 

قضية الدفاع عن معتقلي الرأي.
ــعـــروفـــني فـــي الـــحـــراك  عــــدد مـــن الــنــاشــطــني املـ
الشعبي كــانــوا ال يــزالــون فــي الــســجــون حتى 
املــاضــيــة، عــنــدمــا أصـــدر تبون  القليلة  ــام  األيــ
العفو الرئاسي عن عشرات الناشطني ومنهم 

اعُتبر لخضر بورقعة 
رجًال جامعًا لكل أطياف 

ومكونات الحراك

خرج الجزائريون قبل عامين 
إلى الشوارع، وكان من 
أبرز مطالبهم تحقيق 

الحريات. لكن اليوم ال تبدو 
الصورة أفضل كثيرًا، إذ إن 

التضييق مستمر

لم تتمكن وجوه الحراك 
الجزائري من صياغة 

محتوى سياسي خارج 
سياق الشارع، ولم تتأطر 

في أحزاب سياسية 
جديدة. وبينما تعرض 

بعضها للقمع والسجن، 
جنح آخرون للتعاون مع 

السلطة

Monday 22 February 2021 Monday 22 February 2021
االثنين 22 فبراير/ شباط 2021 م  10  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2366  السنة السابعة االثنين 22 فبراير/ شباط 2021 م  10  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2366  السنة السابعة

الراحل أحمد قايد صالح، لم يكن املطلوب 
مـــن هـــذا املـــســـار املــتــعــثــر مـــن الـــحـــوار، أكــثــر 
ـــر غــطــاء 

ّ
مـــن أن يــكــون مــجــرد مــخــاض يـــوف

»إلنـــجـــاب« الــهــيــئــة املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
استدعي  والتي   ،2019 سبتمبر/أيلول  في 
ــبــــق مــحــمــد  لــرئــاســتــهــا وزيــــــر الــــعــــدل األســ
شـــرفـــي، لــتــشــرف الحـــقـــا، ولـــلـــمـــرة األولـــــى، 
عــلــى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي أجــريــت 
 .2019 األول  ــبــــر/كــــانــــون  ديــــســــمــ  12 فـــــي 
تـــذهـــب بـــعـــض الـــــقـــــراءات الــســيــاســيــة إزاء 



ارتباك مصري ـ روسي حول عودة الطيرانتنسيق أميركي ـ أوروبي: عقوبات اليوم على روسيا

67
سياسة

  شرق
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كابول: اتفاق »طالبان« 
وأميركا غير مجٍد

ــم مــكــتــب  ــ ــــاسـ ــكــــى املــــتــــحــــدث بـ ــتــ اشــ
ــن الــقــومــي األفــغــانــي  مــســتــشــار األمــ
املــولــوي رحــمــة الــلــه أنـــدر، فــي بيان 
ــود  ــن وجــ ــور، أمـــــس األحــــــــد، مــ مــــصــ
نــواقــص وثــغــرات فــي اتــفــاق السالم 
ــة طــــالــــبــــان والــــــواليــــــات  ــ ــركـ ــ ــــن حـ بــ
ــة، مـــعـــتـــبـــرًا أن  ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة األمــ املــ
الجانب األميركي لم ُيجِر مشاورات 
وقت  األفغانية  الحكومة  مع  كافية 
إبرام االتفاق. ووصف أندر االتفاق 
»غــــيــــر املـــــجـــــدي« فــــي مــــا يــتــعــلــق  ـــ بــ
بعملية السالم األفغانية، إذ إنه لم 
الــدم وإنهاء  يتمكن من وقف حمام 
حد  على  األفغاني،  الشعب  معاناة 

قوله.
)العربي الجديد(

غارالند يتعهد بمحاكمة 
مهاجمي الكابيتول

)الــصــورة(،  غــارالنــد  ميريك  تعهد 
الذي رشحه الرئيس األميركي جو 
بـــايـــدن ملــنــصــب وزيــــر الـــعـــدل، أول 
مــن أمـــس الــســبــت، بــعــدم تسييس 
أنـــصـــار  ومـــحـــاكـــمـــة  الــــعــــدل  وزارة 
ــن هــاجــمــوا  ــذيــ ــب الــ ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
مبنى الكابيتول في يناير/كانون 
الــثــانــي املـــاضـــي. وأشــــار غــارالنــد، 
عــدت لجلسة التثبيت 

ُ
في شهادة أ

الــيــوم االثــنــن وغـــدًا الــثــالثــاء، إلــى 
تــهــديــدًا خطيرًا  تـــواجـــه  الـــبـــالد  أن 
من التطرف. ولفت إلى أنه »إذا تم 
تأكيد )االتهامات(، فسوف أشرف 
البيض  املتعصبن  محاكمة  على 
ــوا مــبــنــى  ــمـ ــتـــحـ ــن اقـ ــمـ وغــــيــــرهــــم مـ

الكابيتول«. 
)فرانس برس(

باكستان: مقتل 7 مدنيين 
في هجوم على سوق

ــتــل سبعة أشــخــاص وأصــيــب 14 
ُ
ق

ح 
ّ
آخرون بجروح جّراء هجوم مسل

على ســوق مدني فــي مدينة ديــره 
غازي خان بإقليم البنجاب وسط 
باكستان. وقالت مصادر أمنية إن 
حًا يلبس زي النساء التقليدي 

ّ
مسل

فتح نيران أسلحته الرشاشة على 
ــــي ســـوق  ــــن فـ ــــوديـ ــــوجـ املــــدنــــيــــن املـ
مدني في منطقة شاه صدر الدين 
وسط املدينة، ما أسفر عن سقوط 
تل املهاجم بنيران 

ُ
الضحايا. كما ق

أحد املوجودين في السوق.
)العربي الجديد( 

الشرطة السنغالية تنفي 
تعذيب معارضين

ممارسة  السنغالية  الشرطة  نفت 
أوقــفــوا  مــعــارضــن  بحق  التعذيب 
ــاهــــرات األخـــــيـــــرة فــي  ــتــــظــ ـــالل الــ ــ خـ
دكــــــــــار، فـــــي أعـــــقـــــاب شــــكــــوى ضــد 
ــبـــارز عــثــمــان سونكو  املـــعـــارض الـ
بعدما  وذلــك  باالغتصاب،  تتعلق 
أكـــد أقــــارب ونــشــطــاء ومــســؤولــون 
في املجتمع املدني تعرض حوالى 
20 موقوفًا للتعذيب، بعدما كانوا 
ــن االعـــتـــقـــال بــعــد  ــ قــــد وضــــعــــوا رهـ
صدامات مع الشرطة في 8 فبراير/
شــبــاط الــحــالــي.  وذكـــرت الشرطة، 
شر مساء أول من أمس 

ُ
في بيان ن

السبت، أنه »لم يتم تسجيل حاالت 
التعذيب املزعومة«. 

)فرانس برس(

فرنسا: توجيه تهمة 
القتل إلى سوداني طعن 

مسؤوًال
الفرنسية،  العامة  النيابة  وّجــهــت 
ــة الــــقــــتــــل إلــــى  أمـــــــس األحــــــــــد، تـــهـــمـ
مواطن سوداني يبلغ من العمر 38 
عامًا، يعتقد أنه مسؤول عن اعتداء 
ــي،  ــاضــ تـــســـبـــب، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة املــ
بمقتل مسؤول في مركز لجوء في 
بو في جنوب غــرب البالد. وقالت 
املــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة فــــي مــنــطــقــة بــو 
»لم  املعتدي  إن  سيسيل جينساك 
التطرف،  الئــحــة  مــدرجــًا على  يكن 
التي ُجمعت  املعلومات  وتستبعد 

أي نية إرهابية«.
)فرانس برس(

ــاد فــــي عــهــد  ــ ــكـــس الــــوضــــع الـــــــذي ســ ــلـــى عـ عـ
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
تتكثف املحادثات والتنسيق بن األوروبين 
ــنـــذ وصـــــــول جــــو بــــايــــدن إلـــى  ــن مـ ــطــ ــنــ وواشــ
انعكاس  في  املتحدة،  الــواليــات  في  الرئاسة 
ــي الـــتـــعـــاون بـــن الــطــرفــن  ــدة فـ ــديـ ملــرحــلــة جـ
الــــذي كـــان شــبــه مــعــدوم فــي مــلــفــات عـــدة في 
الــســابــقــة، وال سيما بشأن  الــســنــوات األربــــع 
املهادنة  سياسة  ترامب  اعتمد  التي  روسيا 
معها ومع رئيسها فالديمير بوتن وحاول 
ويعقد  تداعيات سلوكها.  من  التقليل  مــرارًا 
ــيـــوم اإلثـــنـــن،  ــــون واألمـــيـــركـــيـــون الـ ــيـ ــ األوروبـ
مشاورات في بروكسل بشأن االستراتيجية 
حيال روسيا، فيما سيفّعل االتحاد األوروبي 
في  للعقوبات  الــعــاملــي  نظامه  األولـــى  للمرة 
مجال حقوق اإلنسان ضّد الكرملن، وفق ما 

أفادت دول عدة.
ــدول األوروبــــيــــة  ــ الــ وســــيــــرّد وزراء خـــارجـــيـــة 
على رفض موسكو بشكل قاطع مطالباتهم 
ــــي ألــكــســي  ــــروسـ ــــارض الـ ــعـ ــ بـــــاإلفـــــراج عــــن املـ
نافالني، واإلهانة التي تعّرض لها موفدهم 
وزير خارجية االتحاد، جوزيب بوريل، خالل 
زيـــارتـــه إلـــى مــوســكــو مــطــلــع فــبــرايــر/شــبــاط 
الحالي. وسينضّم وزير الخارجية األميركي، 
أنتوني بلينكن، إلى مشاوراتهم في اتصال 
ــطــرح فــي هـــذا االجــتــمــاع 

ُ
عــبــر الــفــيــديــو. وســت

ملفات عدة من بينها عودة الواليات املتحدة 
إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي اإليــــرانــــي، والـــــرّد على 
ــقـــالب الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار، وتــعــزيــز  االنـ
الــصــن قبضتها على هــونــغ كــونــغ، وفــق ما 
ــي. ومــن املــقــرر أن يفرض  أفـــاد مــصــدر أوروبــ
ــيــــون عــقــوبــات عــلــى مــيــانــمــار، حيث  األوروبــ
أطلقت الشرطة الرصاص الحّي أول من أمس 

القاهرة ـ العربي الجديد

السياحة   مــحــاوالت مصر وشــركــات 
ّ
أن يبدو 

العارضة  الرحالت  والروسية إلحياء  املحلية 
ـــم حــســب الـــطـــلـــب( من 

ّ
)غـــيـــر مــنــتــظــمــة، وتـــنـــظ

روســـيـــا إلــــى مــنــتــجــعــات الــبــحــر األحـــمـــر في 
مــصــر، بــعــد خــمــس ســنــوات مــن الــقــطــيــعــة، ما 
زالت تواجه املزيد من التعقيدات. وهذه املرة 
مـــصـــادر في  أرجــعــتــه  إداري«  تــســبــب »خـــطـــأ 
قطاع الطيران املدني املصري إلى »مشكلة في 
ترجمة رسائل واردة من موسكو«، في ارتباك 
ــران فــــي الـــبـــلـــديـــن، طــــاول  ــيـ ــطـ بــــن ســلــطــتــي الـ
التصريحات  بسبب  وذلـــك  أيــضــًا،  الــشــركــات 
الــتــي أدلــــى بــهــا أشــــرف نـــويـــر، رئــيــس سلطة 
الطيران املدني املصرية، وهو املسؤول الثاني 
فــي الــقــطــاع بــعــد وزيـــر الــطــيــران محمد منار 
عنبة، يوم الخميس املاضي. وتحدث نوير عن 
الروسية،  »نــورد ويند«  موافقة مصر لشركة 
عــلــى الــقــيــام بــأربــع رحـــالت جــويــة أســبــوعــيــًا، 
بواقع رحلتن إلى الغردقة ورحلتن إلى شرم 
الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية، 
ــة إلـــــــى شـــــــرم الـــشـــيـــخ  ــاحــ ــيــ ــلــــى عـــــــــودة الــــســ عــ
والـــغـــردقـــة، الــتــي تــوقــفــت مــنــذ حــــادث سقوط 
أكتوبر/ نهاية  سيناء  في  الروسية  الطائرة 

تشرين األول 2015.
وأوقـــعـــت روســـيـــا مــصــر فـــي حـــرج كــبــيــر بعد 
صـــــدور تــلــك الـــتـــصـــريـــحـــات، إذ قـــالـــت وكــالــة 
 »قرار 

ّ
النقل الجوي الفيدرالية في موسكو، إن

تــســيــيــر الـــرحـــالت الــعــارضــة لـــم يــصــدر حتى 
اآلن«. كما قــال نــائــب رئــيــس »رابــطــة مشغلي 
الـــرحـــالت الــســيــاحــيــة فـــي روســـيـــا«، دمــيــتــري 
تــرد حتى اآلن أي معلومات  لــم  إنــه  جــوريــن، 
رسمية من الجانب الروسي أو املصري بشأن 
افتتاح برنامج طيران من املدن الروسية إلى 
املنتجعات املصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

وتستمر الرحالت الروسية حاليًا إلى القاهرة، 

السبت، على متظاهرين في مدينة مانداالي 
في وسط البالد، ما تسبب بمقتل شخصن 

وجرح العشرات.
 واقـــع أن 

ّ
ورأى دبــلــومــاســيــون أوروبـــيـــون أن

وزير الخارجية األميركي وافق على املشاركة 
فــور تثبيت تعيينه، هو  فــي هــذا االجــتــمــاع 
ــر« مـــهـــّم وتــعــبــيــر عـــن رغــبــة  بــمــثــابــة »مــــؤشــ
الرئيس األميركي الجديد جو بايدن، بإحياء 
العالقات مع األوروبين الذين كان يعتبرهم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب بــمــثــابــة 
ــة الــصــعــبــة مــع  ــعـــالقـ ــكـــون الـ ــتـ »أعـــــــــــداء«. وسـ
الرئيس الروسي فالديمير بوتن في صلب 
النقاشات بن الدول الـ27 األعضاء وبلينكن.

ــــي لــوكــالــة »فــرانــس  وقـــال دبــلــومــاســي أوروبـ
بـــــرس«: »مــوســكــو لـــن تــتــحــاور مـــع االتــحــاد 
األوروبي، إنما فقط مع بعض الدول األعضاء 
االستراتيجية  لــهــذه  نتصدى  أن  يجب  فــيــه. 
ــّدد عــلــى أن »مــع  ــ وأن نــبــقــى مـــوّحـــديـــن«. وشـ
ـــارة جـــوزيـــب بـــوريـــل إلـــى مــوســكــو، رأيــنــا  زيــ
وفهمنا وسنستخلص منها دروسًا، لكن ذلك 
ينبغي أن يحصل بشكل بــارد ومنظم«. ولم 
تتقبل كافة الدول األعضاء هذه النصيحة. إذ 
إن بعض الدول انتقدت بشدة بوريل، وطالب 
نواب أوروبيون من دول البلطيق ودول شرق 

أوروبا باستقالته.
وُوصــفــت زيـــارة بــوريــل، إلــى موسكو أخيرًا، 
ــنـــة«، إذ اســـتـــغـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــيـ ــهـ »املـ ـــ بـ
الروسي سيرغي الفــروف، مؤتمرًا صحافيًا 
مشتركًا لالستخفاف باألوروبين، كما قامت 
الوقت نفسه بطرد دبلوماسين  روسيا في 
ــيــــن. وعـــّبـــر مـــا ال يــقــل عـــن 10 ســفــراء  أوروبــ
ــلـــهـــم مــــن الــكــيــفــيــة  أوروبـــــيـــــن عــــن خـــيـــبـــة أمـ
ــل، وفــــق مــذكــرة  الــتــي تــمــت بــهــا زيـــــارة بـــوريـ
قـــال مــوقــع وكــالــة »بلومبيرغ«  دبــلــومــاســيــة 
إنه اطلع عليها. ولم تسمح موسكو لبوريل 
بلقاء نافالني بعد أن أعرب عن رغبته بذلك 

للسلطات الروسية أثناء زيارته.
عــلــى وقـــع هـــذه األجــــــواء، يــســتــمــّر التصعيد 
ــمــارس ضغوط 

ُ
ت فيما  العقوبات،  مجال  فــي 

على أملانيا للتخلي عن مشروع أنابيب غاز 
»نورد ستريم 2« مع روسيا.

وكــان طــرح ليونيد فولكوف، أحــد املعاونن 
املــقــربــن مــن نــافــالــنــي، أســمــاء مــســؤولــن من 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فـــي روســـيـــا، وصــحــافــيــن 
عليهم.  عقوبات  لفرض  السلطة  من  مقربن 
غابريليوس  ليتوانيا،  خارجية  وزيــر  وعقد 
الندسبيرجيس، اجتماعًا مساء أمس األحد، 

ــنــــي مــنــتــظــم مــــن مــديــنــتــي  ــًا لــــجــــدول زمــ ــقــ وفــ
استأنفت شركة  بعدما  وروســتــوف،  موسكو 
»إيــروفــلــوت« الــروســيــة الــحــكــومــيــة، رحالتها 
من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل/

نيسان 2018، بناء على بروتوكول استئناف 
عه البلدان. 

ّ
الرحالت وتأمن املطارات الذي وق

 املـــوعـــد املـــبـــدئـــي لـــعـــودة الـــطـــيـــران إلــى 
ّ
إال أن

 
ً
مــدن البحر األحــمــر واألقــصــر يــواجــه تأجيال

مستمرًا.
وكــشــفــت مــصــادر مطلعة تــحــدثــت لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، تــفــاصــيــل الــخــطــأ الــــذي تــســبــب في 
الروسية  الشركة   

ّ
أن  

ً
موضحة االرتــبــاك،  هــذا 

الخاصة »نورد ويند«، أرسلت مذكرة للقاهرة 
تطلب فيها تحديد جدول للرحالت العارضة، 
إلـــى كــل مــن مــطــاري شـــرم الــشــيــخ والــغــردقــة، 
ابــتــداء من 28 مــــارس/آذار املقبل، بغية حجز 
الشركات  بــاقــي  للشركة على حــســاب  أولــويــة 
الروسية، بناًء على معلومات إيجابية تلقتها 
الشركة من مصادرها في موسكو. األمر الذي 
ّسر على عجالة من قبل مكتب رئيس سلطة 

ُ
ف

الطيران املدني أشــرف نوير، بأن موسكو قد 
بشأن  الــقــاهــرة  بمخاطبة  للشركات  سمحت 
ــان يــطــابــق  ــ ــــو مــــا كـ ــــالت، وهـ ــــرحـ اســـتـــئـــنـــاف الـ
ــة، الــــتــــي ســـبـــق ونـــشـــرت  ــريــ الـــتـــوقـــعـــات املــــصــ
من  العاشر  في  تفاصيلها  الجديد«  »العربي 

تبني العقوبات في القمة األوروبية املرتقبة 
في 25 و26 مارس/آذار املقبل. وأعلن مسؤول 
ــيـــــن ســيــفــّعــلــون لــلــمــرة  ــ  األوروبـ

ّ
أوروبـــــــي أن

األولى نظامهم العاملي الجديد للعقوبات في 
مجال حقوق اإلنسان )اعتمده االتحاد نهاية 
قــوة بحق  أشــد  عــام 2019، ويشمل عقوبات 

منتهكي حقوق اإلنسان«.
 دبــلــومــاســيــن ومــســؤولــن مطلعن 

ّ
غــيــر أن

على املشاورات، أكدوا، وفق »فرانس برس«، 
أنـــــه مــــن غـــيـــر املــــرجــــح فـــــرض حـــظـــر دخــــول 
ــلـــى مـــســـؤولـــن  إلــــــى االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي عـ
أو تجميد أصــول تابعة  وصحافين روس، 
 
ّ
لــهــم. وشـــرح أحــدهــم فــي حــديــث للوكالة، أن

»فرض عقوبات على صحافين هو سالح ذو 
حّدين، ألن روسيا سترّد«. أما في ما يخّص 
املــســؤولــن، فــقــال »يــنــبــغــي إثــبــات تــورطــهــم 
أو ارتــــبــــاطــــهــــم« بـــــاألحـــــداث الــــتــــي تــســبــبــت 
بــفــرض هـــذه الــعــقــوبــات. ومـــن غــيــر املــتــوقــع 

ــدة مــــن شـــركـــات  ــ بــتــلــقــي الـــســـلـــطـــة رســــائــــل عــ
ــة لــالســتــفــســار عن  ــيـ ســيــاحــيــة مــحــلــيــة وروسـ
مــواعــيــد الـــرحـــالت املــرتــقــبــة، ثــــّم تــلــقــت مصر 
خطابًا رسميًا من روسيا يتساءل عن سبب 
وسند اإلعالن املتعجل عن استئناف الرحالت.

احتمالن حاليًا   هناك 
ّ
أن املــصــادر  وأضــافــت 

لــلــتــعــامــل املــشــتــرك قــبــل حــســم مــســألــة عـــودة 
ــلــــى األرجـــــــح  ــيــــكــــون عــ الـــــــرحـــــــالت، والــــــــــذي ســ
بالتزامن مع الزيارة املرتقبة للرئيس الروسي 
فالديمير بــوتــن، إلــى مــصــر، فــي إطـــار جولة 
القرار  باتخاذ  ســواء  املقبل،  الشهر  باملنطقة 

املرضي ملصر أو تأجيله.
االحتمال األول هو أن تكتفي روسيا بتقرير 
التفتيش األخير الذي أعدته اللجنة املكونة من 
سبعة عشر أخصائيًا أمنيًا ومالحيًا وتقنيًا، 
والــذي سجل خالل الزيارة نقطتن سلبيتن 
ــــدارس مــع املــســؤولــن املــصــريــن في  فــقــط، وتـ
كيفية عالجهما سريعًا، وتــم عــالج إحداهما 
بالفعل خـــالل فــتــرة إقــامــة الــفــريــق فــي مصر، 
ــا يــعــتــبــر تــقــدمــًا كــبــيــرًا قــيــاســًا بــآخــر  ــو مـ وهــ
املــطــارات ذاتها  إلــى  التفتيش  لفريق  زيارتن 
في نوفمبر 2019 ويناير/كانون الثاني 2020. 
إذ كان الفريق قد سجل آنذاك أربع مالحظات 
سلبية، مــمــا أدى إلـــى إعـــالن مــوســكــو إرجـــاء 
حسم مصير عــودة الــرحــالت إلــى وقــت الحق 
فـــي عـــام 2020، لــكــن جــائــحــة كـــورونـــا ووقـــف 
حركة الطيران الروسي، أدت إلى تأجيل األمر 

برمته إلى العام الحالي.
أمـــا االحــتــمــال الــثــانــي، والـــــذي يــنــطــوي على 
ُبــعــد »يــفــضــلــه الــــروس كــثــيــرًا«، وربــمــا يعطل 
اســتــئــنــاف الـــرحـــالت فــتــرة إضـــافـــيـــة، فــهــو أن 
تدعو موسكو املسؤولن املصرين إلى إبرام 
بروتوكول جديد الستئناف الرحالت يتضمن 
الــعــديــد مــن االلــتــزامــات الــجــديــدة على سلطة 
الطيران املصرية؛ أسوة بالبروتوكول السابق 
توقيعه والخاص بعودة الرحالت للعاصمة، 
ــاط  ــ ــردد فـــي األوسـ ــ ــه ســبــق وتــ ــ خــصــوصــًا وأنـ
املــالحــيــة فــي الــبــلــديــن مــعــلــومــات مــنــذ عامن 
تقريبًا، عن رغبة موسكو في إبرام »بروتوكول 
تــكــمــيــلــي« يــتــضــمــن بـــعـــض الـــنـــقـــاط األمــنــيــة 
الــخــاصــة بــمــطــارات الــبــحــر األحـــمـــر تــحــديــدًا.

 
ّ
وسبق وقالت مصادر لـ«العربي الجديد«، إن

الطيران ليس فنيًا وال  النهائي لعودة  القرار 
فالقضية  أيضًا،  سياسي  هو  بل  فقط،  أمنيًا 
األساسية التي تلقي بظاللها على هذا امللف 
هـــي الـــخـــاصـــة بــالــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة في 

حادث سقوط الطائرة الروسية.

فـــي بـــروكـــســـل مـــع فـــولـــكـــوف، كــــان دعــــا إلــيــه 
جميع نظرائه في االتحاد، ليعلن حوالى 12 
وزيرًا باإلضافة إلى ممثلن عن سائر الدول 

في االجتماع، مشاركتهم.
ــرارًا  ــيـــوم قــ وســيــتــخــذ الـــــــوزراء األوربــــيــــون الـ
وتحديد  لعقوبات جديدة،  التحضير  بشأن 
ــانـــات املـــســـتـــهـــدفـــة. وأكــــد  ــيـ ــكـ األشــــخــــاص والـ
ــالـــة »فـــرانـــس  دبـــلـــومـــاســـيـــون عــــديــــدون لـــوكـ
برس«، أن »اتفاقًا سياسيًا )بشأن العقوبات( 
أمر مكتسب )محقق(«. وقال أحدهم إنه سيتّم 

فــي وزارة  إذ كشفت مــصــادر  الــحــالــي.  الشهر 
الــطــيــران املــدنــي املــصــريــة، أن فــريــق التفتيش 
الروسي الذي زار جميع مطارات مصر مطلع 
وأبلغ  إيجابية،  بانطباعات  غــادر  قد  الشهر، 
ــن تــقــديــم تــوصــيــات  املـــســـؤولـــن املـــصـــريـــن عـ
الروسي  الــطــيــران  عــودة  قــرب  إيجابية بشأن 
الــبــحــر األحــمــر، بعد  إلـــى منتجعات  املــبــاشــر 
والفني بمطاري شرم  األمني  الوضع  دراســة 

الشيخ والغردقة تحديدًا.
ونـــظـــرًا لــرغــبــة املــصــريــن فـــي إنـــعـــاش مــجــال 
الـــســـيـــاحـــة املـــتـــضـــرر بـــشـــدة بــســبــب جــائــحــة 
املدني،  الطيران  سلطة  رئيس  أعلن  كــورونــا، 
الرحالت بشكل متعجل »تلقى  عن استئناف 
من  فقط  ليس  اللهجة،  شــديــد  توبيخًا  عليه 
وزيـــــر الـــطـــيـــران، ولـــكـــن أيـــضـــًا مـــن مــســؤولــن 
آخرين أكبر«، بحسب املصادر التي لم تحدد 
هوية هؤالء املسؤولن. وبلغت األزمــة مداها 

كذلك، التوافق على إلزام أملانيا التخلي عن 
العقوبات   

ّ
أن إال   .»2 »نــورد ستريم  مشروع 

األمــيــركــيــة تــبــطــئ وضـــع الــلــمــســات األخــيــرة 
عــلــى أنـــبـــوب الـــغـــاز الــــذي يــمــتــّد عــلــى 1200 
بناءه خمس مجموعات  وتــمــّول  كيلو متر، 
أوروبـــيـــة خـــاصـــة. ويــــرى املــحــلــل الــســيــاســي 
فــي مــجــال الــعــالقــات بــن االتــحــاد األوروبـــي 
وروســيــا، لــدى املجلس األوروبـــي للعالقات 
 اعــتــمــاد 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة، نــيــكــو بــوبــيــســكــو، أن

االتحاد األوروبــي على الغاز الروسي، الذي 
السنوية،  األوروبــيــة  املشتريات  ثلث  يشكل 
ل عائقًا مهمًا أمام تبني نهج أكثر تشددًا 

ّ
يمث

»فرانس  لـ في العالقة مع موسكو. ويضيف 
بــــرس«، أن »واشــنــطــن عــلــى غــــرار الــعــواصــم 
ــزال تــعــتــزم إيـــجـــاد وســائــل  ــ ــة، ال تـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
ــن الــعــالقــات  ــّد األدنــــــى مـ لــلــحــفــاظ عــلــى الـــحـ

اإليجابية مع روسيا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قمة لوكاشينكو ـ بوتين

جديدة وانتهاء »األخوة السالفية«، املشكل 
األساسي لالتحاد السوفييتي السابق.

مركب واحد بقائدين
سوتشي  منتجع  إلــى  لوكاشينكو  ويحضر 
مسلحًا بتراجع حدة االحتجاجات الشعبية 
عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة مطلع 
املــرة املاضية،  املــاضــي، عكس  أغسطس/ آب 
حن هرع إلى روسيا في 14 سبتمبر/ أيلول 
ــادي والــســيــاســي  ــ املـــاضـــي، طــلــبــًا لــلــعــون، املــ
واملـــعـــنـــوي. ويـــأمـــل »األب« بــكــرم »الــقــيــصــر« 
قــرض إضــافــي ال تقل قيمته  للحصول على 

عن ثالثة مليارات دوالر.
عــدم وجود  ويراهن رئيس بيالروسيا على 
بـــديـــل يـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــصـــالـــح مـــوســـكـــو فــي 
مينسك، خاصة أن الكرملن رفض من حيث 
املبدأ االنفتاح على قادة الحراك االحتجاجي، 
ــل مــســاعــيــه  ــغــــرب يــــواصــ ــن أن الــ ــلـــق مــ ــطـ وانـ
والبلدان  »ثـــورات ملونة« في روسيا  إلثــارة 
إلــى  لوكاشينكو  ويــســعــى  مــعــهــا.  املتحالفة 
إقـــنـــاع بـــوتـــن بـــأنـــه اســـتـــطـــاع إطـــفـــاء جـــذوة 
الغرب  مخططات  أفشل  وأنــه  االحتجاجات، 
ــه بـــإعـــادة  ــا يــســمــح لــ ــة األوضــــــــــاع، مــ ــزعـ ــزعـ لـ
مــن دون  بــهــدوء،  الداخلية  األوضــــاع  ترتيب 
على  الحصول  شــرط  زمنية  سقوف  تحديد 

دعم مادي.
لقائه مع  بعد  أعلن  لوكاشينكو  أن  ومعلوم 
بـــوتـــن، خــريــف الـــعـــام املـــاضـــي، أنـــه سينظم 
دستورية،  إصــالحــات  على  شعبيًا  استفتاء 
مبكرة  ورئــاســيــة  برملانية  انتخابات  يتبعه 
ــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــالد.  ــ لــلــخــروج مـــن األزمـ
وحينها بدا واضحًا أن موسكو ضغطت على 
حليفها »الصعب«، على أمل أن تمنع عملية 
اإلصــالحــات الــدســتــوريــة ســقــوط الــنــظــام من 
قبل الشارع. وجددت أكثر من مرة على لسان 

سامر إلياس

يلتقي الرئيس الروسي فالديمير 
بــوتــن مـــع نــظــيــره الــبــيــالروســي 
ألــــكــــســــنــــدر لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو، فــي 
سوتشي الــيــوم اإلثــنــن، فــي قمة ُينتظر أن 
الثنائية  العالقات  طبيعة  نتائجها  تحدد 
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــســـنـــوات املــقــبــلــة عــلــى 
كثير من الصعد، وأهمها موضوع تعميق 
الدولة  مشروع  اتفاقات  وتسريع  التكامل، 

الواحدة املعلق منذ أكثر من 20 سنة.
وفي حن أّجل لوكاشينكو لنحو عام على 
األقـــــل مـــوضـــوع اإلصــــــالح الـــدســـتـــوري في 
الــبــالد، ورفـــض رســـم مخطط لنقل واضــح 
وبرملانية  رئاسية  انتخابات  عبر  للسلطة 
مبكرة، على عكس نصيحة ورغبة موسكو 
السابقة، فإنه يأمل بالحصول على قروض 
ــــالده، اســتــبــقــهــا  إضـــافـــيـــة لـــدعـــم اقـــتـــصـــاد بــ
ببعث رسائل حول وقوف موسكو ومينسك 
لزعزعة  الغربي  االستهداف  دائــرة  في  معًا 

األوضاع الداخلية.
وفــــي املـــقـــابـــل، يـــبـــدو الــكــرمــلــن فـــي مــوقــف 
ــة  ــراوغــ ــع اســــتــــمــــرار مــ ــ ال يـــحـــســـد عـــلـــيـــه، مـ
ــلــــى مـــكـــاســـب  ــو لـــلـــحـــصـــول عــ ــكـ ــنـ ــيـ ــاشـ ــوكـ لـ
ــر، مـــن دون تــقــديــم تــــنــــازالت جــوهــريــة  ــبـ أكـ
عــلــى صعيد دولـــة الـــوحـــدة، وانـــدمـــاج أكبر 
لـــبـــيـــالروســـيـــا فــــي املــــؤســــســــات املـــشـــتـــركـــة، 
ــار الــنــفــط  ــعـــ وإصــــــــــــراره عـــلـــى تـــوحـــيـــد أســـ
ــاز فـــي الـــبـــلـــديـــن، قــبــل أي حـــديـــث عن  ــغــ والــ
زيــادة االندماج في مؤسسات فوق وطنية 
مـــن دون أي انــتــقــاص الســتــقــالل وســيــادة 
بيالروسيا. كما تــزداد مشاعر خيبة األمل 
ــرائـــح كــبــيــرة  مـــن مـــوقـــف الــكــرمــلــن لــــدى شـ
نفوذ  بتراجع  ينذر  مــا  البيالروسين،  مــن 
أوكرانيا  إلــى  بيالروسيا  وتــحــول  روســيــا، 

وزير خارجيتها سيرغي الفروف أنه ال بديل 
عن هذه اإلصالحات لحل األزمة السياسية.

وعلى عكس إرادة موسكو، لجأ لوكاشينكو 
إلى أساليب قديمة استخدمها سابقًا لحسم 
ــي الـــعـــام  ــيـــة ملــصــلــحــتــه فــ ــلـ األوضـــــــــاع الـــداخـ
1996 بعد صراعه مع البرملان والسياسين 
الشعب  ملجلس  اجتماعًا  وعقد  املــعــارضــن. 
فـــي عــمــوم بــيــالروســيــا، جــمــع فــيــه أكــثــر من 
2500 شخصية من أعضاء البرملان والنخب 
الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
املوالية له. وفي خطاب أمام املجلس استمر 

ــــي 11 فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  ألربـــــــع ســـــاعـــــات، فـ
الـــحـــالـــي، تــــراجــــع لــوكــاشــيــنــكــو عــــن مــعــظــم 
وعدل  سابقًا،  ملوسكو  قطعها  التي  الوعود 
يناير/ إلــى  الدستورية  اإلصــالحــات  تاريخ 

ــل تــقــديــر، ولــم  كـــانـــون الــثــانــي 2022 عــلــى أقـ
يحدد موعدًا واضحًا لالنتخابات الرئاسية 
الــبــاب على  يفتح  قــد  مــا  املقبلة،  والبرملانية 
اســتــمــرار حــكــمــه، مــع إصـــالحـــات »ترقيعية 
شـــكـــلـــيـــة« حـــتـــى نـــهـــايـــة فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة 
أثــبــتــت أن  الــســابــقــة  فـــالـــتـــجـــارب  فـــي 2025. 
ــن املـــــراوغـــــة وكــســب  لــوكــاشــيــنــكــو يــجــيــد فــ

للتراجع  املناسبة،  اللحظة  وانتهاز  الوقت، 
عـــن تــعــهــداتــه الــســابــقــة، داخــلــيــًا وخــارجــيــًا. 
وبـــدا واضــحــًا أن أقــصــى مــا يمكن أن يذهب 
إليه لوكاشينكو هو بناء نظام حزبي على 
شاكلة الحزب الشيوعي السوفييتي، يسمح 
ــال مــخــتــلــفــة.  ــكــ ــبــــالد ضـــمـــن أشــ ــه بــحــكــم الــ لــ
املجلس  فــي  لوكاشينكو  تأكيد  الفــتــًا  وكـــان 
أنــــــه فـــــي »مـــــركـــــب واحــــــــد مـــــع بـــــوتـــــن« وأن 
»تظاهرات روسيا تّعد استمرارًا لتظاهرات 
بــيــالروســيــا«، فـــي عـــزف واضــــح عــلــى نغمة 

يكررها الكرملن حول استهداف حلفائه.

مراهنة خطيرة
طرب 

ُ
ت لوكاشينكو  مــقــاربــات  أن  املــؤكــد  مــن 

موسكو، ولكنها من جهة أخرى ال تقلل من 
مخاوفها بشأن مستقبل العالقة بن البلدين، 
ــة  ــروع دولــ ــشــ ــن مــ ــل عـــــدم االنــــتــــهــــاء مــ فــــي ظــ
الوحدة. وتخشى موسكو من أن تقديم قرض 
إضافي يعني موافقة ضمنية على سياسة 
»األب«، الذي سيتلقف اإلشارة إلى أن قضية 
اإلصــــالحــــات الـــدســـتـــوريـــة فـــي بــيــالروســيــا 
لــم تعد ذات أولــويــة بالنسبة لها، مــا يعني 
النظر  صـــرف  حــتــى  أو  تأجيلها،  يمكن  أنـــه 

عنها فــي حـــال تـــوافـــرت الـــظـــروف املــنــاســبــة.
القائم  الحالي  للنظام  الكرملن  ويزيد دعم 
في بيالروسيا من نقمة املعارضن للنظام 
الـــحـــاكـــم مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن 26 عــــامــــًا، والـــــذي 
قادرًا  إمكاناته، ولم يعد  استنفد عمليًا كل 
عـــلـــى االســــتــــمــــرار بـــالـــحـــكـــم عـــلـــى الــطــريــقــة 
ــع زيــــــــادة نـــشـــاط وأعــــــداد  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، مــ
الــراغــبــن بــإنــهــاء الـــدولـــة الــقــمــعــيــة والــحــكــم 
الفردي املطلق، ما ينذر بأنه في حال سقوط 
 فإن العالقة مع موسكو 

ً
لوكاشينكو مستقبال

ســــوف تـــتـــراجـــع، وقــــد تــصــل إلــــى الــقــطــيــعــة.

ــم الـــظـــروف االقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة في  ــ ورغـ
روسيا، فإن موسكو يمكن أن تذهب إلى منح 
بهدف  إضافيًا،  قرضًا  مينسك  فــي  حليفها 
استقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
يضاف إلى أكثر من 120 مليار دوالر قدمها 
الكرملن كمنح وإعفاءات ضريبية وحسوم 
األخيرين.  العقدين  في  الطاقة  أسعار  على 
وفـــي املــقــابــل فـــإن الــكــرمــلــن أمــــام تــســاؤالت 
القرض  يكفي  أن  يمكن  هــل  أهمها  جــديــدة، 
الــجــديــد فـــي مــعــالــجــة مــشــكــالت االقــتــصــاد 
كورونا،  فيروس  بفعل  املنهك  البيالروسي 

واالحتجاجات وخروج رأس املال األجنبي، 
ــادة هــجــرة الــشــبــاب والــعــمــالــة املــاهــرة  ــ وزيــ
ــوام األخــــيــــرة، وتـــوقـــعـــات بــأوضــاع  ــ فـــي األعــ
أصــعــب مــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، وانــتــهــاء 
»شــهــر الــعــســل« الــقــصــيــر مـــع واشــنــطــن في 
ظل إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد 
تـــرامـــب، وتـــوجـــه أوروبـــــا نــحــو فـــرض مــزيــد 
من العقوبات املؤملة. ومؤكد أن الكرملن لم 
الرئيس  إنــقــاذ حليفه  لــم يستطع  أنــه  ينس 
األوكـــــرانـــــي فــيــكــتــور يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش، رغـــم 
تــقــديــم قـــرض بقيمة ثــالثــة مــلــيــارات دوالر 
نهاية 2013، ومنح أسعار تفضيلية للغاز. 
ــا بـــأشـــهـــر فـــــّر يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش إلـــى  ــدهـ ــعـ وبـ
روسيا، وبــدأت مرحلة القطيعة مع صعود 
املــعــارضــن بــاملــطــلــق مــع نــهــج الــتــقــارب مع 

موسكو.
وفي العقدين األخيرين، استطاع لوكاشينكو، 
بـــقـــدرتـــه الــكــبــيــرة عــلــى املــــنــــاورة واملــــراوغــــة، 
ــلـــن«، وإقـــنـــاعـــه بـــأن  ــرمـ ــكـ ــد الـ ــيـ اســـتـــمـــالـــة »سـ
الــرهــان عليه هــو األفــضــل والــوحــيــد لضمان 
الجبهة  على  االستراتيجية  موسكو  مصالح 
الداخلية في  الغربية. لكن تطورات األوضــاع 
بــيــالروســيــا تــجــعــل اســـتـــمـــرار املـــراهـــنـــة عليه 
خطيرة للغاية. ومن املؤكد أن اللقاء لن يخرج 
مــن حيث  السابقة  القمم  عــشــرات  عــن  شكليًا 
طول مدته الزمنية، وموائد الطعام، واستدعاء 
الــــــــوزراء الســتــيــضــاح نـــقـــاط مــــحــــددة، ولــكــنــه 
سيكون حاسمًا في رسم مستقبل العالقة بن 
بلدين يعيشان ظروفًا صعبة، بانتظار »ربيع 
دبلوماسية  الشارع، ومواجهات  في  ساخن« 
ربــمــا تــكــون األصـــعـــب مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن. 
وعـــلـــى عــكــس املـــــرات الــســابــقــة، يـــبـــدو مصير 
لوكاشينكو معلقًا على نتائج هذه القمة، مع 
املــنــاورة بــشــأن دولــة  استنفاده جميع فــرص 
الـــوحـــدة، ومـــخـــاوف بــعــض الــنــخــب الــروســيــة 
من أن مينسك ستخرج عن دائرة نفوذها في 
حــال نجاح الــحــراك املــعــارض فــي بيالروسيا 
السياسي،  املشهد  مــن  لوكاشينكو  وخـــروج 

وقد تتحول إلى أوكرانيا ثانية.

ُوصفت زيارة بوريل إلى موسكو أخيرًا بـ»المهينة« )أوليفر هوسلت/فرانس برس(

تسعى مصر إلنعاش السياحة المتضررة بسبب كورونا )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/أكد لوكاشينكو أنه في مركب واحد مع بوتين )ميخائيل سفيتلوف

مصالح  على  يحافظ  بديل  وجود  عدم  على  لوكاشينكو  ألكسندر  بيالروسيا  رئيس  يراهن 
موسكو في مينسك، وهو مستمر بالمراوغة مع روسيا للحصول على مكاسب أكبر. ويأمل 
ثالثة  عن  قيمته  تقل  ال  إضافي  قرض  على  للحصول  بوتين  فالديمير  »القيصر«  بكرم  »األب« 

مليارات دوالر، من دون تقديم تنازالت جوهرية على صعيد دولة الوحدة، واندماج أكبر لبالده 
في المؤسسات المشتركة. لكن في المقابل، فإن زيادة دعم الكرملين للنظام الحالي القائم 

في بيالروسيا يفاقم نقمة المعارضين للنظام الحاكم منذ أكثر من 26 عامًا
قضية

هل ينجح »األب« 
في استمالة »القيصر«؟

أثبتت التجارب أن 
لوكاشينكو يجيد فن 

المراوغة وكسب الوقت

يسعى لوكاشينكو 
إلقناع بوتين بأنه استطاع 

إطفاء االحتجاجات

األوروبيون سيفّعلون 
نظامهم للعقوبات 

بمجال حقوق اإلنسان

سؤال روسي لمصر 
بشأن اإلعالن المتعجل عن 

استئناف الرحالت

يعقد األوروبيون 
واألميركيون اليوم اإلثنين، 

مشاورات في بروكسل، 
حول ملفات عدة على 
رأسها االستراتيجية حيال 

روسيا، حيث ينتظر فرض 
عقوبات جديدة على 

موسكو

أدى خطأ من قبل رئيس 
سلطة الطيران المدني 

بمصر، حول عودة 
الطيران الروسي للغردقة 
وشرم الشيخ، الرتباك بين 
سلطتي الطيران بالبلدين

تيخانوفسكايا  سفيتالنا  بيالروسيا  في  المعارضة  زعيمة  اعترفت 
لدينا وسيلة  »ليس  إذ  السلطة،  بوجه  الشارع  بخسارة معركة  )الصورة( 
ــام ضد  ــظ ــن لــلــتــصــدي لــعــنــف ال
األسلحة  لديهم  المتظاهرين. 
مقابلة  في  واعتبرت،  والقوة«. 
مع صحيفة »لو تان« السويسرية، 
نشرت أمس األول، أن »العودة إلى 
وقتًا  ستستغرق  الديمقراطية 
لكنها  متوقعًا«.  كان  مما  أطول 
المقابل،  في  المواطنين،  دعت 
الغد«  »لنضاالت  األسس  إنشاء  إلى 

على الرغم من التعب والخوف.

اعتراف بخسارة معركة الشارع

تقرير الحدث

Monday 22 February 2021 Monday 22 February 2021
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فجوة غير قابلة للردم

السويداء 
ضد ترشح 

األسد

تعرضت السويداء 
للتضييق والحصار 

والعقاب الجماعي
السويداء ـ ريان محمد

ال يبدو أن املزاج العام في محافظة 
ــداء جـــنـــوب ســــوريــــة، ذات  ــويــ الــــســ
الـــغـــالـــبـــيـــة الــــــــدرزيــــــــة، مـــــع إعـــــــادة 
انــتــخــاب رئــيــس الــنــظــام بــشــار األســـد، فــي ظل 
ــالــــي بــأن  وجـــــود إحـــســـاس لــــدى غــالــبــيــة األهــ
النظام بات يكيل لهم الحقد بسبب تصديهم 
لـــنـــفـــوذه فـــي املـــحـــافـــظـــة، مـــن خــــال تــصــرفــات 
عــــدة، فــي مــقــدمــتــهــا االحــتــجــاجــات ضـــده بني 
الحني واآلخر، واستنكاف الشبان عن الخدمة 
النظام هذا األمر  العسكرية في قواته. وقابل 
بمختلف أدوات التضييق والحصار والعقاب 
الجماعي وافتعال األحداث األمنية، والنيل من 
رموز املحافظة الدينية في محاولة إلجبارهم 

على الرضوخ، وسط فشله في ذلك إلى اآلن.
من يزور مدينة السويداء اليوم، تصادفه في 
مدخلها الشمالي املعروف بـ »طريق دمشق«، 
العسكرية، الفتات  الشرطة  إلــى دوار  وصــواًل 
تــحــمــل صـــــور األســــــــد، الـــتـــي أضـــيـــفـــت إلــيــهــا 
ــه، وجــمــيــعــهــا مــقــدمــة من  الــعــبــارات املـــؤيـــدة لـ
لــقــوات  الــرديــفــة  الـــوطـــنـــي«،  ــاع  ــدفـ مليشيا »الـ

ــربـــوع،  لــلــنــظــام مــــع شـــيـــخ الـــعـــقـــل يـــوســـف جـ
االنتخابات  عــن  للحديث  املــاضــي،  األســبــوع 
جربوع  أن  إال  األســـد.  لتأييد  املشيخة  وجــر 
أشــار، خــال اللقاء، إلــى أن »الشعب السوري 
وصناديق االقتراع لديهم الكلمة الفصل في 
االنـــتـــخـــابـــات«، داعـــيـــا الــســوريــني إلـــى اإلدالء 
بأصواتهم. إال أنه لم يأت على ذكر األسد أو 

مسألة إعادة انتخابه.
ــال الــنــاشــط أبـــو جــمــال مــعــروف  مــن جــهــتــه، قـ
»الــعــربــي  )اســــم مــســتــعــار( ألســـبـــاب أمــنــيــة، لـــ
السويداء ليسوا  أهالي  إن »غالبية  الجديد«، 
انتخاب األســد، خصوصا مع  راغبني بإعادة 
وصـــولـــه إلـــى مــرحــلــة أصــبــح عـــاجـــزًا بــهــا عن 
تــأمــني أبــســط احــتــيــاجــات املــواطــنــني. واألهـــم 
الفرصة  الــنــظــام يتحني  مــن ذلـــك إدراكـــهـــم أن 
لــيــنــتــقــم مــنــهــم شـــر انـــتـــقـــام. فــاملــجــتــمــع حمى 
خـــال الــســنــوات األخــيــرة نــحــو 40 ألـــف شــاب 
الــعــســكــريــة اإللــزامــيــة  الــخــدمــة  مستنكف عـــن 
النظامية«. وأضاف  القوات  في  واالحتياطية 

»كما ُمنع النظام من اعتقال أي أحد من أبناء 
أو  السياسية  مواقفه  خلفية  على  الــســويــداء، 
وأجبر  بــل  الــخــدمــة،  عــن  واالستنكاف  املدنية 
ــراح  ــان عـــلـــى إطــــــاق ســ ــ ــيـ ــ ــن األحـ ــي كــثــيــر مــ فــ
معتقلني، بالضغط عليه تارة، أو عبر احتجاز 
ضباط وعناصر من قواته األمنية والعسكرية 
تارة أخرى، ألنه ال يمكن التفاهم معه إال بذات 

الطريقة التي يتعامل بها مع السوريني«.
السويداء أخيرًا ظهور كتابات على  وشهدت 
الــــجــــدران مــنــاهــضــة إلعـــــادة انــتــخــاب األســــد، 
وتدعوه لعدم ترشيح نفسه. وكانت املحافظة 
في  املشاركة  عن  غير مسبوق  عزوفا  سجلت 
واإلدارة  )البرملان(  الشعب  انتخابات مجلس 
ــيــــرتــــني. مــــن جــهــتــه رأى، طـــال  املــحــلــيــة األخــ
مــدنــي، وهــو اســم مستعار أيــضــا، فــي حديث 
التي كانت  »الناس  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
تخشى عــدم وجـــود بــديــل لــأســد، الـــذي عمل 
على حصر الخيارات، إما هو وإما التنظيمات 
العام،  مزاجهم  تغير  قد  التكفيرية،  املتشددة 
سهل  بأنه  النظام  يتهمون  أنهم  وخصوصا 
وصـــول تنظيم داعـــش عـــام 2018 إلـــى الــريــف 
الشرقي للمحافظة، ما تسبب بمقتل أكثر من 
250 شخصا، غالبيتهم من املقاتلني املحليني 
الـــذيـــن تـــصـــدوا لــهــجــوم الــتــنــظــيــم وإفـــشـــالـــه. 
ــرات  ــل عـــشـ ــتـ ــا عــــن قـ ــا أنــــــه مــــســــؤول أيــــضــ ــمـ كـ
العام 2015 عبر عمليتي تفجير  املدنيني في 
كذلك  الــبــلــعــوس.  )وحــيــد(  الــشــيــخ  استهدفتا 

ــن بـــدأ حكمه  ــد االبــ فــإنــهــم لـــم يــنــســوا أن األســ
ضحيتها  راح   2000 عـــام  مـــجـــزرة  بــارتــكــابــه 
التي  النظامية  نحو 20 مدنيا على يد قواته 
عــمــدت إلــى قمع احــتــجــاجــات الــســويــداء التي 
انــدلــعــت بعد خــاف بــني األهــالــي والــبــدو في 
املنطقة. ويضاف إلى كل ذلك تاريخ طويل من 
التنموية،  املشاريع  من  والحرمان  التضييق 
بل كانوا حتى زمن ليس بالبعيد محرومني 
من حفر بئر مــاء، ومجبرين على الشرب من 

السدود السطحية امللوثة«.
أمــــــا زيـــــــــاد، الــــــــذي أخــــفــــى كـــنـــيـــتـــه خــــوفــــا مــن 
املــاحــقــة األمــنــيــة، فــقــد أشــــار، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »الــنــظــام عمل في 
الــســنــوات األخـــيـــرة عــلــى تــعــمــيــق الـــشـــرخ بني 
أهـــل الــســويــداء وبــاقــي املــواطــنــني الــســوريــني، 
أمنية،  بطاقات  تحمل  عصابات  تجنيد  عبر 
ممنوحة  أمنية  بلوحات  سيارات  وتستخدم 
اللواء  العسكرية  املخابرات  رئيس شعبة  من 
كفاح امللحم بشكل مباشر، يقومون بارتكاب 
ــلـــب فـــديـــة بــحــق  أعــــمــــال خـــطـــف وتـــعـــذيـــب وطـ
سوريني من مختلف املناطق، لتشويه سمعة 
السوريني،  وبــني  بينهم  والتفريق  الــســويــداء 
ــر الــــذي يــــؤدي إلـــى عــزلــهــم، والــســمــاح له  األمــ
بــاالســتــفــراد بــهــم«. وأوضـــح أن »كــل ذلــك بات 
يعيه أبناء املحافظة، وبالتالي أصبح بينهم 
وبني النظام ورأســه األســد، قطيعة وفجوة ال 

يمكن ردمها«.
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بشار األسد لمرحلة لم 
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لعدم الترشح

يتحين النظام الفرصة لالنتقام من أهالي السويداء )أنور عمرو/فرانس برس(

النظام، وذلــك عقب تعيني وافــي زيــاد السعد 
قـــائـــدًا لــلــمــلــيــشــيــا فـــي الـــســـويـــداء قــبــل بضعة 
ــر عــــقــــارات سيئ  ــاجـ ــو مــتــعــهــد وتـ ــر، وهــ ــهـ أشـ
الصيت. لكن في الفترة األخيرة، خسر النظام 
الــعــديــد مـــن تــلــك الـــصـــور، بــعــد تــمــزيــقــهــا من 
قــبــل غــاضــبــني، جــــراء تــعــرض الــشــيــخ حكمت 
الــــهــــجــــري، أحـــــد شـــيـــوخ الـــعـــقـــل لـــــدى طــائــفــة 
املـــوحـــديـــن الــــــدروز فـــي ســـوريـــة، لــإهــانــة من 
قبل رئــيــس فــرع األمـــن العسكري فــي املنطقة 
رفض  أن  بعد  العلي،  لــؤي  العميد  الجنوبية 
األخير إطــاق ســراح أحد أبناء السويداء، ما 
الطائفة  أبــنــاء  مــن  املــئــات  فــي تجمهر  تسبب 
فــي دارة الــهــجــري مــطــالــبــني بــاعــتــذار رسمي 
من أعلى مستويات النظام. وقد تلقى األخير 
ــن الــعــلــي  ــن االعـــــــتـــــــذارات، بــــــدأت مــ الـــعـــديـــد مــ
ورئــيــس شعبة املــخــابــرات الــعــســكــريــة الــلــواء 
كــفــاح املــلــحــم، إضـــافـــة إلــــى الـــقـــيـــادة املــركــزيــة 
لـــحـــزب »الـــبـــعـــث« الـــحـــاكـــم، ونــهــايــة بــاتــصــال 
ــد. يــشــار إلـــى أن الــهــجــري  ــ شــخــصــي مـــن األسـ
يعتبر من املقربني من النظام، وله العديد من 

االمتيازات والتسهيات ألعماله.
املــقــررة منتصف  االنــتــخــابــات  وفيما يخص 
الــعــالــم الــحــالــي، كــانــت أولـــى الصفعات التي 
ــا الــــنــــظــــام، هـــــي فـــشـــل رئــــيــــس حـــزب  ــاهـ ــقـ ــلـ تـ
»الشعب« نواف امللحم، أحد أدوات التسويق 
العشائرية إلعــادة انتخاب األســد، في زيــارة 
لـــه الــشــهــر املـــاضـــي ملــشــايــخ عــقــل املــوحــديــن 
الـــــــــــــدروز، ملــــحــــاولــــة كــــســــب تــــأيــــيــــد الــــوجــــوه 
العائلية واملرجعيات الدينية لدعم األسد في 
االنــتــخــابــات. إال أن الصمت كــان جــوابــا على 
طرحه، فعاد دون أن يحمل أي موقف تأييد. 
فـــي املــقــابــل، زادت الــضــغــوط عــلــى املــشــايــخ، 
الــقــيــادات املجتمعية.  أبـــرز  الــذيــن يــعــتــبــرون 
وبرز ذلك خال لقاء إلحدى الصحف التابعة 
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ميزانية موحدة في ليبيا
طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية،  الوفاق  حكومة  في  املالية  وزارة  أعلنت 
عـــن اعـــتـــمـــاد الــلــجــنــة الــفــنــيــة املـــشـــتـــركـــة، املــؤلــفــة 
ــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  ــن مـــســـؤولـــني مــالــيــني مـ مـ

والحكومة املوازية شرق الباد، للميزانية العامة املوحدة.
وأشــار بيان الـــوزارة، إلــى أن قــرار اعتماد امليزانية املوحدة 
ــر املــالــيــة فـــي حــكــومــة الــــوفــــاق، فــرج  ــ ــاء خــــال زيـــــارة وزيـ جــ
بومطاري، ونائب رئيس املجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، 
»اعــتــمــاد نــتــائــج أعـــمـــال الــلــجــنــة املــالــيــة  مــديــنــة الــبــيــضــاء لـــ

املوحدة ووضع آليات تنفيذها«. 
وأضاف البيان، الذي صدر مساء أول من أمس، أن بومطاري 
ومعيتيق التقيا رئيس مجلس النواب املجتمع في طبرق، 
»استكمال  عقيلة صالح، في إطار زيارتهما للشرق الليبي لــ
ا بشأن إعداد تصور مليزانية عامة 

ً
التوافقات التي أقرت سابق

موحدة«.  وحول بنود امليزانية، أوضح البيان أن امليزانية 
»تــهــدف بــشــكــل أســاســي إلـــى مــعــالــجــة عـــدد مــن املختنقات 
الجديدة  اإلفــراجــات  استكمال  في  واملتمثلة  القائمة حالًيا، 

واحتياجات  املــالــيــة،  والــتــســويــات  الــدولــة،  موظفي  ملرتبات 
قطاع الصحة ومجابهة وباء كورونا، ودعم قطاعي النفط 
والــكــهــربــاء، وغــيــرهــا مــن الــنــفــقــات ذات الــعــاقــة بالخدمات 
أن خطوة  تأكيده  بومطاري،  عن  البيان  ونقل  األســاســيــة«. 
توحيد امليزانية تأتي تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة، كما 
تسهم في تسهيل املهام املناطة بحكومة الوحدة الوطنية.  
وكــان معيتيق قد أعلن، في وقــت سابق أمــس السبت، عبر 
تــغــريــدة على حــســابــه، وصــولــه رفــقــة بــومــطــاري إلــى مدينة 
البيضاء، شرق الباد، للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، 

وإنهاء حالة االنقسام املالي للدولة. 
الثامن من  إلــى ليبيا قد أعلنت، في  البعثة األممية  وكانت 
فــبــرايــر /شــبــاط الـــجـــاري، عــن اتــفــاق األطــــراف الليبية على 
»ميزانية موحدة لشهرين إلتاحة املجال للسلطة التنفيذية 
ا التخاذ قرار بشأن امليزانية الكاملة 

ً
املوحدة املشكلة حديث

لــلــعــام 2021«، مــشــيــرة إلـــى أن الــخــطــوة ســيــكــون لــهــا تأثير 
إيجابي على توحيد املؤسسات االقتصادية في الباد. 

وتعتمد ليبيا على أكثر من 95 في املائة من إيراداتها على 
برميل  مليون   1.3 ليبلغ  اإلنــتــاج  وانتعش  النفط.  عــائــدات 

يومًيا في ديسمبر/كانون األول املاضي، أي عشرة أضعاف 
مــا كــان عليه فــي الــربــع الثالث مــن عــام 2020. لكنه ظــل أقل 
مــن 1.6 مــلــيــون بــرمــيــل كــمــا كـــان قــبــل عــشــر ســنــوات، حسب 
بيانات رسمية. وأحيت املصالحة آمال الليبيني في إنعاش 
اقتصاد الباد الذي كان من أكثر اقتصادات املنطقة ازدهاًرا، 
الــذهــب األســـود. وشهدت  إنــتــاج  انتعاش  وال سيما بفضل 
إذ  الحكومة،  التحسن عقب توحيد  املالية بعض  األوضــاع 
رفع العديد من البنوك التجارية في مختلف املدن الليبية، 
السيولة في  الشهري، في ظل توافر  النقدي  سقف السحب 
اآلونـــة األخــيــرة. وتــراجــعــت ظــاهــرة الطوابير الطويلة أمــام 
مقاّر فروع البنوك، بسبب اإلعانات املتوالية لفروع البنوك 
عن توافر السيولة وزيادة سقف السحب الشهري في بعض 

البنوك إلى 10 آالف دينار ليبي. 
الودائع أحد أهم  البنك املركزي أن  وفي بيانات سابقة أكد 
تشكل  إذ  التجارية،  البنوك  لــدى  النقدية  السيولة  مــصــادر 
البنوك«، لكن  »نسبة قد تتجاوز 80% من إجمالي خصوم 
بسبب تردي الوضع األمني وانعدام الثقة أحجم عدد كبير 

من الزبائن عن اإليداع.

لندن ـ العربي الجديد

ذكرت وكالة بلومبيرغ األميركية أن خافات تطفو 
السعودية وروسيا بشأن خفض  السطح بني  على 
إنتاج النفط في الفترة املقبلة، بينما تقود الدولتان 
اتــفــاقــيــة لــخــفــض اإلنـــتـــاج عــبــر مــا يــعــرف بتحالف 
ــدول األعـــضـــاء فــي منظمة  ــك+«، الـــذي يــضــم الــ ــ »أوبــ
البلدان املنتجة للبترول وكبار املنتجني من خارج 

املنظمة، على رأسهم موسكو.
وقالت بلومبيرغ، أمس األحــد، إن السعودية تحث 
ــي »الــحــذر 

ّ
ــــك+« عــلــى تــوخ الــــدول األعــضــاء فــي »أوبـ

الــشــديــد« بــشــأن زيــــادة اإلمـــــــدادات، عــلــى الــرغــم من 
ارتفاع األسعار إلى أعلى مستوى لها في عام واحد، 

خال األيام املاضية.
وقال مندوبون في أوبك، وفق الوكالة األميركية، إن 
اململكة أشارت في جلسات خاصة إلى أنها تفضل 
بشكل  اإلنــتــاج  استقرار  على  املجموعة  تحافظ  أن 
ــام، بينما تشير مــوســكــو إلـــى أنــهــا ال تـــزال تريد  عـ

املضي قدما في زيادة املعروض بشكل تدريجي.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، 
الــجــاري، إن »السوق  قد قــال، في 14 فبراير/شباط 
ــرورة الـــبـــدء بــزيــادة  ــ ــارة إلـــى ضـ ــ مـــتـــوازنـــة«، فـــي إشـ

اإلنتاج عبر تخفيف حجم خفض اإلنتاج الحالي.
ويــعــقــد تــحــالــف »أوبـــــــك+« اجــتــمــاعــه الـــقـــادم فـــي 4 
مــارس/آذار املقبل، التخاذ قرار بشأن حجم خفض 
الــبــالــغ 7.2 مــايــني برميل يوميا،  الــحــالــي  اإلنــتــاج 
خــــال الـــشـــهـــور املــقــبــلــة. وبــشــكــل طـــوعـــي، أضــافــت 
السعودية خفضا في إنتاجها بمقدار مليون برميل 
يوميا، بدأت تنفيذه مطلع الشهر الجاري، وينتهي 
في 31 مارس/آذار املقبل، وهو ما يعد بمثابة ورقة 

في يد السعودية خال املفاوضات.
وبينما أشـــار وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي األمــيــر عبد 
العزيز بــن سلمان، أخــيــرًا، إلــى أن موقف بــاده قد 

ال يحظى بشعبية، فإنه حــذر زمــاءه املنتجني من 
لعب، 

ُ
الــتــراخــي قــائــا: »مــبــاراة كــرة الــقــدم مــا زالــت ت

ومن السابق ألوانه إعان أي انتصار على الفيروس 
)كــورونــا(«. وفــي ختام تعامات األسبوع املاضي، 
أغــلــقــت عـــقـــود خــــام بـــرنـــت ألقـــــرب اســتــحــقــاق عند 
أعلى مستوى منذ  للبرميل، مسجلة  62.72 دوالرا 
اإلنتاج  خفض  ويعد   .2019 األول  ديسمبر/كانون 
تضحية اقــتــصــاديــة لــعــديــد املــنــتــجــني مــثــل الــعــراق 
ونيجيريا، مع تراجع الصادرات وتراجع مداخيلها، 
على الرغم من أن الخفض أسفر عن نتائج إيجابية 

على سعر البرميل.

خالف جديد بين روسيا والسعودية حول خفض إنتاج النفط

الكهرباء 
تعود إلى 

تكساس
مـــن  اآلالف  يــــســــتــــعــــيــــد 
ســــكــــان واليـــــــة تــكــســاس 
األمــيــركــيــة مــيــاه الــشــرب 
ــكــــهــــربــــاء تـــدريـــجـــيـــا،  والــ
إثر موجة صقيع قطبي 
ــــت 

ّ
ــل ــة شــ ــوقــ ــبــ ــســ ــر مــ ــ ــيـ ــ غـ

ــة املــعــتــادة  أليـــــام الــــواليــ
عـــــلـــــى مــــــــوجــــــــات الــــحــــر 
الــثــلــوج، والتي  أكثر مــن 
تــعــد أيــضــا مــركــز إنــتــاج 

الطاقة في أميركا.
ألــف  نــحــو 60  يـــــزال  وال 
مــنــزل بــا كــهــربــاء حتى 
ــــق  ــســــــاء الـــــســـــبـــــت، وفـ مــــ
ــع »بـــــاورســـــتـــــورج.  ــوقــ مــ
يــــــــــــــوإس«، بـــيـــنـــمـــا كــــان 
ــقــــا  املــــــــوقــــــــع أفــــــــــــاد ســــابــ
بــانــقــطــاع الــكــهــربــاء عن 

نحو 200 ألف منزل.
واجــــــــــتــــــــــاحــــــــــت مــــــوجــــــة 
ووســط  جنوب  الصقيع 
ــدة،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــواليـــــــــــات املــ
األســـــــــــبـــــــــــوع املــــــــاضــــــــي، 
لـــكـــن الــــــحــــــرارة عــــــاودت 
االرتـــــــــــــفـــــــــــــاع، الـــــســـــبـــــت، 
وشــــــــــــهــــــــــــدت مـــــديـــــنـــــتـــــا 
هـــــــيـــــــوســـــــن وأوســــــــــــــن 
ــراوح  ــ درجـــــــات حـــــــرارة تـ
ــة مــئــويــة، وفــق  ــ 15 درجـ

فرانس برس.
وتــســبــب تــعــطــل الــكــثــيــر 
مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة في 
ــكـــســـاس، خـــــال األيـــــام  تـ
ــــي إحـــــــداث  املـــــاضـــــيـــــة، فــ
ارتـــــــــبـــــــــاك فـــــــي قــــطــــاعــــي 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز، حــيــث 
تـــــراجـــــع إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط 
الــخــام بــمــقــدار 4 مايني 

برميل يوميا.

ارتفاع اإلنتاج الصناعي القطري
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي القطري على 
بنسبة  الماضي  األول  كانون  ديسمبر/  في  شهري  أساس 
أساس  على  تراجع  فيما  نقطة،   100.7 مسجال   ،%10.5
جهاز  عن  الصادر  المؤشر  ويعكس   .%5.7 بنسبة  سنوي 
القطاعات  نمو  تفاصيل  القطري  واإلحصاء  التخطيط 
االقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين الذي يمثل 
التحويلية  والصناعات  المؤشر،  إجمالي  من   %83.6 نحو 
15.2%، والكهرباء 0.7% وإنتاج وتحلية الماء بنسبة %0.5. 
ارتفاع  إلى  األحد،  أمس  بيان،  في  التخطيط  جهاز  وأشار 
 ،%12 بنسبة  شهري  أساس  على  التعدين  قطاع  مؤشر 
استخراج  مجموعة  في  المنتجة  الكميات  ارتفاع  نتيجة 
النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما انخفض 

الصناعة  قطاع  وسجل   .%6.3 بنحو  سنوي  أساس  على 
انخفض  فيما   ،%4.4 بنسبة  شهريا  ارتفاعًا  التحويلية، 

مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون األول 2019 بنسبة %2.8.

تنسيق اإلغالق التجاري في األردن
اجتماع،  خالل  األردن  تجارة  لغرفة  العامة  الهيئة  دعت 
للتشاور  الحكومة  »زوم«،  تقنية  عبر  األحد،  أمس 
قرارات  أية  في  الخاص  القطاع  ممثلي  مع  والتنسيق 
ألثرها  الحظر،  ساعات  أو  اإلغالقات  بخصوص  تصدر 
السلبي على مختلف القطاعات التجارية. وأشارت الغرفة، 
مواصلة  ضرورة  إلى  »بترا«  األردنية  األنباء  وكالة  وفق 
من  الصحية  والوقاية  السالمة  بمعايير  بااللتزام  التشدد 
المواطنين، والتزام القطاعات التجارية باإلجراءات الرقابية، 

والعمل  الحكومية،  والمخالفات  الغرامات  يجنبها  ما 
على نشر التوعية للقطاعات المنتسبة للغرف التجارية.

محطات لوقود الهيدروجين في الصين
تخطط شركة البترول والكيماويات الصينية )سينوبك( لبناء 
الهيدروجين  بوقود  السيارات  لتزود  ألف محطة  حوالي 
النظيفة  الطاقة  لتعزيز  المقبلة  الخمس  السنوات  في 
في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وبحلول نهاية عام 2020، 
قامت شركة سينوبك المحدودة للتسويق، وهي شركة 
تابعة لشركة سينوبك، ببناء 27 مشروعا تجريبيا لمحطات 
بالبالد،  مناطق  عدة  في  الهيدروجين  بوقود  التزود 
وفق ما نقلت وكالة شينخوا، أمس األحد، عن صحيفة 

تشاينا سيكيوريتيز جورنال.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

كما توقعت قبل شهور، فقد 
أقدمت الحكومة السودانية أمس 
على تعويم الجنيه، وهو ما أدى 

إلى حدوث تهاٍو في قيمته بلغت 
نسبته 582%، وهو خفض حاد 

مقارنة بنتائج قرارات التعويم التي 
جرت في دول أخرى مثل مصر 

ولبنان واملغرب والجزائر والعراق، 
ربما تجربة سورية هي االستثناء.

القرار، الذي كان متوقعًا على 
نطاق واسع، أدى إلى حدوث تراجع 
سريع في قيمة الجنيه املتداول في 

السوق الرسمي ليصل إلى 375 
جنيهًا للدوالر، مقابل 55 جنيهًا، 
وهو سعر قريب من سعر السوق 

السوداء.
الحكومة بررت الخطوة بأنها 

تهدف إلى توحيد أسعار الصرف 
الرسمية واملوازية، لكن ما لم 

تقله الحكومة: ماذا عن الخطوة 
املقبلة؟ ماذا عن خطتها للتعامل 

مع القفزات املتوقعة في أسعار 
السلع والخدمات، بما فيها 

السلع الغذائية بسبب التهاوي 
في قيمة العملة؟ هل يتوافر لدى 
الحكومة رصيد كاٍف من النقد 
األجنبي للدفاع عن الجنيه في 

مواجهة مضاربات محتملة 
وقوية من قبل تجار العملة؟ هل 
حصلت الحكومة على وعود من 
املؤسسات الدولية مثل صندوق 

النقد والبنك الدوليني بمنحها 
قروضًا سريعة يمكن من خاللها 
تدبير احتياجات الواردات، خاصة 

من األغذية واألدوية والوقود 
والسلع الوسيطة واملواد الخام؟ 
هل لدى الحكومة برامج لحماية 

الطبقات الفقيرة واملتوسطة 
املتضررة من قرار التعويم؟ ماذا 
عن برامج الحماية االجتماعية؟ 
أم أن قرار التعويم سيفتح الباب 

على مصراعيه أمام الحكومة 
النتهاج سياسات تقشفية 

عنيفة بحق املواطن، تصاحبها 
زيادات قياسية في أسعار السلع 

والخدمات مثل رغيف الخبز 
والسلع التموينية واملياه والكهرباء 

والغاز واملواصالت واالتصاالت 
والتعليم والصحة، وزيادة 

الضرائب، وفرض عشرات من 
الرسوم الجديدة، وتجميد الرواتب، 

وربما خفضها، وتقليص عدد 
موظفي الدولة، وبيع الشركات 

العامة، والتنازل عن أصول 
الدولة، والتوسع في سياسة بيع 

األراضي؟
مشكلة الحكومة السودانية أنها ال 
تملك حاليًا أدوات وإمكانات مادية 

للدفاع عن قرار التعويم وإعادة 
االستقرار لألسواق املضطربة 

وطمأنة املواطن، وما لم تحصل 
على قروض سريعة، سواء من 

املؤسسات الدولية أو مانحني 
خليجيني، فإن التهاوي في قيمة 

العملة سيتواصل، وبالتالي 
ستقدم الحكومة على تعويم 

آخر للعملة، وهنا تدخل األسواق 
واملواطن في دوامة ال نهاية لها من 
األزمات املعيشية وقفزات األسعار، 

خاصة أن معدل التضخم وصل 
بالفعل إلى معدالت قياسية هي 
األعلى في العالم، حيث تجاوزت 

304.22% في يناير/ كانون الثاني 
2021، مقارنة بـ269.33% لشهر 

ديسمبر/ كانون األول 2020.

السودان نحو 
دوامة ال تنتهي

Monday 22 February 2021
االثنين 22 فبراير/ شباط 2021 م  10  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2366  السنة السابعة
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القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أن تهدأ أزمــة »قــانــون البناء« 
فــي مــصــر، الـــذي أثـــار احتجاجات 
شعبية واســعــة قبل شــهــور، بــدأت 
أخرى تطفو على السطح خالل األيام املاضية، 
ـــ »صــحــة  ــراف الــحــكــومــي بـ ــتــ ــاء االعــ ــغـ عــقــب إلـ
التوقيع« الصادر من املحاكم القضائية على 
الـــوحـــدات السكنية وغــيــرهــا، وإلــــزام املــواطــن 
الشهر  الــوحــدات في  بضرورة توثيق ماليني 
الــعــقــاري )جــهــة حــكــومــيــة مــنــوط بــهــا توثيق 
الـــعـــقـــارات(، وهـــو مـــا يــكــلــف املــواطــنــني أعــبــاء 
ووفق  التوثيق.  أسعار  الرتــفــاع  كبيرة  مالية 
مصادر رسمية فإنه من املقرر أن يطبق القرار 
املقبل، وفقًا  آذار  مـــارس/   6 مــن  بـــدءًا  الجديد 
لتعديالت قانون الشهر العقاري الجديد، على 
السنوات  اإللــغــاء ليس على  أن يكون تطبيق 
الــقــادمــة فــقــط، بـــل وصـــل إلـــى عـــدم االعـــتـــراف 
بما تم به خــالل السنوات املاضية من صحة 
األزمــة حالة من  تلك  توقيع وغيرها. أحدثت 
البلبلة وسط الشارع املصري، خاصة من قام 
بعمل »صحة توقيع« من املواطنني باملحاكم 
املــصــريــة خــالل الــســنــوات املــاضــيــة، كــنــوع من 
تــوثــيــق الـــوحـــدة الــســكــنــيــة الــخــاصــة بــهــم من 
ــدات وخــاصــة  املـــشـــتـــري، إذ إن مـــاليـــني الــــوحــ
باملناطق العشوائية لن يستطيع مالكها دفع 
مــبــالــغ الــتــوثــيــق فــي الــشــهــر الــعــقــاري، ويــأتــي 

الجزائر ـ حمزة كحال

الــتــمــور فــي الــجــزائــر ضغطا  يــعــيــش منتجو 
كـــبـــيـــرا بـــعـــدمـــا تــــحــــول مـــحـــصـــول الـــتـــمـــر فــي 
ــنــــوب  ــات الـــــصـــــحـــــراويـــــة فــــــي الــــجــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ املـ
الجزائري من نعمة إلى نقمة، تؤرقهم، بسبب 
غــلــق األجــــواء الــجــويــة فــي الــجــزائــر واالتــحــاد 
ــــي عــلــى الـــســـواء، مــا زاد مــن مــخــاوف  األوروبــ
ضــيــاع »الــغــلــة« وســط عجزهم عــن تسويقها 
بعد انتهاء موسم جني التمور شهر يناير/

عّمان ـ زيد الدبيسية

»العربي الجديد« أن توجيه  أكد مراقبون لـ
املــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي لـــدائـــرة املــخــابــرات 
ــــن الــــــدور  الــــعــــامــــة األردنــــــيــــــة بـــالـــتـــخـــلـــي عـ
الـــذي قــامــت بــه لسنوات طويلة فــي مجال 
االقــتــصــاد واالســتــثــمــار والــرقــابــة ملصلحة 
ــــاص، يـــأتـــي  ــــصـ ــتـ ــ ــة االخـ ــبـ ــاحـ الــــجــــهــــات صـ
فـــي تــوقــيــت مــهــم لــلــغــايــة يــتــطــلــب تمكني 
ــعــنــى بــتــطــويــر أركــــان 

ُ
املـــؤســـســـات الـــتـــي ت

االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــدعــيــمــهــا وتــعــزيــز 
ــابــــة ومـــالحـــقـــة الـــفـــاســـديـــن  عـــمـــلـــيـــات الــــرقــ

وحماية املال العام.
ــــق خـــبـــراء، فــــإن األردن يــمــتــلــك حــالــيــًا  ووفـ
مؤسسات قادرة على النهوض االقتصادي 
ــظــــروف املــنــاســبــة،  ــرت لــهــا الــ ــوافــ إذا مـــا تــ
وكــذلــك مــحــاربــة الــفــســاد وتــعــزيــز الــرقــابــة 
الــرســمــي بشكل  واألداء  الـــعـــام  املــــال  عــلــى 
عـــام، إضــافــة إلـــى تــعــزيــز بيئة االســتــثــمــار 

واستقطاب املستثمرين.
وقال الخبير االقتصادي، حسام عايش، إن 
املخابرات  مدير  إلــى  املوجهة  امللك  رسالة 
العامة تعكس أهمية تعزيز دور املؤسسات 
كـــافـــة، وقـــيـــام كـــل مــنــهــا بــاالخــتــصــاصــات 
ــع  ــر الــــوضــ ــويــ ــطــ ــــي ســـبـــيـــل تــ ــة فــ ــوبــ ــلــ ــطــ املــ

االقـــتـــصـــادي وزيـــــادة مـــعـــدالت االســتــثــمــار 
ــالـــة  ــبـــطـ والــــتــــصــــدي ملـــشـــكـــلـــتـــي الـــفـــقـــر والـ
وتخفيض حــجــم املــديــونــيــة الــتــي شــارفــت 

على تجاوز الناتج املحلي اإلجمالي.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــاف عــايــش لـــ ــ وأضـ
أّدت دورًا مهمًا  الــعــامــة  املــخــابــرات  دائـــرة 
ــوات املــــاضــــيــــة فـــــي املــــجــــاالت  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــة  ــابـ ــة والـــرقـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االقـــتـــصـــاديـــة واالسـ
املــال العام ومالحقة الفاسدين، وقد  على 
أمكن إنشاء وتعزيز دور الجهات املناطة 
مثل  والرقابية  االقتصادية  القضايا  بها 
ديوان املحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة 
الــفــســاد وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى الــعــديــد من 
الــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة 

بامللف االقتصادي.
ــه الـــثـــانـــي، رســـالـــة  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ ووجــــــه املـ
ــاء املـــاضـــي إلــــى مـــديـــر املــخــابــرات  ــعــ األربــ
العامة اللواء أحمد حسني، قال فيها: »لقد 
تعرض األردن خالل مسيرة اإلنجاز الذي 
للدولة ملخاطر  األولــى  املئوية  تحقق في 
جّمة ولم تكن بعض مؤسساتنا صاحبة 
االختصاص األصيل تمتلك الوسائل وال 
األدوات وال اإلمكانات في بعض األحيان 
الــتــي تمّكنها مــن الــتــعــامــل مــع مــثــل تلك 
التي  االستثنائية  والــتــحــديــات  املــخــاطــر 

خـــاص خــالل  بــشــكــل  بمنطقتنا  عــصــفــت 
آثارها  والتي أصابت  املاضية  املائة عام 
وطــنــنــا الــعــزيــز، مــثــل الـــحـــروب املــتــوالــيــة 
والهجرات القسرية التي واكبتها باتجاه 

وطننا«.
وأكــــد أن األردن أنــجــز الــكــثــيــر مــن أســبــاب 
االختصاص  صاحبة  ملؤسساته  التمكني 
الـــتـــشـــريـــعـــي األصـــــيـــــل فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاديــــة واالسـ ــتــــصــ ــا االقــ ــايـ ــقـــضـ الـ
 الـــقـــضـــايـــا املــرتــبــطــة 

ً
والــــرقــــابــــة، وخــــاصــــة

االستثمار وسالسته  بالتثبت من سالمة 
وشـــرعـــيـــة مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل واســتــكــمــال 
بــنــاء مــؤســســات تــرســخ الــنــزاهــة وتــحــارب 
الفساد وإنجاز عملية تطوير للمؤسسات 
الــرقــابــيــة املــنــصــوص عليها فــي الــدســتــور 
ــل ديـــــــوان  ــثــ ــات مــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــن الــ ــ ــره مــ ــ ــيــ ــ وغــ
 عـــن تــطــويــر املــنــظــومــة 

ً
املـــحـــاســـبـــة، فـــضـــال

املؤسسات  هــذه  على  ويتعني  القضائية، 
والجهات أن تتصدى فورًا الختصاصاتها 
الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة األصــيــلــة حتى 
العبء  العامة من  املخابرات  دائــرة  تتحرر 
الكبير الــذي نهضت بــه فــي هــذه املجاالت 
الخارجة عن اختصاصاتها لسد الثغرات.

ويــعــانــي االقــتــصــاد األردنــــي مــن تحديات 
ارتفاع البطالة التي بلغت 23.9% في الربع 

املاضي، وزيــادة معدالت  العام  الثالث من 
الــفــقــر املــتــوقــع أن يـــواصـــل ارتــفــاعــه خــالل 
االنــحــدار  بسبب  املقبلة  القليلة  الــســنــوات 
الــكــبــيــر فـــي مــســتــويــات املــعــيــشــة وارتـــفـــاع 

األسعار وتداعيات جائحة كورونا.
ومــــن املـــرتـــقـــب أن تــســجــل املــــوازنــــة لــلــعــام 
الــحــالــي عــجــزًا بــقــيــمــة 2.05 مــلــيــار ديــنــار 
)2.89 مليار دوالر( بعد املنح، وأن الهدف 
الــرئــيــســي لــلــمــوازنــة الــبــالــغــة 9.9 مــلــيــارات 
صــيــانــة  هــــو  دوالر(،  ــلـــيـــار  مـ  14( ديــــنــــار 
االســتــقــرار املــــال، وفــقــًا لــتــصــريــحــات وزيــر 

املالية محمد العسعس.
البرملان  النائب في  قال  السياق،  وفي هذا 
»الـــعـــربـــي  األردنــــــــــــي، مــــوســــى هـــنـــطـــش، لــــ
ــيـــة تــتــطــلــب  ــالـ ــديــــد« إن املـــرحـــلـــة الـــحـ الــــجــ
جـــهـــدًا اســتــثــنــائــيــًا مـــن مــؤســســات الـــدولـــة 
املــخــتــلــفــة، ســــواء الــحــكــومــة أو الــبــرملــان أو 
القطاع الخاص لوقف حالة التراجع التي 
يــعــانــي مــنــهــا االقـــتـــصـــاد األردنـــــــي والــتــي 
واألمــن  السلم  على  مخاطر  عنها  سينجم 
االجــتــمــاعــي، وال ســيــمــا مــع ارتـــفـــاع أعـــداد 
في  الكبيرة  والزيادة  العمل  املتعطلني من 
نسبة الــفــقــر الــتــي تــوقــع الــبــنــك الــدولــي أن 
تــرتــفــع 11% عــن املــســتــوى املــعــلــن مــن قبل 

الحكومة سابقًا والبالغ %15.7.

ذلك في الوقت الذي يؤيد فيه آخــرون توثيق 
وحــداتــهــم السكنية. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
عــمــلــيــة صـــحـــة الـــتـــوقـــيـــع بـــاملـــحـــاكـــم املــصــريــة 
جنية  ألـــف  بــني  مــا  القليلة  بتكلفتها  تتميز 
و1500 جنيه بأتعاب املحامي )الدوالر = 15.6 
اتها البسيطة، أما   على إجراء

ً
جنيهًا(، فضال

تكلفته  فتصل  الــعــقــاري  الشهر  فــي  التوثيق 
ــا بــــني 15 إلـــــى 20 ألـــــف جــنــيــه حــســب  إلـــــى مــ
مساحة الوحدة السكنية، وتزيد عن 100 ألف 
الــعــديــد من  جنيه فــي حــالــة توثيق مبنى بــه 

الوحدات السكنية.

التطبيق بعد أسبوعين
وفي خطوة استفزت رجل الشارع قال رئيس 
قــطــاع مــصــلــحــة الــشــهــر الــعــقــاري والــتــوثــيــق، 
جمال ياقوت، إنــه لن يتم االعــتــراف بــأي عقد 
غــيــر مــســجــل بــالــشــهــر الــعــقــاري نــهــائــيــا، وإن 
الــحــكــم الــقــضــائــي بــهــذا الــشــأن يصبح واجــب 
القيد إذا لم يتم الطعن عليه في املدة املحددة، 
مــشــيــرا إلـــى أن دور الــشــهــر الــعــقــاري يقتصر 
عــلــى بــحــث املــلــكــيــة فــقــط وتــنــفــيــذ تــعــديــالت 
القانون الجديد سيبدأ 6 مارس/ آذار املقبل. 
ــة عـــلـــى إحــــدى  ــلـ ــداخـ ــاقــــوت خـــــالل مـ ــع يــ ــابــ وتــ
الفضائيات، أول من أمس: وزارة العدل وجهت 

كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي. وحــســب عــامــلــني في 
مجال إنتاج التمور، فإن محصول هذه السنة 
سيتعدى عتبة مليون طن ألول مــرة منذ 12 
أكثر  بــني  الحالية مــن  السنة  مــا يجعل  ســنــة، 
السنوات إنتاجا، بعد تسجيل السنة املاضية 
إنتاجا بـ 900 ألف طن. ويكشف رئيس اتحاد 
كــمــال غبريني،  الــجــزائــر،  فــي  التمور  منتجي 
ــارب 1.2 طــــن مــن  ــقــ ــا يــ أنـــــه »ُيــــتــــوقــــع جـــنـــي مــ
الـ17  التمور هذه السنة وهــذا في املحافظات 
املــعــنــيــة بــإنــتــاج الــتــمــور«. أضــــاف غــبــريــنــي لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »املــحــصــول مـــوزع على 
املاضية،  السنة  نــوعــا   250 مقابل  نــوعــا   230
منها أنـــواع واســعــة االســتــهــالك فــي مقدمتها 
»تــمــر الــنــور« أو »دجــلــة نـــور« كما تسمى في 
الجزائر«. وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون 
نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار 
حسب آخر األرقام الصادرة عن وزارة الزراعة 
إنتاجا  الــدول  أكثر  الجزائرية، ما جعلها من 
للتمور بحوالي 14 باملائة من اإلنتاج العاملي.

ولــجــأ بــعــض املــــزارعــــني مــمــن تــحــدثــت معهم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى بــيــع مــنــتــجــاتــهــم من 
ــمـــور كــعــلــف لـــلـــحـــيـــوانـــات لــلــتــخــلــص مــن  ــتـ الـ
الــكــمــيــات الــتــي تــكــدســت لــديــهــم بــعــد عجزهم 
عن تسويقها، فيما اضطر البعض اآلخر إلى 

بيعها لـ »السماسرة« بأسعار منخفضة.

بــإزالــة أي مــعــوقــات تــواجــه الــقــانــون الجديد، 
ــرادات  ــ ــ ــادة اإليـ ــ وتــعــديــالتــه ســتــســاهــم فـــي زيــ
للشهر العقاري وسنسمح للمواطنني بتقنني 
إلى  الجديد، مشيرا  للقانون  وفقا  أوضاعهم 
لتسجيل  للمواطنني  فرصة  إعطاء  أنه سيتم 
عقاراتهم في الشهر العقاري. وأضاف: لن يتم 
على صحة  التي حصلت  بالعقود  االعــتــراف 
في  املسجلة  بالعقود  االعتراف  ولكن  توقيع، 
لــديــه صحة توقيع  الــعــقــاري وكــل مــن  الشهر 

علية التوجه للشهر العقاري للتسجيل.

إجراءات غير قانونية
لـــم يــقــف األمــــر عــنــد إلـــــزام الــحــكــومــة صــاحــب 
الــعــقــار بتوثيق عــقــاره، لكن مــن األمـــور التي 
ــدم تــوصــيــل  ــ ــريــــني، عــ ــهـــدد مــــاليــــني املــــصــ ــتـ سـ

ــيــــاه  ــثـــل الـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز واملــ ــات مـ ــدمــ ــخــ الــ
والــهــواتــف إليهم فــي حــالــة عــدم التوثيق في 
الــشــهــر الـــعـــقـــاري، وهـــو مـــا أصــــاب املــواطــنــني 
بــحــالــة مـــن اإلربـــــــاك، خـــاصـــة مــــالك الـــوحـــدات 
السكنية الجديدة. من جانبه، كشف املحامي 
ــة، مــحــمــد  ــاريــ ــقــ ــعــ ــــي الـــــشـــــؤون الــ والـــخـــبـــيـــر فـ
»صحة  إلغاء  أن  الجديد«  »العربي  لـ يوسف، 
التوقيع« املبرمة خالل السنوات املاضية بني 
الــوحــدات السكنية واملشترى، يعد أمرا  مــالك 
غــيــر قــانــونــي، فـــدعـــوى صــحــة الــتــوقــيــع الــتــي 
أجريت على مدار السنوات املاضية تعد سندًا 
املحافظات،  بكافة  الــعــقــارات  ملالكي  قانونيًا 
وعــدم االعــتــداد به يعد طعنًا لساحة القضاء 
بعدم االعتراف بأحكامه، وعدم احترام شعار 

الجمهورية املذيل بأوراق صحة التوقيع.

إنعاش خزينة الحكومة
ــرار الــحــكــومــي  ــ ــقـ ــ وعـــلـــى مـــســـتـــوى تــطــبــيــق الـ
ــاري  ــقـ ــعـ ــــؤول بـــالـــشـــهـــر الـ ــــسـ ــد، قــــــال مـ ــديــ ــجــ الــ
الــتــابــع لــــوزارة الــعــدل، فضل عــدم ذكــر اسمه، 
الــوحــدات  بتسجيل  الــجــديــدة  اإلجــــــراءات  إن 
الشهر  إلـــى مصلحة  بــعــد  تــصــل  لــم  السكنية 

العقاري، وأنها ستنعش إيرادات التسجيل.
ولــفــت املـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، إلــى 

أن املصلحة حــدثــت بــهــا فــجــوة مــالــيــة كبيرة 
خالل السنوات املاضية، لعدم قيام املواطنني 
ــــودة  ــــوجـ بـــتـــســـجـــيـــل الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة املـ
بــحــوزتــهــم لـــديـــهـــا، بــســبــب االرتــــفــــاع الــكــبــيــر 
بأسعار التسجيل، وهو ما أدى إلى استحداث 
ــرر، والـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــــي نـــــص املـــــــــادة 35 مـ تـــعـــديـــل فـ
بــمــوجــبــهــا ال يــســتــطــيــع أي مـــواطـــن تــوصــيــل 
خدمات لوحدة عقارية قبل تسجيلها بالشهر 
العقاري، وهي املــادة التي أثير بشأنها جدل 
كــبــيــر، لـــوجـــود عــيــوب بــهــا أثـــنـــاء مناقشتها 
بمجلس النواب السابق 2020، رغم ذلك أقرها 
املــجــلــس فــي أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، عــلــى أن 

يبدأ سريانها بعد ستة أشهر.  

مطالب معقدة
ولفت املسؤول إلى أن عملية تسجيل الوحدات 
السكنية بالشهر العقاري تمر بمراحل متعددة، 
ومصروفات كبيرة يتكبدها املواطنون، بداية 
ــــوم الــتــســجــيــل الــتــي تــصــل إلــــى 2000  مـــن رسـ
جــنــيــه، بــخــالف ضــريــبــة دمــغــة تــقــدر بـــ %2.5 
مـــن قــيــمــة الــعــقــد، ورســــم هــنــدســي فـــي حـــدود 
ألـــف جنيه، ورســـم دعـــوى فــي حـــدود مــن 500 
الــعــقــد، ورســوم  إلــى 1000 جنيه حسب قيمة 
تحت الحساب تدفع 75% منها والباقي عند 

املــواطــن شهادة  يحتاج  كما  الــحــكــم.  تسجيل 
مــن الــجــهــة املــحــلــيــة »حـــي املــنــطــقــة« تفيد بــأن 
ــن املـــخـــالـــفـــات، وبـــالـــتـــالـــي فــإن  الـــعـــقـــار خـــــاٍل مـ
اإلجــراءات مرهقة مالًيا وقانونيا لصاحبها، 
ــا أطـــول بكثير من 

ً
اتــهــا تستغرق وقــت وإجــراء

دعـــوى صــحــة الــتــوقــيــع، ربــمــا تستغرق عــاًمــا 
، حسب املــســؤول. وأضــاف أن التسجيل 

ً
كامال

الــعــقــاري جــعــل حــكــم صــحــة التوقيع  بالشهر 
غـــيـــر مـــعـــتـــرف بـــــه، خــــاصــــة وأن الــتــعــلــيــمــات 
ــوزراء خصصت  ــ الــجــديــدة لــرئــيــس مــجــلــس الــ
بأن تكون لكل شقة »شهادة ورقم قومي« وال 
يتم شراء أي شقة دون االطــالع على الشهادة 
والــرقــم الــقــومــي، وإذا تــم بيعها تــكــون بنفس 
بالشهر  مسجلة  الشقة  وبالتالي  ــراءات،  اإلجــ

العقاري بثمن وغير املسجلة ثمنها أقل. 

جبايات إضافية
ــقــــارات، فقد  وبــالــنــســبــة ملـــوقـــف أصـــحـــاب الــــعــ
ــــرض مــــواطــــنــــون عـــلـــى تـــلـــك اإلجـــــــــــراءات  ــتـ ــ اعـ
ــن أن الـــحـــكـــومـــة تـــريـــد أن  ــديـ ــؤكـ ــدة، مـ ــديــ ــجــ الــ
أنهكتهم  الذين  املواطنني  من  جبايات  تجمع 
البطالة والغالء والفقر. وبلغت نسبة الفقر في 
 /2020 املاضي  املالي  العام  في   %29.7 مصر 
ــق بـــيـــان لــــوزيــــرة الــتــخــطــيــط، هــالــة  2019، وفــ
واإلنــفــاق  الــدخــل  نتائج بحث  حــول  السعيد، 
املــاضــي. وأكد  املالي  العام  واالستهالك خــالل 
الجديد«  »العربي  لـ إبراهيم،  محمود  التاجر 
رفضه التام للقانون الجديد، موضحًا أنه بعد 
االنتهاء من أزمة تصالح البناء بدأت في العام 
التالي مباشرة أزمة تسجيل الوحدات بالشهر 
الــعــقــاري. وقـــال إبــراهــيــم: »مــعــي شقتا تمليك 
منذ  لهما  توقيع  بعمل صحة  قمت  ألوالدي، 
العقاري  الشهر  التسجيل في  عامني، ومعنى 
أنني مطالب بدفع 20 ألف لكل وحدة سكنية«. 
وتابع: »ماذا تريد الحكومة من املواطن؟ قائال 
بلهجة عــامــيــة »مـــش كــفــايــة ضــرائــب ندفعها 
سنويًا«. ولفت مواطن آخر يدعى محمد مختار 
إلى أن الحكومة، من وراء تلك اإلجراءات، تريد 
فرض ضرائب سنوية على الوحدات العقارية، 
التي  الضغوط  مــن  الشديد  معبرًا عــن غضبه 
تــجــريــهــا الــحــكــومــة عــلــى الــفــقــراء ومـــحـــدودي 
الــدخــل، خاصة فــي ظــل الــظــروف االقتصادية 
ــال بــســبــب ظــــروف  ــغــ الــصــعــبــة، وتــــوقــــف اإلشــ
جائحة كورونا. وأضاف أنه ترك عمله بسبب 
الـــوبـــاء وأمـــــوره املــالــيــة غــيــر مــســتــقــرة تــمــامــًا، 
الــعــقــاري.  الشهر  فــي  التسجيل  يستطيع  وال 
وتـــســـاءل املـــوظـــف، عــبــد الــعــاطــي مـــكـــي: ملـــاذا 
املاضية؟  الــســنــوات  التوقيع عــن  إلــغــاء صحة 
موضحًا أن ما يحدث أسلوب تعجيز، خاصة 
الــذيــن يملكون وحـــدات سكنية.  الشباب  على 
وأضاف: »هل يعقل في خضم هذه الظروف أن 
الجنيهات من  اآلالف من  تطلب مني عشرات 

أجل التسجيل في الشهر العقاري؟ 

احتجاجات شعبية
»العربي الجديد« فقد أعادت  وحسب مراقبني لـ
ــاري وغــضــب  ــقـ ــعـ تـــعـــديـــالت قــــانــــون الـــشـــهـــر الـ
ــّدد االحـــتـــجـــاجـــات  ــجــ ــارع مــنــهــا شـــبـــح تــ ــ ــــشـ الـ
ـــرى، بـــعـــد أن شـــهـــدت مـــــدن مــصــريــة  ــ مـــــرة أخـــ
ــلـــول املـــاضـــي، عــدة  خــــالل شــهــر ســبــتــمــبــر/ ايـ
إجـــراءات حكومية  احتجاجات ملواطنني ضد 
التي تنفذها  املــنــازل  وال سيما عمليات هــدم 
ــان رئيس  الــســلــطــات بــزعــم أنــهــا مــخــالــفــة. وكــ
الــوزراء املصري مصطفى مدبولي، قال آنذاك 
الــتــي تواجهها  الــعــشــوائــي  الــبــنــاء  إن مشكلة 
السلطات حاليا بتنفيذ عمليات الهدم تعود 
إلى 40 سنة، ودعا املواطنني لإلسراع بتقديم 
التسويات  قيمة  وتــســديــد  الــتــصــالــح  طــلــبــات 
قبل نهاية املدة املحدد في 30 سبتمبر/أيلول 
املــــاضــــي، قــبــل أن تـــمـــّدد املــهــلــة تــحــت ضغط 
الشارع وتخفض قيمة املخالفات بشكل كبير.

يروي مزارع من والية »بسكرة«، إبراهيم عبد 
الــبــاقــي، كــيــف تــحــول مــا جــــادت بــه »واحــتــه« 
من تمور من مصدر أمــٍل إلــى مصدر تشاؤم، 
لـ »العربي الجديد« إنــه »مــع مرور  حيث قــال 
ــنـــزل حـــتـــى بـــاع  ــدأ ســـقـــف شــــروطــــه يـ ــ األيـــــــام بـ
ــواع مــن الــتــمــور الــتــي جــنــاهــا إلــى  ــ بــعــض األنـ
كــأعــالٍف«.  اإلبــل واألغــنــام الستعمالها  مربي 
ــزائــــري أن بــعــضــا مــن  ــجــ وأضـــــــاف املــــــــزارع الــ
املزارعني »وقعوا في مصيدة املضاربني الذين 
يمتلكون غرف تبريد كبيرة«. ويطالب املزارع 
اإلنقاذ  التدخل  بسرعة  »الحكومة  الجزائري 
مـــا يــمــكــن إنـــقـــاذه كــمــا فــعــلــت فـــي املـــاضـــي مع 

منتجي البطاطا والطماطم«.
وتــجــد الــجــزائــر صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي تسويق 
الــعــالــيــة، إذ ال يــغــادر  الـــجـــودة  تــمــورهــا ذات 
التراب الجزائري إال ما يعادل 20 باملائة فقط 
ــو مــا يــمــثــل ربـــع ما  ــاج، وهـ ــتـ مــن إجــمــالــي اإلنـ
تــصــدره دول أخـــرى كــتــونــس. وُيــرجــع رئيس 
جمعية مصدري التمور، يوسف غمري، هذه 
األرقام الضئيلة فيما يتعلق بتصدير التمور 
الجزائرية بالرغم من شهرتها العاملية إلى عدم 
احترام مقاييس التعليب والتغليف املوسومة 
بعالمات ضمان الجودة والصحة مثل »إيزو« 
وغــيــرهــا مــن شــهــادات الــضــمــان، وهــي أول ما 
يبحث عنه املستهلك األجنبي، ولألسف هناك 

الذي  من يبيع محصوله ملصدرين تونسيني 
يعيدون تصديره على أنه »صنع في تونس«. 
وبــالــتــالــي يضيف نــفــس املــتــحــدث أنـــه »حتى 
ولو يكون لدى الجزائر منتج رفيع وال يحمل 
هــــذا الـــوســـم الــــذي تــمــنــحــه مــؤســســات دولــيــة 
مختصة فإن الثقة فيه تكون قليلة أو معدومة 
تــمــامــا وال يــغــامــر أحــــد بــاســتــهــالكــه«. ولــفــت 
في  التمور  ملــصــدري  املمثلة  الجمعية  رئــيــس 

أكثر،  املشكلة معقدة  السنة  أن »هــذه  الجزائر 
فاألجواء الجوية الجزائرية مغلقة منذ سنة، 
ومــع انتشار جيل جــديــد مــن كــورونــا، أغلقت 
دول االتحاد األوروبي حدودها، في مقدمتها 
فرنسا الزبون األول لتمرنا، ما يعني أن القليل 
الذي كان ُيصدر سيبقى هنا، كما حدث السنة 
املــاضــيــة بــعــدمــا تــوقــف الــتــصــديــر مــنــذ شهر 

مارس/آذار«.

توثيق العقارات في مصر: استنزاف جديد للفقراء

المخابرات األردنية تتخلى عن االقتصادالجزائر: غلق أجواء أوروبا يهدد التمور بالكساد

)Getty( المصريون على موعد جديد من الجبايات العقارية واألزمات المعيشية

يتأهب النظام المصري 
إلى الدخول في صدام 
جديد مع الشارع، بعد 

أن أعلن عن بدء تطبيق 
نظام توثيق العقارات 

في مصلحة الشهر 
العقاري خالل الشهر 

المقبل

حسب عاملين في مجال 
إنتاج التمور في الجزائر، 

فإن محصول هذه السنة 
سيتعدى عتبة مليون 
طن ألول مرة منذ 12 

سنة، إال أن المخاوف 
ازدادت من عدم القدرة 

على التسويق بسبب 
إغالق األجواء

كندا تفرض فحوص 
كورونا على الوافدين

أعلنت كندا أنها ستفرض، 
اعتبارًا من اليوم االثنني، إجراء 

فحوص كورونا على الحدود 
البرّية مع الواليات املتحدة، مع 

تزايد خشيتها من تفشي نسخ 
الفيروس املتحورة. وجاء في بيان 

لوكالة الصحة العامة الكندية، أنه 
»اعتبارًا من 22 شباط/ فبراير، 

وباستثناء املتحصلني على إعفاء، 
يجب على املسافرين إلى كندا 

عبر املنافذ الحدودية البرية إجراء 
فحص« كورونا. وأعلنت كندا 

والواليات املتحدة، الجمعة، تمديد 
إغالق الحدود املشتركة لجميع 
التنقالت غير الضرورية حتى 

21 آذار/ مارس 2021. وستفتح 
مراكز فحص مع بدء سريان 
اإلجراء في املراكز الحدودية 
الخمسة األساسية، وسيرفع 

عددها إلى 11 في الرابع من آذار/ 
مارس. ويجب على املسافرين برًا 
إلى كندا التزام الحجر ألسبوعني 
أيضًا، مع إجراء فحص في اليوم 

العاشر. أما املسافرون عبر 
الطائرة، فيجب عليهم، اعتبارًا من 
االثنني، التزام حجر لثالثة أيام في 
فندق على نفقتهم، بانتظار نتائج 

فحوصهم.

الكويت تمدد منع 
دخول األجانب

أعلنت الكويت تمديد قرار منع 
دخول الركاب من غير مواطنيها 

إليها حتى إشعار آخر، ضمن 
إجراءات مكافحة انتشار فيروس 

كورونا. وقالت إدارة الطيران املدني 
في بيان، مساء أول من أمس، 

إنه »بناًء على تعليمات السلطات 
الصحية، تقرر تمديد العمل بقرار 
منع دخول الركاب غير الكويتيني 

حتى إشعار آخر«.

وكان مجلس الوزراء الكويتي 
قد قرر، في 4 فبراير/ شباط 

الجاري، منع دخول غير املواطنني 
إلى البالد، ملدة أسبوعني، ابتداًء 

من 7 في الشهر ذاته. وجاء قرار 
املجلس في ظل الوضع الصحي 
الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في 

حاالت اإلصابات بفيروس كورونا 
في البالد.

وأضاف البيان أن »دخول 
الركاب الكويتيني مستمر، شرط 
خضوعهم للحجر املؤسسي في 

أحد الفنادق املحلية املعتمدة ملدة 7 
أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام 
أخرى في الحجر املنزلي«. ومساء 
الجمعة، أعلنت إدارة الطيران املدني 
تنفيذ إجراءات جديدة ستطبق في 

مطار الكويت الدولي.

آالف القبارصة 
يحتجون على قيود 

الجائحة والفساد
شارك آالف القبارصة في 

مسيرة سلمية أول من أمس، 
لالحتجاج على قيود فيروس 

كورونا والفساد، في تحدٍّ لحظر 
التجمعات. وحمل مشاركون في 

املسيرة، التي تأتي بعد حملة 
عنيفة شنتها الشرطة على 

احتجاج سابق وأثارت انتقادات 
واسعة النطاق في األسبوع 

املاضي، الورود والالفتات من 
وسط العاصمة نيقوسيا إلى 

مبنى البرملان. وراقبت الشرطة، 
من بعيد، املحتجني الذين وضعوا 
الكمامات. وتفرض قبرص، التي 
تصدت لجائحة فيروس كورونا 
أفضل من معظم الدول، إجراءات 

العزل العام وترفعها بني وقت 
وآخر منذ نحو عام. ومع ذلك، أثار 

إعالن وقائع فساد في مشروع 
ملنح الجنسية مقابل االستثمار 

استياًء عامًا. وقالت محتجة 
عّرفت نفسها باسم إيوانا )24 

عامًا(: »أشعر وكأن مستقبلي في 
مهب الريح. ال توجد وظائف، لكن 

هؤالء الذين يحكمون وأتباعهم 
يزدادون ثراًء«. وتصدت الشرطة 

ظم 
ُ
بعنف الحتجاج أصغر حجمًا ن

يوم 13 فبراير/ شباط، واشتبكت 
مع املتظاهرين واستخدمت 

ضدهم مدفع املياه.

أخبار قضية

استثماراتتقرير

بروفايل

أورسوال فون ديرالين
مصطفى قماس

ــة، أورســــــوال فــون  ــ ــيـ ــ نــجــحــت رئــيــســة املــفــوضــة األوروبـ
ديــراليــن، في ثاني اختبار لها هــذا العام. فقد تمكنت 
في الصيف املاضي من دفع دول االتحاد األوروبي إلى 
التي جاءت  االقتصادي،  اإلنعاش  االتفاق حــول خطة 
االتحاد  تجنيب  في  وأفلحت  صعبة،  مفاوضات  بعد 
األوروبــي وبريطانيا احتمال عدم التوصل إلى اتفاق 

ينظم العالقات التجارية ملا بعد بريكست. 
بـــعـــد اإلعــــــــالن عــــن االتـــــفـــــاق بــــني االتـــــحـــــاد األوروبــــــــي 
ــيــــة،  وبــريــطــانــيــا، صــرحــت رئــيــســة املــفــوضــيــة األوروبــ
املفاوضات  أن  ومــتــوازنــا«، مؤكدة  بأنه جــاء »منصفا 
الــتــي دامــــت عــشــرة أشـــهـــر، كــانــت »جـــد صــعــبــة« وكـــان 
»يجب خوض معركة من أجل ذلك االتفاق«، الذي أتاح 
تــفــادي عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــدمــر القــتــصــاديــات 
الطرفني في نهاية العام.  هي أول امرة تتولى رئاسة 
أوروبية  أنها  الكثيرون  اكتشف  األوروبــيــة،  املفوضية 
أن والءهـــا ألملانيا  فــي  كــانــوا يشككون  الــهــوى بعدما 
أوال. كانت في قلب خطة اإلنــقــاذ األوروبـــي وساهمت 
فــي فــك عقد املــفــاوضــات مــع بريطانيا، كــي يصار إلى 
طي ملف بريكست. لم تتخل هذه األم لسبعة أبناء، عن 
توليها  قبل  كانت  التي  هــي  تميزها،  التي  االبتسامة 
أمـــر املــفــوضــيــة، وزيــــرة عــلــى الــتــوالــي لــألســرة والعمل 
والشؤون االجتماعية، والدفاع في بلدها أملانيا، بدعم 

من املستشارة أنجيال ميركل.
الهادئة  التي تعكس شخصيتها  الطبيعية  الكاريزما 
تطمئن الكثير من األوروبيني لدى أول امرأة في تاريخ 
ــي تــتــولــى أعــلــى مــنــصــب فــيــه، فــهــذه  ــ ــ ــاد األوروبـ االتـــحـ
الطبيبة تتعاطى مع القضايا املعقدة كمن يتعامل مع 
مريض، بهدوء وابتسامة تنم عن ثقة. تلك الثقة التي 
تنتقل إلى محدثيها، خاصة أنها تتقن باإلضافة إلى 

لغتها األم، اللغتني الفرنسية واإلنكليزية.  
ــــذي يـــرشـــح من  ــهــــدوء الـ االبــتــســامــة الـــتـــي تــبــديــهــا والــ
والــقــدرة  الــصــرامــة  مــن  نــوعــا  ال يخفيان  شخصيتها، 
ــرارات حـــاســـمـــة، فــقــد عـــبـــرت عـــن رفــض  ــ ــ ــاذ قـ عــلــى اتـــخـ
اإليطاليون،  إليها  دعــا  التي  بــاونــد«،  »كورونا  لـ قاطع 
وتصدت للنزعة املناوئة ألوروبا، التي استغلت األزمة 
الحمائية  فــي  تــدابــيــر مغرقة  تبني  أجــل  مــن  الصحية 

 من 
ُ

مثل هنغاريا. لكن تدخلها في ظل األزمــة لم يخل
أخطاء، خاصة عندما اعتبرت أن األشخاص املسنني، 
يجب أن يبقوا فــي الحجر مــدة أطــول مــن أجــل تفادي 
تعرضهم للفيروس، األمر الذي رأى فيه البعض نوعا 

من اإلقصاء لهم، ودفعها إلى االعتذار.
ــل مــســاعــدة  ـــقـــدت بــســبــب الـــتـــدخـــل املـــتـــأخـــر مـــن أجــ

ُ
انـــت

إيــطــالــيــا الــتــي حــاصــرهــا الــفــيــروس، اعـــتـــذرت للشعب 
اإليطالي باسم أوروبـــا، قبل أن تبادر إلــى اتخاذ قرار 
يتمثل في إعفاء الدول من االمتثال للقاعدة املتمثلة في 
حصر العجز املوازني في حدود 3 في املائة، كما عمدت 
لــلــدول تقديم  التي يتيح  الــدعــم  إلــى تليني مقتضيات 
مــســاعــدات لــلــشــركــات، ووضــعــت خــطــة بــهــدف تمويل 
البطالة الجزئية. وتركت للدول هامشا واسعا من أجل 
 ،1960 عــام  فــي  ببروكسل  ولـــدت  اقتصادياتها.  إنــقــاذ 
الــتــي مــكــثــت بــهــا حــتــى ســن املــراهــقــة، قــبــل أن تلتحق 
باسم  لالقتصاد«،  لندن  »مــدرســة  وتــدخــل  ببريطانيا 
اليسارية  الجماعات  أن تختطف من  مستعار، مخافة 
الغنية.  العائالت  أبناء  كانت تستهدف  التي  املتطرفة 
فقد هدد الجيش األحمر باختطافها، ما فرض تمتعها 
بحراسة مشددة. تزوجت بالعاِلم هايكو فون ديرالين، 
وشـــرعـــت فـــي مــمــارســة الـــطـــب، قــبــل أن تــهــاجــر بمعية 
زوجــهــا إلــى الــواليــات املــتــحــدة، الــتــي عـــادت منها إلى 
باحثة متخصصة  1996، حيث عملت  عــام  في  أملانيا 
في األوبئة في كلية الطب بهانوفر، وبدأ مسارها في 
حزب االتحاد الديمقراطي املسيحي، الذي كان والدها 
قياديا فيه.  نالت ثقة املستشارة أنجيال ميركيل، التي 
لــألســرة، إذ راهــنــت عليها  اختارتها فــي 2005 وزيـــرة 
الـــوالدات  مــن أجــل بــلــورة سياسة تساعد على زيـــادة 
بــني 2009  العمل  أمــر وزارة  تتولى  أن  قبل  الــبــلــد،  فــي 
الــدفــاع في بلدها منذ 2013،  أمــر وزارة  و2013. تولت 
تكن  لــم  الصحة.  وزيـــرة  كانت مرشحة ملنصب  بعدما 
انتقدت  الــدفــاع، خاصة عندما  بـــوزارة  مهمتها سهلة 
ذلـــك الــســلــوك غــيــر الــســديــد الـــذي يفضي إلـــى نـــوع من 
الــتــضــامــن غــيــر املــبــرر بــني الــعــســكــريــني، حــيــث واجــهــت 
ذوي النزعات العنصرية منهم. ومن املراقبني من شرع 
في توقع أن تسعى إلى تولي منصب املستشارية في 
التي شكلت سندا  املستقبل على هدي أنجيال ميركل 

كبيرا لها في مسارها السياسي.

غضب الشارع من 
تفاقم الجبايات... 

وعودة شبح احتجاجات 
مخالفات البناء

تتولى  امرأة  أول  ديرالين،  فون  أورسوال 
اكتشف  ــة.  ــي األوروب المفوضية  رئاسة 
بعدما  الهوى  أوروبية  أنها  الكثيرون 
أللمانيا  والءهــا  أن  في  يشككون  كانوا 
اإلنــقــاذ  قــلــب خــطــة  كــانــت فــي  أوًال. 
األوروبــــي وســاهــمــت فــي فــك عقد 

المفاوضات مع بريطانيا

التي  التصالح  لعمليات  استكماًال 
عبد  المصري  الرئيس  نظام  يجريها 
الفتاح السيسي، مع عدد من رجال 
األعمال المتهمين في قضايا فساد 
مساء  العامة  النيابة  أعلنت  مالي؛ 
رجل  مــع  تصالح  توقيع  السبت، 
األعمال الهارب مجدي راسخ، ووزير 
الرئيس  عهد  في  السابق  اإلسكان 
محمد  مــبــارك،  حسني  المخلوع 
ــداد  ــراهــيــم ســلــيــمــان، مــقــابــل س إب
مليون   84( جنيه  مليار   1.315 مبلغ 
اللجنة  ووقــعــت  تــقــريــبــً(.  دوالر 
القومية السترداد األموال واألصول 
تسوية  الخارج  في  والموجودات 

مع راسخ وسليمان.

تصالح 
مع الفاسدين
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اقتصاد

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض 
           وهالة حمزة

في سابقة هي األولى من نوعها، 
قـــفـــز ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدوالر إلـــى 
نحو سبعة أضعافه رسميًا أمام 
الجنيه السوداني، أمــس األحــد، فــور إعالن 
الحكومة االنتقالية تعويم سعر الصرف، من 
أجل معالجة االختالالت االقتصادية وكبح 
الـــســـوق الــــســــوداء، بــيــنــمــا حـــذر مــصــرفــيــون 
وخبراء اقتصاد من أن تؤدي هذه الخطوة 
إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود ومختلف 
يشهد  الــذي  البلد  في  االستهالكية،  السلع 
بــاألســاس انــفــالتــًا فــي مــعــدل الــتــضــخــم، ما 
ينذر بردة فعل شعبية تشعل غضبًا جديدًا 
مــع تـــردي الــظــروف املعيشية. ولــطــاملــا كان 
رئيسيًا  مطلبا  الــســودانــي  الجنيه  تــعــويــم 
من قبل صندوق النقد الــدولــي، الــذي حدد 
املاضي موعدًا نهائيًا  أيلول  في سبتمبر/ 
للحكومة لالنتقال إلى »سعر صرف موحد 
وفق آليات السوق«، إال أن الخرطوم اعتبرت 
القرار داخليًا ولم تفرضه أي جهة خارجية.
وذكــرت مصادر مصرفية، أن بنك السودان 
املــركــزي، حــدد أمـــس، سعر صــرف أساسيًا 
للدوالر،  سودانيا  جنيها   375 عند  جديدًا 
بــيــنــمــا كـــــان ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي فــي 
السابق 55 جنيها مقابل الدوالر، ما يظهر 
تــهــاويــا لــلــعــمــلــة الــســودانــيــة بــنــحــو %581 
الرسمي  السعر  يقترب  فيما  واحـــدة،  دفعة 

التي  السوداء  السوق  الجديد من تعامالت 
كــانــت تــتــراوح فــي اآلونـــة األخــيــرة بــن 350 
و400 جــنــيــه لـــلـــدوالر. وقــــال وزيــــر املــالــيــة، 
جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي، أمس، 
قـــرار داخلي  الــصــرف، هــو  إن توحيد سعر 
العامة  اتخذته الحكومة من أجل املصلحة 
املــوروثــة،  االقتصادية  االخــتــالالت  ملعالجة 

ولم تفرضه أي جهة خارجية.
وأضـــاف إبراهيم أن الــقــرار اتخذ فــي ظرف 
ــــدول  ــــي وإقـــلـــيـــمـــي مـــهـــم، وأن بـــعـــض الـ دولــ
واملؤسسات الدولية، شجعت الحكومة على 
اتخاذ القرار لجهة أنه ُيساعد في معالجة 
ديـــــــون الـــــســـــودان وإعــــفــــائــــهــــا، والـــحـــصـــول 
ــدة. وأشــــــار إلــى  ــديــ عــلــى قـــــروض ومـــنـــح جــ
أن الــســودان استلم عـــددًا مــن املــنــح وأخــرى 
ــتـــالم، لــكــنــه فـــضـــل عـــدم  فــــي طــريــقــهــا لـــالسـ
بريطانيا وحدها،  أن  إلــى  الفتا  تفصيلها، 

لــســداد  مــلــيــون دوالر،   400 بــدفــع  تــعــهــدت 
ديون السودان لدى بنك التنمية األفريقي.

وفي السياق ذاته، ذكر البنك املركزي في بيان 
له األحــد، أن خطوة توحيد سعر الصرف، 
ــاءت بــغــرض تــحــويــل املــــوارد مــن الــســوق  جـ
ــوازي إلـــى الــســوق الــرســمــي، واستقطاب  املــ
تحويالت السودانين العاملن في الخارج 
عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات 
االســتــثــمــار األجـــنـــبـــي، وتــطــبــيــع الــعــالقــات 
والدولية  اإلقليمية  التمويل  مع مؤسسات 
ــدول الــصــديــقــة بــمــا يــضــمــن اســتــقــطــاب  ــ والــ
تدفقات املنح والــقــروض من هــذه الجهات، 
إضـــافـــة إلـــى تــحــفــيــز املــنــتــجــن واملــصــدريــن 
الصرف  سعر  بإعطائهم  الخاص  والقطاع 
املجزي والحد من تهريب السلع والعمالت.

وأضـــــاف الــبــيــان أن االقـــتـــصـــاد الــســودانــي 
اخــتــالالت هيكلية داخلية  يــعــانــي مــن  ظــل 

تعويم 
الجنيه السوداني

تضخم األسعار 
تجاوز %300 

)األناضول(
العملة  بتعويم سعر  السودان،  االنتقالية في  الحكومة  لم يكن قرار 
الوطنية مفاجئًا، إال أن السعر الذي حددته في أول يوم لتطبيق القرار 
جاء صادمًا، إذ سقط الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق أمام الدوالر 

الجنيه هوى %581
دفعة واحدة بناء على 

السعر الجديد

الريال اإليراني يزيد 
بنحو 3% منذ نهاية 

األسبوع الماضي

الدوالر يحلّق 
وأسعار السلع 

مهددة

)Getty( أسعار المواد الغذائية تقفز 66.8% على أساس سنوي

طهران ـ صابر غل عنبري

ال تزال األسواق اإليرانية تنتظر ما ستؤول 
إلــيــه الــتــوتــرات بــن طــهــران والـــغـــرب، ســواء 
لجهة االنفراج أو التعقيد، فقد شهدت سوق 
الـــصـــرف ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا لــلــريــال اإليـــرانـــي 
ــام  ــ ــــالل األيــ ــيـــة خــ ــبـ ــنـ ــابـــل الــــعــــمــــالت األجـ ــقـ مـ
األخيرة، تأثرا باألجواء النفسية اإليجابية 
التي أحدثتها القرارات األميركية الجديدة، 
العقوبات  فــرض  إعـــادة  إعـــالن  منها سحب 
األمــمــيــة، وتــخــفــيــف الــقــيــود عــلــى تــحــركــات 
البعثة الدبلوماسية اإليرانية في نيويورك، 
وســـط حــديــث عــن اجــتــمــاع مــرتــقــب ألطـــراف 
االتفاق النووي بمشاركة الواليات املتحدة. 
لكن تأثيرات هذه الخطوات التي اعتبرتها 
طــهــران »غــيــر كــافــيــة وضــئــيــلــة جــــدا« كانت 
ضئيلة، حــيــث تــحــّســن ســعــر صـــرف الــريــال 
اإليــــرانــــي مــقــابــل الــــــدوالر األمـــيـــركـــي بنحو 
الحرة،  السوق  ليبلغ في تعامالت  محدود، 
ــال لــلــدوالر  ــد، نــحــو 251 ألـــف ريــ ــ أمـــس األحـ
الـــواحـــد، مــقــابــل نــحــو 256 ألــفــًا يـــوم السبت 
املاضي وحوالي 259 ألف ريال للدوالر يوم 
منذ   %3 نــحــو  مكتسبا  املــاضــي،  الخميس 

نهاية األسبوع املاضي.
لكن أسعار املواد الغذائية تواصل ارتفاعها 
املستمر بعيدًا عن هذه املؤثرات، حيث كشف 
مركز اإلحصاء اإليراني في بيانات نشرها 
على موقعه اإللكتروني، السبت املاضي، عن 
آخر أرقام التضخم في البالد، وفق التحليل 
ــنــــوي، مــعــلــنــا أن مــتــوســط  ــهـــري والــــســ الـــشـ
الــتــضــخــم الــشــهــري خــــالل الــشــهــر اإليـــرانـــي 
الــســابــق )20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلـــى 18 
فبراير/شباط( ارتفع بنسبة 42.2%، مقارنة 
أن  املــاضــي، أي  العام  بالفترة نفسها خــالل 
قــوة الــشــراء لــدى املــواطــن اإليــرانــي تراجعت 
بــالــنــســبــة نــفــســهــا خــــالل الـــفـــتـــرة املــــذكــــورة. 
وأظــهــرت بيانات مركز اإلحــصــاء، أن معدل 
الــتــضــخــم الــشــهــري خــــالل الــشــهــر اإليـــرانـــي 
ــع بــنــســبــة 2%، مـــقـــارنـــة مــع  ــفــ الـــســـابـــق ارتــ
الشهرين قبله، لكن االرتفاع الكبير كان من 
الغذائية، وهي السلع  املــواد  نصيب أسعار 
ارتفاعا  سجلت  الــتــي  للمواطن،  األســاســيــة 
كــبــيــرا بــنــســبــة 6.9% خـــالل الــشــهــر مــقــارنــة 
املاضين، و66.8% باملقارنة مع  بالشهرين 

الفترة نفسها من العام املاضي.
وال تــتــوقــف مــعــانــاة املـــواطـــنـــن اإليــرانــيــن 
االقتصادية عند االرتفاع املستمر في أسعار 
السلع والخدمات منذ عام 2018، على خلفية 
االنــســحــاب األمــيــركــي مــن االتـــفـــاق الــنــووي 
وفرض عقوبات شاملة وقاسية، فضال عن 

ضــعــف الــســيــاســات االقـــتـــصـــاديـــة، بـــل إنــهــم 
يــواجــهــون أحــيــانــا شــّحــا فــي بــعــض السلع 
األســـاســـيـــة، فــمــنــذ أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، 
النباتي  الزيت والسمن  عــرض  يتراجع  بــدأ 
الغذائين فــي األســـواق، ورغــم ضــخ كميات 
كــبــيــرة مـــن قــبــل الــســلــطــات خــــالل الــشــهــور 
األخـــيـــرة، مــا ســاهــم فــي حــل املشكلة بعض 
الـــوقـــت، لــكــن الـــشـــح مـــــازال قــائــمــا بـــدرجـــات 
متفاوتة في املدن، اشتد خالل األيام األخيرة 
»العربي  لـ ميدانية  في بعضها. وفي جولة 
ــران، قــال  ــهــ الـــجـــديـــد« فـــي بــعــض مــتــاجــر طــ
ــا، الــــذي يــعــمــل فــي تــوزيــع  الــشــاب عــلــي رضــ
في  العاصمة،  متاجر  على  الغذائية  املـــواد 
حديث مع »العربي الجديد«، إن أسباب شح 
يواجهها  التي  املشاكل  إلــى  يرجع  الــزيــوت 
التجار اإليرانيون في استيراد املواد األولية 
وصعوبة الحواالت بالنقد األجنبي بسبب 

العقوبات األميركية.
وأثــــــار شـــح املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة خــــالل الــفــتــرة 
ــن اســـتـــمـــرار  ــ ــــاوف األســـــــر مـ ــخـ ــ املــــاضــــيــــة، مـ
الــوضــع، مــا دفــع البعض إلــى شـــراء كميات 
وتخزينها في املنازل، وهو ما فاقم الوضع، 
كما يقول على أحمدي، صاحب متجر غربي 

الــجــديــد«. إلى  »الــعــربــي  لـــ العاصمة طــهــران 
ذلك، راجت حاالت استغالل للوضع الراهن، 
الزيوت والسمن  حيث يقوم بعض موزعي 
شــراء سلع  على  والدكاكن  املتاجر  بإجبار 
أخـــرى ليبيعوا لــهــم الـــزيـــوت، وهـــو مــا دفــع 
هــــؤالء أيــضــا إلـــى بــيــع الـــزيـــوت للمواطنن 
مع هذه السلع التي قد ال يحتاجون إليها، 
لكنهم بسبب حاجتهم إلى الزيوت يشترون 

تلك السلع أيضًا.
ــك مـــخـــالـــفـــة قـــانـــونـــيـــة، دفــعــت  ــ ــكـــل ذلــ ويـــشـ
مــنــظــمــة »الـــتـــعـــزيـــرات« املــخــولــة بــمــكــافــحــة 
غــــالء األســـعـــار واملـــخـــالـــفـــات فـــي األســـــواق، 
إلى إطالق تحذيرات من اشتراط بيع سلع 
محددة للمواطنن بشراء سلع أخرى. إلى 
ذلـــك، تشير وكــالــة »إيــســنــا« اإليــرانــيــة، في 
تقرير نشرته السبت، إلى مشاكل يواجهها 
اإليرانيون في بعض املحافظات في توفير 
عن  حديثها  مع  النباتي،  والسمن  الزيوت 
قـــيـــام بــعــض املــتــاجــر الــكــبــيــرة فـــي طــهــران 
ــمـــن مــع  بـــبـــيـــع كــــل مــــواطــــن عـــلـــبـــة مــــن الـــسـ
بيعه  وعـــدم  الوطنية  هويته  رقــم  تسجيل 
أكثر من ذلك. في األثناء، قال وزير الصناعة 
واملعادن والتجارة اإليراني، علي رضا رزم 
ــزد وســط  حــســيــنــي، الـــســـبـــت، فـــي مــديــنــة يــ
ــران، إن بــــالده واجـــهـــت خـــالل الــســنــوات  ــ إيــ
ضروسا،  اقتصادية  حربا  األخيرة  الثالث 
ــا االقــتــصــاديــة  وتـــداعـــيـــات انــتــشــار كـــورونـ
ــالــــة »تــســنــيــم«  ــــق وكــ الـــصـــعـــبـــة، مـــشـــيـــرا وفـ
اإليرانية، إلى أنها »تجاوزت هذه السنوات 
التكاليف وتــشــهــد اســتــقــرارًا  بــأقــل  بــنــجــاح 

اقتصاديا« اليوم.

أسواق إيران تتجاهل تحّسن الريال

عــبــر بــرنــامــج الــتــعــاونــيــات بــواســطــة وزارة 
ــات  الـــتـــجـــارة. بــيــد أن الــبــلــد يــعــانــي مـــن أزمـ
متجددة في الخبز والطحن والوقود وغاز 
الطهي بجانب ارتفاع مضطرد في معدالت 
ــهـــرت  ـــوع املـــــاضـــــي، أظـ ـــبـــ ــم. واألســـ ــتـــضـــخـ الـ
ــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم  ــفــ بـــيـــانـــات رســمــيــة ارتــ
الــســنــوي إلـــى 304.33% فــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني املاضي، من 269.33% في ديسمبر/ 
لــه. ويعيش املــواطــن  كــانــون األول الــســابــق 
إثر  صعبة،  اقتصادية  أوضــاعــا  السوداني 
وعدم  القومي  لالقتصاد  املستمر  التدهور 
السيطرة  على  االنتقالية  الحكومة  مــقــدرة 

على الوضع املعيشي املتأزم. 
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة تــســارع وتــيــرة 
العام  بداية  منذ  السنوي  التضخم  ارتــفــاع 
املاضي، حيث بلغ في يناير/ كانون الثاني 
قــفــزات  يــســجــل  أن  قــبــل   %64.2 نــحــو   2020

متتالية دون توقف. وحذر مديرو مصارف 
سابقون وخبراء اقتصاد من مخاطر تعويم 
ســعــر الــجــنــيــه، حـــال عـــدم وجـــود احتياطي 
ــل مــــتــــى مـــــا اقـــتـــضـــت  ــتـــدخـ ــلـ ــاف لـ ــ ــ نــــقــــدي كـ
ــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــوجـــيـــه ســعــر  الــــــضــــــرورة لـ
الــعــرض والــطــلــب.  الــصــرف وفـــق متطلبات 
وقال املدير السابق لبنك البركة بالخرطوم 
»العربي الجديد« إنه كان  لـ عبدالله خيري 
على الحكومة االنتقالية إجراء استعدادات 
العملة  من  مقدر  رصيد  بتوفير  استباقية 
التدخل  مــن  املــركــزي  البنك  تمكن  األجنبية 
بــضــخ عــمــالت أجنبية لــلــســوق قــبــل اتــخــاذ 
قرار تعويم سعر الصرف، مشيرا إلى أنه من 
دون هــذه االســتــعــدادات فــإن هــنــاك مخاطر 
الـــ 400  الـــدوالر حاجز  عالية، منها تخطي 
جنيه، ما يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه.

ــد الــتــزمــت  ــبــــدو أن الــــســــوق الـــــســـــوداء قــ ويــ

األسعار  تحركات  عنه  ستسفر  ملــا  الترقب 
الــحــكــومــي. إذ قـــال متعاملون  الــقــرار  عــقــب 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن عـــمـــلـــيـــات الــبــيــع  لــــ
والــشــراء فــي الــســوق املــوازيــة توقفت حيث 
العمالت األجنبية طلبا من قبل  لم تسجل 

املواطنن والتجار.
السودان منذ سنوات من مجموعة  يعاني 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــاديــ ــتــــصــ مــــن املـــشـــاكـــل االقــ
عــجــز كبير فــي املــيــزانــيــة، وارتـــفـــاع الــديــون 
الخارجية التي تقدر بنحو 70 مليار دوالر، 
وكان  األجنبي.  النقد  احتياطي  في  وتآكل 
الــبــلــد قــد غـــرق فــي أزمـــة اقــتــصــاديــة عندما 
انــفــصــل الــجــنــوب الــغــنــي بــالــنــفــط فـــي عــام 
الــــحــــرب، آخـــــذًا معه  2011 بــعــد عـــقـــود مـــن 
أكثر من نصف اإليــرادات العامة و95% من 
الـــصـــادرات. ووصـــف وزيـــر املــالــيــة السابق، 
ــر الـــصـــرف  ــعـ ــــدوي، نــــظــــام سـ ــبــ ــ ــ ــم ال ــيــ ــراهــ إبــ
»املــــعــــَوم« بــأنــه أفــضــل خــيــار مــتــاح إلعـــادة 
العجز  وتقليص  الوطنية  للعملة  الــتــوازن 
الــهــيــكــلــي فـــي الــحــســاب الـــجـــاري وتــوحــيــد 
سعر الصرف والقضاء على السوق املوازي 
لــلــنــقــد األجـــنـــبـــي فـــي ظـــل قــلــة االحــتــيــاطــي 
املـــتـــاح لــلــبــنــك املــــركــــزي.  وقــــال الـــبـــدوي في 
تـــصـــريـــحـــات، أمــــــس: » شــخــصــيــًا كـــنـــت قــد 
سعيت، بل ناضلت، من أجل هذا اإلصالح 
املحوري منذ منتصف العام املاضي عندما 
ــيـــة، وبـــعـــد مــغــادرتــي  ــالـ املـ فـــي وزارة  كــنــت 
ــــن ضــــــرورة  ــة كـــتـــبـــت بــــإســــهــــاب عـ ــكـــومـ الـــحـ
مما وصفها  لكنه حــذر  الــتــعــويــم«،  اعتماد 
بــمــخــاطــر »الـــســـقـــوط الــحــر لــســعــر الــصــرف 
استيفاء  يتم  لم  إذا  االنفجاري«  والتضخم 

شرطن أساسين في عملية التعويم.
بــمــنــع  يــتــعــلــق  األول  الــــشــــرط  أن  وأوضـــــــح 
املوازنة بصورة  املصروفات وعجز  تمويل 
عامة عن طريق االستدانة من بنك السودان 
مبرمجة،  وغير  عشوائية  بصورة  املــركــزي 
وهــــذا يــتــطــلــب تــقــلــيــص عــجــز املـــوازنـــة إلــى 
تمويلية  قنوات  توفير  وكذلك  حــد،  أقصى 
والــثــانــي  الــســيــولــة،  إلدارة  تضخمية  غــيــر 
تحول الدولة إلى بائع صاف للنقد األجنبي 
االســتــراتــيــجــيــة  الـــســـلـــع  واردات  لـــتـــمـــويـــل 

بواسطة القطاع الخاص.

مال وسياسة

ــاع مــــعــــدالت الــتــضــخــم،  ــ ــفـ ــ وخــــارجــــيــــة، وارتـ
املستمر  والتدهور  الصرف،  أسعار  وتعدد 
فـــي ســعــر صــــرف الــجــنــيــه مــقــابــل الــعــمــالت 
األجــنــبــيــة. ورحــبــت الــســفــارة األمــيــركــيــة في 
الـــخـــرطـــوم، بـــقـــرار الــــســــودان تــعــويــم سعر 
الـــصـــرف. واعـــتـــبـــرت فـــي تــعــمــيــم صــحــافــي، 
الــديــون،  الــطــريــق لتخفيف  الــقــرار يمهد  أن 
ويـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر مـــن تــأثــيــر املــســاعــدة 
الــــدولــــيــــة، كـــمـــا ســـيـــزيـــد فـــــرص االســتــثــمــار 
الدولي في السودان، وأن الشركات املحلية 
واألجــنــبــيــة لــن تــواجــه بــعــد اآلن صعوبات 
ــة بــســبــب  ــاريـ ــتـــجـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــمـــارســـة األعـ ــي مـ فــ
أجرأ  والتعويم هو  املـــزدوج.  الصرف  سعر 
االنتقالية  الحكومة  اقتصادي تتخذه  قرار 
الرئيس  الــســودان بعد إطاحة  التي حكمت 
إثر  إبــريــل/ نيسان 2019،  في  البشير  عمر 
احــتــجــاجــات شعبية عــلــى تــــردي الــظــروف 

املعيشية. ومنذ ذلك الحن، تعد البالد على 
طــريــق هــش نــحــو الــديــمــقــراطــيــة مــع وجــود 
اقــتــصــاديــة مــروعــة تمثل تهديدًا  تــحــديــات 
كبيرًا لهذا التحول. ووفق مراقبن فإنه من 
فعل  ردة  الجنيه  تعويم  يثير  أن  املحتمل 
شعبية مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
 النخفاض قيمة الجنيه واالرتفاع 

ً
استجابة

املـــحـــتـــمـــل فـــــي أســـــعـــــار الــــــوقــــــود والـــســـلـــع 
األســــاســــيــــة األخــــــــرى، بــيــنــمــا كـــانـــت هــنــاك 
الظروف  على  متفرقة  احتجاجات  بالفعل 
املاضين  األسبوعن  في  السيئة  املعيشية 
فــي العاصمة الــخــرطــوم وأجــــزاء أخـــرى من 
ــر املــالــيــة قـــال فـــي املــؤتــمــر  الـــبـــالد. لــكــن وزيــ
الصحافي، أمس، إن وزارته جاهزة التخاذ 
تدابير ملواجهة ارتفاع األسعار، واالستمرار 
ــرة الــفــقــيــرة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ ــم األســ فـــي دعــ
ــيـــة وتـــوفـــيـــرهـــا  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــلـــع االسـ ــم الـــسـ ــ دعــ
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رؤية

سهام معط اهلل 

تزامنًا مع الذكرى العاشرة النطالق شرارة ثورات الربيع العربي، تمّر 
هذه األيام الذكرى السنوية الثانية النطالق الحراك االحتجاجي غير 
ــذي بدأ في 22 فبراير/شباط 2019 وأطــاح بالرئيس عبد  ال املسبوق 

ة الُحكم.
ّ
العزيز بوتفليقة بعد عقدين من استالمه دف

لقد سارت االحتجاجات الجزائرية منذ سنة 2011 على إيقاع مختلف، 
وكانت بطيئة نسبيًا في الوصول إلى نقطة الغليان مقارنة بجيرانها، 
ن الحراك الشعبي من هّز عرش الفساد في الجزائر، وكان 

َّ
حتى تمك

فرامله  التي ضغطت على  لوال جائحة كورونا  آخر   
ً
سَيدخل فصال

السياسية.  امللفات  من   
ً
بــدال االقتصادية  للقضايا  األولــويــة  ومنحت 

فــي مثل هــذه األيـــام مــن عــام 2019، خــرج الــجــزائــريــون إلــى الــشــوارع 
األوضــاع  تدهور  الفساد،  ي 

ِّ
تفش على  واحتجاجًا  كرامة  ل ا عن  بحثًا 

الخدمات  نوعية  ي  تــردِّ املحسوبية،  تغّول  البطالة،  نتشار  ا املعيشية، 
العمومية، سعي بوتفليقة خلف عهدة خامسة على الرغم من صحته 
ية، وانغماس النخبة السياسية الحاكمة آنذاك في تجميع الثروات  املتردِّ
كهم 

َّ
ك بالسلطة، ُمتناسية مصلحة عامة الجزائريني الذين تمل والتمسُّ

بــلــدهــم، وازدادت حيرتهم  دت ثقتهم فــي مــؤســســات  اط وتــبــدَّ ـ اإلحــبـ
النفط  الجزائر من  تريليون دوالر من صـــادرات  قرابة  حــول مصير 
املــال العام نحو  ــدت قناعتهم بانزالق مبالغ خيالية من 

َّ
أك والــغــاز، وتــ

بوا اآلمال وأساؤوا  الحسابات املصرفية األجنبية للفاسدين الذين خيَّ
ني تفويض الشعب لهم. لقد أغفلت النخبة 

ِّ
استخدام سلطتهم، مستغل

الحاكمة السابقة أّن شباب الجيل الجديد الذين خرجوا للشوارع هم 
 

ّ
وأقــل الــخــارجــي  بالعالم   

ً
ــصــاال

ِّ
وات للمستقبل  عا 

ُّ
وتطل طموحًا  أكــثــر 

الــســوداء، التي راح ضحيتها  ارتعابًا من سنوات اإلرهــاب والعشرية 
زهاء ربع مليون جزائري في التسعينيات، مقارنة باألجيال السابقة. 
الــزّج بالعديد من رجــال األعــمــال والـــوزراء السابقني  النتيجة  وكانت 
والــســيــاســيــني خــلــف الــقــضــبــان، وهـــذا مــا ُيــعــتــبــر أيــضــًا مــن أبـــرز ما 

ض عنه الحراك الشعبي.
َّ
تمخ

وبــعــد تسعة أشــهــر مــن ذلــك الــحــراك، فــاز الــرئــيــس عبد املجيد تبون 
األول  جريت يوم 12 ديسمبر/كانون 

ُ
أ التي  الرئاسية،  االنتخابات  في 

ببنائها،  د  تعهَّ الــتــي  الــجــديــدة  الــجــزائــر  بـــزوغ فجر  عــن  ُمعلنًا   ،2019
الــخــانــقــة والقضايا  ــــات  قــبــل أن تــصــطــدم حكومته بــالئــحــة مــن األزمـ
ما  مة، السيَّ املستعجلة وإرث سلفه بوتفليقة الذي ترك له ملفات ُملغَّ
والسياسي. وحرصًا منه على ترسيخ  االقتصادي  الصعيدين  على 
أوفى  الــحــراك،  مطالب  لبعض  يستجيب  لتغيير  والتأسيس  شرعيته 
تمثل في تعديل الدستور. وتمَّ في الفاتح من نوفمبر/

ُ
تبون بوعده امل

الذي  الدستور  تعديل  على مشروع  االستفتاء  الثاني 2020  تشرين 
وتشجيعًا  والبرملانية،  الرئاسية  للعهدات  تلجيمًا  طياته  فــي  يحمل 
الحكوميني  للموظفني  وإلـــزامـــًا  الــجــمــعــيــات،  لتأسيس  مــســبــوق  غــيــر 
ب الضريبي الذي كسر حاجز  بالتصريح بممتلكاتهم، وتجريمًا للتهرُّ
التي  املزمنة  للمشاكل   

ً
فّعاال ترياقًا  لم يكن  ه 

ّ
100 مليار دوالر، ولكن

يئّن  لبلد  تحّول  نقطة  ل 
ِّ
ُيشك ولــم  الــجــزائــري،  االقتصاد  منها  يعاني 

والفراغات  املؤسساتية  والنقائص  الهيكلية  االخــتــالالت  ركــام  تحت 
في  الحالية  الظروف  تفرضها  التي  االقتصادية  والتحّديات  التنموية 
أمام  اآلن  الــحــراك، تقف حكومة تبون  العالم. بعد مــرور سنتني على 
صراع اقتصادي مرير على جبهتني، إصالح ما أفسده نظام بوتفليقة 
وإصــالح ما أفسدته الجائحة، وهي في أمس الحاجة اآلن إلى إيجاد 
من  ن 

ِّ
مك

ُ
ت التي  االقتصادية  السياسات  من  ومتوازنة  سليمة  توليفة 

الــذي ُيحتضر إكلينيكيًا وتشغيل رافعات  النبض لالقتصاد  إرجــاع 
النمو االقتصادي وانتشال الدينار من الحضيض. ال تزال هناك هّوة 
سحيقة من عدم الثقة التي تفصل بني الحاكم واملحكوم في الجزائر، 
 وقبل 

ًّ
 من خالل التركيز أوال

ّ
وترميم جسور الثقة لن يكون ممكنًا إال

ــخــاذ 
ِّ
 االقــتــصــادي عند تصميم السياسات وات

ّ
الــشــق كــل شــيء على 

 على:
ً
القرارات وتطبيق اإلجراءات الحكومية، كالتركيز مثال

 استمرار 
ّ

1- دعم الفئات املستضعفة التي ال تجد قوت يومها في ظل
جائحة كورونا.

أعمالهم  فت 
َّ
الذين توق الحّرة  املهن  املــادي ألصحاب  العون  يد  2- مّد 

بسبب فيروس كوفيد-19.
3- إنهاء أزمة السيولة الخانقة.

4- الحيلولة دون ارتفاع أسعار املواد األساسية.
املؤسسات  الصحية على مستوى  الرعاية  تقديم خدمات  تعزيز   -5
املــادي على أصحاب  الضغط  تقليل  الحكومية، بهدف  االستشفائية 

الدخل املحدود ومنعدمي الدخل.
6- كـــذلـــك، بـــذل مـــا أمــكــن مـــن الــجــهــود لــوقــف تـــدهـــور قــيــمــة الــديــنــار 
الجزائري مقابل الدوالر واليورو، بغية الحّد من تدهور القدرة الشرائية 

ما البسطاء والفقراء منهم. للمواطنني، السيَّ
ميزانية  املواطن إلسناد  إلــى جيب  اللجوء  البعد عن  كل  االبتعاد   -7

الحكومة التي أنهكتها نفقات التسيير والتجهيز.
8- الحرص على توفير مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل الذي 

ق بأعداد هائلة سنويًا على سوق العمل.
َّ
يتدف

في  ما  السيَّ والــجــســور،  الــطــرقــات  خــاصــة  التحتية،  البنية  تعزيز   -9
في  اإلجــــراءات  هــذه  ــخــاذ 

ِّ
بــات الحكومة  مــبــادرة  ألّن  شة،  املهمَّ املناطق 

 أزمة الثقة القائمة بني املواطنني 
ّ

الوقت الحالي هي وحدها التي ستحل
ر االقتصاد وليس السياسة اهتمامات  صدُّ

َ
 ت

ّ
والسلطة، خاصة في ظل

الشارع الجزائري.
لألسف، لم ينقلب الوضع االقتصادي للمواطن البسيط من األسوأ 
الحراك  الفاصلة بني جزائر ما قبل  النقطة  ابتداًء من  األفضل،  إلى 
والجزائر الجديدة بعد مرور سنتني على الحراك، حيث تشير نتائج 
الدورة السادسة الستطالع الباروميتر العربي، الذي تمَّ إجراؤه في 
املمتدة ما بني 15 أغسطس/آب و5 سبتمبر/ الفترة  الجزائر خالل 
كانوا  املستجوبني  الجزائريني  من  باملائة   55 أّن  إلــى   ،2020 أيلول 
سلبيني ومتشائمني في تقييم وضعهم االقتصادي. وزادت جائحة 
ة، حيث عّبر 59 باملائة من املستجوبني، الذين تفوق 

ّ
كورونا الطني بل

فــقــدان مصدر دخلهم  مــن  الكبير  قلقهم  عــن  الــــ30 سنة،  أعمارهم 
في السنة القادمة، وأفــاد 69 باملائة من املستجوبني بــأّن دخلهم ال 
د 43 باملائة من املستجوبني الذين 

َّ
ي نفقاتهم الشهرية. كما أك

ِّ
يغط

أداء  عــدم رضاهم عن  على  الشهرية  ي دخلهم مصاريفهم 
ِّ
يغط ال 

ي جائحة كورونا، وأشــار 82 باملائة 
ِّ

الحكومة في االستجابة لتفش
الدولة.  يــزال منتشرًا في أجهزة  الفساد ال  أّن  إلــى  املستجوبني  من 
وفي املقابل، أشاد 73 باملائة من املستجوبني بجهود الحكومة في 
مكافحة الفساد الذي لن ينتهي بني ليلة وضحاها. خالصة القول، 
خاذ قرارات 

ِّ
ب ات

َّ
إّن الجزائر الجديدة غارقة في أزمات اقتصادية تتطل

وتوجيه  الحكومي،  اإلنــفــاق  ترشيد  أهمها  وفّعالة،  وسريعة  مهمة 
ة األكثر احتياجًا له، والضرب 

ّ
ما الفئات الهش يه، السيَّ

ّ
الدعم ملستحق

بيد من حديد على جميع أشكال الفساد لتفادي حدوث موجة ثانية 
من الحراك أكثر قّوة من ذي قبل.

عامان على الحراك الجزائري



حسان األسود

 عــن أعــمــال 
ٌ
تـــواتـــرت أخــيــرا أنـــبـــاٌء كــثــيــرة

ــة  ــى تــنــظــيــم الــــدولــ ــ ــبـــت إلــ ـــسـ
ُ
عـــســـكـــريـــة ن

اإلســامــيــة )داعـــش( فــي ســوريــة، أكبرها 
 عناصر 

ّ
قل

ُ
الهجوم على حافلة للمبيت ت

ــن الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــرس  مــ
ــتـــل نــتــيــجــتــه 37  ـ

ُ
ــهـــوري، والـــــــذي ق ــمـ ــجـ الـ

عسكريًا، حسب مصادر إعامية موالية 
وصفحات إخبارية في وسائل التواصل 
العدد  مــن  التأكد  يمكن  وال  االجتماعي، 
بدقة، بسبب التكتم املفروض من القيادة 
األمنية العسكرية للنظام على مثل هذه 

األخبار.
 ورقة »داعش« 

ّ
يجب أال يخفى عن البال أن

األمــنــيــة ليست مــحــصــورة بجهة واحــدة 
دون غــيــرهــا، فــالــقــســم األكــبــر مــن أســرى 
التنظيم موجود في سجون قوات سوريا 
ــد(، وهـــــذه خــاضــعــة  ــســ الــديــمــقــراطــيــة )قــ
وقد  األمــيــركــيــة،  للحماية  مباشر  بشكل 
هـــددت عـــّدة مــــرات، فــي الــســابــق، بــإطــاق 
ســـــراح أســـــرى الــتــنــظــيــم، عــنــدمــا وقــعــت 
تـــحـــت ضـــغـــوط غـــربـــيـــة بـــشـــأن تــعــامــلــهــا 
في ملف حقوق اإلنسان. من هنا، يمكن 
التكّهن بإمكانية ربط الهجوم الذي وقع 
فـــي األول مـــن الــشــهــر املـــاضـــي )يــنــايــر/ 
كانون الثاني( واستهدف قاعدة روسية 
ــع املــوقــف  شـــمـــال شــــرق مــديــنــة الــــرقــــة، مـ
الــروســي الــضــاغــط على »قــســد« لتسليم 

داود كتّاب

لتنفيذ  والترتيبات  املناقشات  خضم  فــي 
فــي األراضــــي  انــتــخــابــيــة عــامــة  أول عملية 
ــام 2006،  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ املـــحـــتـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
يــجــري نــقــاش جـــاّد ومــســؤول بــشــأن وضع 
الـــقـــدس واملـــقـــدســـيـــن. ال بـــد طــبــعــا تــأكــيــد 
حــق املقدسين املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، 
تــرشــيــحــًا وتـــصـــويـــتـــًا مــــن داخــــــل الـــقـــدس، 
الـــحـــدود  اقــــتــــراع خــــــارج  أو مــــن أي مـــركـــز 
الــتــي وضعتها إســرائــيــل عند ضــم القدس 
الــذي لم تعترف به  بصورة أحادية، الضم 
أي دولة، بما فيها إدارة الرئيس األميركي 

السابق، ترامب، الصهيونية.
ينطوي النقاش املقدسي حول ما إذا سيتم 
بــذل الــجــهــود والــضــغــط لــوجــود مقدسين 
فــي مــواقــع آمــنــة لــدى الــقــوائــم الرئيسية أم 
املشاركة في قائمة مقدسية أم األمرين معًا. 
يــقــول مــؤيــدو الــفــكــرة األولــــى إنــهــا تضمن 
وجــــــود مــقــدســيــن فــــي الـــقـــوائـــم الــكــبــيــرة، 
واملتوقع أن تشكل الحكومة املقبلة، وبذلك 
يكون لها القدرة على التأثير. فيما يعتقد 
قــائــمــة مستقلة ستوفر  وجـــود  أن  ــرون  آخــ
ــاجــــات الـــخـــاصـــة  ــاع عــــن الــــحــ ــ ــدفـ ــ ــيـــة الـ أهـــمـ
لــلــمــقــدســيــن، مـــن دون تــقــديــم الـــتـــنـــازالت 
لآلخرين، وهو ما يحدث بصورة طبيعية 

في قوائم كبيرة لها اهتمامات متعّددة.
ــرار الــنــهــائــي لــلــعــضــويــة في  ــقــ وبـــمـــا أن الــ
الـــقـــوائـــم الــرئــيــســيــة مــثــا لــقــائــمــة منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، أو قــائــمــة الــتــيــار 
فإن  القوائم،  تلك  لقادة  اإلسامي، سيكون 
النقاش املقدسي يتركز حول فائدة وجود 
ــا. وفـــيـــمـــا يــلــي  قـــائـــمـــة مــقــدســيــة أم عـــدمـــهـ
مــضــامــن أفــكــار وتعليقات جـــرى تــداولــهــا 
بن مقدسين، تخلو من أسماء أصحابها، 
لعلها تثرى النقاش بعيدا عن الشخصنة:

يـــنـــخـــرطـــوا كــمــا  لـــلـــمـــقـــدســـيـــن أن   يـــمـــكـــن 
ــتــــل املـــخـــتـــلـــفـــة، حــســب  ــكــ يــــــشــــــاؤون فـــــي الــ
ــا أن  ــ اتــهــم وأهـــوائـــهـــم. لــكــن إن أردنـ انــتــمــاء
ــعــلــي صــوتــهــا 

ُ
ــقـــدس فــيــجــب أن ن نــحــيــي الـ

الكتلة  اســتــقــطــبــت  إذا  عــاصــمــة.  بــوصــفــهــا 
فــي مواقعهم  املــصــداقــيــة  األشــخــاص ذوي 
ســـوف تــنــجــح بــبــعــض أعــضــائــهــا، وســـوف 

عمر المرابط

بــــن اتــــهــــام وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي، 
جيرالد درمانان، زعيمة اليمن الفرنسي 
املـــــتـــــطـــــّرف، مـــــاريـــــن لـــــوبـــــن، بـــالـــلـــيـــونـــة 
في  السياسي،  اإلســام  تجاه  والسهولة 
مــنــاظــرة عــلــى الــقــنــاة الــثــانــيــة الفرنسية، 
والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــرة  واتــهــام 
اإلعـــامـــي، فــريــديــرك فــيــدال، فــي برنامج 
ــــس نـــيـــوز  ــوكـ ــ ــي نــــيــــوز )فـ ــ عـــلـــى قــــنــــاة سـ
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــات الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الــــفــــرنــــســــيــــة( الـ
إلى  العلمي  للبحث  مكان  مــن  بتحّولها 
اليسارية،  اإلســامــويــة  للنضاالت  مكان 
ــا نـــســـجـــل، بــــوضــــوح،  ــنــ يـــمـــكـــن الــــقــــول إنــ
األخير، من عهدة  وربما  الثاني،  الفصل 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، الــرئــاســيــة، 
يميني واضــح وبمغازلة  املتسم بتحول 

اليمن املتطّرف.
مــا كــل مـــّرة تسلم الــجــرة، إذ ليست هذه 
ــــرة األولـــــى الـــتـــي يــســتــخــدم فــيــهــا أحــد  املـ
ــذا املــصــطــلــح، ففي  ــاء الــحــكــومــة هــ أعـــضـ
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، نّدد وزير 
بانكير،  ميشيل  جــان  الوطني،  التعليم 
بما سماها  »اإلساموية اليسارية« التي 
ــســبــب، عــلــى حـــد قـــولـــه، »الـــفـــوضـــى في 

ُ
ت

التصريح  هــذا  كــان  إذا  ولكن  الجامعة«، 
ــّر مـــن دون رد فــعــل جــمــاهــيــري كــبــيــر،  مــ
ســوى طلب بعض زعماء اليمن إحــداث 
بشأن  الــحــقــائــق  لتقّصي  بــرملــانــيــة  بعثة 
مــــا يـــســـمـــونـــهـــا »االنـــــحـــــرافـــــات الــفــكــريــة 
اإليديولوجية في األوساط األكاديمية«، 
فإن تصريح الوزيرة، النكرة إعاميا قبل 
هــــذا الــــحــــدث، أحـــــدث جــــدال صــاخــبــا في 
األوســــاط الــجــامــعــيــة، لــكــونــه تــجــاوز حد 
ــر مـــســـؤول عـــن الــقــطــاع،  املــقــبــول مـــن وزيــ
»اإلساموية  الظاهرة  إن  صّرحت  حيث 
الفرنسي  املجتمع  قد سّممت  اليسارية« 
بــصــفــة عـــامـــة، والـــجـــامـــعـــات خــصــوصــا، 
وضــربــتــه بــمــرٍض عــضــال قــاتــل، مطالبة 
ــنــــي لـــلـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ ــن املـ ــ مـ
)CNRS( القيام بمهمة استطاعية داخل 
التأكد  الجامعية، هدفها  البحوث  مراكز 
مــن عــدم وجـــود تــيــارات فكرية مناضلة، 
ومن أجل التمييز بن ما يدخل في نطاق 
ومــا يدخل  األكاديمية  العلمية  األبــحــاث 
في إطار األنشطة واآلراء النضالية داخل 

الجامعات. 
لـــم تــتــأخــر، أوال مـــن املــركــز  الــفــعــل  ردود 
املكلف باملهمة، وهو مركز علمي مرموق 
يقول  بيانا  نشر  فقد  عــاملــيــة،  ذو سمعة 
اليسارية  اإلساموية  »مصطلح  إن  فيه 
شـــعـــار ســيــاســي يــســتــخــدم فـــي الــنــقــاش 
الـــعـــام، وال يــتــطــابــق مــع أي واقـــع علمي. 
وهو، بما يحّدده من مامح غير محّددة، 
هــو مــوضــوع عــديــد مــن املـــواقـــف الــعــامــة 
أو املحافل أو االلتماسات التي غالبا ما 
تكون حماسية«. ومن هنا انقلب السحر 
عــلــى الــســاحــر، فــاملــركــز الـــذي قــبــل املهمة 
مٍة ال غبار 

ّ
على مضض ينطلق من مسل

أن املصطلح سياسوي شعبوي،  عليها، 
وال يرقى إلى درجة االصطاح العلمي أو 

التعريف العلمي األصيل.
املــركــز بلكمٍة واحـــدة للحكومة  لــم يكتف 
الفرنسية، بل أضاف لكماٍت أخرى، حيث 
دان بشدة الذين يحاولون االستفادة من 
استعمال »اإلساموية اليسارية« لضرب 
للمناهج  الضرورية  األكاديمية  الحرية 
ــرفـــي، أو لــوصــم  ــعـ الــعــلــمــيــة والــــتــــقــــّدم املـ
بعض األوســاط العلمية، كما دان املركز، 
البيان نفسه،  على وجه الخصوص، في 

المهدي مبروك

على وقع أزمٍة سياسيٍة حاّدة في تونس بن 
والبرملان،  والحكومة  الجمهورية  رئاسات 
تعطلت املصالح العليا للباد. وعلى الرغم 
من تنازالت خفيفة أبداها رئيس الحكومة، 
تــراجــع نوعا مــا عن  هشام املشيشي، حــن 
وزيـــرا،   11 مــن ضــمــن  وزراء  تعين خمسة 
قـــدر رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن شــبــهــات فساد 
تطاولهم، مع أن القضاء هو الفيصل في مثل 
ز استقال السلطات، 

ّ
هذه القضايا، بما يعز

 الوضع يراوح مكانه منذ نحو شهرين. 
ّ

ظل
عــاد الــحــديــث، منذ أســابــيــع، عــن محادثات 
بــن الــحــكــومــة الــتــونــســيــة وصـــنـــدوق النقد 
الــدولــي مــن أجــل إخـــراج الــبــاد مــن أزمتها 
والتي  الخانقة،  واالقتصادية  االجتماعية 
ــود مـــا يــنــاهــز 750 ألــف  مـــن مــظــاهــرهــا وجــ
عاطل عن العمل، ثلثهم تقريبا من حاملي 
شهادات العلوم االجتماعية، بنسبة بطالة 
املعهد  األخــيــرة، حسب  الثاثية  في  بلغت، 
الوطني لإلحصاء، 17%. كما فقدت الباد، 
خـــال أزمـــة كــوفــيــد وحــدهــا، مــا يــفــوق 160 
 
ً
ألف موقع شغل. وال تأتي الشدائد منفردة
ــل مــتــعــاضــدة، يـــحـــدث هــذا  عــلــى تـــونـــس، بـ
كله، في ظل شح املوارد املائية تحت تتالي 
املــوارد  استخراج  ل 

ّ
وتعط الجفاف،  مواسم 

والفوسفات،  البترول  غــرار  على  الطبيعية 
هذه  الســتــخــراج  الوطنية  الشركة  أن  حتى 
املادة عجزت، في األسابيع األخيرة، عن دفع 
أجور موظفيها، وكذلك كان حال الخطوط 

الجوية التونسية. 
يستعيد الـــنـــاس فـــي تـــونـــس، فـــي ظـــل هــذه 
اللوحة السوداوية، »مباهج العهد السعيد 
تحت حكم بن علي«. وقد نشطت سردياٌت، 
ــثــــورة، تــحــن إلــى  ــاءت بــهــم الــ ــ حــتــى مــمــن جـ
ــه. ويــتــيــح اإلعـــــام الــتــونــســي لــهــؤالء  عـــودتـ
النظام  عـــودة  مــســاحــات واســعــة، فيتمنون 
السابق. يتباهى نائب في برملاٍن، ما كانت 
بالجنرال  الــثــورة،  لــوال  قاعته  لتطأ  قــدمــاه 
املــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، مــــعــــّددا 
»خصاله وإنجازاته«. والشيء من مأتاه ال 
إلــى سنوات قليلة،  يستغرب، فالرجل كــان، 
مـــن عــتــاة أصـــحـــاب الــفــكــر الــقــومــي، قــبــل أن 
يمتهن السياحة الحزبية، حتى انتهى إلى 
تــشــكــيــل حــــزب »ريــســايــكــل« )إعــــــادة تــدويــر 
وتــأهــيــل( فيه رمـــوز الــنــظــام الــســابــق. وذلــك 
فـــي مـــنـــاخـــاٍت يــصــعــب فــيــهــا عــلــى املـــواطـــن 
الــتــونــســي فــــرز الـــخـــطـــوط، وتــبــن مــشــاريــع 
سياسية قائمة على املــبــادئ، حيث يــزدري 
ــزاب والــديــمــقــراطــيــة وصـــراع  ــ الــجــمــيــع األحــ
الديكة اململ، ويطالبون بقبضة من حديد، 
ــــاس أنـــهـــا املــنــقــذ  تــزيــنــهــا الــنــخــب عــلــى أســ
الـــوحـــيـــد لـــلـــبـــاد. فـــي هــــذه املـــنـــاخـــات الــتــي 
تتهاوى فيها كل مؤشرات املالية العمومية 
إلى حدٍّ لم يعد فيه إفاس تونس مستبعدا، 

تــبــدأ سلسلة مــن املــفــاوضــات مــع املانحن، 
لعل أهمهم صــنــدوق النقد الــدولــي الــذي ال 
يرفض أن يرافق الباد للخروج من أزمتها، 
الرغم من تحفظات عديدة، خصوصا  على 
اإلصــاحــات  تلتزم بوصفة  لــم  تــونــس  وأن 
 
ً
املقترحة، لكنه هذه املرة يبدو أكثر صرامة
أركـــان يلزم  أربــعــة  وتمسكا بمواقفه، وهــي 
تونس بتطبيقها: التحّكم في كتلة األجور 
في القطاع العمومي التي تضخمت بشكل 
غـــريـــب أتــــى عــلــى مـــا يــمــكــن أن يـــوّجـــه إلــى 
التنمية. ولذلك تراجعت املرافق والخدمات 
التي عجزت الدولة عن إيجاد تمويل لها. وقد 
ابتلعت األجـــور الــجــزء األكــبــر مــن امليزانية، 
مــلــيــون نسمة(  تــونــس )11  خــصــوصــا وأن 
من أكثر الــدول التي تشغل في هــذا القطاع 
)مـــا يــنــاهــز 850 ألـــفـــا(، والـــحـــال أن الــيــونــان 
مــثــا، وهــــي الــتــي لــهــا عــــدد الــســكــان نفسه 
الــشــرط الثالث  ألــفــا.  يــنــاهــز 350  تشغل مــا 
ــات الــعــمــومــيــة  مــعــالــجــة وضــعــيــة املـــؤســـسـ
»إنــقــاذهــا« سنويا من  يتم  والــتــي  املفلسة، 
أموال دافعي الضرائب، غير أنها سرعان ما 
تفقد مجّددا توازناتها في غياب أي مساٍع 
فيها وتسييرها.  التصّرف  جّدية، لحوكمة 
يضيف الصندوق، هذه املــرة، شرطا رابعا، 
ــــراف االجــتــمــاعــيــة، مــا يعني  اتــفــاق كــل األطـ
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي  ضــمــنــيــا مــوافــقــة االتـــحـ
للشغل الذي يرفض؛ من خال تصريحاته، 
خال السنوات العشر املاضية، قطعيا هذه 
الشروط، ويراها مذلة، تنخرط في سياسات 
مقّومات  تــونــس  تفقد  متوحشة،  ليبرالية 
سيادتها. ولذلك، لم يتأخر رد االتحاد على 
هـــذه املــقــتــرحــات، فــي تــصــريــحــات لقياداته 
الثوابت. ويبدو أن اإلضرابات  ذّكــرت بهذه 
التي تشهدها عدة مؤسسات وطنية تبرهن 
على ذلــك. ربما يكون هــذا تحسن لشروط 
أن يكون  التفاوض، وقد اشترط الصندوق 
فــي وفــد مــن سيفاوضهم، وقــد كــان سابقا 

مقتصرا في تفاوضه مع الحكومة.
الــدولــي، وتطلب  الصندوق  تونس  تقصد 
مساعدته، وهو ال يملي شروطه، أو يقّدم 
نصائحه  ملن هو في غنى عنه. ومع ذلك، 
ــا يــقــتــرحــه  ــبــــراء عــــديــــدون أن مــ يــعــتــقــد خــ
سيصل  التي  الوصفة  سيكون  الصندوق 
إليها التونسيون، لو أداروا حوارا رصينا 
فيما بينهم. وهامش املناورة هنا يضيق، 
فــي ظــل تــراجــع االســتــثــمــار وانــكــمــاشــه، ما 
جمد إنــتــاج الــثــروة، فــا الــدولــة استأنفت 
الـــعـــمـــومـــي، وال االســـتـــثـــمـــار  االســـتـــثـــمـــار 
الخاص الداخلي بادر إلى مشاريع للتنمية 
الـــخـــارجـــي  والـــتـــشـــغـــيـــل، وال االســـتـــثـــمـــار 
هــــّب لــنــجــدة الـــبـــاد مـــن أزمــتــهــا الــخــانــقــة. 
والطبقة السياسية، في صراعاتها الحاّدة 
والــعــبــثــيــة، تــعــمــق األزمــــة الــتــي قــد تنسف 

املنجز الديمقراطي على ضعفه.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

السوري، في  للنظام  منطقة عن عيسى 
مقابل منع األتراك والجيش الوطني من 
 املراقب ليشّك بإعان 

ّ
اقتحام املنطقة. وإن

تنظيم حــّراس الدين مسؤوليته عن هذا 
الهجوم، فاملنطقة بعيدة جدًا عن مناطق 
تمركز هذا التنظيم في محافظة إدلب من 
جهة، كما تفصلها مناطق حلب وريفها 
من جهة ثانية، وهــي تقع تحت سيطرة 
 
ّ
»قسد« بالكامل، ما يعطي االنطباع بأن
األخــيــرة سّهلت لبعض خــايــا »داعـــش« 

القيام بهذه املهمة نيابة عنها.
 ورقــــــــة مــكــافــحــة 

ّ
أن إلـــــــى ذلـــــــك  ُيـــــضـــــاف 

تنظيم  مسلحي  على  والقضاء  اإلرهـــاب 
الــدولــة اإلســامــيــة كــانــت إحـــدى الــركــائــز 
األميركية  اإلدارة  حــّددتــهــا  الــتــي  الــثــاث 
 
ّ
أن املعلوم  فــي ســوريــة. ومــن  لسياستها 
الوجود األميركي في منطقة شمال شرق 
سورية هو السند الوحيد لبقاء املنطقة 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــا  نــفــوذ  تــحــت 
ضربات  وقــع  تحت  حتمًا  ستنهار  التي 
الوطني،  الجيش  مــن  وحلفائهم  األتـــراك 
ــام وحـــلـــفـــائـــه الــــــروس  ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــربــ ــ وضــ
بــمــجــّرد رفـــع الــحــمــايــة األمــيــركــيــة عنهم. 
إذن، ال بــّد مــن بــقــاء املــبــرر الــرئــيــس لهذا 

الوجود األميركي في املنطقة.
يلعب تضارب مصالح الجهات املعادية 
قيد  على  بقائه  فــي  مهمًا  دورًا  للتنظيم 
الحياة، فتحاول كل جهة توجيه بنادقها 
 
ً
الخصوم واملنافسن، فمثا إلــى صــدور 

الداخلية أيــضــًا، فــا بــد مــن التفريق بن 
الــكــبــار للتنظيم وعــمــاء أجــهــزة  الـــقـــادة 
ة، 

ّ
االستخبارات الذين تم زرعهم فيه بدق

ــه مــــن جــهــة  ــّونـ ــكـ خـــــال فـــتـــرة نـــشـــوئـــه وتـ
البسطاء ممن استولت  أولــى، واملقاتلن 
على عقولهم فكرة الخافة وإعادة إحياء 
ــا الــعــســكــريــة مــــن جـــهـــة ثــانــيــة،  ــادهـ أمـــجـ
قت بن قتيل ومعتقل، 

ّ
فالفئة األولى تمز

وبن عائد إلى حضن الجهاز الذي زرعه 
فـــي صـــفـــوف الــتــنــظــيــم. والــفــئــة الــثــانــيــة، 
وهي األكبر واألوسع، تشّردت في البادية 
السورية باعتبارها حصنًا طبيعيًا بعد 
خسارتها املدن والقرى التي كان يسيطر 

لديهم  ال مجال  وهــؤالء  التنظيم.  عليها 
الطبيعية، فلن تقبل  الحياة  إلى  للعودة 
بــهــم حــكــومــات بــلــدانــهــم أبـــــدًا، وأغــلــبــهــم 
مرصود ومعروف ألجهزة املخابرات في 
دولهم. إذن، لم يبق أمامهم سوى القتال 
الزمن،  الفناء، أو إيجاد مخرج مع  حتى 
وأعدائها  طالبان  حركة  بــن  حصل  كما 

املحلين واألجانب.
مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، تــعــتــبــر بــاديــة 
ــام  ــ ــــرق مـــغـــلـــقـــة أمـ ــــشـ ــــن جـــهـــة الـ ــام مـ ــ ــــشـ الـ
الــــدواعــــش، لـــوجـــود قـــاعـــدة أمــيــركــيــة في 
مــنــطــقــة الـــتـــنـــف عـــلـــى املـــثـــلـــث الــــحــــدودي 
الوجود  العراقي، فهذا  األردنــي  السوري 
هناك، مع امليزات التكنولوجية املتطورة 
ــلــــقــــوات األمــــيــــركــــيــــة، يـــجـــعـــل مــن  جـــــــدًا لــ
الصعب على »داعــــش« الــتــحــّرك فــي ذلك 
 مــنــطــقــة 

ّ
ـــك أن ــى ذلــ ــ ــاه. ُيــــضــــاف إلـ ــ ــجـ ــ االتـ

الــبــاديــة الــســوريــة تعتبر خــاصــرة رخــوة 
من الناحيتن، األمنية والعسكرية، فهي 
العصاة  استخدمه  طاملا  طبيعي  حصن 

واملهّربون.
 
ّ
بــأن إلــى نتيجة مفادها  الــوصــول  يمكن 

التنظيمات  بن  شراسة  األكثر  التنظيم 
ــيـــس مـــــوحـــــدًا، إن لــــم يــكــن  ــة لـ ــيــ اإلســــامــ
على  األقـــل  فعلى  التنظيم،  صعيد  عــلــى 
العمل. ما مّيز »داعــش«  صعيد ساحات 
ــيـــره مــــن الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة،  عــــن غـ
الرغم  لــه، على  العجيب  الفكري  االنتماء 
ــبـــاط املــنــتــمــن بـــه تنظيميًا  مـــن عــــدم ارتـ

كانت  فالفكرة  عليه،  املــتــعــارف  باملعنى 
جـــاذبـــة لــكــثــيــريــن مـــن الــشــبــاب الــضــائــع، 
وخصوصا املنتمن إلى فئات املهاجرين 
املسلمن من شمال أفريقيا، ولم يتمّكنوا 
ــامـــل فــــي املــجــتــمــعــات  ــكـ ــاج الـ ــدمـــ مــــن االنـــ
ــم تـــســـتـــطـــع هـــذه  ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ الــــغــــربــــيــــة، أو الـ
املجتمعات هضمهم، على الرغم من أنهم 
األوائــل.  للمهاجرين  الثالث  الجيل  أبناء 
 لتحقيق 

ً
التنظيم فرصة وجد هؤالء في 

الـــــذات مـــن خــــال الــســلــطــة املــطــلــقــة الــتــي 
ُمنحت لــهــم، فــكــان مـــرّد كثير مــن حــاالت 
القتل الهمجية واالستعراض على طريقة 
هوليود إلشباع غرائز مقهورة ودفينة، 
ما كان لها أن تظهر بهذا الشكل الكبير 

في الدول التي كانوا يعيشون فيها.
إذن، هناك عوامل داخلية تتمثل في بنية 
التنظيم وحاجات أفراده النفسية، للبقاء 
فـــي ســـاحـــات الـــفـــعـــل، وعــــوامــــل خــارجــيــة 
تتمثل فــي اســتــثــمــار الــقــوى الــفــاعــلــة في 
الــوحــش خــدمــة ملصالحها.  لــهــذا  املنطقة 
ــبـــح »داعـــــــــش« مــخــيــمــًا عــلــى  ســيــبــقــى شـ
ــــي، مــا  ــراقــ ــ ــعــ ــ ــوري والــ ــ ــســ ــ ــعـــن، الــ ــمـ ــتـ ــجـ املـ
ــإرهـــاب الــدولــة  دام الـــبـــلـــدان مــحــكــومــن بـ
عن  الحديث  نستطيع  ولــن  واملليشيات. 
زوال هذا الخطر ما دام االنتقال السياسي 
أداة  التنظيم  سيبقى  فيهما.  يحصل  لــم 
لـــاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــاســـي بـــيـــد أصـــحـــاب 

املصالح، إلى أن تنتهي أساب وجوده.
)كاتب سوري في برلني(

يصّوت لها كثيرون من األرض املحتلة. لكن 
وخوض  الكتلة  تشكيل  في  تكمن  األهمية 
االنتخابات والخروج بمؤتمر جامع يمثل 

املقدسين، ويكون مرجعية لهم.
 هذه ليست كتلة مع أحد، أو ضد أحد، بل 
ى 

ّ
هي كتلة »القدس أوال«. وهي مع من يتبن

أن مشروع  أننا نعرف  القاعدة، علما  هــذه 
ــراب إن لــــم تـــكـــن الـــقـــدس  ــ »الـــــدولـــــة« هــــو ســ

عاصمتها..
 البديل؟ أن نستمر في الشكوى، واالعتماد 
على مــن ســوف ينقذنا مــن قــوى تلعب في 

الساحة الفلسطينية لها أولوياتها.
 أعتقد أن هذا االقتراح )القائمة املقدسية( 
يمكن تطبيقه، وهو كفيل بإعادة القدس 
إلى صــدارة املشهد الفلسطيني، وإعــادة 
قضايا القدس إلى واجهة العمل الوطني. 
تشكيل هذه القائمة سيساهم حتمًا في 
حل أزمة الثقة بن املقدسين، خصوصا 
الــشــبــاب والــســلــطــة الــوطــنــيــة، ويــســاهــم 
أمــا من  الــعــمــل.  فــي تحفيز الجميع على 
القائمة، فاملوضوع ليس تشريفا   يــرأس 

بل تكليف.
ــــارع، ألنــه   فــكــرة قــائــمــة مــقــدســيــة اقـــتـــراح بـ
للمجلس  االنتخابية  الحملة  من  يستفيد 
الــقــيــود  لــتــجــاوز  الفلسطيني،  الــتــشــريــعــي 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي في 
القدس، حيث سينتج عنه تشكيل مجلس 
مــقــدســي، مــن خـــال اقــتــراحــه لــوجــود 130 
مرشحًا، يتم اختيارهم من املقدسين بناء 
عــلــى مــعــايــيــر مــتــفــق عــلــيــهــا، ولــهــم سمعة 
ونـــشـــاط مـــقـــدســـي. وبـــذلـــك يــمــكــن مــتــابــعــة 
ــذه الــقــائــمــة،  ــــور املــقــدســيــة مـــن خـــال هـ األمـ
والــتــي قــد تصبح نــوعــا مــن أنــــواع املنصة 
املــقــدســيــة الـــتـــي يــمــكــن االســـتـــفـــادة مــنــهــا، 
وتـــكـــون ملـــن يــتــم انــتــخــابــهــم )نـــأمـــل أن يتم 
اجتياز العتبة( قيادة منتخبة، وهو األمر 
الــذي يشرعن من هم في القيادة املنتخبة، 
ومــــن هـــم فـــي الــقــائــمــة الــتــي تـــم تشكيلها. 
ويــمــكــن أن تــتــحــول الــقــائــمــة إلـــى حـــزب أو 

تبقى فقط تجمعا تمثيليا للمقدسين.
 إضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة تــشــكــيــل قــائــمــة من 
أقترح تشكيل مجموعة ضغط  املقدسين، 
تـــضـــم شـــخـــصـــيـــات ونــــشــــطــــاء مــقــدســيــن، 

الشرعية عن  نزع  إلى  الرامية  املحاوالت 
مختلف ميادين البحوث، مثل الدراسات 
حول »ما بعد االستعمار«، أو الدراسات 
ــلـــة املــتــعــلــقــة بـــمـــواضـــيـــع الــقــمــع  ــتـــداخـ املـ
املتعلقة  األعـــمـــال  أو  الــجــوانــب،  املــتــعــّدد 
آخــر  مـــيـــدان  أي  أو  »الــــعــــرق«،  بمصطلح 

للمعرفة. 
ــا رؤســـــاء الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة فقد  أمــ
عبروا عن موقفهم من خال هيئة رسمية، 
حــيــث دعـــا »مــؤتــمــر رؤســـاء الــجــامــعــات« 
إلى »الرفع من مستوى النقاش«، معربا، 
في بيان له، عن »دهشته من جدل جديد 
عقيم حول مفهوم زائف يلتمس تعريفه 
العلمي مــن دون جـــدوى، والـــذي ينبغي 
أشاعه«.  الــذي  املتطّرف  لليمن  يترك  أن 
نــشــرت صحيفة لوموند  هـــذا،  مــن  أكــثــر 
السبت )20  أول من أمس  الفرنسية يوم 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط( عــريــضــة وقــعــهــا أكــثــر 
والباحثن  الجامعين  مــن  ستمائة  مــن 

املعروفن يطالب بإقالة الوزيرة.
هم في وطنتيه 

ُ
لو قال هذا زيد أو عمرو الت

لكنه  الفرنسية،  للجمهورية  وإخــاصــه 
كام النخبة العلمية، وزبدة األكاديمين 
في  وقيمته  وزنــه  ولكامهم  فرنسا،  فــي 
الـــوســـط الــعــلــمــي قــبــل الـــســـيـــاســـي، فــهــل 
الفرنسية  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  ستعتبر 
أم أنها تلهث وراء األصــوات االنتخابية 
، كي ال نقول 

ً
التي أصبحت أكثر يمينية

أكــثــر تــطــّرفــا فـــي مــشــهــد يـــذّكـــر باملشهد 
األمــيــركــي، ومــا حققه تــرامــب مــن نتائج 
عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــســـارتـــه! ومـــن هــنــا، ال 
بـــد مـــن ذكــــر تــفــاعــل الــســيــاســيــن ورواد 
شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة  الــذيــن 
اتهموا الوزيرة بمحاولة إحداث »شرطة 
األفكار«، وقمع الحرية الفكرية، مطالبن 
الـــحـــكـــومـــة  بــتــغــيــيــر تـــوجـــهـــهـــا الـــقـــامـــع 
الذي  السلطوي  التوجه  وذي  للحريات، 
الفكر  حــريــة  على  يهيمن حتى  أن  يــريــد 
والــتــفــكــيــر وحـــريـــة الــبــحــث الــعــلــمــي، بل 
نــجــد أن رمــــوزا فــي األغــلــبــيــة الــرئــاســيــة، 
ــر الــتــربــيــة الـــســـابـــق، فــرانــســوا  ــ مــثــل وزيـ
بــــايــــرو، يـــبـــدي امـــتـــعـــاضـــه، ويـــوضـــح أن 
الــجــامــعــة الــفــرنــســيــة ال تــعــانــي مـــن هــذه 
ــا مــع  الــــظــــاهــــرة، بــــل تــــعــــانــــي، خـــصـــوصـ

 األمــيــركــيــون الــنــظــر عــن تحركات 
ّ

يــغــض
الدواعش، ما دامت موجهة صوب قوات 
النظام وحلفائه من الروس واإليرانين. 
وفي املقابل، يفعل الروس الشيء نفسه، 
عــنــدمــا تــكــون أســلــحــة »داعـــــش« موجهة 
إلــــــى صــــــــدور خـــصـــومـــهـــم عـــلـــى الــضــفــة 
املــقــابــلــة. ال يــغــيــب عـــن الـــبـــال هــنــا املــثــال 
األبرز الستثمار »داعش« من أجل تطويع 
نقلوا  الذين  التنظيم  فمقاتلو  الخصوم، 
من القلمون إلى شرق محافظة السويداء، 
ــوا عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري  ــلــ ــبــــخــ لــــــم يــ
بـــالـــخـــدمـــات، لـــتـــطـــويـــع أهـــــل املـــحـــافـــظـــة، 
نا 

ّ
الــخــارجــن جــزئــيــًا عــن الــســيــطــرة، وكل

التي وقعت هناك فــي 25  املــأســاة  يعرف 
يوليو/ تموز عام 2018.

ــك لــــإليــــرانــــيــــن والــــنــــظــــام الــــســــوري  ــذلــ كــ
فاملليشيات  التنظيم،  بقاء  فــي  مصلحة 
اإليــرانــيــة املــنــتــشــرة بــكــثــافــة فــي املنطقة 
تعتبر  واألردن  الــــعــــراق  مـــع  ــة  الـــحـــدوديـ
وجـــــــودهـــــــا شــــرعــــيــــًا بــــحــــّجــــة مــــواجــــهــــة 
»داعــــــــــش«. كـــذلـــك يــســتــفــيــد الـــنـــظـــام مــن 
املتاخمة  األقليات  إلرهــاب  اعة، 

ّ
الفز هــذه 

مناطقهم ألماكن نشاط »داعش«، واملثال 
األبـــرز هنا أيــضــًا هــجــوم الــدواعــش على 
السلمية،  ملنطقة  التابعة  الفاسدة  قرية 
 30 ــــي  فـ ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ اإلسـ ــة  ــيـ ــبـ ــلـ األغـ ذات 

سبتمبر/ أيلول املاضي عام 2020.
علينا أيــضــًا أن نــأخــذ ظــــروف »داعــــش« 
الخاصة بعن االعتبار، وأن نحلل بنيتها 

ــات  ــركــ ــحــ ــل الــ ــ ــع كــ ــ مـــهـــمـــتـــهـــا الـــــتـــــواصـــــل مــ
في  مقدسين  لــوضــع  وحــدهــا،  السياسية 

أماكن واقعية في قوائمها.
في  حتمًا  القائمة  هــذه  تشكيل  سيساهم   
حــل أزمـــة الثقة بــن املــقــدســيــن، خصوصا 
الــشــبــاب والــســلــطــة الــوطــنــيــة، ويــســاهــم في 

تحفيز الجميع على العمل.
ــد أقـــــّر قــانــون  ــان املــجــلــس الــتــشــريــعــي قـ  كــ
القدس العاصمة عام 2002، والــذي لم يقّر 
أنها عاصمة دولة فلسطن وحسب، ولكن 
لها  أ،  تنمية  اعــتــبــارهــا منطقة  أيــضــا  أقـــر 
املــوازنــات التنموية. وفي عام  األولوية في 
اتــه  2004، أنــهــى املــجــلــس الــتــشــريــعــي قــراء
الـــثـــاث لـــقـــانـــون آخـــــر، هـــو قـــانـــون »أمـــانـــة 
القدس«، ورفعه إلى الرئيس ياسر عرفات 
للمصادقة عليه، ولكن الرئيس لم يصادق 
عليه، وكتب عليه بخط يده »يؤجل إصداره 
ألســـبـــاب ســيــاســيــة«. بــعــد ذلــــك، لـــم ُيــصــدر 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي الــثــانــي املــنــتــخــب عــام 
2006 أية قوانن أخرى بشأن القدس، وقد 

تم تجميد عمله بعد االنقسام عام 2007.
واضح عند قراءة التعليقات الهّوة الكبيرة 
حاليا بن املقدسين والقيادة الفلسطينية، 
وقيادات  وجــود مؤسسات  من  الرغم  على 
ُيذكر  لها  تأثير  ال  بالقدس،  ى 

ّ
تتغن كثيرة 

قــائــمــة مقدسية  فــهــل ســتــرى  عــلــى األرض. 
الــنــور فــي األيـــام املقبلة، وهــل ستنجح، إن 
وجدت، في استقطاب مقدسين ال مبالن، 
ــا، وهــــــل ســـتـــحـــصـــد أي  ــهـ ــيـ أو مـــشـــّكـــكـــن فـ

أصوات من خارج القدس؟
)كاتب من األردن(

األزمة الصحية التي أحدثها كوفيد 10، 
من مشكات كبرى يجب مواجهتها في 
مــقــابــل مــواجــهــة هــذا الــنــوع مــن األسئلة 
الــتــي تــتــمــحــور دائـــمـــا حـــول اإلســـــام أو 

الدين. 
يــأتــي هـــذا كــلــه فــي وقـــٍت كـــان لــزامــا على 
»الـــوزيـــرة الــشــبــح«، كــمــا لــقــبــهــا الــطــلــبــة، 
القيام بتعبئة شاملة للعناية واالهتمام 
بــفــئــة الــطــاب الــتــي تــفــاقــمــت هشاشتها 
الــجــامــعــات بسبب جائحة  إغـــاق  ــّراء  جــ
ــا عـــلـــى شـــاشـــات  ــ ــنـ ــ كــــــورونــــــا، حـــتـــى رأيـ
ــر عــــديــــديــــن مـــنـــهـــم عــلــى  ــاطـ ــقـ ــزة تـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
ــانـــة االجــتــمــاعــيــة، ووقــوفــهــم   مـــراكـــز اإلعـ
ــلـــحـــصـــول   فـــــــي طـــــوابـــــيـــــر االنـــــــتـــــــظـــــــار، لـ
الحكومة،  من  مدعومة  عيٍش  لقمة  على 
اٍت  ويــأتــي فــي خضم الكشف عــن اعــتــداء
جنسيٍة عديدة تعّرضت لها سنوات عدة 
طــالــبــات مــن أعـــرق الــجــامــعــات واملــعــاهــد 

الفرنسية.
ــرة  ــ ــوزيـ ــ ال يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر كــــــام هــــــذه الـ
وغيرها إال في سياق التملق والشعبوية 
ـــن فــي  ــديــ ــ ــديـ ــ الـــــتـــــي ضـــــربـــــت أعــــــضــــــاء عـ
الحكومة الفرنسية، في محاولة للحفاظ 
ــــع ســـيـــاســـيـــة، أو الـــحـــصـــول  ــواقـ ــ عـــلـــى مـ
عــلــيــهــا، مــع قـــرب االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
من  ويــخــطــئ  املــقــبــل.  الــعــام  والتشريعية 
يظن أن هــذا الكام مجرد زلــة لسان، بل 
حكومية،  استراتيجية  إطـــار  فــي  يــدخــل 
تدل على توجه عام يدير خيوطه، وبكل 
الرئيس ماكرون، فقد أصبح  »حصافة«، 
هاجسه األول واألخير أن يكون مصيره 
ســاركــوزي  نيكوال  سابقيه،  مصير  مثل 
ــرانــــســــوا هــــوالنــــد، الـــلـــذْيـــن أجــاهــمــا  وفــ
ــة واحـــــدة  ــ ــ الـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد واليـ

ووحيدة.
ــراج مــصــطــلــح  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ومــــــــن ثـــــمـــــة، تــــــم اســ
»اإلســامــويــة الــيــســاريــة« ونــفــض الغبار 
بداية  استعمل  جــديــد،  قــديــم  فهو  عليه، 
التهام جزء من اليسار الفرنسي بمعاداة 
السامية واملناصرة غير املشروطة للحق 
كــل مــن ناضل  بــه  اتــهــم  ثــم  الفلسطيني، 
ضــد قــانــون منع الــحــجــاب فــي 2004، ثم 
تحول االتــهــام إلــى كــل مــن تجرأ وحــاول 
تفكيك خطاب الكراهية التي يتعّرض لها 
اإلرهــاب  بن ظاهرة  للتفريق  املسلمون، 
وجــــــذوره، االجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة، وهــو 
املنزعجن  مشاعر  لدغدغة  اليوم  يخرج 
مــن حــضــور املسلمن فــي بــلــٍد لــه تــاريــخ 

عريق دونهم.
)كاتب مغربي(

استثمار داعش في اللعبة السياسية

هل سترى قائمة انتخابية للقدس النور؟

»اإلسالموية اليسارية« في فرنسا 
واالستعمال الزائف

صندوق النقد وتونس

يلعب تضارب مصالح 
الجهات المعادية 

لتنظيم داعش دورًا 
مهمًا في بقائه 

على قيد الحياة

الهّوة كبيرة حاليًا بين 
المقدسيين والقيادة 

الفلسطينية

وزيرة فرنسية 
تتهم الجامعات 

الفرنسية بتحّولها 
من مكان للبحث 

العلمي إلى مكان 
للنضاالت اإلسالموية 

اليسارية

آراء

معن البياري

كان باعثا ألرطال من االندهاش قول ملك األردن، عبد الله الثاني، لجيفري غولدبيرغ، 
في »أتالنتيك«، في إبريل/ نيسان 2015، إنه ورث من والده الحسني جهاز مخابرات 
املخابرات  إحداها  معه،  تكن  لم  بها  وثــق  إن مؤسساٍت  وقوله  للمشكالت«،  »مثيرا 
العامة، وقوله إنه كلما حاول تنفيذ إصالح ذي قيمة، كإعادة رسم الدوائر االنتخابية 
ليتسع تمثيل األردنيني من أصل فلسطيني في مجلس النواب، فإن املخابرات تهدم، 
العامة  املخابرات  دائــرة  الرجعيني، محاوالته، وفي كتاب تكليفه مدير  مع نخبة من 
ر امللك، بعد ثنائه على 

ّ
الحالي، أحمد حسني، بموقعه هذا، في مايو/ أيار 2019. يؤش

الدائرة »حــادت عن طريق  قليلة« في  »قلٍة  إلى تجاوزات  األمنية،  املؤسسة  أداء هذه 
التي  وهــي  الــعــام«،  الصالح  على  الخاصة  املصالح  وقّدمت  للوطن،  املخلصة  الخدمة 
وتتالزم  تصاحبها  املستويات،  كل  وعلى  واملناصب،  السلطة  أن  ونسيت  »تناست 
معها بالضرورة املسؤولية واملساءلة«. وأياما بعد توليه مسؤولياته، أحال حسني، 
التقاعد، أحدهم كان  وهو من قــادة دائــرة املخابرات نفسها، 20 ضابطا كبيرا إلى 

مسؤوال عن ملف الحراكات الشعبية.
ر بالوقائع أعاله أن عبدالله الثاني، بعد أسبوعني من دعوته مجددا، في مقابلة 

ّ
يذك

مع وكالة األنباء األردنية، الرسمية، إلى إعادة النظر في القوانني والتشريعات املتصلة 
بملف اإلصالح السياسي، االنتخاب واألحزاب واإلدارة املحلية، طالب دائرة املخابرات، 
األربعاء املاضي، بأن يبقى عملها في حدود اختصاصها األمني املهني، فال تتجاوزه، 
وذلك في رسالٍة، معلنة أمام الرأي العام، إلى مدير الدائرة، أثارت زوبعة استفهامات 
وتأويالت، من قبيل ما إذا كانت تلّبي استحقاقات داخلية، أم أنها تتوجه إلى إدارة 
اإلنسان  رات حقوق 

ّ
مؤش في  يتراجع  األردن  وأن  بايدن، سيما  األميركي،  الرئيس 

والديمقراطية عامليا، وعّده مقياس »إيكونوميست إنتلجنس«، أخيرا، دولة »سلطوية«، 
من  بيرنز،  وليام  الجديد،  األميركية  املركزية  االستخبارات  مدير  أن  أيضا  وسيما 
أكثر العارفني، في طواقم إدارة بايدن، باألردن، فقد عمل سفيرا سنوات في عّمان.
أيا كانت وجهة رسالة »االختصاص« امللكية داخليا أم خارجيا، فإن هذا املطلب 
املتضّمن فيها من دائرة املخابرات العامة شديد اإللحاح في املشهد األردني العام، 
األمنية،  املؤسسة  لهذه  األردنــيــون  التي يمحضها  الثقة  مــن  الــرغــم  أنــه على  ذلــك 
ر العربي« 

ّ
الثقة بالحكومة واألحــزاب والبرملان، بحسب »املؤش بمقادير أعلى من 

فإن   ،)2019 األردنــيــة  الجامعة  فــي  االستراتيجية  الــدراســات  مركز  )واســتــطــالع 
الذائع، أو املحسوم بنسبة ليست هينة، أن املخابرات تتدخل في تركيب املؤسسات 
وتوجيه التشريعات وفي تعيينات املراكز القيادية، بل إن مسؤولني كبارا يبادرون 
إلــى »مــشــورتــهــا« مــن دون طلبها. ال دلــيــل لــدى صــاحــب هــذه الكلمات على هذه 
إلى منزلة  الذائع  النشطة أخيرا، معطوفة على  »املــزاعــم«، غير أن »موضة« نفيها 
املرّجح، تجيز اإلفضاء بها، فإذا صّح قول رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي 
لم  املخابرات  إن  عــام، قبل عامني،  الحمارنة، في منتدى  العني مصطفى  السابق، 
 في 

ً
تتدخل في تعيني وزراء حكومة عمر الرزاز، فاملعنى أن تدخالتها كانت قائمة

حكومات سابقة. وال يحتاج واحدنا إلى عقل أينشتاين ليعرف أن نوبات التربص 
التبخيس مــن شــأنــه، في  الــــرزاز، وجـــوالت  الــتــي استهدفت شخص  اإللــكــتــرونــي 
 من نافذين في املخابرات، سيما قبل 

ً
مالعب »السوشيال ميديا«، كانت مسنودة

الراحل سميح عصفورة، في 2012،  كورونا. أما قول املدير األسبق للمخابرات، 
إن الدائرة لم تعد تتدخل في أمور التعيينات أو شؤون املؤسسات كما كانت تفعل 
في السبعينيات والثمانينيات، فإن رسالة امللك أخيرا تفيد بأن أمورا كهذه ظلت 
مستمرة، وإن سّوغتها بنقصان في التشريعات، وبحاجة مؤسسية إليه. .. هل 

كانت املخابرات بعيدة عن العسف الذي طاول نقابة املعلمني؟
ممارسة الحكم بال مراقبة وال تجّسس فأمر ال يعقل إطالقا، كما قال حكيم هندي 
قديم، فهارون الرشيد وّزع 1700 امرأة عجوز في بغداد، لينقلن إليه أخبار عائالتها. 
ولدى املخابرات األردنية، املحترفة، والغليظة الشديدة في أطوار مديدة، طرائقها في 

عملها داخليا وخارجيا، وسوء الظن في العاّمة بديهية في علوم كل املخابرات.

بسمة النسور

ك املرأة الحزينة رعب شديد، بعد أن تيقنت أنها لم تعد قادرة على البكاء. اعتقدت، 
ّ
تمل

في بــادئ األمــر، أنه عــارٌض عابٌر سرعان ما يــزول، كونه ال يشبه تكوينها النفسي 
ة قلبها، وسرعة تأثرها، وصعوبة 

ّ
شديد الرهافة، مفرط الحساسية، وهي املعروفة برق

سيطرتها على دموعها السخية التي تنهمر بسهولة في املواقف املحزنة، حتى إنها 
ال تتمالك  نفسها إزاء مشهد درامــي حزين في فيلم،  فتبكي مثل طفلة، من دون 
التعبير عن  مشاعر الحزن  القدرة على  أي إحساس بالحرج، ألنها كانت ترى في 
بصدق وعفوية نوعا من الجرأة، كما أنها تعبر عن شخصيٍة مباشرٍة واضحة، ال 
تعرف املداهنة والرياء واملواربة. لم تحاول، في أي موقف، كبت دموعها، ولم تعتبرها 
يوما داللــة ضعف، بل على العكس تماما، فقد رّددت دائما أن الدموع وسيلة الروح 
ف من وطأة األحزان. ولطاملا أثار استغرابها نموذج من البشر قادرين على 

ّ
في التخف

م بمشاعرهم، وإبداء قدر كبير من التماسك في أكثر املواقف 
ّ
ضبط أنفسهم، والتحك

مأساوية. وهذا ما يفسر حالة الرعب الشديدة التي انتابتها، ألنها أدركت أنها أصبحت 
واحدة منهم. يأتيها خبر وفاة شخٍص كان قريبا منها يوما ما، يسيطر عليها األسى 
واللوعة، لكن الدموع تستعصي، على الرغم من كل املحاوالت الستدرارها، علها تزيح 
بالتحّجر، تستدعي ذكــريــات ومــواقــف وأحداثا  الفظيع  اإلحــســاس  ذلــك  عن روحها 

وحوارات وأصواتا وروائح، غير أن ذلك كله ال يجدي معها نفعا.
 بأكملها محّدقة بالفراغ، مثل تمثال قّد من صخر، يخطر ببالها االستعانة 

ً
تقضي ليلة

بطبيٍب ما. .. لكن ماذا ستقول له؟ أنقذني، أيها الطبيب، لم أعد قــادرة على البكاء؟! 
تــراجــع، طبيب عيون مثال، يجري  أن  األهـــم: أي أخصائي بالضبط عليها  والــســؤال 
لطبيب  اللجوء  عليها  أم  الــجــفــاف؟  ضربها  التي  الدمعية  لقنواتها  دقيقة  فحوصا 
األنسب  ربما طبيب نفسي هو  للقلق؟  املثيرة   أسباب هدوئها  يبحث في  أعصاب 
يتيح لها الفضفضة عن أحزانها املتراكمة، قبل أن يكتب لها أقراصا مضاّدة للكآبة. 
رى، كم منا مّر بحالة تلك السيدة التي فقدت روحها، وتبلدت مشاعرها. وملاذا يحدث 

ُ
ت

ى على أرواحنا عبر السنني، ويحيلنا إلى 
ّ
لنا ذلك؟ هل هو اعتياد األحزان الذي يتغذ

األمل  بحبل  والتشبث  الفرح،  ارتكاب  على  القدرة  فاقدة  يائسة مستسلمة،  كائنات 
القصير محدود األثر؟ هل هو النضج الذي يجعلنا نرى األشياء على حقيقتها، خالية 
من أكسسوارات األوهام؟ هل هو االنصياع لشرط الوجود القاسي واملجحف، حيث 
»خلق اإلنسان في كبد«، من حيث املبدأ؟ هل هو اإلقــرار بالعجز والهزيمة وفقدان 
الرغبة في املقاومة التي بال جدوى؟ هل هو ضياع اليقني واندثار الشغف والخسارات 
املتتالية التي تحيق بنا من كل صوب، أم لعله ببساطة التعب من مالحقة سراب الفرح 
املوعود الذي يتالشى ويتبّدد كلما اقتربنا منه أكثر؟ أي مأزق هذا أن نتطلع إلى الغد 
بعني الريبة! نتساءل بتوّجس عما يخبئه لنا من فواجع، ال نقوى على مقارعتها سوى 
 
ً
بتحييد املشاعر. ومن باب حماية الذات، نلجأ إلى إطفاء زر االكتراث بكل شيء وسيلة
 للتصّدي لنوائب الدهر، فال نرفع من سقف توقعاتنا، تجنبا للخيبة الحتمية 

ً
وحيدة

الكبرى، املتربصة بنا في نهاية الطريق، حيث فراق األحبة وانهيار األحالم، أي مخلوق 
بائس هو اإلنسان املبتلى بالوعي والشك واألسئلة الكبرى؟ 

املفارقة املثيرة للغيظ أننا، وبعد ذلك كله، نتشبث بالحياة، بكل ما أوتينا من قوة 
شلية  حــال  عن  فيها  نختلف  ال  بهيميٍة،  لغريزٍة  بلهاء  استجابة  في  البقاء،  على 
)مجموعة( خراف محشورة قيد الذبح في زريبة خانقة، يفتح بابها في أي لحظة 
بــاألرض،   

ً
تــدق حوافرها هنيهة  ما يجّرها من قرنيها. 

ً
الــجــّزار ذبيحة كي يختار 

 على  جنسها، 
ً
في فعل مقاومٍة مضحٍك يائس، فيما تنزوي بقية الخراف حزينة

ب!
ُ
 النجاة، حيث ال نجاة مهما عال الثغاء وصخ

ً
متوهمة

سامح راشد

شهدت األزمة الليبية تطورات إيجابية مهمة في األسابيع املاضية، إال أن املضي في 
ما هو  يتطلب  الدائرة منذ سنوات،  واملواجهات  الصراع  ليبيا من مستنقع  انتشال 

أكثر من التصريحات. بترجمة الظاهر من النيات إلى أعمال وإجراءات على األرض.
وما يزيد الشكوك بشأن حقيقة تلك النوايا الظاهرية ذلك االختالف الذي يصل إلى 
ليبيا. بعض  في  بالوضع  كثيرة معنية  أطــراف  وأهـــداف  التناقض بني مصالح  حد 
تلك األطراف منخرط بالفعل في مجريات األزمة هناك منذ سنوات، لكن لها مواقف 
محّددة وسياسات لم تتغير منذ سقوط معمر القذافي قبل ثماني سنوات. إذ تقبل 
الليبية أن تـــؤول األوضـــاع فــي ليبيا إلــى أي  دول مهمة ومــحــوريــة فــي إدارة األزمـــة 
سيناريو، إال أن يكون لإلسالميني هناك السيطرة أو النصيب األكبر في إدارة الدولة، 
م في املــوارد النفطية بصفة خاصة. وهناك أطــراف أخــرى دخلت 

ّ
 عن التحك

ً
فضال

بامللف  بالضرورة   
ً
ليست مرتبطة األزمــة، بفعل حسابات ودوافــع  حديثًا على خط 

التنبؤ بمواقفها، ألن بوصلة سياساتها ليست  ذاتــه. وهو ما يزيد صعوبة  الليبي 
 باألزمة وحدها، فتتداخل معها توازنات ومعطيات قضايا إقليمية أخرى.

ً
محكومة

 لدى مصر واإلمــارات والسعودية وروسيا وفرنسا 
ً
األول، ليس مقبوال النطاق  في 

والواليات املتحدة األميركية ودول أخرى أن تخضع ليبيا لحكم له صبغة إسالمية، 
مهما كانت معتدلة. ووصل األمر، في األعوام املاضية، إلى سعي بعض تلك الدول إلى 
ليبيا، تحت عنوان االرتباط  استئصال أي وجود أو دور سياسي لإلسالميني في 

والتداخل بينهم وبني مليشيات مسلحة وعناصر إرهابية.
وال تــوجــد أي إشـــارة إلــى حـــدوث تغيير فــي مــواقــف تلك الـــدول، ورؤيــتــهــا للنموذج 
املطلوب ملستقبل ليبيا. وكل ما حدث أن بعضها اضطر إلى التخلي، ولو مؤقتًا، عن 
الخيار العسكري، والرهان على استخدام القوة الستئصال اإلسالميني من املشهد 

 .
ً
 ومستقبال

ً
الليبي، حاال

رفض  رؤيتها، سياسة  لتحقيق  التكتيكية  ورهاناتها  أدواتــهــا  طــّورت مصر   ،
ً
مثال

التعامل مع طرابلس، وتخلت عن الرهان على حفتر كخيار أول وأخير. غير أن أطرافًا 
أخرى، مثل اإلمارات وروسيا وفرنسا، لم تصدر عنها إشارات تغيير أو تحول في 
في  مهما  رقما  ومطروحًا  مــوجــودًا  الجنرال خليفة حفتر  يــزال  ال  ولذلك  مواقفها. 

معادلة ليبيا الحالية، وربما املستقبلية أيضًا. 
في املقابل، نجحت األطراف األخرى التي تداخلت مع األزمة الليبية، وتحديدًا تركيا، 
في مأسسة حضورها الفعلي على األرض وتوثيقه، باتفاقات اقتصادية ودفاعية. 
وليس متوقعا أن تتخلى أنقرة بسهولة عن مكاسب جيواستراتيجية عاجلة، وأخرى 
اقتصادية آجلة. وهو ما ينطبق أيضًا على أطراٍف أخرى، مثل إيطاليا، إذ يمثل النفط 

الليبي املحّرك األساس لسياساتها الليبية. 
رة، فإن 

ّ
وملا كانت التناقضات بني مصالح )وأهداف( كل تلك األطراف عميقة ومتجذ

التقّدم الكبير الذي تحقق على املسار السياسي، بفضل جوالت التفاوض واللقاءات 
تلك  بتأييد كل  املاضية، مرهوٌن  الليبية خــالل األشهر  األطــراف  املباشرة فيما بني 

األطراف، ودعمها دعمًا حقيقيًا وعمليًا، وليس فقط بتصريحات بروتوكولية.
عليها.  القفز  أو  تجاهلها  يمكن  ال  توفر شــروط موضوعية  بـــدوره  هــذا  ويستلزم 
أهمها أال يفضي الوضع السياسي الجديد في ليبيا إلى استئصال أو إقصاء قوى 
ليبية بعينها لصالح أخرى. وكذلك عدم املصادرة املسبقة لتوجهات الشعب الليبي 
بشأن سياساته الداخلية وعالقاته الخارجية. مع الحرص، في الوقت ذاته، على طمأنة 
الليبية  واألمنية  السياسية  والهياكل  املؤسسات  تركيبة  بشأن  املخاوف  )وتهدئة( 
تنتهي  أن  يفترض  والــتــي  الحالية،  االنتقالية  املرحلة  عنها  تسفر  قــد  وتوجهاتها، 
بإجراء االنتخابات في ديسمبر/ كانون األول املقبل. وما لم تتم مراعاة تلك املحاذير، 
فإن تلك األلغام املحيطة بليبيا والليبيني جاهزة للتفجير وقلب الطاولة في أية لحظة.

الملك والمخابرات مهما عال الثغاء

محاذير التسوية في ليبيا
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وزير الداخلية جيرالد درمانان )فرانس برس(
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آراء

عصام شعبان

يمارس الوسطاء اإلعاميون، في نظم الحكم 
ــى الــجــمــهــور،  ــ الـــســـلـــطـــويـــة، نـــقـــل الـــرســـائـــل إلـ
لـــلـــنـــظـــام،  ــد  ــغــــرض تـــشـــكـــيـــل رأي عــــــام مــــؤيــ بــ
ــة،  ــ ــــحـ واضـ ــــت  ــانـ ــ كـ وإن  لــــلــــمــــقــــوالت،  شــــــــــارٍح 
تــكــن تتضمن  لـــم  الـــخـــطـــابـــات، وإن  ومـــفـــّســـرا 
ــوزا. الــتــكــرار ســمــة لــدعــايــة ســيــاســيــة، تــرى  رمــ
فــــي وســــائــــل اإلعــــــــام بـــمـــثـــابـــة لــــقــــاح يــحــقــن، 
وأن تــعــّدد بــث الــرســائــل ُيــخــضــع املــشــاهــديــن 
إلرادتـــهـــم. حــســب رؤى نــقــديــة لــــرواد مــدرســة 
فرانكفورت، تمارس الدولة عنفها غير املادي 
عبر وســائــل االتــصــال. وبــعــد ثـــورة يناير في 
مصر العام 2011، وككل األحداث الفارقة، بما 
ــات، تــتــخــذ الــدعــايــة  ــ فــيــهــا مــن صـــراعـــات وأزمــ
ــذه فـــي مــصــر أحــد  دورا مــركــزيــا، أصــبــحــت هـ
تعميم  أن  الــحــال  وواقـــع  التعبئة.  أدوات  أهــم 
النظام،  بأجهزة  محكوٌم  اإلعامية  الرسائل 
لينطلق  املصالح،  إلى شبكات  تبث رسائلها 
ينسى  هنا  الوسيط  تعميمها.  في  الوسطاء 
دوره، يتصّور، وهو يتوحد مع من يقوده، أنه 
في موقع السلطة ذاتها، يمتلك نفوذا رمزيا، 
)إن  الــخــطــاب  حـــدود مهنية  يــتــجــاوز  يجعله 
كان تعلمها أساسا( وقواعده وآدابه. يمارس 
التعالي هنا، ويستمّد من بنية السلطة غياب 
ــّددة لــلــســلــوك الــتــي  ــحــ الــقــيــم الــضــابــطــة أو املــ
تمنع التعبيرات الجارحة أو األلفاظ املنفلتة. 
الـــنـــاصـــح والـــعـــالـــم  الـــوســـيـــط دور  يــتــقــمــص 
أحيانا،  والــوعــيــد  التهديد  يــمــارس  واملــفــّســر، 
وهو متوحد مع الولي وخاضع له، وأحيانا 
يرتدي  وشخصيته،  جلسته  يبدل  منسحق، 
مــابــس الــفــارس، ويــخــوض حــروبــه املقدسة، 
ويـــرفـــع شـــعـــار الــــدفــــاع عـــن الــــدولــــة والـــوطـــن. 
بينما هو ليس أكثر من مرتزق، كان يخوض 
ــي الـــصـــفـــوف املــنــتــصــرة  ــــروب نــفــســهــا فــ ــــحـ الـ
باألمس، يمارس عنفا لفظيا ضد املشاهدين، 
ــّكــــك فــــي ثــقــتــهــم  يــخــيــفــهــم ويـــــهـــــّددهـــــم، ويــــشــ
مستضعفني.  كــانــوا  إن  خصوصا  بأنفسهم، 
.. هكذا تستند النظم السلطوية فى دعايتها 

إلى إعاميني لديهم سمات السلطوية.
تامر  اإلعامي،  السياق تصريحات  في  تأتي 
أمـــني، الــتــي أغــضــبــت قــطــاعــات مــن املــصــريــني، 
بمقوالت تحمل تحقيرا وإدانة لسكان الريف 
والـــصـــعـــيـــد، والـــفـــقـــراء عـــمـــومـــا، بــمــا تــنــطــوي 
ــــن وجــــــه طـــبـــقـــي. يـــتـــهـــم أمــــــني اآلبــــــاء  عـــلـــيـــه مـ
يّدعي  بالبشر،  االتــجــار  بممارسة  واألمــهــات 
أن نــســبــة كــبــيــرة فـــي ريــــف مــصــر والــصــعــيــد 
ينجبون أطفاال من أجل كسب املال، وهم غير 

مبارك الباشا

مّرت الذكرى العاشرة لثورة 11 فبراير )2011( 
في اليمن، في وضع هو األسوأ على اليمنيني 
منذ ثورة الجمهورية في 26 سبتمبر/ أيلول 
حرجة  بمرحلة  اليوم  البلد  يمر  حيث   ،1962
يمكن  مرحلة،  ولكنها  كافة.  املستويات  على 
القول إنها تأسيسية قابلة إلمكانية التغيير 
وفــق  كــلــيــا  اليمنية  الــســرديــة  تشكيل  إلعــــادة 
مائما  مناخا  تمثل  أنــهــا  كما  متينة.  أســـٍس 
لبروز مد ثــوري جديد، لن يكون من املبالغة 
الــقــول إنـــه أضــحــى الــيــوم فــي تــنــاٍم متصاعد 
والثقافية،  االجتماعية  اليمنية  البنى  داخــل 
بــوصــفــه حــالــة رفــــٍض تــتــنــامــى بــفــعــل تعاظم 
ــتــــاب الـــــذي تـــمـــارســـه جــمــاعــة الــحــوثــي  االســ
ــال مــشــهــد  ــيــ ــد الــيــمــنــيــني، وحــ االنـــقـــابـــيـــة ضــ

الصراع القائم في البلد.
ــــر الــــــرفــــــض الــــشــــعــــبــــي املــــتــــنــــامــــي ضــد 

ّ
يــــبــــش

القائمة  األزمــة  أســاس  باعتبارهم  الحوثيني، 
في البلد؛ باندالع ثورة جديدة تفسح املجال 
الســتــكــمــال أهــــداف ثــــورة فــبــرايــر الــتــي مثلت 
 لتصويب مسار اليمن الحضاري، بعد 

ً
فاتحة

التاريخ.  داخــل  الخاطئ  التموضع  من  عقود 
كـــمـــا أن عـــجـــز جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، بـــعـــد ســت 
سنوات من انقابها على الدولة الشرعية، عن 
إنجاز أي تعاقد سياسي مع املجتمع، يمنح 
وجودها نوعا من املشروعية؛ ما يعد تأكيدا 
لعجزها عن تجاوز السياق التاريخي الخاق 
ــه ثـــــورة فـــبـــرايـــر، والــــــذي ال يـــزال  الـــــذي أفــــرزتــ
مهيئا النبثاق أشكال ثورية عديدة، وإحداث 
ــل مـــعـــادلـــة الــــصــــراع.  ــ انــــزيــــاحــــات كـــبـــيـــرة داخــ
وبــات من الواجب على الشعب اليمني اليوم 
مجّددا  للنهوض  أمــثــل،  بشكل  ذلــك  استغال 
بمشروع التغيير، وتافي أخطاء ثورة فبراير.
لــم يكن مــا بــدا فشا لــثــورة فبراير فــي اليمن 
إال أحد تداعيات انهيار نظام الحكم السابق 
الذي تزعمه علي عبدالله صالح ثاثة عقود، 
ه فــــي الـــســـلـــطـــة بــمــراكــمــة  والــــــــذي رهـــــن بــــقــــاء
نطاق  وإبقائها ضمن  البلد،  داخــل  املشكات 
تـــغـــدو أي عــمــلــيــة شعبية  ســيــطــرتــه، بــحــيــث 
إلسقاط ذلك النظام مغامرة خطيرة ستجلب 
الـــخـــراب للبلد بــانــفــراط عــقــد تــلــك املــشــكــات، 
وهـــو مــا حـــدث عــقــب ثــــورة 11 فــبــرايــر بفترة 
وجــيــزة، متمثا فــي تــمــّدد جــمــاعــة الــحــوثــي، 
وتنامي حراكها إلى حد االنقاب على حكومة 
الوفاق، والسيطرة على العاصمة صنعاء في 

وتعليمهم.  أبنائهم  على  لإنفاق  مستعّدين 
الخامسة  فــي ســن  الــذكــور يعملون  إن  يــقــول 
ــالـــورش، واإلنـــــاث خـــادمـــات بــالــعــاصــمــة في  بـ
سن التاسعة. جاء حديث التمييز االجتماعي 
باألساس شروحا وتأييدا لخطابات رسمية 
التنمية.  على  وتأثيرها  السكانية  األزمــة  عن 
وعلى الرغم من عدم إنكار األزمة السكانية، إال 
أن خطاب اإلعامي هذا، بما فيه من انحطاط 
بالغ، وكراهية واضحة، قوبل بغضب واسع، 
واستدعى أن توقف قناة النهار برنامجه، ولم 
يشفع اعتذار قّدمه عن وقف تعبيرات غاضبة.

ــذاء،  ــ تــصــور الــوســيــط، وهـــو يــبــث خــطــاب اإليـ
ــه مـــحـــتـــٍم بــتــأيــيــد الـــســـلـــطـــة، لــكــنــه ال يــــدرك  ــ أنـ
احتمال  وارد  فــي  ليسوا  املصريني  أن  حقيقة 
أكثر مما مضى، وأن التبريرات القديمة التي 
األزمــة  عــن  السبعينيات  مــن  استدعاؤها  يتم 
 لــتــفــســيــر األزمــــــات 

ً
ــة ــيـ الــســكــانــيــة لــيــســت كـــافـ

الجارية. أما مدح كل خطوة بوصفها إنجازا 
فلم يعد مقنعا، في وقٍت تتراكم فيه الخبرات 
ــــل وعــــــــٍد بـــتـــحـــســـن األحــــــــوال  ــع كـ ــ ــلـــبـــيـــة، مـ الـــسـ
االقتصادية، يلي ذلك ارتفاع في أسعار السلع 
والخدمات، والتفنن في فرض ضرائب جديدة. 
والتلفزيون،  الــراديــو  ضريبة  منها  للمفارقة، 
كما يسبق التبشير باالنفتاح وعودة مساحات 
لــلــحــريــة، قــــرار بــمــد الــعــمــل بــقــانــون الـــطـــوارئ، 
بينما يتهم من ال يــدور في فلك الدعاية بأنه 
بتقديم حلول، هذا  ُيطالب  ولــو فهم  يفهم،  ال 
ــمـــي اإلرهــــــــاب! بعد  ــم يــصــنــف ضــمــن داعـ إن لـ
ذلك كله، توجه لكمات إضافية للمفقرين فى 
شكل إهانات بالغة، تخالف الواقع، وتنم عن 
جهالة وافرة بمدى ثقل األعباء، وأن املشرحة 

ال تحتمل مزيدا من القتلى.
لــيــس مــن املــمــكــن رؤيــــة خــطــاب أمـــني بوصفه 
ــــن مــنــظــومــة  تـــعـــبـــيـــرا شـــخـــصـــيـــا مـــنـــفـــصـــا عـ
ــّررة، فــالــخــطــاب  ــكــ ــتــ ــالـــطـــات املــ ــة واملـــغـ ــايـ ــدعـ الـ
الــطــبــقــي الــــذي يـــصـــّور الـــفـــقـــراء قــســاة الــقــلــب، 
يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــم الـــجـــشـــع واألنـــــانـــــيـــــة، وأنـــهـــم 
ــخــذي الــقــرار 

ّ
أصــل األزمــــات، ُيخلي ســاحــة مــت

الفقيرة تزيد من  واملتحلقني حولهم، فاألسر 
نسب السكان، وتسّبب خلا في التنمية، وهم 
طــالــبــوا بتحسينه،  إذا  الــتــعــلــيــم  أزمــــة  ســبــب 
الــصــحــي إذا اشتكى  الــقــطــاع  ومـــصـــدر عــجــز 
أحــدهــم مــن نــقــص أنــبــوبــة أكــســجــني. ال يسأل 
هؤالء عن تكافؤ الفرص والتفاوت في توزيع 
للمهنية  يفتقد  الـــذي  املــذيــع  التنمية،  عــوائــد 
)لـــم يــــدرس عــلــوم االتـــصـــال واإلعـــــام، التحق 
بــالــتــلــفــزيــون عــبــر مــحــســوبــيــة عــائــلــيــة، وهــو 
السكانية  الزيادة  يتفلسف حول عاقة  الــذي 

كــانــت  فـــي حـــني  ــلـــول 2014،  أيـ 21 ســبــتــمــبــر/ 
الجماعة، إلى ما قبل سقوط النظام السابق، 
ال تزال مجرد مشكلة محصورة في محافظة 
صــعــدة )شــمــال الــيــمــن(، بــيــد أن نــظــام صالح 
لهدم  بالتحديد  السيناريو  ذلــك  حــدوث  أراد 
ثورة الشعب. ما قامت به ثورة فبراير تحديدا 
هو تعرية فكرة الدولة في اليمن التي ترأسها 
صالح، إذ تكشفت هشاشة الدولة كمنظومة، 
عــقــب الـــثـــورة، عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق. وبــدا 
ذلك جليا خال سقوطها السهل بيد جماعة 
كانت  ذلـــك،  قبل   .2014 الــعــام  نهاية  الــحــوثــي 
الدولة اليمنية بوصفها منظومة مؤسساتية 
مفرغة من أي بناء حقيقي، وغاّصة بالفساد، 
ل عمليات التطوير والتحديث 

ّ
األمر الذي عط

املــفــتــرضــة داخـــــل مــؤســســاتــهــا، وألـــحـــق بها 
هشاشة بنيوية فادحة سقطت، على إثر ذلك، 

أمام أول تحّد حقيقي عقب الثورة.
فشلت حكومة الــوفــاق الــتــي أفــرزتــهــا الــثــورة 
الـــثـــورة  ــع  مــ الـــتـــعـــاطـــي  ــي  فــ  )2012  -  2014(
املـــضـــادة لــلــحــوثــيــني، لــضــعــفــهــا وانــقــســامــهــا 
وفشلها في إعادة هيكلة الجيش اليمني الذي 
ظــل منقسم الـــوالءات بعد الــثــورة، وقــد سّهل 
قسٌم منه عملية إنقاب الحوثيني على الدولة 
لينتهي  صــنــعــاء،  العاصمة  على  والــســيــطــرة 
الــجــديــد، ولــيــد ثــورة  بــذلــك الفصل السياسي 

فبراير، ومثل األمر، في األخير، إخفاقا لها.
ولــكــن الــقــول بانتهاء ثـــورة فــبــرايــر بــنــاء على 
ذلـــك ســيــكــون مــتــســرًعــا، ألســبــاب كــثــيــرة، لعل 
أبرزها استمرار املعركة ضد جماعة الحوثي 
االنـــقـــابـــيـــة، وفـــشـــل الـــجـــمـــاعـــة فــــي اكــتــســاب 
مشروعية، سواء أمام املجتمع الدولي أو أمام 
الــشــعــب الــيــمــنــي، وعـــدم اســتــتــبــاب سيطرتها 
ــن، األمــــــر الــــــذي يـــضـــع وجـــودهـــا  ــمـ ــيـ داخــــــل الـ
ــم، ويــجــعــل مـــن احــتــمــال  ــ فـــي مــحــل تــهــديــد دائـ
تقويضها عبر انتفاضة جماهيرية أمرا وارد 
الجماعة مشروعية  تستمد  حاليا،  الــحــدوث. 
أمام  الوطن  الدفاع عن  اّدعائها  من  وجودها 
أن هذه األسطوانة ال  بيد  الخارجي،  التدخل 
املؤيدة  االجتماعية  الفئات  أمــام  تفلح ســوى 
كليا   

ً
مكشوفة الجماعة  تبقى  ذلــك،  غير  لها. 

أمام الشعب، وفاقدة عناصر التأييد الشعبي، 
األمــــر الــــذي يــفــصــلــهــا عـــن الــقــطــاع األكـــبـــر من 
ــام مــصــيــر  ــ ــ املـــجـــتـــمـــع، ويــجــعــلــهــا وحــــيــــدة أمـ

مجهول ينتظرها.
ــزال الــشــعــب الــيــمــنــي يملك  ــ فـــي الـــعـــمـــوم، ال يـ
الــفــرصــة الســتــكــمــال ثــــورة فــبــرايــر، فــاملــعــركــة 

بالتنمية وتآكل الفرص(. مــارس أمني منطق 
مــن موقع  السلطة  الـــذي ينقل  الــدعــايــة نفسه 
املسؤولية إلى موقع ضحية للشعب الجاهل 
الــذي يمثل عبئا عليها،  الــواعــي،  الفقير غير 
ــرب ويـــســـتـــهـــلـــك،  ــ ــشـ ــ الـــشـــعـــب الــــــــذي يــــأكــــل ويـ
وتــــصــــرف عــلــيــه الـــــدولـــــة، ويــكــلــفــهــا مــلــيــونــا 
ونـــصـــف املـــلـــيـــون جــنــيــه مـــنـــذ والدتــــــــه حــتــى 
وفاته، حسب تصريح لوزيرة تخطيط )هالة 
إلــى تميزها األكــاديــمــي،  يــشــار  السعيد( كــان 
بينما واقـــع الــحــال أن املــواطــن املــصــري الــذي 
البطولية  اليومية  حــروبــه  ويــخــوض  يشقى، 
من أجل تعليم أوالده، يعيل الحكومة أيضا، 
ويمّول ميزانية الدولة بما يزيد عن 70% في 
شكل ضرائب )حسب تقارير املوازنة(، غير ما 
يحوله املــصــريــون الــعــامــلــون فــي الــخــارج من 
حصيلة دوالريــــة )تـــجـــاوزت 22 مــلــيــار الــعــام 
الــســابــق(، وجــزء كبير منهم مــن أبــنــاء الريف 
ــرض 

ُ
ف الـــذي  التهميش  مــن  والصعيد، هــربــوا 

ــخــفــق ســيــاســات الــحــكــومــات 
ُ
عــلــيــهــم، بينما ت

املواطنون  وسيسدد  التنمية.  اخــتــبــارات  فــي 
الذين ال يعجبون تامر أمني وزمرته قروضا 
)حـــســـب  دوالر  مــــلــــيــــار   115 إلــــــــى  وصـــــلـــــت 
بــيــانــات الــبــنــك املـــركـــزي(، وســيــدفــع أبــنــاؤهــم 
القروض  من  الرغم  وعلى  فوائدها.  مستقبا 
متواضعة،  التنمية  معدالت  فإن  والجبايات، 
، والـــتـــهـــمـــيـــش يـــتـــوســـع، 

ّ
وتـــوزيـــعـــهـــا مــــخــــتــــل

والفقر يجاوز 32%، وبنسب أعلى في الريف 
أسيوط 66%، وتقارب  في  والصعيد، تجاوز 
بــيــنــمــا تــتــجــاوز النصف  فـــي ســـوهـــاج،   %60
فــي األقــصــر وقــنــا، ولــم يسأل الــذيــن يعايرون 
الناس بفقرهم من أفقرهم، كما ال يسألون من 

بنوا ثرواتهم من أين حّصلوها؟
تــتــصــاعــد فــي مــصــر خــطــابــات إدانــــة الــهــجــرة 
الـــداخـــلـــيـــة، مــــن دون الـــنـــظـــر إلـــــى أســـبـــابـــهـــا، 
قال  العاصمة كما  أزمـــة  أنــهــا سبب  وتــصــّور 
محافظ سابق، وكأن القاهرة تصرف إعاناٍت 
لــلــمــهــاجــريــن إلــيــهــا، غــيــر تضخيم الــظــاهــرة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن اإلحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة 
تفيد بـــأن عـــدد املــهــاجــريــن داخــلــيــا مــن 2006 
ألــف،  لــم يتجاوز مليونا ومــائــة  وحتى 2017 
أغــلــبــهــم عــمــالــة مــنــتــجــة، مــنــهــم 15% فحسب 
يرتحلون إلى القاهرة. وفي الوقت الذي تبلغ 
نــســبــة األمــيــة 25%، فــإنــهــا أقـــل مــن 20% بني 
املهاجرين داخليا. وفي كل األحــوال، ال يمكن 
االجتماعية واالقتصادية عن  الظواهر  فصل 
التعليم  مستوى  تــّدنــي  املطبقة،  الــســيــاســات 
وبـــــؤس حـــالـــة املـــواطـــنـــني يــســاهــم فـــي زيــــادة 
األمية عبر التسّرب، وينتج، في الوقت نفسه، 

الثورية، على الرغم من تشعبها عبر معادلة 
الـــصـــراع الــتــي تتضمن أطـــرافـــا إقــلــيــمــيــة إلــى 
جــانــب األطـــــراف املــحــلــيــة؛ لـــم تــنــتــه بــعــد. كما 
أن عــجــز الــســلــطــات االنــقــابــيــة الــحــوثــيــة عن 
فـــرض إرادتـــهـــا كــلــيــا عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم في 
أعــوام،  ستة  قبل  انقابها  تنفيذ  منذ  اليمن، 
 جـــديـــدة لــتــقــويــضــهــا، 

ً
يــمــنــح الــشــعــب فـــرصـــة

توفير  عــن  الجماعة  ظــل عجز  فــي  خصوصا 
رواتــب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، 
وفشلها في تقديم نموذج محّدد للحكم، فهي 
ال تزال مجرد عصابة، حتى في نظر أتباعها، 
ولم تفلح في تقديم ذاتها دولــة حاكمة. إنها 
تعيش حاليا أزمة هوية سياسية وسلطوية، 
تضعفها أمام الشعب. كما أن احتماءها خلف 
تستميت  الـــذي  الفعل  وهــو  القتالية،  الهوية 
ــه، يــجــعــلــهــا ســـلـــطـــة حـــــــرٍب ال ســلــطــة  ــاتــ ــبــ إلثــ
حــكــم، وال يــمــكــن لــهــا، فـــي املــجــمــل، أن تنجح 
فــي التحول إلــى نــمــوذج دولــة بــأي حــال، ذلك 
أنــهــا، وبــوصــفــهــا مــشــروع فــوضــى؛ النقيض 

املوضوعي لفكرة الدولة.
ما ال تدركه الجماعة أن مضاعفة القمع ضد 
الــتــمــّرد ضدها  املجتمع فــعــل يــؤّجــج نــزعــات 
ذلك  على  اليمنيني  استعداءها  أن  كما  أكــثــر، 
النحو أمر سيجلب عليها الوبال في األخير. 
محاولة  خــال  مــن  تعكس،  الجماعة  أن  على 
ذعرها  الشعب،  على  األمنية  قبضتها  إحكام 
ويمكن  الجماهير.  من  املتعاظمة  ومخاوفها 
اليمنيني يمّرون بحالة متقدمة من  إن  القول 
االســـتـــعـــداد الـــثـــوري، بــفــعــل إمـــعـــان الــجــمــاعــة 
فـــي اســـتـــهـــداف حــيــاتــهــم ومـــواصـــلـــة إذاللـــهـــم 
وتضييق الخناق عليهم بشتى الطرق، لكنهم 
يفتقرون لقيادة تدفعهم إلى املبادرة في ثورة 
جديدة. يملك اليمنيون حاليا الدوافع الازمة 
إلتمام ثــورة فبراير، ذلك أن أسباب الثورة ال 
تــزال قائمة، إلى جانب تضاعف الحاجة إلى 
التغيير في ظل التدهور املتواصل لأوضاع 
ــلـــد، نــتــيــجــة الــــحــــرب الــتــي  ــبـ املــعــيــشــيــة فــــي الـ
ا. مــن نــاحــيــة أخـــرى،  أشعلها الــحــوثــيــون بــــدء
تـــمـــارس جــمــاعــة الــحــوثــي عــنــصــريــة سالية 
ــر الــــذي يــضــاعــف غضب  ضـــد الــيــمــنــيــني، األمــ
الــشــعــب، حــيــث تــفــرض الــهــويــة »الــهــاشــمــيــة« 
محمد  النبي  بنسب  واملتصلة  تمثلها،  التي 
على الــنــاس، عبر اّدعــائــهــا الــحــق املــقــدس في 
ممارسة الحكم. استدعى ذلك األمــر رّدة فعل 
مضادة لليمنيني، تمثلت في النزعة القومية 
بامتداٍد  »األقــيــال«،  بــرزت تحت مسمى  التي 

أكثر  عمالة منخفضة األجــور، تستفيد منها 
الــفــئــات الــتــي تـــرى فـــي الــفــقــراء عــبــئــا عليهم، 
وفــــي كـــل األحــــــــوال، وحـــتـــى وإن كــــان الــنــاس 
يمتهنون أعماال بسيطة، فإن ذلك ال يعيبهم، 
وال ينتقص من قيمتهم وال حقوقهم، بل على 
العكس، يلزم ذلك أن تطبق سياسات التمييز 

اإليجابي لعاج الخلل.
حني تسمع ضيق املنتمني للسلطة، إعاميني 
ــيـــد والـــــريـــــف،  ــعـ ومـــثـــقـــفـــني، مـــــن ســــكــــان الـــصـ
وتنمرهم على هؤالء، يخيل لك أن املشكو في 
حقهم يأكلون ويشربون من ثروات الشاكني، 
الــجــدد تناقصت، ولم  الــبــاشــوات  ثـــروات  وأن 
ر سادة العصر الجديد من هم 

ّ
تتضاعف! يحق

وعنصريتهم  واجتماعيا،  سياسيا  خارجهم 
 
ْ
ظاهرة في خطابات التمييز االجتماعي، وإن
فــإن في جوهرها  ثقافيا،  ل منتجا 

ّ
كانت تمث

يحيل إلى العهد الحضاري الِحمَيري القديم 
والـــــزاهـــــر، واكــتــســبــت الـــفـــكـــرة زخـــمـــا واســعــا 
بوصفها مرتكزا يجّسد أصالة الذات الجمعية 
الــهــويــة »الــهــاشــمــيــة«  لليمنيني فــي مــواجــهــة 
التي يحاول الحوثيون فرضها على اليمنيني 
الــذيــن يــنــبــذونــهــا، ويــــرون أنــهــا هــويــة طــارئــة 
ــلـــى بـــلـــدهـــم، لــيــصــبــح الـــــصـــــراع، عـــنـــد هـــذا  عـ
ممثلة  و»الهاشمية«  اليمنيني  بني  املستوى، 
بــجــمــاعــة الــحــوثــي، صــراعــا ثــقــافــيــا هوياتيا 
مــن فكرة  الــذي يجعل  األمــر  بطابع سياسي، 
ــرا حــتــمــي  ــ ــ ــورة ضــــد الـــحـــوثـــيـــني أمـ ــ ــ انــــــــدالع ثـ
لتنافي مشروع  الــزمــن،  الــحــدوث، مهما طــال 

الجماعة كليا مع هوية اليمنيني.
أحــــــدث الـــبـــعـــث الـــقـــومـــي لــلــيــمــنــيــني، أخـــيـــرا، 

مع  الطيف  هــذا  يتعاطى  لــذا،  طبقيا.  تمييزا 
ــريـــف بــتــعــاٍل،  ســكــان األطــــــراف والــصــعــيــد والـ
 يــرى 

ٌ
ويــحــّركــهــم فـــي إنـــتـــاج خــطــابــهــم مــنــطــق

ــر )الـــفـــقـــراء وســـكـــان الــصــعــيــد( أزمـــة.  فـــي اآلخــ
ضمنية،  رسائل  عبر  الخطاب،  يخلي  وبذلك 
ــخــذي الــــقــــرار، ويـــبـــرئ الــســيــاســات 

ّ
ســاحــة مــت

األزمــة  لكن  نجز، 
ُ
ت السلطة  أن  ويــرى  املطبقة. 

الخطاب  يكّررون  نجاح،  كل  تلتهم  السكانية 
الذي يتسّرب وتتبناه قطاعاٌت وسطى، ترى 
فــي الــفــقــراء واملــهــاجــريــن تحّديا أمـــام تحقيق 
ـــصـــون فـــــرص الــطــبــقــة 

ّ
الـــتـــنـــمـــيـــة، وأنــــهــــم يـــقـــل

الــوســطــى، بــمــن فيهم مــن كــــوادر مــن مهنيني 
ومــثــقــفــني وصـــحـــافـــيـــني وحـــقـــوقـــيـــني أحــيــانــا 
ويـــزاحـــمـــونـــهـــم، ســمــعــت ذلــــك أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
حتى في أوساٍط تّدعي التقدمية والليبرالية، 
وتنادي بتكافؤ الفرص، ويشتكون مما فعله 

الصعايدة في القاهرة!
ربما كان تامر أمني صريحا إلى حد الفجاجة، 
تتبناه  ال  منطٍق  يعبر عن  النهاية،  في  لكنه، 
ــر مــن الــســلــطــة فــي مــصــر، ولكن  وحــســب دوائــ
أيـــضـــا فـــئـــاٌت تـــمـــارس الــتــمــيــيــز االجــتــمــاعــي 
والثقافي على أرضيٍة من التنافس واألنانية، 
وتــغــلــف انــتــهــازيــتــهــا وخــطــابــهــا الــتــمــيــيــزي 
بــعــبــاراٍت ومــنــطــق يـــرى فــي اآلخـــريـــن تهديدا 
ــم يــلــوثــون  ــهـ لـــهـــويـــة مـــصـــر وحـــضـــاراتـــهـــا. إنـ
الــقــاهــرة والــنــيــل، ويــزحــمــونــنــا فــي كــل شــيء، 
ويــقــلــصــون فـــرص الــطــبــقــة الــوســطــى. يمكنك 
تـــأمـــل خـــطـــاب بــعــضــهــم تـــجـــاه احـــتـــجـــاجـــات 
أيلول 2020 ضد قانون  الريف في سبتمبر/ 
الـــتـــصـــالـــح. ســــخــــروا وأطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا ثــــورة 
املركز  على  حكر  االحتجاج  وكــأن  الجاليب، 
السلطة تعتبر  أبـــواق  كــانــت  الــســيــاســي. وإذا 
أن املـــركـــز حــكــٌر عــلــيــهــا، وفـــضـــاء خـــاص بــهــا، 
ــريـــف والــصــعــيــد،  ــل الـ واألزمـــــــات يــســّبــبــهــا أهــ
االتـــجـــاه. يمكن  ذلـــك  ى 

ّ
فـــإن هــنــاك نخبا تتبن

املقاربة بني فئات متعارضة من حيث الشكل، 
العامة،  الفضاءات  احتكار  على  متفقة  لكنها 
ومـــســـاحـــات الـــجـــغـــرافـــيـــا والـــفـــعـــل، واحـــتـــكـــار 
الـــفـــرص، فــاالســتــبــعــاد االجــتــمــاعــي يــتــجــاوز 
ثــنــائــيــة الــنــظــام واملـــعـــارضـــة مـــن هــــذا الـــنـــوع. 
وإذا وضــعــنــا مــــحــــّددات طــبــقــيــة، ســتــجــد أن 
 

ٌ
خطاب التمييز االجتماعي يشترك فيه طيف

واسٌع من الجانبني. وفي أحياٍن كثيرة، يكون 
الفضاءات،  احتكار  على  اتفاق ضمني  هناك 
اإلعـــامـــي والــســيــاســي والـــثـــقـــافـــي، بــوصــفــهــا 
تباعدت  وإن  متقاربة،  لفئات طبقية  مملوكة 

على خريطة السياسة.
)كاتب مصري(

ارتــــــدادات سلبية عــلــى الــحــوثــيــني، مــن خــال 
عــمــلــه عــلــى تــثــقــيــف الــشــعــب لــلــتــبــصــر بــشــأن 
هويته، واشتغاله على إيقاظ الوعي الجمعي 
والسياسية  الثقافية  الخطورة  تجاه  للناس 
التي تمثلها جماعة الحوثي، وهو األمر الذي 
يــضــاعــف الــتــيــار املــنــاهــض لــلــجــمــاعــة داخـــل 
املــجــتــمــع، وبـــات يــحــّرض الــجــمــاهــيــر باتجاه 

فعل ثوري قادم ضد الجماعة.
يعد الشعب اليمني حاليا األكثر استعدادا 
الربيع  للثورة أكثر من بقية شعوب بلدان 
ــاّدة،  ــ ــــضـ ــهــــدت ثـــــــــورات مـ ــتــــي شــ األخـــــــــرى الــ
العنصرية  األول:  رئيسية.  أســبــاب  لثاثة 
ــادة الـــثـــورة املـــضـــاّدة في  الــتــي يــمــارســهــا قــ
الــيــمــن بــادعــاء األحــقــيــة فــي الــحــكــم بمزاعم 
ــي. والـــشـــعـــب الــيــمــنــي قد  ــهــ الــتــفــويــض اإللــ
لن  لكنه  يتعايش مع االستبداد اضــطــرارا، 
على  واالســـتـــاب  بالعنصرية  بــتــاتــا  يقبل 
الـــنـــحـــو الــــــذي تـــمـــارســـه جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي. 
الثاني، أن الحوثيني امتداد للنظام اإلمامي 
الـــذي حكم اليمن أكــثــر مــن ألــف عام  البائد 
ثــــورة 26 سبتمبر في  تــقــويــضــه عــبــر  قــبــل 
الــجــمــهــوري  الـــنـــظـــام  ــّرت  ــ ــ أقـ والــــتــــي   ،1962
أول مــرة فــي الــيــمــن، وهــو األمـــر الـــذي يثير 
الذين  خــاص،  نحو  على  اليمنيني  حفيظة 
اإلمامي.  النظام  أجدادهم طويا من  عانى 
الحوثية  االنــقــاب  الــثــالــث، هشاشة سلطة 
الـــتـــي عـــجـــزت عـــن لــعــب دور الـــدولـــة ومـــلء 
الفراغ بعد تقويضها، إلى جانب افتقارها 
مــقــومــات الـــقـــوة الـــازمـــة إلخـــضـــاع الشعب 
لهويتها الخاصة، لكونها تمثيا عن أقلية 
اجــتــمــاعــيــة داخـــــل الـــشـــعـــب، ومــــن الــعــســيــر 
النجاح  عنصرية،  أقلية  بوصفها  عليها، 
فــي فـــرض هــويــتــهــا الــخــاصــة عــلــى الشعب 
التي  العسكرية  القوة  بلغت  مهما  اليمني، 
أمام  الفرصة  الــذي يضاعف  األمــر  تملكها، 

اليمنيني للثورة.
كشفت ثورة فبراير مكامن الضعف التاريخية 
واالجتماعية  السياسية  اليمنية  الــبــنــى  فــي 
والــثــقــافــيــة، وبــــات الــيــمــنــيــون يـــدركـــون الــيــوم 
جــيــدا مــن هــو عــدوهــم، ويعلمون بالتالي ما 
الــــذي يــجــب الــقــيــام بـــه إلصــــاح مــســار الــبــلــد. 
ــذي اكتسبه  كــمــا يــمــكــن لــلــوعــي الــســيــاســي الــ
الناس، خال ثورة فبراير، أن يساهم في بعث 
على  الجدد،  اإلماميني  انتفاضة جديدة ضد 
نحو أجدى وأكثر فاعلية من أي ثورة سابقة.
)كاتب وصحافي يمني(

صعيد مصر وريفها بين خطاب التمييز وطبول الدعاية

هل ينتفض اليمنيون من جديد؟

منطق الدعاية ينقل 
السلطة من موقع 

المسؤولية إلى 
موقع ضحية للشعب 

الجاهل الفقير غير 
الواعي، الذي يمثل 

عبئًا عليها

إذا وضعنا محّددات 
طبقية، ستجد 

أن خطاب التمييز 
االجتماعي يشترك 

فيه طيٌف واسٌع من 
النظام والمعارضة

عجز السلطات 
االنقالبية الحوثية عن 

فرض إرادتها كليًا 
على مقاليد الحكم، 

منذ ستة أعوام، يمنح 
الشعب فرصة جديدة 

لتقويضها

كشفت ثورة فبراير 
مكامن الضعف 

التاريخية في البنى 
اليمنية السياسية 

واالجتماعية 
والثقافية

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 22 February 2021
االثنين 22 فبراير/ شباط 2021 م  10  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2366  السنة السابعة

»لن أسكت« في الكويت
)Getty /النساء جميعًا عرضة للتحّرش )دومينيك بربان
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الكويت ــ خالد الخالدي

أثــــار إطــــاق نــاشــطــات نــســويــات كــويــتــيــات 
حــمــلــة لــفــضــح الــتــحــّرش املــســكــوت عــنــه في 
ــكــــت«، جــــدااًل  ــبــــاد، تــحــت شـــعـــار »لــــن أســ الــ
ي عدد من النواب 

ّ
اجتماعيا وقانونيا كبيرًا، عقب تول

اقتراحات قوانني ملكافحة التحّرش في وقت ال تملك 
فيه الكويت قانونا رسميا يحارب التحّرش، بحسب 
وقد  الجديد«.  »العربي  لـ قانونيون  خبراء  يشير  ما 
السلطات  اعتقلتهم  الذين  من  كثر  متحّرشون  أفلت 

 املــطــاردات التي تحدث بواسطة السيارات 
ّ
كذلك فــإن

التحريض  قــوانــني  تنطبق عليها  للتحرش ال  الــيــوم 
 املفاجأة كانت في موجة 

ّ
على الفسق والفجور«. لكن

اعــتــراض كبيرة مــن الــنــواب اإلســامــيــني الــذيــن قالوا 
ولإيقاع  لــابــتــزاز  ُيستخدم  قــد  املقترح  الــقــانــون   

ّ
إن

بــالــرجــال بتهمة الــتــحــّرش مــن دون وجــود ضمانات 
النائب  ويــقــول  عـــادل.  بشكل  القانون  لتطبيق  كافية 
بـــدر الـــداهـــوم، وهـــو رئــيــس لجنة الــظــواهــر السلبية 
ــه »مــع احترامي الشديد ملقّدمي 

ّ
إن في مجلس األمــة، 

 مــثــل هــذه 
ّ
االقـــتـــراح وأتــفــّهــم نــوايــاهــم الــصــادقــة، لــكــن

تـــدرس بعناية حتى  االقــتــراحــات بــقــوانــني يــجــب أن 
ال تكون مع طــرف ضــّد طــرف آخــر. فهذه القوانني قد 
ــــوال وابــتــزاز  تــســتــخــدم كــوســيــلــة لــلــحــصــول عــلــى األمـ
الشباب والحصول على تعويضات«. يضيف الداهوم 
 »ثّمة قوانني موجودة ويجب على الجهات املعنية 

ّ
أن

السبب  عن  »البحث  ضــرورة  على  مشددًا  تفعيلها«، 
الــرئــيــســي لــهــذه الــتــصــرفــات الــســيــئــة الــدخــيــلــة على 

مجتمعنا املحافظ والتي لم تكن موجودة من قبل«.
العلي  شيخة  النسوية  الناشطة  تنتقد  املــقــابــل،  فــي 
 »عددًا 

ّ
»العربي الجديد« إن تصريحات الداهوم قائلة لـ

من ممثلي األمــة، لأسف الشديد، ال هّم لديهم سوى 
معاداة املرأة ومحاولة تجاهل وجود ظاهرة حقيقية 
هـــي الـــتـــحـــّرش. وعـــنـــد أّي حـــديـــث عـــن قـــانـــون خــاص 
ه قد يكون ضّد الرجل«. 

ّ
بالتحرش، نجدهم يقولون إن

ــمــا ضّد 
ّ
إن الــرجــل،  القانون ضــّد  العلي: »نعم  تضيف 

 حالة الصمت املجتمعي 
ّ

الرجل املتحّرش الذي يستغل
ـــر قـــوانـــني رادعـــــة ويــتــحــّرش بــالــنــســاء في 

ّ
وعــــدم تـــوف

العمل والشارع واملطاعم وغيرها من األماكن العامة«. 
وطـــالـــبـــت الــعــلــي املــنــظــمــات الــنــســائــيــة فــــي الــكــويــت 
»الضغط بشكل أكبر على النواب ومحاولة إحراجهم  بـ
لتمرير قانون مكافحة التحّرش«، كذلك طالبت النواب 

»محاولة تفّهم هذه القوانني قبل محاربتها«. بـ

وأحالتهم إلى املحاكمة من هذه القضايا، بسبب عدم 
ر قانون واضح خاص بالتحّرش. فهؤالء املعتدون 

ّ
توف

ــامـــي والــخــبــيــر  ــا يـــشـــرح املـــحـ ــاَكـــمـــون بــحــســب مــ يـــحـ
»التحريض على  مــواد  وفــق  العتيبي  القانوني عمر 
الفسق والــفــجــور« املــدرجــة فــي قــانــون الــجــزاء والــذي 
كتبت مواده في عام 1960، أي قبل استقال الكويت. 
كذلك يحاَكم املتحّرشون وفق قانون إساءة استعمال 
الهاتف وأجهزة االتصاالت، وهو قانون ُمّرر في عام 

2000 وال ينّص صراحة على التحّرش.
ويؤّدي عدم اشتمال أفعال التحّرش في هذه القوانني 
التحّرش  أزمنة ماضية ولم تعّرف  التي ُوضعت في 
أو تحاربه، إلى انتشار هذه األفعال املشينة من دون 
حسيب وال رقيب. وهذا ما دفع مجموعة من النواب 
عقوبات  يتضّمنان  ني 

َ
منفصل ــني 

َ
قــانــون تــقــديــم  إلـــى 

مــشــّددة على املــتــحــّرشــني. وقـــّدم الــنــائــب عبد العزيز 
الصقعبي قانونا يقضي بمعاقبة التحّرش، بالسجن 
سنة واحدة للتحّرش اللفظي، والسجن ثاث سنوات 
إذا نــتــج عـــن الــتــحــّرش أذى بـــدنـــي، فــيــمــا قــــّدم نـــواب 
آخرون القانون ذاته مع إضافة مقترح بإنشاء تطبيق 
إلى  التحّرش وإرسالها  إلكتروني لتصوير عمليات 
وزارة الداخلية مباشرة. ويؤّيد أساتذة كلية الحقوق 
في الكويت مقترحات القوانني املقّدمة، فيقول رئيس 
الدكتور  الكويت  فــي جامعة  الــجــزائــي  الــقــانــون  قسم 
»النصوص   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ عركي  بــو  حسن 

القضائية تطبيقها  الــجــهــات  تــحــاول  الــتــي  الــقــديــمــة 
تــمــامــا الخــتــاف  املــتــحــّرشــني ال تنطبق عليهم  عــلــى 
ها 

ّ
مفهوم التحّرش الحالي عّما كان عليه سابقا وألن

ظــــاهــــرة جــــديــــدة نــســبــيــا فــــي الــــكــــويــــت«. يــضــيــف بــو 
قة بالتحريض على الفسق 

ّ
 »القوانني املتعل

ّ
عركي أن

والــفــجــور واملــدرجــة حاليا فــي قــانــون الــجــزاء والتي 
يــحــاَكــم وفــقــهــا املــتــحــّرشــون تــأتــي فــي مــرحــلــة الحقة 
عــلــى فــعــل الـــتـــحـــّرش، لــذلــك ال بـــّد مـــن قـــانـــون جــديــد. 

مجتمع
الثاثاء، بمبادرة من رئيس  غــدًا  الفيديو،  العالم عبر  لقادة  قّمة  الــدولــي  األمــن  يعقد مجلس 
املــنــاخ على السام  آثـــار تغّير  بــهــدف مناقشة  البريطاني بــوريــس جــونــســون، وذلـــك  الــــوزراء 
القّمة بعد  الـــدول األعــضــاء فــي املجلس بشأنها. وتــأتــي هــذه  آراء  العاملي، فــي قضية تختلف 
أيــام فقط من عــودة الواليات املتحدة األميركية برئاسة جو بايدن رسميا إلى اتفاق باريس 
األمنية  الجوانب  والتركيز يطاول  منه.  انسحب  قد  ترامب  كان سلفه دونالد  للمناخ، بعدما 
)فرانس برس( لتغّير املناخ، بعدما عّبرت دول عّدة عن مخاوفها في هذا اإلطار. 

 شخص بالغ في الباد جرعة أولى من 
ّ

ها تهدف إلى إعطاء كل
ّ
أعلنت الحكومة البريطانية أن

اللقاح املضاد لكوفيد-19، بحلول 31 يوليو/تموز املقبل، أي قبل شهر من هدفها السابق. كذلك 
 شخص يزيد عمره عن 50 عاما أو يعاني من حالة صحية دقيقة على حقنة بحلول 

ّ
يحصل كل

15 إبريل/نيسان املقبل، بداًل من املوعد السابق الذي كان في األول من مايو/أيار املقبل. وقد 
 لدينا اإلمدادات« الكافية 

ّ
أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس األحد، »نعتقد اآلن أن

)أسوشييتد برس( لتسريع حملة التحصني. 

بريطانيا تسّرع حملة التحصين ضّد كورونامجلس األمن الدولي يبحث في تغيّر المناخ

تــفــاصــيــل بــســيــطــة تــعــيــشــهــا يــومــيــا أو قد 
سعادة  أكثر  تجعلك  ربما  يوما،  تعيشها 
الــنــاس إلى  وامــتــنــانــا. وكثيرًا مــا ال ينتبه 
أهــمــيــتــهــا فـــي حــيــاتــهــم. فـــي هـــذا الــســيــاق، 
يعرض موقع »ريدرز دايجست« بعضا من 

هذه التفاصيل، وهي:
ــفـــة: ال شــــــيء يــضــاهــي  ــيـ نـــظـ ــــف  ــراشـ ــ ¶ شـ
حماما دافــئــا والــنــوم على مـــاءات نظيفة 
ونــقــيــة. وحـــني تــضــع وســــادة خــلــف رأســك 
السهل  مــن  املنعشة،  رائحتها  وتستنشق 
عليك أن تتخيل أن كل شــيء على ما يرام 

في العالم، وهو كذلك في هذه اللحظة.

ع مشبعة 
ّ

رائحة رأس الطفل: رؤوس الُرض
برائحة ال مثيل لها. هذه الرائحة الناعمة 
وامللمس الجميل يساهمان في نقل األمان 

والراحة واألمل إلى األشخاص. 
¶ حوض فارغ: الحوض الخالي من األطباق 
أو األكـــواب التي تحتاج إلــى تنظيف يشير 
إلى نهاية يوم العمل وبداية وقت االسترخاء. 
يمكنك قــراءة أو مشاهدة برنامجك املفضل 
بسام، وأنت تعلم أنه سيكون هناك أطباق 

وماعق نظيفة في الصباح.
¶ أغــنــيــة مفضلة: لــيــس مــن الـــضـــروري أن 
تــكــون األغــنــيــة الــتــي تــحــبــهــا مــشــهــورة أو 

حتى من هذه الحقبة. لدى كل شخص نغمة 
مفضلة يحبها كثيرًا وعادة ما ال يضعها 
ضمن قائمة األغنيات التي يستمع إليها. 
لترقص   

ً
االنــتــظــار طــويــا لكن ليس عليك 

عــلــى أغــنــيــتــك املــفــضــلــة. إبــحــث عــنــهــا على 
اإلنترنت وقم بتشغيلها اآلن، وغن بصوت 

عاٍل واستمتع بكل نغمة. 
¶ رقص مع األطفال: مزايا األطفال كثيرة، 
فــي صــغــرهــم ال يتمتعون بوعي  أنــهــم  إال 
بالغ على  لذلك، قد يرقص شخص  ذاتــي. 
بالراحة  يشعر  أن  دون  مــن  الــرقــص  حلبة 
ــابــــل، ســيــســتــفــيــد الــطــفــل  ــقــ تـــمـــامـــا. فــــي املــ

بشكل كامل من املساحة ويدور ويقفز مع 
املوسيقى. فبداًل من إجــراء محادثة مملة، 

ارقص مع أحد أطفالك.
¶ نكتة مشتركة: ال شك أن النكات ستجعلك 
تــضــحــك. لــكــن األجـــمـــل عــلــى اإلطــــــاق هو 
تذكر مواقف طريفة مع أصدقائك. »أتذكر/ 
ين ذلك اليوم حني...؟ قد ال يبدو ذلك مهما 
الــذيــن  لــأشــخــاص  لــآخــريــن، لكنه جميل 

يعرفون القصة.
¶ رسالة نصية من الحبيب: خال السنوات 
ــام أو  املــاضــيــة، كــنــت تضطر لــانــتــظــار أليـ
أسابيع أو أشهر لتسمع أي شيء من أحد 

أفراد أسرتك. أما اليوم، يمكن الوصول إلى 
أي شخص في أي وقت. صحيح أن الناس 
باتوا قادرين على التواصل أكثر، إال أنهم 
يــتــشــاركــون أمــــورًا أقــــل. لــذلــك، فـــإن إرســـال 
رسالة عاطفية أو رومانسية أو الحصول 

.
ً
على رسالة قد يكون أمرًا جميا

¶ قطف زهــرة: يمكن ألي أحــد شــراء زهرة 
من متجر ليشعر بتحّسن، وقد بات يحمل 
. لــكــن األجــمــل هو 

ً
بــني يــديــه شــيــئــا جــمــيــا

قطف األزهار من حديقتك وتنسيقها. هذا 
يمنحك شعورًا رائعا.

)ربى أبو عمو(

تفاصيل بسيطة تجعلك أكثر سعادة

أثارته  انطلقت حملة »لن أسكت« عقب ما 
شهيرة  أزياء  ومصممة  وإعالمية  مدّونة 
تحرّش  ــوادث  ح عن  الشمري  آسيا  تدعى 
أثناء  في  الشارع  في  لها  تتعرّض  مستمرة 
وسرعان  منزلها.  إلى  العمل  من  عودتها 
ما انتشرت قصص تحرّش تعرّضت لها نساء 
في شوارع الكويت عبر ما يُعرف بمطاردات 
النساء  يالحقون  المتحرّشين  إّن  إذ  السيارات، 
في  كذلك  يتسبّب  ــذي  ال ــر  األم بالسيارات، 

حوادث مميتة، وفق ما تقول الشمري.

هكذا كانت االنطالقة

عصام سحمراني

ني؟
َ
- هل عرفت

ك من ماضّي البعيد.
ّ
- لست متأكدًا، لكن

- صحيح، أنا عند منتصف ما أنَت عليه 
اآلن، أال تتذكرني؟

- ال أريد.
- ملاذا؟

ي اخترت ذلك.
ّ
- ألن

- لم تجب عن سؤالي، فأن تختار فعل 
ه السبب في 

ّ
شيء، ال يعني بالضرورة أن

فعله بل مجرد أداة لفعله، ملاذا ال تريد أن 
تتذكرني.

- لم تفهم ما أقول أساسًا، وال أريد 
مجادلتك، وأصّر على ما قلت عندما تأكدت 
ي 

ّ
ن
ّ
ك من ذلك املاضي، ال أريد أن أتذكرك أل

ّ
أن

اخترت ذلك.
 عن أحالمي وآمالي، 

ّ
- طّيب، لن أسألك إال

هل وصلت إليها.
ّدر لي أن أصل إليه، بعيدًا 

ُ
- وصلت إلى ما ق

عّما تحسبه أحالمك وآمالك، فإن تمكنُت 
من االقتراب منها والوصول إليها، قد ال 

يعني هذا أّن في األمر إنجازًا ما جاء بعد 
تخطيط، بل رّبما وصلُت ولم أنتبه لوصولي 

ذاك، فأنا ال أتذكر أساسًا ماذا كنَت تحمل 
من أحالم وآمال.

ك لم تسَع إلى ما 
ّ
- هل هذا إقرار أن
استأمنتَك عليه!؟

 ،
ً
- لم تفهمني، ولن تفهمني، أكّرر. أوال

لسُت أعلم شيئًا عن أحالمك وآمالك، وما 
أقررت به هو احتمال وصولي إليها من 

دون أن أنتبه أساسًا، إذ ال أجد معنى ملوعد 
مضروب بعد عشرين عامًا. أتحاكمني 

ي لم أحقق ما هو لك أساسًا وال أؤمن 
ّ
ألن

به؟ فلماذا لم تحققها أنت نفسك؟
- أنا من صنع األحالم واآلمال، أنجزُت 
مهمتي تمامًا، لكّن تحقيقها كان على 

عاتقك.
- ومن قال لَك إّن السنوات التي أعقبتك 
كانت ملكي؟ تلك سنواتك، ولم أحّصل 

منها غير آخر ثالث سنوات بالكاد. تلك 
سنواتك التي بّددتها سريعًا، وإن كان من 

ي، في 
ّ
أحد يحاكم اآلخر فهو أنا ال أنت، لكن

سنواتي الثالث تلك، ال أؤمن بما حلمَت 
وأملَت، حتى إن تسنى لي تحقيقه من دون 
أن أنتبه له. هل تحسبني سأظهر للستني، 
إن ُحكم علينا لقاء كهذا، وأحاكمه؟ قطعًا 
، وال أوهم 

ً
ي ال أحمل أحالمًا أو آماال

ّ
ال، ألن

ها صراط لحياتي، وال أحّمله تلك 
ّ
نفسي أن

املهمة »املقدسة«. فإن حاسبني هو نفسه 
ي أنا 

ّ
على ما لم أفعل - على العكس من

الذي لم أحاسبك ولم أستدعِك أساسًا - لن 
 واحدة من السنوات 

ّ
يهّمني كثيرًا، ألّن كل

التي تفصلنا من اآلن حتى وصوله في 
 يوم أيضًا 

ّ
الشهر الثاني سنة 2041، بل كل

سيكون هو اليوم، اليوم وحده ولن يكون 
غدًا، وبالتأكيد لن يكون األمس. أما أنت 

 ما أنت عليه من 
ّ

 أتذكرك لكل
ّ

فاخترُت أال
 ما أنت عليه من أمٍس 

ّ
آمال وأحالم، بل لكل

ع خيالي إلى مستقبل. فإذا 
ّ
وماٍض وتطل

كان فراقًا بيننا، ما أحاله من فراق يأخذ 
معه أحالمك وآمالك وأوقاتك.

- إذًا، أحسُبه الوداع.
- وأنا أحسُبها مجرد هلوسة أربعني.

المتهم أربعون

مزاج
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التونسيني، »ممن يتذّمرون من غياب اآلفاق« 
داعيًا إلى املبادرة، والعمل في أّي مجال كان، 
إذ ُيمكن لإلنسان أن ُيبدع  بداًل من االنتظار. 
ــّه اآلن يــتــمــّكــن مـــن مــســاعــدة  ــ ويــشــيــر إلــــى أنـ
بطريقة  يساهم  نفسه،  الــوقــت  وفــي  عائلته، 

غير مباشرة في املحافظة على البيئة.
وفـــــي قـــريـــة أخــــــرى مـــنـــســـّيـــة، وهـــــي هــنــشــِيــر 
يحول  تونس،  تستور، شمالي  في  الطباقة، 
محمد الجويني، منطقته إلى قبلة للزائرين، 
وهو الــذي كان يعمل بصفة تطوعية كدليٍل 
ســـيـــاحـــّي مـــخـــتـــّص فــــي املــــجــــال الــبــيــئــي فــي 
ــه خبير في املجال 

ّ
إن مشروٍع ترفيهّي. يقول 

 
ّ
الــســيــاحــي ويــحــّب الــعــمــل فــيــه، الفــتــًا إلـــى أن

 زائـــري 
ّ
»الــفــكــرة انــطــلــقــت عــنــدمــا الحــظــت أن

املنطقة ال يجدون مساحات ترفيهية وأماكن 
لــتــنــاول الــفــطــور. فــهــنــاك مــســاحــات طبيعية 
ليستفيد  عــدة  عناصر  تنقصها  لكن  هــاّمــة، 
 
ّ
أن إلى  الزائر منها، ويقضي يومه«. ويشير 
 هناك 

ّ
أن االخـــتـــراع، فطاملا  أّم  »الــحــاجــة هــي 

إقــــبــــااًل، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــطــبــيــعــة والــجــبــال 
ــك، ضــمــن  ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــررت تـــوظـــيـــف كـ ــ الــجــمــيــلــة، قــ

مشروٍع متكامل في املنطقة«. 
ــــه انــطــلــق فــي مــشــروعــه 

ّ
ويــــروي الــجــويــنــي أن

عام 2016، وكانت البداية بإنشاء األرجوحة 
وهي  وجبل.  جبٍل  بني  تربط  والتي  قة، 

ّ
املعل

ى تخصيص 
ّ
بادرة ال تخلو من املغامرة. وتول

مــســاحــات خـــاّصـــة، ضــمــن املـــشـــروع، يعرض 
التقليدية.  منتجاتهم  الــســكــان  بعض  فيها 
 »هــــذه املـــبـــادرة، ولــكــي تــنــجــح، ال 

ّ
ويـــؤّكـــد أن

املــجــاورون  بــّد من أن يستفيد منها السكان 
املشروع. فهناك شباب  ويصبحوا جــزءًا من 
يرافقون الزائرين، ونسوة يعملن على عرض 
ابــتــكــاراتــهــن، وبــالــتــالــي يــشــاركــن فــي الـــدورة 
االقــــتــــصــــاديــــة ويـــعـــرضـــن مـــنـــتـــجـــات يــجــري 
والكسكسي،  كالبهارات،  البيت  في  إعدادها 
ــعــــرف بــهــا  ــي تــ ــتــ ــة، واألجــــــبــــــان الــ ــيــ ــلــــوخــ واملــ
ــتـــجـــات تـــقـــلـــيـــديـــة كــــالــــزرابــــي  ــنـ ــة، ومـ ــقـ ــطـ ــنـ املـ
إلى  الطينية  والتحف  واملــابــس،  والبرنص، 
جانب تقطير ماء الزهر وبيع عشبتي إكليل 

الجبل والصعتر«. 
ــهـــم بـــصـــدد تــوســيــع املــــبــــادرة، إذ  ـ

ّ
يــضــيــف أن

ســتــخــصــص مـــســـاحـــات لــلــنــســاء الـــعـــامـــات، 
 .

ّ
 واحــــــــــدة مـــنـــهـــن

ّ
بـــحـــســـب اخــــتــــصــــاص كـــــــل

وبـــإمـــكـــان  الــــزائــــر املـــشـــاركـــة فـــي الــــورشــــات، 
فيطبخ مــعــهــن، أو يــســاهــم فــي إعــــداد بعض 
الــتــقــلــيــديــة. وقــريــبــًا، سيخَصص  املــنــتــجــات 
مكانا لتربية النحل، ويمكن للزائر املشاركة 
فــي اســتــخــراج العسل وهــكــذا يعيش تجربة 
 أغــلــب 

ّ
ــقـــول الـــجـــويـــنـــي إن ــة. يـ ريـــفـــيـــة خــــاصــ

ــن الــتــونــســيــني مـــن مختلف  ــم مـ ــن هـ ــريـ ــزائـ الـ

تونس ـ بسمة بركات

تفتقر  منسّية،  تونسية  قــرى  فــي 
من  كبيرة  نسبة  تعيش  للتنمية، 
ل 

ّ
يفض قد  الهامش.  على  الشباب 

البعض منهم االستسام للظروف، وانتظار 
وظائف قد ال تأتي. لكن، هناك من بينهم من 
انــتــفــض عــلــى الــبــطــالــة وصــنــع مـــن الضعف 
قوة، ومن العجز ابتكارًا، بإمكانات بسيطة، 
وأحيانًا من دون أن يملك أّي مــوارد، فتمّكن 

من إطاق مشاريع صغيرة.
فــــاروق الــعــيــشــاوي )28 عــامــًا(، حــاصــل على 
ــة املــــدنــــيــــة، ويــــنــــحــــدر مــن  ــنـــدسـ ــهـ ــــادة الـ ــهـ ــ شـ
ــربـــي تـــونـــس.  ــــط غـ مــحــافــظــة الـــقـــصـــريـــن وسـ
البطالة، رفــض االستسام  مــن  بعد ســنــوات 
 غــيــاب أّي فــرص 

ّ
لــواقــعــه، خــصــوصــًا فــي ظـــل

فـــي منطقته  الـــخـــاص  أو  الـــعـــام  لــلــتــوظــيــف 
ــة تـــبـــدو  ــفـ ــيـ ــتــــظــــار وظـ ــة. وعـــــــوض انــ ــيـ ــسـ ــنـ املـ
مـــســـتـــحـــيـــلـــة، قـــــــــّرر هـــــــذا الـــــشـــــاب اســـتـــغـــال 
الــعــجــات املــطــاطــيــة لصنع األثــــاث. بــل أكثر 
مــن ذلـــك، يــوظــف الــعــيــشــاوي عـــددًا مــن نساء 
إليه حرفًا  منطقته في مشروعه، وقــد أدخــل 
»العربي  لـ العيشاوي  يؤكد  أيــضــًا.  تقليدية 
 
ً
عــــــادة املـــطـــاطـــيـــة  ــجــــات  ــعــ الــ  

ّ
أن الــــجــــديــــد« 

وإغاق  االحتجاجات  في  الشباب  ها 
ّ
يستغل

رمى 
ُ
ت منها  كبيرة  كميات  وهناك  الطرقات، 

لّوث الهواء عند إحراقها، في 
ُ
في الطبيعة وت

ه يمكن استغالها في ابتكار العديد 
ّ
حني أن

من املنتجات. 
انطلقت الفكرة عام 2014، عندما الحظ عدم 
استغال العجات املطاطية ونفايات أخرى. 
ــه عــمــل عــلــى تغيير نــظــرة الــنــاس  ــ

ّ
ويـــؤّكـــد أن

ستغل كالعجات 
ُ
لقى وال ت

ُ
إلى املــواد التي ت

املــطــاطــيــة واأللـــــــواح واملــــعــــادن. ويــشــيــر إلــى 
 هـــذا املــجــال ال يــحــتــاج إلـــى تــأهــيــل مــعــنّي، 

ّ
أن

ولهذا يسعى إلى تدريب نفسه بنفسه، عبر 
ـــّص الــعــجــات وتحويلها إلــى 

َ
الــعــمــل عــلــى ق

 مرة، إضافة 
ّ

نماذج يبتكرها، محاواًل، في كل
أشياء جديدة ومواد تقليدية كنبتة الحلفاء، 
ــيــــج مـــــن الــــــصــــــوف( وحـــتـــى  واملـــــــرقـــــــوم )نــــســ
 اإلقبال عليها. ويلفت 

ّ
منتجات وزخرفات قل

لم يقتصر على   مشروعه 
ّ
أن إلــى  العيشاوي 

ابتكار منتجات وأثاث، بل سعى إلى تشغيل 
 جهته 

ّ
أن عــدد من نساء منطقته، خصوصًا 

 
ّ
فهن التقليدية،  الــحــرف  مــن  بالعديد  تــزخــر 
 ،

ّ
منهن يطلبها  منتجات  ويــخــطــن  ينسجن 

، الفتًا 
ّ
 في بيوتهن

ّ
 وهن

ً
وهكذا يحققن دخا

ملساعدته  الشباب  ببعض  استعان  ـــه 
ّ
أن إلــى 

لتلبية الطلبيات وجمع العجات املطاطية. 
ــه اتفق مع عــدٍد من الــورشــات التي 

ّ
ويؤّكد أن

لقى 
ُ
ت سابقًا  كانت  والتي  بالعجات  تـــزّوده 

فـــي الــطــبــيــعــة، وذلــــك مــقــابــل أســـعـــار رمــزيــة. 
يــوجــه الــشــاب الــطــمــوح رســالــة إلـــى الشباب 

سنوات،  منذ  تونس،  في  البطالة  نسبة  ارتفاع  مع 
والتهميش الحاصل في بعض المناطق، ما يساهم أيضًا 
بتضاؤل فرص الحصول على عمل، بادر عدد من الشباب 

إلى ابتكار مشاريع صغيرة وإدارتها ضمن إمكاناتهم

يساعد عائلته، ويساهم 
بطريقة غير مباشرة في 

المحافظة على البيئة

خصص مساحات 
ضمن المشروع، يعرض 

فيها السكان منتجاتهم 
التقليدية
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املنطقة  عزلة  فــّك  يتّم  وبالتالي،  املحافظات، 
مشاهير  هناك  كذلك،  معروفة.  تكن  لم  التي 
ودبلوماسيون ومجموعات يأتون خصيصًا 
ــهــم 

ّ
لــهــذا املـــكـــان لــاســتــجــمــام، مــشــيــرًا إلـــى أن

استقطاب  على  في خدماتهم  دائمًا  يركزون 
ــّرة يــعــود  ــ ــــذي يـــأتـــي مـ الـــوافـــديـــن »فـــالـــزائـــر الـ

لزيارة هذا املكان مجددًا«.
شــــكــــري الـــســـلـــطـــانـــي، شــــــاب تـــونـــســـي مــن 
في عني  الحركية،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
ــم، بــالــشــمــال الــغــربــي، تــمــكــن مــن كسر  ــ دراهـ
حــاجــز الــبــطــالــة، ومــعــه حــاجــز عــدم تجهيز 
اإلعــاقــة،  ذوي  لألشخاص  والــســوق  البيئة 

وصـــنـــع ألــعــابــًا لــألطــفــال مـــن الــخــشــب، من 
ــعـــل مــنــتــجــاتــه  تــصــمــيــمــه الـــــخـــــاص، مــــا جـ
تتميز عن املنتجات الخشبية التي تشتهر 
ه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول  منطقته.  بها 

بــدأ فــي صنع تــحــٍف عــادّيــة وبــالــرســم على 
الزجاج، ثم ساعدته جمعية في التخصص 
في نحت الخشب. ونظرًا ملوهبته وبحثه عن 
التمّيز، اختار ابتكار ألعاب من الخشب، ما 
أدخل الفرحة إلى قلوب األطفال خصوصًا 
 األلـــعـــاب مـــن الــتــحــف الــخــشــبــيــة نــــادرة. 

ّ
أن

 مــــرة ابــتــكــار 
ّ

ــل ــه يـــحـــاول فـــي كــ ــ ـ
ّ
ويـــوضـــح أن

ــه عــانــى من  ــ
ّ
نـــمـــوذٍج جـــديـــد. ويــلــفــت إلـــى أن

منطقة  مــن  ينحدر  ــه 
ّ
أن  

ُ
خصوصا البطالة، 

ال آفــاق فيها، وبالتالي، كان أمــام خيارين، 
إما أن يكتفي باملساعدات البسيطة وعطف 
الــنــاس عليه، وهــو مــا ال يــحــبــذه، أو يعّول 
بإنجاح مشروع يتميز  على نفسه ويبادر 

به عن غيره. 
ــه مــنــذ ذلـــك الــوقــت، تــمــّكــن من  ـ

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

ــكـــون عــالــة  ــداًل مــــن أن يـ ــ مـــســـاعـــدة والــــديــــه بــ
بترك  التونسيني  الشباب  ويطالب  عليهما. 
ــاد عــلــى أنــفــســهــم، فــهــنــاك  ــمـ ــتـ املـــقـــاهـــي واالعـ
العديد من الجمعيات التي يمكن أن تمّد لهم 
يد املساعدة، وباإلمكان املبادرة إلى االبتكار 
طبيعية  ــوارد  ــمــ بــ وإن  كـــــان،  مـــجـــاٍل  أي  فـــي 
كــالــخــشــب أو الـــطـــني. وال يــنــفــي الــســلــطــانــي 
الصعوبات، خصوصًا عندما يكون الطقس 
عرف عني دراهــم، بهطول 

ُ
شديد الــبــرودة. وت

املناخ، وأمــام غياب وسائل  الثلوج وقساوة 
النقل املجهزة إلعاقته، كثيرًا ما ال يتمكن من 
ه تمّكن مــن إيجاد 

ّ
الــعــمــل. لكن الــوصــول إلــى 

دراجـــة مخصصة لــألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة 
يتنقل بها، وهو فخور بما ينجزه.

وبحسب عضو »اتحاد املعطلني عن العمل« 
الشباب  مــن  العديد   

ّ
فــإن العبيدي،  حسيب 

ويؤّكد  اختصاصاتهم.  عن  بعيدًا  يعملون 
، يعتمد على نفسه، لكن 

ً
 التونسي عــادة

ّ
أن

لألسف، فاالعتمادات املرصودة للمبادرات 
 
ّ
الخاصة ضعيفة جدًا. ويضيف العبيدي، أن

الهامش يطمحون  كبيرة من شباب  نسبة 
 
ً
للهجرة السرّية أو ما زالوا ينتظرون عما

هم يئسوا من الجهات 
ّ
في اختصاصهم، لكن

العامة والخاصة، إذ لم يجدوا أنفسهم في 
برامج الحكومة إو في الخطابات الرسمية 

حتى.
إلى ذلك، خلصت دراســة للمنتدى التونسي 
للحقوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، أعــّدهــا 
الــبــاحــث فــي عــلــم االجــتــمــاع، مــاهــر الــحــنــني، 
تــحــت عــنــوان »ســوســيــولــوجــيــا الــهــامــش في 
زمن كورونا: الخوف، الهشاشة، االنتظارات« 
 هناك 

ّ
أن إلــى  والتي تضمنت 106 صفحات، 

أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة حــقــوقــيــة وهــيــكــلــيــة تــشــمــل 
املجتمع الهامشي. 

الجديد،  كورونا  فيروس   
ّ
أن الحنني  ويؤكد 

ــن تـــدابـــيـــر إغــــــــاق، كـــشـــف عــن  ومـــــا تــبــعــه مــ
وهم  الفقر،  مــن  يشكون  ممن  عريضة  فئات 

ألــف عائلة  العمل و285  ألــف عاطل من   700
ألف  مــؤقــت، و622  ألــف عامل  محتاجة و70 
ألف متقاعد  عائلة ذات دخل محدود و380 
ــّد األدنــــــى املــضــمــون  ــن الـــحـ تــقــل أجــــورهــــم عـ
لـــألجـــور، إلـــى جــانــب 70 فــي املــائــة مــن اليد 
العاملة الزراعية. لكن، على الرغم من األرقام 
ــــرة  ــة الـــتـــي تــكــشــف عــــن تـــوســـع دائـ ــادمـ الـــصـ
الفئات الهشة، واملعاناة التي تتكبدها هذه 
الــشــرائــح االجــتــمــاعــيــة خــصــوصــًا الشبابية 
مــنــهــا، يـــحـــاول الــبــعــض مــنــهــم الــتــمــّرد على 
الظروف، واالنتفاضة على واقع لم يختاروه 
ليصنعوا من العجز الحكومي، ومن الفشل 

التنموي، قصص نجاح.

J

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

ليس الدفاع املدني الفلسطيني في لبنان، 
قبل  حصل  تأسيسه   

ّ
إن بــل  العهد،  قديم 

سنوات، للمساهمة في سّد فراغ الخدمات 
في مخيمات الاجئني الفلسطينيني. في 
هذا اإلطار، يقول قائد فوج الدفاع املدني 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي مــخــيــم بــــرج الــبــراجــنــة 
لــاجــئــني الــفــلــســطــيــنــيــني، فـــي الــضــاحــيــة 
وهو  الهابط،  محمد  لبيروت،  الجنوبية 
من بلدة كويكات، قضاء عكا، في األصل، 
ومقيم في مخيم برج البراجنة: »تأسس 
عــام 2014 في  الفلسطيني  املدني  الدفاع 
مخيم عــني الحلوة )صــيــدا، جــنــوب( وقد 
أغــلــق ألســبــاب خــاصــة، ثــم أعــيــد افــتــتــاح 
مركزه عام 2016 في مخيم برج البراجنة، 
الشمالي  البرج  مــركــزان في مخيم  وفتح 
ــداوي )طـــرابـــلـــس،  ــ ــبـ ــ )صــــــور، جـــنـــوب( والـ
شمال(، كما أعيد عام 2018 افتتاح مركز 
عني الحلوة، وافتتح مركز آخر في مخيم 
لبيروت(«.  الجنوبية  )الضاحية  شاتيا 
يتابع أنه »في يونيو/ حزيران عام 2019، 
الحكومية  غير  املنظمات  تمويل  تــوقــف 
لـــنـــا، لــكــن تــمــّكــنــا مـــن االســـتـــمـــرار بفضل 
الــتــبــرعــات مـــن أهـــالـــي املــخــيــم، وتــابــعــنــا 
اإلنـــقـــاذ«. يضيف: »مع  فــي مــجــال  عملنا 
بـــدايـــة انـــتـــشـــار كــــورونــــا، كــنــا مـــن أوائــــل 
املـــبـــادريـــن إلــــى تــنــظــيــم عــمــلــيــات تعقيم 
وبعد  واملــســاجــد،  والجمعيات،  املــــدارس، 
ذلــــك نــظــمــنــا حــمــلــة: ســــوا نــحــمــي، الــتــي 
ــدة في  ضـــّمـــت فـــي الـــبـــدايـــة مـــؤســـســـات عــ
بعملها   مؤسسة 

ّ
كــل استقلت  ثم  املخيم، 

بــعــد ذلــــــك«. عـــن املـــهـــام الـــحـــالـــيـــة، يــقــول: 
»نـــعـــمـــل عـــلـــى نـــقـــل مـــرضـــى كــــورونــــا مــن 
خــارج  الــواقــعــة  املستشفيات  إلــى  املخيم 
ــنـــا ســــيــــارة خــاصــة  املـــخـــيـــم. لـــيـــســـت لـــديـ
لــذلــك نتواصل  الــفــيــروس،  مــرضــى  بنقل 
مــع مــؤســســة أمــــان فــي املــخــيــم، وجمعية 
ــر الـــلـــبـــنـــانـــي، وجــمــعــيــة  ــمــ الــصــلــيــب األحــ
الهال األحمر الفلسطيني، لتأمني أسّرة 
لــلــمــرضــى فــــي املــســتــشــفــيــات فــــي صــيــدا 
 عملنا يقتصر، عدا 

ّ
وبيروت. وبذلك، فإن

عـــن االتــــصــــاالت، عــلــى نــقــل املـــرضـــى إلــى 
أقرب نقطة تصل إليها سيارات الصليب 
ــنـــا«. يــضــيــف:  األحـــمـــر لــتــســلــم املـــريـــض مـ
»كذلك، نعمل في عمليات اإلنقاذ، وإطفاء 
ــرائـــق داخـــــل املــخــيــم وخــــارجــــه، كما  الـــحـ
افتتحنا في املخيم مركزًا لعاج الحروق 
بهذا  تكفلت  وقـــد  واملــتــوســطــة،  الخفيفة 

األمر جمعية أحام الجئ«.
أمــا عــن عــدد املتطوعني فــي فــرع الــدفــاع 
فيقول:  الــبــراجــنــة،  بـــرج  املــدنــي، بمخيم 
»لــــديــــنــــا أربـــــعـــــة وخــــمــــســــون مـــتـــظـــوعـــًا 
ومـــتـــطـــوعـــة تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــني 18 
عامًا و34. أما العدد الكامل للمتطوعني 
واملــتــطــوعــات فـــي جــمــيــع مـــراكـــز الــدفــاع 
لبنان،  مخيمات  في  الفلسطيني  املدني 
إلـــى  بـــعـــضـــهـــم  عـــمـــر  يـــصـــل  فـــهـــو 350، 
املتطوعون  »يتقاضى  يتابع:  أربــعــني«. 
دوالرًا   50 ــادل  ــعــ يــ تـــطـــوعـــهـــم  ــن  عــ بــــــداًل 
أميركيًا شهريًا«. أما عن شروط التطوع، 
فــيــقــول: »يــقــدم املــتــطــوع طــلــبــه، فندرسه 
ونــســأل عــن سلوكه، ومــا إذا كانت لديه 
مشاكل قانونية، وبعدها تجري املوافقة 
 

ّ
أو الرفض. كذلك، نساعد البعض في حل
استطاعتنا«.  بــقــدر  القانونية  مشاكله 
أما التدريبات التي يتلقاها املتطوعون، 

مع  والتعامل  األولــيــة،  اإلسعافات  فهي: 
الــكــســور والـــحـــروق، وفــي الــوقــت الــراهــن 

كيفية التعامل مع مرضى كورونا.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــشـــاب أحـــمـــد مــرمــر، 
ــن صـــفـــد الــجــلــيــلــيــة فــــي األصـــــل،  وهـــــو مــ
ومــتــخــصــص فـــي عـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الـــدولـــيـــة )خـــاصـــة( 
واملـــتـــطـــوع فـــي الـــدفـــاع املـــدنـــي مــنــذ عـــام: 
ــنــي ذو قيمة 

ّ
أن بــّت أشعر  »بعد تطوعي، 

في مجتمعي، كما تغيرت نظرة اآلخرين 
 غياب دور 

ّ
إيجابًا إلـــّي«. يتابع: »فــي ظــل

»أونــــروا«، مــن املهم أن يكون هناك دفــاع 
ملساعدة  املخيمات  في  فلسطيني  مدني 
 األوقات«.

ّ
األهالي، فنحن جاهزون في كل

أمــــا املــتــطــوعــة الـــشـــابـــة غــــــادة، وهــــي من 
ــلــــدة تـــرشـــيـــحـــا، بــالــجــلــيــل األعــــلــــى فــي  بــ
األصل، وتواصل دراسة الثانوية العامة، 
»تــطــوعــت قبل نحو ستة أشهر،  فــتــقــول: 
ــــي، بــيــنــمــا نــعــيــش أيــــام  ــالـ ــ ملـــســـاعـــدة األهـ
 انتشار 

ّ
الحجر والتعلم عن بعد، في ظل

كورونا«. وعن التدريبات التي تلقتها في 

الدفاع املدني، تقول: »تدربت على تقديم 
الحرائق، وكيفية  وإطفاء  الحروق،  عاج 
وإجــراء  السكري،  الجرحى، وفحص  نقل 
ــة، كنت  ــدايـ ــبـ ــات األولــــيــــة. فـــي الـ ــافـ ــعـ اإلسـ
أخاف رؤية الــدم، أو الحروق، لكن، شيئًا 
فشيئًا اعتدت ذلك، خصوصًا مع تشجيع 
رفــاقــي«. أمــا عــن التخصص الــذي ترغب 
لدراسة  »أخطط  فتقول:  الحقًا،  بدراسته 
ــنــي فــي الــبــدايــة، كنت 

ّ
الــطــّب، مــع العلم أن

أفــضــل الــهــنــدســة الــداخــلــيــة، لــكــن عندما 
تطوعت في الدفاع املدني شجعت نفسي 

وبّت أحّب مهنة الطّب«.
ريان  املتطوعة  الشابة  من جهتها، تقول 
قــاســم، وهــي مــن بــلــدة عمقا، قــضــاء عكا، 
في األصل، وتتابع دراسة الصف الثانوي 
الــثــانــي: »تــطــوعــي نــاشــئ مــن رغبتي في 
أنشط  التي  الــخــدمــات  األهــالــي.  مساعدة 
الــحــروق، واإلسعافات  تنظيف  فيها هي 
ــة. الــعــمــل الــتــطــوعــي ســاعــدنــي في  ــيـ األولـ
حــــّب الــعــمــل اإلنـــســـانـــي، والـــتـــعـــرف على 

الناس وبناء عاقات جديدة معهم«.

مخيم برج البراجنة: 
نشاط متجدد للدفاع المدني

العمل التطوعي يسّد حاجات أساسية )العربي الجديد(
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ألف تونسي فقدوا وظائفهم، بشكل 

دائم أو مؤقت، بسبب جائحة كورونا 
وتدابيرها، وتوقعات بارتفاع نسبة الفقر.

يساهم الدفاع المدني 
الفلسطيني في مخيم 

برج البراجنة، من خالل 
برامجه ومتطوعيه، 
في تأمين الخدمات 

الضرورية للسكان، 
في هذه المساحة 

الجغرافية المكتظة

تأتي جائحة كورونا 
لتفاقم أحوال الناس 

ليس صحيًا فحسب، إنّما 
معيشيًا أيضًا. والالجئون 
السوريون في تركيا من 

بين األكثر تضررًا، األمر الذي 
يستلزم دعمًا إضافيًا. 
وهذا ما بدأ تطبيقه 

بالفعل في البالد، من 
خالل أكثر من جهة

ألف ليرة تركية لدعم السوريين في مواجهة كـورونا
المساعدات الدولية 

الخاصة بكورونا يمنحها 
االتحاد األوروبي لالجئين

الحكومة التركية تخصص 
برامج دعم للسوريين 

الحاصلين على الجنسية

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تــســتــمــر تــركــيــا فـــي تـــوزيـــع مــعــونــة مــالــيــة 
ــا، مــن  ــيــــهــ لـــلـــســـوريـــني املــقــيــمــني عـــلـــى أراضــ
ــيــــة املـــخـــصـــصـــة لـــهـــؤالء  ــدات الــــدولــ ــاعــ ــســ املــ
 عن دعم الحكومة التركية 

ً
الاجئني، فضا

ــالــــت الــجــنــســيــة  ــتــــي نــ ــة الــ ــوريــ ــســ ــر الــ لــــألســ
سّيئة  معيشية  أوضــاعــًا  وتــعــانــي  التركية 
وســط أزمــة كــورنــا. وفــي هــذا اإلطـــار، تخبر 
ت 

ّ
تلق ها 

ّ
أن الجديد«  »العربي  دعبول  سمر 

قبل أيام رسالة باللغة العربية على هاتفها 
ــــه عــلــى حــامــل بطاقة 

ّ
املــحــمــول، مــفــادهــا أن

املساعدة  سحب  »كيملك«  املؤقتة  الحماية 
فــرع في  إلــى  البريد. فتوّجهت دعبول  عبر 
مها 

ّ
وسل الــفــاتــح،  حـــّي  فــي  سكنها  منطقة 

145 دوالرًا  )نحو  تركية  ليرة  ألــف  املوظف 
أمــيــركــيــًا( ومــنــحــهــا بــطــاقــة بــريــد »بــــي تي 
تي« جديدة خاصة باملساعدات لسحب أّي 
مساعدة أخرى مباشرة من الصّراف اآللي. 
وال تــخــفــي دعـــبـــول مــفــاجــأتــهــا وفــرحــتــهــا 

أملك  ال  »فــأنــا  عليه،  حصلت  الـــذي  باملبلغ 
بــطــاقــة الــهــال األحــمــر الــتــركــي، ولـــم يسبق 
لـــي أن تــلــقــيــت أّي مــســاعــدة مــنــذ وصــولــي 
أعــــوام«. مــن جهتها،  إلــى تركيا قبل سبعة 
تقول زينب درويــش، وهي سورية حصلت 
»العربي الجديد«،  على الجنسية التركية، لـ
ــني إلـــى منزلي 

َ
»فــوجــئــت بــحــضــور شــرطــّيــت

قبل أيام وطلبهما التأكد من هويتي التركية 
وسؤالي عن ظروف معيشتي والتحقق من 
ني أّم ألربعة أوالد أحدهم من األشخاص 

ّ
أن

ليرة  ألــف  موني 
ّ
يسل أن  قبل  اإلعــاقــة،  ذوي 

ــار مـــســـاعـــدات خـــاصـــة بــأزمــة  ــ كـــدعـــم فـــي إطـ
 »املــبــلــغ جاء 

ّ
كـــورونـــا«. تضيف درويـــش أن

مة في املدارس التركية 
ّ
ني معل

ّ
في وقته، ألن

بصفة متطّوعة وال يزيد راتبي الشهري عن 
2020 ليرة )نحو 290 دوالرًا(.

ــة الـــعـــامـــة لــلــبــريــد الــتــركــي  وكـــانـــت املـــديـــريـ
ــعـــرف بــاســمــهــا املــخــتــصــر »بــــي تي  ـ

ُ
الـــتـــي ت

تـــي« قــد أطــلــقــت أخــيــرًا رابــطــًا جــديــدًا يتيح 
ــل لـــدعـــم مــــــادي خـــاص  ــؤّهــ  شـــخـــص مــ

ّ
لـــكـــل

بأزمة كورونا أن يتأكد من وصــول الدفعة 
أحــمــد جميل  بــه. ويــوضــح  الخاصة  املالية 
نبهان وهو أحد املعنيني بشؤون الاجئني 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــســوريــني فــي تــركــيــا لـــ
رابطها  أطلقت  للبريد  العامة  »املديرية   

ّ
أن

الـــخـــاص بـــاملـــســـاعـــدات املــالــيــة املـــقـــّدمـــة من 

املشتركة جــال ديمير مــا بــني الــدعــم الــذي 
الدولية  املــســاعــدات  مــن  الــســوريــون  يتلقاه 
الـــتـــي يــمــنــحــهــا االتــــحــــاد األوروبـــــــــي وبـــني 
مــــا تــخــصــصــه بــــرامــــج الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
ــلـــى الــجــنــســيــة.  ــلـــني عـ ــلـــســـوريـــني الـــحـــاصـ لـ
 »السوريني 

ّ
الــجــديــد« أن »الــعــربــي  لـــ ويــؤكــد 

ــذي لـــم يــســتــلــمــوا مــســاعــدة دعـــم كــورونــا  الــ
حــتــى اآلن، ســيــأتــي دورهــــم الحــقــًا«. وحــول 
ــه 

ّ
شــــروط مــنــح املــســاعــدة، يــشــرح ديــمــيــر أن

»يــتــوّجــب أال يــكــون لـــدى املــســتــفــيــد ملكية 
السوريني  مني 

ّ
»املعل  

ّ
أن تأمني«، مضيفًا  أو 

وال يحصلون  قليل  أجــرهــم   
ّ
ألن مشمولون 

 
ّ
عــلــى خــدمــات الــتــأمــني«. ويــتــابــع ديــمــيــر أن

»عــمــل الــلــجــنــة الــســوريــة الــتــركــيــة املــشــتــرك 
ــو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ هـ
ــيــــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــحـــســـني أوضــــــاع  والــــرســــمــ
إنسانيًا، فا عاقة  أّمــا  قانونيًا.  السوريني 
املهام   تلك 

ّ
أن «. ويوضح 

ّ
الشق للجنة بهذا 

»إي  املدني  املجتمع  تضطلع بها منظمات 
هــا هــا« والــهــال األحــمــر التركي باإلضافة 

التعاونية  ســوســيــال«  »وقـــف  جمعية  إلـــى 
الحكومية.

ــن عــن  ــلــ ــد أعــ ــ ــان االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي قـ وكــــــ
 600 بقيمة  إضــافــي  مالي  مبلغ  تخصيص 
املــســاعــدات  بــرنــامــج  يـــورو ملصلحة  مليون 
املــــالــــيــــة املــــخــــصــــص لــــدعــــم الــــاجــــئــــني فــي 
تركيا. وفي آخر بيان لها، أكدت املفوضية 
ــلـــغ كــمــخــصــصــات  ــبـ ــر املـ ــيـ األوروبــــــيــــــة تـــوفـ
إضــافــيــة لــبــطــاقــات الــهــال األحــمــر الــتــركــي 
ع عــلــى الــاجــئــني فـــي تــركــيــا من 

َّ
ــوز ــ ــ

ُ
الــتــي ت

ضــمــن بــرنــامــج املـــســـاعـــدة عــلــى االنــســجــام 
االجــتــمــاعــي الــــذي يــشــرف عــلــيــه بــالــتــعــاون 
املتحدة.  لألمم  العاملي  األغذية  برنامج  مع 
وأشــارت املفوضية إلى تخصيصها مبلغًا 
آخر بقيمة 63 مليون يورو لتأمني استمرار 
مـــشـــاريـــع مــخــتــلــفــة فــــي مــــجــــال الـــخـــدمـــات 
ليصل  والــصــحــة،  التعليم  مــثــل  الــرئــيــســيــة 
إجـــمـــالـــي املـــخـــصـــصـــات املـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ــــى 663  لـــاجـــئـــني الـــســـوريـــني فــــي تـــركـــيـــا إلـ

مليون يورو.

 
ّ

األمم املتحدة للسوريني. وفي حال لم يتلق
أن  املبلغ، يمكنه  أّي رســالــة لقبض  أحــدهــم 
يــتــأكــد مــن إدراج اســمــه عــلــى جـــدول بــوابــة 
الـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وطـــبـــع الــصــفــحــة 
إظهار  أو  الرئيسي  البريد  مركز  ومراجعة 

الجدول للموظف فيحصل على املبلغ«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان 
ي 

َ
قد جــّدد دعــم حكومة بــاده لنحو مليون

أســــرة مــن ذوي الــدخــل املـــحـــدود، فــي إطــار 
تخفيف اآلثار االقتصادية لتفشي فيروس 
كورونا الجديد، في سياق التدابير الطبية 
واالقـــتـــصـــاديـــة املــتــخــذة ملــكــافــحــة كـــورونـــا. 
وإلى جانب املساعدة املالية، أشار أردوغان 
إلى رفع الحد األدنى ألجور املتقاعدين إلى 
ألف و500 ليرة )نحو 215 دوالرًا( مع توفير 
وخمسة  مليار  )نحو  ليرة  مليارات  سبعة 
ــع مخصصات 

َ
ــرف

ُ
ت أن  على  دوالر(،  مــايــني 

مــؤســســات الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي إلــــى 180 
مليون ليرة )نحو 26 مليون دوالر(.

ويــــفــــّرق عــضــو الــلــجــنــة الـــســـوريـــة الــتــركــيــة 

أزمة كورونا دفعت 
سوريين صغارًا إلى 

التسّول )األناضول(
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المشاريع



قضايا

عمرو المالح

يـــــأتـــــي إصــــــــــــدار املــــــركــــــز الــــعــــربــــي 
لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الـــســـيـــاســـات، 
أخـــيـــرا، كــتــاب »الــحــكــومــة العربية 
لــلــدولــة العربية  املــبــكــرة  فــي دمــشــق: التجربة 
معرفية  ثغرة  ليسد   »)1920-1918( الحديثة 
كــبــيــرة فــي املــكــتــبــة الــعــربــيــة، املـــحـــدودة أصــًا 
العربية  الحركة  تاريخ  تتناول  التي  بالكتب 
الوجيزة،  املرحلة  هــذه  وخصوصا  الحديثة، 
ــدأ بـــإعـــان  ــبـ ــتـــي تـ ــن املــفــصــلــيــة مـــنـــهـــا، الـ ــكـ ولـ
أيــلــول/  فــي 30  فــي دمــشــق  العربية  الحكومة 
سبتمبر 1918، وتنتهي بوقوع سوريا تحت 
االنتداب الفرنسي في 25 تموز/ يوليو 1920، 
وما شهدته من محاولة بناء أول دولة حديثة 
بعد  العربي  املشرق  في  علمانية  ديمقراطية 
نهاية املرحلة العثمانية، وأول مشروع لدولة 

سورية في التاريخ السوري الحديث. 
ويــضــّم هـــذا الــكــتــاب الــجــمــاعــي، والــــذي تولى 
تحريره واملشاركة فيه املؤرخ السوري، محمد 
ــة جــهــود  ــال بــــــــاروت، بــــني دفـــتـــيـــه خـــاصـ ــمـ جـ
باحثني مختّصني شاركوا، بأوراقهم البحثية، 
في مؤتمر الدراسات التاريخية السنوي الذي 
عقده املركز، بشأن موضوع الحكومة العربية، 
في بيروت قبل عامني. ويشتمل على 18 ورقة 
التوجيهي  التحكيم  اجتازت  بحثية محّكمة، 
للمؤتمر، ثم جرى االعتناء في تحريرها في 
مسارات مختلفة، وفًقا لسياسات املركز، إلى 
أن أبصرت النور مطلع العام الحالي )2021(.  
ــه يـــعـــرض لــوجــهــات  ــ وتـــكـــمـــن أهــمــيــتــه فــــي أنـ
التجربة  هـــذه  تــنــاقــش  مختلفة،  بحثية  نــظــر 
التأسيسية املبكرة من تاريخ العرب املعاصر، 
ــاركـــون فـــي تــألــيــفــه،  يــمــّثــلــهــا الــبــاحــثــون املـــشـ
ويعالج جوانب غير مدروسٍة بشكٍل واف في 
تتعلق  أخــرى،  تاريخها، ويستكشف جوانب 

بتاريخها االجتماعي - االقتصادي.

مراجعة نقدية 
للدراسات المنجزة

يوفر جمال باروت، في تقديمه املطول واملركز، 
لــلــكــتــاب، مــراجــعــة نــقــديــة ملــا كــتــب عــن تجربة 
الــحــكــومــة الــعــربــيــة فـــي الــــدراســــات الــعــربــيــة، 
ــقــــراءات الــغــربــيــة املهمة  مــســتــعــرضــا أيــضــا الــ
لهذه التجربة التي أنجزها مؤرخون تجاوزوا 
املــصــادر الــغــربــيــة ورؤيــتــهــا، بــاالعــتــمــاد على 
رؤيـــة املــصــادر العربية لــأحــداث أيــضــا، مثل 
وإليزابيث  غيلفني  وجيمس  راســـل  مالكولم 
تــومــبــســون، مــشــيــرا إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مما 
صدر من دراســات، تتناول الحكومة العربية 
عربيا وغــربــيــا، إال أنــه مــا زالـــت هــنــاك حاجة 
ملــزيــد مــن الـــدراســـة بــشــأنــهــا فــي ضـــوء تــطــّور 

منهجيات البحث التاريخي.   

التحوالت المحلية 
واإلقليمية والدولية

في  العربية  »الحكومة  األول،  القسم  يشتمل 
والــدولــيــة« على  اإلقليمية  الــتــحــوالت  خــضــم 
ثــاثــة فـــصـــول. ويــقــصــد األكـــاديـــمـــي املــصــري 
الــفــصــل األول، »دور نفط  مــحــمــود غـــزالن فــي 
التقاسمية  االتــفــاقــيــات  تــعــديــل  فـــي  املـــوصـــل 
اتفاقية  تعديل  »الــتــعــديــل«،  بـــ   ،»1920–1918
سايكس – بيكو األصلية، متتبعا عبر مدخل 
مــنــهــجــي تـــاريـــخـــي تــحــقــيــبــي تــحــلــيــلــي بـــروز 
البريطانية  االتـــصـــاالت  فــي  املــوصــل  مشكلة 
– الــفــرنــســيــة األولــــــى بـــشـــأن هــــذه االتــفــاقــيــة، 
بــصــورة شفوية،  عليها  طــرأ  الـــذي  والتعديل 
األول 1918، بني  كــانــون  أوائـــل ديسمبر/  فــي 
والفرنسية،  البريطانية  الحكومتني،  رئيسي 
لـــويـــد جـــــورج وكــلــيــمــنــصــو، عــلــى أســـــاس أن 
املــــوصــــل وفـــلـــســـطـــني لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وســـوريـــة 
لــفــرنــســا، فــي مــقــابــل حــصــة لــفــرنــســا فــي نفط 
املوصل. بيد أن هذا التعديل كان إيذانا ببداية 
نزاع فرنسي - بريطاني انتهى باالتفاق على 
حـــل مــســألــة املـــوصـــل فـــي مــؤتــمــر ســــان ريــمــو 
)أبريل/ نيسان 1920(، مترافًقا مع حل مسألة 

االنتدابات. 
الــســوري، محمد  ويسلط املـــؤرخ الــكــوســوفــي 
األرنــــــــــــاؤوط، فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي، »الـــنـــظـــرة 
العربية«  »الدولة  إلى  الولسونية  األميركية/ 
الــكــتــاب   :1919-1918 خــــال  الـــشـــام  بــــاد  فـــي 
األسود ومآله«، الضوء على جوانب مجهولة 
من هــذا »الكتاب« الــذي كــان دليل عمل الوفد 
األميركي في مؤتمر الصلح، ويتضّمن نتائج 
الرئيس  كلفها  ســريــة،  علمية  لجنة  دراســـات 
ولسون بوضع خريطة دقيقة جديدة للعالم، 
فـــي إطـــــار مــفــهــومــه لــســلــٍم قـــائـــم عــلــى الــعــلــم، 
اســـتـــعـــداًدا لــعــقــد مــؤتــمــر الــصــلــح بــعــد نهاية 
وُعــرف هذا  الحرب وبناء نظام عاملي جديد. 
»الكتاب األســود«؛ نسبًة إلى  بـ التقرير الحًقا 
لون غافه. ويركز البحث على الخريطة التي 
في باد  دولــة عربية  لقيام  اللجنة  صّممتها 
الــشــام عــلــى أســـاس كــونــفــدرالــي ُأطــلــق عليها 
ــم »ســـــوريـــــا«، وشـــمـــلـــت ســــوريــــة الــغــربــيــة  ــ اسـ
خــصــصــت  بــيــنــمــا  األردن،  وشـــــــرق  ولــــبــــنــــان 

فلسطني إلنشاء دولة يهودية. 
وفي الفصل الثالث، »حكومة دمشق العربية 
ــلـــي واإلقـــلـــيـــمـــي والـــــــدولـــــــي«، يــقــدم  بــــني املـــحـ
الباحث واألكاديمي اللبناني، محمود حداد، 
تــحــلــيــًا لــثــاث مــعــضــات مــتــرابــطــة، واجــهــت 
هذه الحكومة الوليدة. أوالها محلية، تمثلت 

فـــي الــتــوفــيــق بـــني الـــقـــيـــادة اآلتـــيـــة مـــن خـــارج 
إضافة  الشعبية،  املحلية  والــقــيــادات  دمــشــق 
إلى األعيان. وثانيتها محلية إقليمية سورية 
الوحدة  أمــل تحقيق  التوفيق بني  تمثلت في 
الــجــغــرافــيــة الــســوريــة ومــعــالــجــة وضـــع جبل 
العام 1861.  الذاتي منذ  لبنان ذي االستقال 
الــذي أحدثه وعد بلفور في  التغّير  وثالثتها 
تماسك القيادات العربية السورية التي تعتبر 
بريطانيا حليًفا لها. ويرى أن تحالف الحكم 
الــعــربــي مــع حــركــة املــقــاومــة األنــاضــولــيــة في 
تركيا جاء رّدًا على تصميم فرنسا وبريطانيا 
ولكن  بيكو،   - سايكس  اتفاقية  تطبيق  على 
ما لبث أن تخلى الكماليون عن عرب سوريا 

بعدما عقدوا تسويتهم مع الفرنسيني. 

بناء الدولة العربية
ــانـــي، »فــــي بـــنـــاء الـــدولـــة  ــثـ يــتــضــمــن الــقــســم الـ
الــــعــــربــــيــــة«، خـــمـــســـة بــــحــــوث. ويــــقــــدم املـــــؤرخ 
ــبـــنـــانـــي، خــــالــــد زيـــــــــادة، فــي  ــلـ ــــي الـ ــمـ ــ ــاديـ ــ واألكـ
الــفــصــل الـــرابـــع، »الــحــكــومــة الــعــربــيــة وتــطــور 
تــمــهــيــًدا مــكــثــًفــا إلشكاليته  الـــعـــروبـــة«،  فــكــرة 
بشأن تطور فكرة العروبة في ميراث النهضة 
الحكومة  إلى قيام  الحديثة، وصــواًل  العربية 
العربية بدمشق، وتحولها إلى مركز للقوميني 
والــعــروبــيــني، مــركــزًا على دورهـــم بشرائحهم 
العروبيون  املسلمون  -اإلصــاحــيــون  الــثــاث 
الـــامـــركـــزيـــون، واملــثــقــفــون الـــعـــروبـــيـــون ذوو 
الــنــزعــة الــعــلــمــانــيــة مــمــن درســـــوا فـــي الــغــرب، 
وخــريــجــو مــعــاهــد إســطــنــبــول الــعــصــريــة، في 
ــول الـــحـــكـــومـــة الـــعـــربـــيـــة، وعــلــى  ــ االلـــتـــفـــاف حـ
أثــرهــم فــي تــطــويــر فــكــرة الــعــروبــة، وأبــعــادهــا 
اإلصـــاحـــيـــة الـــتـــعـــدديـــة فــــي مــجــتــمــع مـــرّكـــب 
ــة إنـــــجـــــازات  ــ ــــاثـ ــنــــد ثـ ــة. ويــــتــــوقــــف عــ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ
ــذه الـــحـــكـــومـــة: تـــأســـيـــس املـــجـــمـــع الــعــلــمــي  ــهـ لـ
الـــعـــربـــي، والــنــهــضــة الــتــعــلــيــمــيــة والــتــعــريــب، 
والدستور السوري الذي يعد األكثر علمانية 

وديمقراطية في الشرق األوسط حتى اآلن. 
ويــقــارب األكــاديــمــي واملــــؤرخ الـــســـوري، عمار 
ــي الـــفـــصـــل الــــخــــامــــس، »الـــحـــكـــومـــة  ــر، فــ ــمـ الـــسـ
ــذا املـــوضـــوع، من  الــعــربــيــة وبــنــاء الـــدولـــة«، هـ
زاوية أن ما قام في دمشق لم يكن دولة، وإنما 
العثمانية  القانونية  األنظمة  اتبعت  حكومة 

الــعــام -  الــســوري  للنخب املمثلة فــي املــؤتــمــر 
والسياق  التي شاركت في صياغته،  البرملان 
ــتــــوري الـــســـائـــد عـــبـــر تــحــلــيــل أقـــســـامـــه،  الــــدســ
ومــــن ثـــم مــقــارنــتــهــا مـــع الـــدســـاتـــيـــر الــســابــقــة 
أثر وتأثر بها. ويضيء نقطة  التي  والاحقة 
قّلما اهتمت بها دراســات الدستور السوري، 
وهي تحليل مضبطة دواعي وضع الدستور، 
والـــجـــداالت الــتــي دارت بــشــأن مــــواده، ومنها 
الــنــص عــلــى مــصــطــلــح »مـــدنـــي«، لــيــحــلــلــه في 
ــتــــداولــــي والـــســـيـــاســـي، داللــــــة عــلــى  مـــجـــالـــه الــ
مــبــرزًا روح  الــنــيــابــي،  العلماني  الــديــمــقــراطــي 
التوافق بني النخب السورية على محاولة حل 

اإلشكاليات الخافية. 
ويتوقف األكاديمي اللبناني، فاروق حبلص، 
فــي الــفــصــل الــســابــع، »الــحــكــومــة الــعــربــيــة في 
دمـــشـــق وعــاقــتــهــا بــاملــؤتــمــر الـــســـوري األول 
وبــاملــلــك فيصل كما رآهـــا رشــيــد رضـــا«، عند 
العربية  للحكومة  رضــا  رشــيــد  رؤيـــة  تحليل 
واملؤتمر- البرملان، مبيًنا رأي رضا اإليجابي 
رئيسة  بدرجة  العربية، ومركزًا  الحكومة  في 
البرملان، وتشكيلته وهيكليته   - املؤتمر  على 
املــؤســســيــة. ويــحــلــل أيــًضــا مـــدى تــبــايــن اآلراء 
الحكومة،  صاحيات  إزاء  وفيصل  رضــا  بني 
وأن تــكــون مــســؤولــة أمــــام املــؤتــمــر -الــبــرملــان 
ثــم تقويم رضــا لفيصل  كحكومة دســتــوريــة، 
نفسه. ويبرز الدور اإلصاحي التقّدمي الذي 
اضــطــلــع بــه رضـــا فــي صـــوغ دســتــور عصري 
متقّدم، وبناء إجماع قومي سوري على بناء 
الفرنسي  االحتال  إلى حني  املستقلة  سوريا 

دمشق.
ويـــســـتـــعـــرض األكـــــاديـــــمـــــي األردنــــــــــــي، بـــســـام 
الــثــامــن، »محمد رشيد  الــبــطــوش، فــي الفصل 
الــعــربــيــة 1918-1920: جــدل  والــحــكــومــة  رضـــا 
ــة«، تـــــاريـــــخ رشــــيــــد رضــــا  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــفــــكــــر والـ
التكوينية،  ومـــصـــادره  والــفــكــري،  الــســيــاســي 
بعد  الشريف حسني  وموضوعات خافه مع 
محطات  مستعرضا  العربية،  الــثــورة  انـــدالع 
لــيــة فــكــريــة وســيــاســيــة مــهــمــة فـــي حــيــاة  تــحــوُّ
رضا حتى دوره الفكري والحركي والسياسي 
فــي املــســألــة الــســوريــة فــي مــصــر، وصــــواًل إلــى 
بحث إشكاليته األساسية، املتمثلة في تحليل 
بــني رضا  العاقة  فــي  والسياسة  الفكر  جــدل 
والحكومة العربية، ومع امللك فيصل، في إطار 
ــزاب والــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة واملــؤتــمــر-  ــ األحـ

البرملان.

العالقات التركية ـ العربية 
يــشــتــمــل الــقــســم الـــثـــالـــث، »عـــاقـــات الــحــكــومــة 
العربية بتركيا«، على بحثني، فيحلل املؤرخ 
واألكاديمي العراقي، فاضل بيات، في الفصل 
الــتــاســع، »الــحــكــومــة الــعــربــيــة فــي دمــشــق في 
ــيــــف الـــعـــثـــمـــانـــي«، بـــعـــض أبــــرز  وثــــائــــق األرشــ
بشأن  إليها  توصل  التي  العثمانية  الوثائق 
كان يجري في سوريا  ملا  العثمانية  املتابعة 
إّبــان مرحلة الحكومة العربية. ويعتبر األهم 
املــوســع بخصوص  التقرير  فــي وثــائــق بيات 
اتـــفـــاق 15 سبتمبر/  بــعــد  الـــســـوري  الـــوضـــع 
اعـــتـــبـــاًرا منه  الـــــذي ســتــنــطــلــق  ايـــلـــول 1919، 
ــة - الــتــركــيــة  ــوريــ ــة الــــســ ــيـ ــاالت الـــعـــربـ ــ ــــصــ االتــ
في  تعمًقا  يشكل  مما  الحقيقية،  العثمانية 
معرفة اآلثار الشاملة لذلك االتفاق الذي دشن 

مواجهة الحكومة العربية مع فرنسا وانتهى 
بــاالحــتــال الــفــرنــســي. وفـــي الــفــصــل الــعــاشــر، 
»العاقات التركية - العربية السورية: مشروع 
ــمـــال«، يــتــنــاول  اتــفــاقــيــة فــيــصــل - مــصــطــفــى كـ
جمال باروت نص هذه االتفاقية، واتجاهات 
الجدل املهني التاريخي بشأن مدى حقيقتها، 
ــادر عـــنـــهـــا فــي  ــ ــــصـ ــلـــى أوفـــــــر املـ بـــاالعـــتـــمـــاد عـ
ــات الــتــاريــخــيــة  ــدراســ ــفـــات، وبــعــض الــ ــيـ األرشـ
التركية والعربية. وينتهج باروت، على عكس 
ما اتجهت إليه املناقشات في دراسة العاقات 
إلى  مشروعها،  وضــع  بعد  -العربية  التركية 
النتيجة  البحث في ما قبلها، واعتبارها في 
 اتــفــاقــيــة وِضـــعـــت بالفعل 

َ
الــبــحــثــيــة مـــشـــروع

السياق  عــلــى تحليل  مــركــزًا  ــع،  تــوقَّ لــم  لكنها 
التاريخي الذي سمح بوضعها بالتزامن مع 
تجاه  العربية  لــلــثــورة  فيصل  تعريف  إعـــادة 
ــــأزق املــســألــة الــعــربــيــة فـــي مــؤتــمــر الــصــلــح،  مـ
في  فحسب،  االتحاديني  قامت ضد  بوصفها 
محاولة استعادة التحالف العربي - العثماني 
الـــتـــركـــي فـــي مـــواجـــهـــة الــخــطــر االســتــعــمــاري 

املشترك.

مواقف واتجاهات وأدوار
ــــع، »مــــواقــــف واتـــجـــاهـــات  ــرابـ ــ ــّم الـــقـــســـم الـ يـــضـ
األكــاديــمــي  بــحــوث. ويــهــتــّم  وأدوار«، خــمــســة 
الفصل  في  بوسعيد  محمد  أحمد  الجزائري 
القادر  الــحــادي عشر، »مــواقــف آل األمير عبد 
دمشق«،  في  العربية  الحكومة  من  الجزائري 
ــران ســعــيــد  ــ ــيـ ــ ــذي اضـــطـــلـــع بــــه األمـ ــ بــــالــــدور الــ
أول حكومة  إعــان  الجزائري في  وعبدالقادر 
انسحاب  بعد  الهاشمية،  الــرايــة  عربية تحت 
ا  جــزًء بوصفه  من سورية،  العثمانية  القوات 
إلــــــى أن  لـــيـــخـــلـــص  ــــق،  ــــشـ ــــان دمـ ــيـ ــ ــــن دور أعـ مـ
مــواقــف أفـــراد تلك األســـرة األمــيــريــة املندمجة 
في سورية، هي جــزء من منظومة ردات فعل 
العربية  الحكومة  أداء  سياسية، تداخل فيها 
ــرات الــســيــاســيــة األجــنــبــيــة الــفــاعــلــة في  بــاملــؤثِّ
دمــشــق خـــال تــلــك الــفــتــرة. ويــقــدم األكــاديــمــي 
ــمـــد مـــحـــمـــود، فــــي الــفــصــل  ــمـــن أحـ املــــصــــري أيـ
الثاني عشر، »موقف السوريني في مصر من 
تطورات القضية السورية في ضوء الصحافة 
املصرية )1918 - 1920(«، أول دراسة متكاملة 
عـــن الــحــكــومــة الــعــربــيــة مـــن خــــال الــصــحــافــة 
»املقطم«  مثل  املــدروســة،  الفترة  فــي  املصرية 
و»األمة« و»املنار« و»األهرام«، التي أدت دوًرا 
السورية  الجالية  آراء  عــن  التعبير  فــي  ا 

ً
بـــارز

الكبيرة والنشطة في مصر فكرًيا وسياسًيا، 
وكــذلــك فــي الــتــأثــيــر فــيــهــا مــن خـــال أحــزابــهــا 
االتــجــاهــات  املــتــعــددة  وأنــديــتــهــا وجمعياتها 

في القاهرة واإلسكندرية.
شلش،  بـــال  الفلسطيني،  الــبــاحــث  ويــعــرض 
الثالث عشر، »حرية األمــة بيدها:  في الفصل 
الــعــربــي فــي دمــشــق -  الفلسطينيون والــحــكــم 
الحضور واملواقف )1918–1920(«، إشكاليته 
بشأن دراسة حضور الفلسطينيني ومواقفهم، 
ــا، من الحكم العربي في دمشق،  نخًبا وعــواّمً
وكيفية تبلور هذه املواقف وتجّذرها في ظل 
املخاطر والتحوالت السياسية التي شهدتها 
املــنــطــقــة عــمــوًمــا، وفــلــســطــني خــصــوًصــا، بعد 
االحــتــال البريطاني، وإعــانــه دعــم املــشــروع 
الــصــهــيــونــي فــيــهــا، بــاالعــتــمــاد عــلــى مــصــادر 
بشكل  بالنخب  املرتبطة  تلك  تــجــاوزت  أولية 
الفلسطينيني  عموم  مــواقــف  لتشمل  مباشر، 
الــتــي ســتــســاهــم فـــي تــطــور الــفــكــر الــســيــاســي 

الوطني الفلسطيني. 
ــؤّرخ واألكــاديــمــي الــعــراقــي، سّيار  ويــعــالــج املــ
الــجــمــيــل فــي الــفــصــل الـــرابـــع عــشــر، »الــضــبــاط 
الحكومة  الشريفيون ودورهــم في  العراقيون 
األبعاد  الفيصلية في دمشق )1918–1920(«، 
الــتــاريــخــيــة لــنــخــبــة مـــن الـــضـــبـــاط الــعــراقــيــني 
العربية،  بــالــثــورة  التحقوا  الــذيــن  الــســابــقــني، 
»الشريفيني« الذي كان مصطلحهم  وا بــ وَتسمَّ
جـــارًيـــا فــي الـــعـــراق، عــلــى الــعــكــس مــن ســوريــا 
الــتــي ارتـــبـــط فــيــهــا اســتــخــدامــه بــالــفــرنــســيــني. 
ــز الـــبـــحـــث عـــلـــى الـــقـــســـم الــــعــــراقــــي مــن  ــ ــركـ ــ ويـ
جــمــعــيــة الــعــهــد الـــــذي شـــّكـــل ضــبــاطــه الـــقـــوام 
األســـاســـي لــأجــهــزة الــعــســكــريــة واملــدنــيــة في 
مــرحــلــة الــحــكــومــة الــعــربــيــة، راصــــدًا أصــولــهــم 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأنـــشـــطـــتـــهـــم، وانــقــســامــاتــهــم، 
وخافاتهم وصواًل إلى تشتتهم بعيد إجهاز 

الفرنسيني على الحكومة العربية.
وفـــي الــفــصــل الــخــامــس عــشــر، »تــطــور موقف 
ــارســـات  ــمـ املـ بــــني  الـــلـــبـــنـــانـــي  اإلدارة  مــجــلــس 
الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة وســيــاســة الــامــركــزيــة 
األكــاديــمــي  يــتــوقــف   ،»1920–1918 الــســوريــة، 
اللبناني، سيمون عبد املسيح، عند إشكالية 
لـــبـــنـــان  ــل  ــبــ جــ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــني  بــ الــــعــــاقــــة 
والـــحـــكـــومـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي دمـــشـــق مــــن جــهــة، 
والفرنسيني من جهة أخرى، مستعرضا تطور 
مؤتمر  انعقاد  بعد  السياسية  املجلس  أدوار 
ــل ســيــاســة الـــامـــركـــزيـــة الــتــي  الـــصـــلـــح، فـــي ظـ
التوتر  العربية، وراصــدًا  الحكومة  انتهجتها 
الفرنسية،  الــعــســكــريــة  واإلدارة  املــجــلــس  بــني 
ــقـــدة فــي  ــعـ وأثــــــــره فــــي حـــــــدوث انـــقـــســـامـــات مـ

املجلس تجاه الوجود الفرنسي وتدخاته. 
)كاتب ومترجم سوري(

محاولة بناء الدولة في خضم التحوالت والتحديات 1918ـ 1920

الحكومة العربية في دمشق

يعالج جوانب غير 
مدروسٍة بشكٍل واف 
في تاريخ الحكومة 
العربية في دمشق

ال غنى عنه لكل مهتم 
أو باحث أو دارس 

معني بتاريخ الحركة 
العربية الحديثة 

عمومًا، والتاريخ 
السوري المعاصر 

خصوصًا

صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب »الحكومة العربية في دمشق: التجربة المبكرة للدولة العربية الحديثة 
)1918-1920(«. تضيء هذه المراجعة الضوء عليه، وهو كتاب يضم مساهمات عدة باحثين ومؤرخين

»تطور  بحثه  في  المسيح،  عبد  سيمون  اللبناني،  األكاديمي  يتوقف 
الفرنسية  العسكرية  الممارسات  بين  اللبناني  اإلدارة  مجلس  موقف 
بين  العالقة  إشكالية  عند   ،»1920–1918 السورية،  الالمركزية  وسياسة 
جهة،  من  دمشق  في  العربية  والحكومة  لبنان  جبل  إدارة  مجلس 
والفرنسيين من جهة أخرى، مستعرضًا تطور أدوار المجلس السياسية 
التي انتهجتها  بعد انعقاد مؤتمر الصلح، في ظل سياسة الالمركزية 
العسكرية  واإلدارة  المجلس  بين  التوتر  ــدًا  وراص العربية،  الحكومة 

الفرنسية، وأثره في حدوث انقسامات تجاه الوجود الفرنسي. 

إشكالية مع الفرنسيين
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الــســابــقــة، وورثــــت أجــهــزتــهــا، وانــطــلــقــت منها 
تقلصها  قبل  املنشودة  العربية  الدولة  لبناء 
ــك إلــى  إلـــى الـــدولـــة الـــســـوريـــة، مــســتــنــًدا فـــي ذلـ
ــرارات ومــراســيــم صـــــادرة عـــن أعــلــى املــراكــز  ــ قــ
ــًأ فــــي الــســجــل  ــّنــــفــــت خــــطــ فــــي الـــحـــكـــومـــة، ُصــ
ــم 4 مــحــاكــم مــخــتــلــطــة فـــي مـــركـــز الــوثــائــق  رقــ
بالوثائق  العمل  وجــرى  بدمشق،  التاريخية 
التي يتضمنها السجل إبان مرحلة الحكومة 
الـــعـــربـــيـــة، واســـتـــمـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي حــقــبــة 

االنتداب الفرنسي أيًضا. 
ــســــوري، أحـــمـــد قــربــي،  ــمـــي الــ ــاديـ ويـــحـــدد األكـ
السياسية  النخبة  »أثــر  السادس،  الفصل  في 
والــثــقــافــة الــدســتــوريــة الـــســـائـــدة فـــي دســتــور 
فــي  ــتــــور  الــــدســ ــأثــــر  تــ  ،»1920 لــــعــــام  ســــوريــــا 
الفكري  التكوين  أهمها  عــدة،  سوريا بعوامل 
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MEDIA

»واتساب« تتجاهل غضب 
مستخدميها: التغييرات آتية

قلق »فومو« الذي تسببه 
اإلنترنت: ما عالجه؟

حمزة الترباوي

قـــّرر »فــيــســبــوك«، األســبــوع املــاضــي، تنفيذ 
 املحتوى اإلخباري في 

ّ
تهديده وحجب كل

 انــخــفــاض فــي مداخيل 
ّ

أســتــرالــيــا، فــي ظـــل
املؤسسات اإلعامية من اإلعانات وارتفاع 
األرباح التي تحققها شركته. يأتي هذا في 
ــر نــشــب مــنــذ ســنــوات ولـــم ينتِه 

ّ
ســيــاق تــوت

بني عماق التكنولوجيا األزرق و»صاحبة 
ــات لــلــشــركــة  ــامــ ــهــ ــّمــــن اتــ ــــة«، وتــــضــ ــــالـ ــــجـ الـ
ــداوة الــصــحــافــة  ــعــ بــالــتــضــلــيــل ودعـــمـــه، وبــ

والحقيقة. 

تاريخ من األخطاء
خان »فيسبوك« الصحافة مرات عدة خال 
الـــ17 خصوصا عندما قــّرر تغيير  سنواته 
أن  ل 

ّ
فض إذ  املحتوى،  مشاهدة  خوارزمية 

أصحابهم  منشورات  مستخدموه  يشاهد 
وعــائــاتــهــم عــلــى حــســاب الــصــفــحــات، بما 
في ذلك صفحات وسائل اإلعــام. أدى ذلك 
ــارات الصفحات  ــ إلـــى انــهــيــار عــاملــي فــي زيـ
فــي تناقص كبير في  مــا تسبب  واملـــواقـــع، 
الــعــائــدات لــوســائــل اإلعــــام. وحــتــى عندما 
حاول املوقع ادعاء دعم الصحافة، أدى ذلك 
إلــى أخــطــاء فــادحــة. ولعل أبــرزهــا األخطاء 
الفيديو،  في  املشاهدات  عــدد  احتساب  في 
فكان يبالغ في األرقام، ما أوقع الصحافيني 
ــّرب املــوقــع  ــ واملــعــلــنــني فـــي حـــرج كــبــيــر. وجـ
ــة، ملـــنـــح إمـــكـــانـــيـــة قـــــراءة  ــوريــ ــفــ ــــاالت الــ ــقـ ــ املـ
املـــقـــاالت مــبــاشــرة فــي مــنــصــة »فــيــســبــوك«، 
لكن املــيــزة قيدت اإلعــانــات واالشــتــراكــات، 
التخلي  إلــى  الناشرين  مــن  الكثير  مــا دفــع 
عــنــهــا. وأطــلــقــت الــشــركــة مــيــزة »الــقــصــص 
الشائعة«، لكنها طردت املحررين واعتمدت 
التصنيف.  عملية  فــي  خــوارزمــيــتــهــا  عــلــى 
أدى ذلك إلى انقاب القائمة فورًا إلى بوق 

لأخبار الكاذبة والتضليل. 

»فيسبوك« عدو الصحافة؟
بداًل من أن يساعد املوقع األزرق الصحافة 
الــتــي تـــحـــاول الــتــنــقــيــب عـــن الــحــقــيــقــة، زاد 
الصحافيني بتحوله  أعباء  »فيسبوك« من 
والتضليل.  الــكــاذبــة  لــأخــبــار  مصنع  إلـــى 
يــقــول مــعــظــم الــصــحــافــيــني الـــذيـــن يغطون 
املـــســـتـــجـــد إن مــــواقــــع  كــــــورونــــــا  فـــــيـــــروس 
ــبـــر مــصــدر  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي هــــي أكـ
لــلــمــعــلــومــات املــضــلــلــة، مــتــفــوقــة بــذلــك على 
املــســؤولــني الــســيــاســيــني. وفـــي االســتــطــاع 
الـــدولـــي للصحافيني  املـــركـــز  ــراه  ــ أجــ ــــذي  الـ
في  الرقمية  للصحافة   Tow ومــركــز   ICFJ
املئة من  فــي   66 جامعة كولومبيا، وصــف 
بـــأنـــه املــصــدر  املـــوقـــع األزرق  الــصــحــافــيــني 
ــــر«. وعـــلـــى  ــزيـ ــ ــغـ ــ الـــرئـــيـــســـي »لـــلـــتـــضـــلـــيـــل الـ
الــرغــم مــن قــيــام 82 فــي املــئــة مــنــهــم بــإبــاغ 

»فيسبوك« ومنصتيه األخريني، »واتساب« 
قال  الخاطئة،  باملعلومات  و»إنــســتــغــرام«، 
نصفهم تقريبا إنهم غير راضني على الرد 
الذي وصلهم. وقالت إحصاءات سابقة إن 
عن  خاطئة  معلومات  تنشر  الــتــي  املــواقــع 
الصحة جــذبــت مــا يــقــرب مــن نصف مليار 
مشاهدة على »فيسبوك« في إبريل/نيسان 
فيروس  مــع تصاعد جائحة  2020 وحـــده، 
العالم. ليس هذا  كورونا في جميع أنحاء 

للمستخدمني  »فيسبوك«  يسمح  بل  فقط، 
ــا مـــن انــتــشــار نــظــريــات  بـــاالســـتـــفـــادة مـــاديـ
واللقاحات،  الوباء  خاطئة، وخــِطــرة، حــول 
ــوال عبر  ــ بــمــا فــي ذلـــك الــســمــاح بــجــمــع األمـ
الصفحات التي تنشر هذا املحتوى. ووجد 
تحقيق أن 430 صفحة، يتبعها 45 مليون 
مثل  »فيسبوك«،  أدوات  تستخدم  شخص، 
نشرها  مــن  بالرغم  واالشــتــراكــات،  املتاجر 
معلومات خاطئة حول كورونا واللقاحات.

رد على االتهامات 
فتحت لجنة املنافسة واملستهلك األسترالّية 
إلــى جانب  »فــيــســبــوك«،  مــع  سابقا تحقيقا 
إذا كان  مــا  أخـــرى، ملعرفة  شــركــات منافسة 
البحث على تلك املنصات ومواقع التواصل 
يؤذي املنافسة في السوق اإلعامي. حينها 
ــســاعــد الصحافة 

ُ
قــالــت »فــيــســبــوك« إنــهــا »ت

ــــع عـــاملـــي  ــــوزيـ ــأمــــني مـــنـــّصـــة تـ ــريــــق تــ ــــن طــ عـ
للناشرين«. وفي صيف 2020، أطلقت الشبكة 
 ،Facebook News االجتماعية خدمة األخبار
الـــقـــســـم املـــخـــصـــص لــلــمــحــتــوى الــصــحــافــي 
في  للجميع  األزرق،  املــوقــع  فــي  واإلعـــامـــي 
ج 

َ
الواليات املتحدة.  تتلخص فكرة هذا املنت

في مساعدة الصحافيني على برمجة أخبار 
»فــيــســبــوك«، بــاإلضــافــة إلـــى الــخــوارزمــيــات 
لتخصيص اخــتــيــار الــقــصــة بــشــكــل أفــضــل. 
ويــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــني الــتــفــاعــل ومــشــاركــة 
املـــــقـــــاالت، لـــكـــن ال ُيـــســـمـــح لـــهـــم بــالــتــعــلــيــق 
الــخــدمــة كذلك  عليها. وأطــلــقــت »فــيــســبــوك« 
مــن منافذ  املــئــات  إن  فــي بريطانيا، وقــالــت 
على  بالفعل  عت 

ّ
وق قد  البريطانية  األخبار 

صفقات لاستفادة من امليزة الجديدة. لكن 
حتى هذه امليزة تاحقها االتهامات. إذ يمكن 
واملوضوعات  املقاالت  إخفاء  للمستخدمني 
والــنــاشــريــن الــذيــن ال يــرغــبــون فــي رؤيتهم، 
األمــر الــذي يمكن أن يطرح مشكلة في بناء 
تصور املستخدم وآرائه، ألنه لن يرى وجهة 
نظر اآلخر في القصص والقضايا. يتسبب 
إن  يقال  التي  االستقطاب،  فــي مشاكل  ذلــك 
»فــيــســبــوك« مــن بــني أبـــرز أســبــابــهــا، بسبب 
كونه يتعمد محاصرة املستخدم باملحتوى 
ــــذي يــمــيــل إلـــيـــه فـــقـــط، مـــا يــجــعــلــه أحــــادي  الـ
أسبوع،  وقبل  التطرف.  مــن  ويــزيــد  التفكير 
فــيــمــا أعــلــنــت »غـــوغـــل« اتــفــاقــيــة جــديــدة مع 
»نــــيــــوز كـــــــــورب«، قـــــــّرر »فـــيـــســـبـــوك« حــجــب 
املحتوى اإلخباري من منصته، بعد يومني 
من إعان الحكومة األسترالية قرب االتفاق 
مـــع شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا حـــول الــقــوانــني 
مقابل  اإلعـــام  ملؤسسات  للدفع  واملــحــتــوى 

نشر محتواها.

مصلحة »فيسبوك« أوًال
في نهاية املطاف، »فيسبوك« ليس منظمة 
خيرية لدعم الصحافة، بل هو منصة تدافع 
عن نفسها ومصالحها، وأرباحها، أواًل. هذا 
ما بــدا واضحا من خــال الدفاع املستميت 
عن الفيديو في املنصة في محاولة لتدمير 
ــيـــوب«، وكـــذلـــك مـــع املــقــاالت  مــنــافــســه »يـــوتـ
الفورية إلجبار املؤسسات الصحافية على 
وضع محتواها مباشرة على املوقع، لترك 
ــــول وقــــت مــمــكــن،  الــجــمــهــور فـــي املـــوقـــع ألطـ
لــــيــــروا أكــــبــــر عـــــدد مــــن اإلعـــــانـــــات ويـــربـــح 
»فيسبوك« أكبر قدر من األمــوال. وال يبدو 

أن هذه األولوية ستتغير.

خوارزميات »فيسبوك« 
تسببت بخسائر لوسائل 

اإلعالم

لندن ـ العربي الجديد

هل تخشون أن تفوتكم األنشطة الترفيهية 
واألحــداث والتجارب املمتعة التي يستفيد 
بقلق  أنــتــم منشغلون  هــل  ــــرون؟  اآلخـ منها 
أو تخشون  أصــدقــاؤكــم،  يفعله  بما  شــديــد 
أال يشرككم اآلخرون في أنشطتهم املمتعة، 
أو أنكم مقتنعون بأن اآلخرين يستمتعون 
.FOMO »أكثر منكم؟ هذا ما يسمى »فومو

ــو« مـــشـــهـــور فـــــي مـــواقـــع  ــ ــومــ ــ مـــصـــطـــلـــح »فــ
ــو ذلـــك  ــ الـــتـــواصـــل والــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة، وهـ
ــن تــفــويــت  ــــخـــــوف مــ ــور بـــالـــتـــوتـــر والـ ــعـ الـــشـ
األشـــيـــاء فــي اإلنــتــرنــت، لــكــن مــعــنــاه أشــمــل. 
تقترح مجلة »سايكولوجي تــوداي« قائمة 
مــــن الـــحـــلـــول مــــن أجـــــل الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى هـــذا 
املشكل النفسي. وأحد األساليب هو تنمية 
ــم كيفية 

ّ
الــتــعــاطــف مــع الـــــذات. ويــعــنــي تــعــل

التعامل مع أنفسنا بعطف ورعاية وقبول. 
في  الـــذات  مــع  التعاطف  يساعد  أن  ويمكن 
مواجهة انشغالنا بما يفعله اآلخرون، مثل 
أولئك  مــع  املستمرة  االجتماعية  املــقــارنــات 
ــذيـــن لــديــهــم حـــضـــور قــــوي عــلــى وســائــل  الـ
التأكد  آخر هو  نهج  االجتماعي.  التواصل 
من أن لدينا تفاعات منتظمة مع اآلخرين 
)خارج األنشطة عبر اإلنترنت(. يتيح اللقاء 
وجــهــا لــوجــه تــفــاعــات أكــثــر واقــعــيــة وثـــراًء 

العزلة  مــن مشاعر  يقلل  مــا  وتعقيدًا، وهــو 
ــدة. وأخــــيــــرًا، قـــد يـــكـــون مـــن الــجــيــد  ــ ــوحـ ــ والـ
الــتــوقــف عـــن اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل 
ــكـــان، أثــنــاء مــمــارســة  االجــتــمــاعــي، قـــدر اإلمـ
األنشطة اليومية.  وتقول دراسة إن الخوف 
ــداث مرتفع جدًا  مــن تفويت األشــيــاء واألحــ
الوحدة،  من  يعانون  الذين  املشاركني  لــدى 
أو أولــئــك الــذيــن يــعــانــون مــن تــدنــي احــتــرام 
ــقـــني اســـتـــخـــدم بــشــكــل  ــفـــريـ ــــا الـ الـــــــــذات، وكــ
في  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  روتيني 
مــنــتــصــف األنــشــطــة الــيــومــيــة )عــلــى سبيل 
املــثــال، أثــنــاء تــنــاول الــطــعــام أو االســتــعــداد 
للنوم(. و»الفومو« مرتبط أيضا بصعوبات 
ربما  أن هذا  إلى  التحليات  النوم. وتشير 
كــــان بــســبــب اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي قبل الذهاب إلى الفراش.
للتغلب عــلــى الــخــوف مــن تــفــويــت األشــيــاء 
واألحداث، ضعوا في اعتباركم االقتراحات 

التالية:
- دّونـــــــــــوا الــــشــــبــــكــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
االستخدام  ومــدة  بانتظام،  تستخدمونها 

وتكرار استخدامها.
- كونوا مدركني ألهدافكم. اسألوا أنفسكم، 
»ملاذا أنا على وسائل التواصل االجتماعي 

اآلن؟«.
وسائل  تأثير  بكيفية  درايـــة  على  كــونــوا   -

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عليكم عــاطــفــيــا. هل 
ــوأ بعد  ــااًل أم أســ تــشــعــرون أنــكــم أحــســن حــ

استخدام الشبكات االجتماعية؟
ــددوا وقـــتـــكـــم عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــ ــ - حـ
االجتماعي، خاصة خال األنشطة اليومية 
ــاول الــطــعــام  ــنـ ــاء تـ ــنـ ــال أثـ ــثـ )عـــلـــى ســبــيــل املـ

واالستعداد للنوم(.
- حــاولــوا مقابلة األشــخــاص وجــهــا لوجه 
عاقات  بناء  على  واعــمــلــوا  منتظم،  بشكل 
أكثر ثــراًء في الحياة الواقعية. سيقلل هذا 

من شعوركم بالوحدة والعزلة.
- مارسوا التعاطف مع الذات بانتظام.

)Getty/يتهم صحافيون فيسبوك بدعم التضليل في ظل كورونا )شون غالوب

)Getty/إدوارد بيرثيلوت(

واشنطن ـ العربي الجديد

قّرر تطبيق التراسل الفوري »واتساب« املضي قدما نحو فرض تغييرات على 
قواعد الخصوصية، في ما يخّص مشاركة املعلومات مع شركته األم »فيسبوك«، 
أثــارت جــداًل وغضبا عامليني. وتحتفظ شــروط الخصوصية  بالرغم من كونها 
الـــجـــديـــدة لـــواتـــســـاب بــالــحــق فـــي تـــبـــادل بــيــانــات املــســتــخــدمــني، ومــنــهــا املــوقــع 
»إنستغرام«  مثل  لها  تابعة  ووحـــدات  فيسبوك  األم  مــع شركته  الهاتف،  ورقــم 
و»ماسينجر«. واستنكر املدافعون عن الخصوصية هذه الخطوة، مشيرين إلى 
سجل فيسبوك في التعامل مع بيانات مستخدميه، واقترح كثير منهم الهجرة 

إلى منصات بديلة.
نزح  الثاني،  يناير/كانون  فــي  الخصوصية  قــواعــد  تغيير  عــن  أول  إعــان  وبعد 
»واتساب«، وعلى رأسها  مايني املستخدمني حول العالم إلى تطبيقات منافسة لـ
 62 بنحو  »سيغنال«  تحميل  نسبة  ارتفاع  مقابل  و»تيليغرام«. ففي  »سيغنال« 
انتشار  مــع  الــــ%17  انخفض تحميل واتــســاب بنسبة تتخطى  السابق،  عــن   

ً
مثا

لشركة  اململوكة  املنصة  وقــالــت  التطبيق.  مــن سياسة  الــعــالــم  حــول  الــتــحــذيــرات 
وأن  التغيير،  حــول  »مــعــلــومــات مضللة«  كــانــت ضحية  إنــهــا  »فــيــســبــوك« سابقا 
املستخدمني فهموا التغييرات بالخطأ أنها تعني التجسس على محادثاتهم. لكن 
إدارة »واتـــســـاب« تــقــول اآلن إنــهــا »فــكــرت« فــي الكيفية الــتــي كـــان مــن املــمــكــن أن 
توضح بها التغييرات بشكل أفضل. وأدت »صياغة« التحذير في الدفعة األولى 
النطاق مــن مشاركة كميات كبيرة مــن بيانات »واتــســاب«  إلــى مــخــاوف واســعــة 
مــع »فــيــســبــوك«، املتهمة بــاســتــمــرار بتسريب الــبــيــانــات واســتــخــدامــهــا وانــتــهــاك 
خصوصيتها. وكجزء من محاولته الثانية إلقناع املستخدمني، سيبدأ »واتساب« 
املستخدمني على  املقبلة، يشجع  األسابيع  التطبيق في  داخــل  تنبيه  عــرض  في 
لــم يتغير. وسيتم أيضا عرض  الــذي تغير ومــا  معرفة املــزيــد عــن التحديث ومــا 
التطبيق.  في  »ستاتوس«  قسم  في  بالتحديث  املستخدمني  علم 

ُ
ت التي  الرسائل 

ومن املقرر أن تدخل الشروط الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار املقبل. 

»فيسبوك« والصحافة... التعايش صعب

كلوب 
هاوس

ضاعف تطبيق البث الصوتي »كلوب هاوس« 
وفقًا  فــقــط،  أسبوعني  خــالل  التنزيالت  أعـــداد 
 App التحليالت التنزيل من شركة  لتقديرات 
الــتــطــبــيــق شهد  أن  الــشــركــة  وذكــــرت   .Annie
العاملية مــن 3.5 ماليني  الــتــنــزيــالت  زيـــادة فــي 
إلى 8.1 ماليني تنزيل، ما بني 1 و16 فبراير/

شباط فقط.
الدخول  يعتمد  الــذي  التطبيق،  شعبية  وزادت 

إليه على الحصول على دعوة، وسط انضمام 
الشعبية  هــذه  لكن  الــبــارزيــن.  املشاهير  بعض 
ــر الخبراء بأن 

ّ
جــّرت انتقادات ومــخــاوف. وذك

البيانات في التطبيق يتم توجيهها أحيانًا عبر 
خوادم صينية، حتى لو كان املستخدمون في 

الواليات املتحدة أو دول أخرى. 
ــاوف بـــشـــأن الــخــصــوصــيــة  ــخــ ــرت مــ ــيــ ــ كـــمـــا أث
اتــصــال  لــقــوائــم  التطبيق  فــحــص  كيفية  حـــول 

املــخــاوف كان  أن هــذه  املستخدمني. لكن يبدو 
لها تأثير ضئيل على اهتمام املستخدم، حسب 
ما ترّجح هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«. 
وحقق التطبيق النمو بالرغم من أنه غير متاح 
للجميع، وبالرغم من أنه متوفر بالدعوات فقط، 

وفي أجهزة »آيفون« حصرًا.
إن حوالي  تقريرها  فــي   App Annie وتــقــول 
الــتــنــزيــالت األخــيــرة تــمــت في  2.6 مليونًا مــن 

ــات املــتــحــدة، لــكــن هــنــاك أيــضــًا انــتــشــار  الـــواليـ
واسع حول العالم.

وربما يكون جزء من اإلقبال مدفوعًا بظهور 
التكنولوجيا مثل  عالم  بــارزة في  شخصيات 
إيــلــون مــاســك ومــــارك زوكـــربـــيـــرغ. ويــقــال إن 
األخير يعمل على نسخة منافسة إلضافتها 

إلى تشكيلة »فيسبوك«.
)العربي الجديد(

من  عائداتها  بخسائر  لها  ويتسبب  اإلعالم،  وسائل  على  اإلقبال  من  يقلل  فنموذجه  سنوات.  منذ  الصحافة  بعداء  »فيسبوك«  يُتّهم 
اإلعالنات، هذا عدا عن تغاضيه عن التضليل وإطالقه ميزات تركت أثرًا سلبيًا
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وكـــذلـــك نــوعــيــة اإلنـــتـــاج والـــنـــصـــوص الــتــي 
ــدد، والـــتـــي  ــ ــجــ ــ ــاب الــ ــتــ ــكــ ــقـــدمـــهـــا هــــــــؤالء الــ يـ
»اليت«.  الـ تصنيف  تحت  بمعظمها  تندرج 
ــالـــة واملــضــمــون  نـــصـــوص فـــارغـــة مـــن الـــرسـ
ومعتمدة على مواضيع مكررة وغير هادفة، 
وهدفها ملء الفراغ واستمرار عجلة اإلنتاج 
في الدوران، والتي تعرضت للتوقف بسبب 
ظــــروف الـــحـــرب الـــســـوريـــة، وغـــيـــاب الــكــتــاب 
وحـــتـــى املــمــثــلــن واملـــخـــرجـــن عـــن الــســاحــة 
درامــيــة،  أعــمــاال  أن هناك  الفنية. وال يخفى 

قــدمــت مستوى  أو مشتركة،  ســـواء ســوريــة 
جيًدا على مستوى النص، ويبرز هنا النص 
الـــذي يــقــدمــه الــشــاب رامـــي كــوســا مــن خــال 
نــجــاحــا  ــى  القــ ــذي  ــ الـ آدم«  »أوالد  مــســلــســلــه 
مــقــبــواًل، وبـــدرجـــة أقـــل الــنــص الــــذي قدمته 
الكاتبة حــنــان املــرهــجــي مــن خــال مسلسل 
»ســـــوق الـــحـــريـــر« الـــــذي كــــان أول أعــمــالــهــا 
الفنية. لكن يبقى السؤال مشروعا، عن نسبة 
مــن حجم  املقبولة،  أو  الجيدة  األعــمــال  تلك 
والتي  للنصوص،  بالنسبة  الــعــام  اإلنــتــاج 

عماد كركص

خــــلــــت »ِتـــــــــتـــــــــرات« املـــســـلـــســـات 
الــــســــوريــــة بــشــكــل شـــبـــه تـــــام فــي 
ــن أســـمـــاء  الــــســــنــــوات األخــــيــــرة مــ
املؤلفن، من قبيل ممدوح  كبيرة في خانة 
ــادة وحــــســــن ســــامــــي يــــوســــف وولـــيـــد  ــ ــمـ ــ حـ
ســيــف ويــــم مـــشـــهـــدي، وغـــيـــرهـــم مـــن كــتــاب 
الـــدرامـــا الــســوريــة بــأســمــائــهــم الــكــبــيــرة. في 
حــن حــضــرت بــشــكــل كــثــيــف، أســمــاء شابة 
وجــديــدة، ذكـــورًا وإنــاثــا، منهم مــن طرحوا 
أعــمــالــهــم األولــــــى خــــال األعـــــــوام األخـــيـــرة، 
وتــــحــــديــــدًا فــــي املـــوســـمـــن األخــــيــــريــــن، مــع 
الخارجة  القصيرة  األعمال  موجة  تصاعد 

عن نمط الـ 30 حلقة. 
وتأخذ هذه الظاهرة، أي ظهور شريحة من 
األسماء الشابة والجديدة، مكانها بقوة من 
الفنية  الــســاحــة  فــي  الحجم والــكــثــافــة  حيث 
والدرامية السورية. األمر الذي يطرح أسئلة 
الحقيقي  بالسبب  يتعلق  مــا  منها  كــثــيــرة، 
التقليدين،  الــســوريــن  الــكــتــاب  غــيــاب  وراء 

رفعت المسارح أسعار 
التذاكر بسبب انخفاض 

قيمة الجنيه المصري

بسبب انهيار العملة، 
أصبحت معظم الشركات 

تبحث عن النص الرخيص

يهاجم الفنانون بعض 
المسؤولين مطالبين بتحسين 

الوضع المعيشي

2223
منوعات

والحوار  للحبكة  مفتقرة  بغالبيتها  تظهر 
الجيد والرسالة قبل كل شيء، والجواب: ال 

يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات، تـــجـــد أن 
ــتـــاب  ــا الـــكـ ــهـ ــتـــجـ ــال الــــتــــي أنـ ــمــــ مـــعـــظـــم األعــــ
الشباب والجدد، تندرج تحت إطار الدراما 
االجــتــمــاعــيــة، املــعــتــمــدة عــلــى قــصــة حــب أو 
لتناول  تتجه  مــا  وغالبا  عاطفية،  عــاقــات 
ــيــــاة الـــطـــبـــقـــة الـــنـــخـــبـــويـــة مــــن املــجــتــمــع،  حــ
الشريحة  فيما تغيب  ثقافيا،  أو  اقتصاديا 

األوســــع )الــشــعــبــيــة( مــن املــجــتــمــع الــســوري 
عن تفاصيل املشهد الدرامي إال ما ندر. بيد 
الدرامية  التصنيفات  في  األبــرز  الغياب  أن 
في األعوام واملواسم األخيرة، كان لألعمال 
قضايا  تعالج  والتي  الساخرة،  الكوميدية 
ــو الــنــوع  اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة مــعــيــنــة، وهــ
األصعب من الكتابة الدرامية، ما يدلل على 
أن الــكــتــاب الــجــدد يتجهون نــحــو األســهــل، 
ــمــــال،  فـــقـــط لــتــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم عـــلـــى األعــ
والــوصــول إلــى شركات اإلنــتــاج التي باتت 
بــحــاجــة للنصوص فــي ظــل ارتــفــاع وتــيــرة 
اإلنتاج في العامن أو ثاثة األخيرة، نظرة 
لــعــودة عجلة اإلنــتــاج الــدرامــي فــي سورية 
لــلــحــركــة بــشــكــل أســــــرع، بــعــد الـــبـــطء الـــذي 

أصابها خال األعوام األولى من الحرب. 
يرى الكاتب املعروف ممدوح حمادة، والذي 
ــدرامــــي خــــال الــســنــوات  تــقــلــص إنــتــاجــه الــ
ــا الــســوريــة له  ــيـــرة، أن »تـــراجـــع الـــدرامـ األخـ
يــعــرف معظمها«،  الجميع  كــثــيــرة،  أســبــاب 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  مشيرًا 
أن »شركات اإلنتاج التي كان يمكن وصفها 
ولم  تقريبا  اختفت  بأنها صاحبة مشروع 
يبق إال الشركات صاحبة األجندات، بغض 
ــفـــرض عــلــيــك أجــنــدتــهــا  ــانـــت تـ الـــنـــظـــر إن كـ
ككاتب أم ال«. ونوه حمادة إلى أنه »بسبب 
انــهــيــار الــعــمــلــة، أصــبــحــت معظم الــشــركــات 
تبحث عــن الــنــص الــرخــيــص، فــإن لــم تعمل 
فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف، فيمكن االســتــغــنــاء 
املثل األجنبي  عنك بكل بساطة، على مبدأ 
وهذا  لهم(،  بديل  ال  أشخاص  هناك  )ليس 
لــســان حــــال شـــركـــات اإلنـــتـــاج مـــن الــنــاحــيــة 
أخـــرى، فيمكن  مــن ناحية  أمــا  االقتصادية. 
الــحــديــث عـــن الـــعـــوائـــق الــســيــاســيــة للنص 
الجيد، ففي الكثير من األحيان يتم تجيير 
السلطة على  هــي  مــا،  الــنــص لصالح جهة 
ــات األخـــــــرى ال تــمــلــك  ــهـ ــــب، كـــــون الـــجـ ــلـ ــ األغـ
شركات إنتاج خاصة بها حتى اآلن، وهذا 
الكاتب يفكر ألف مرة قبل أن يكتب  يجعل 

أو أن يعمل بهذا السعر املتدني«. 
ويــوضــح الــكــاتــب حــمــادة بــأنــه »لـــهـــذا، فقد 
ظهر إلى السطح أسماء كتاب متواضعن، 
في الحقيقة إنهم أحيانا يعرضون لوحات 
مسروقة من مسلسل )بقعة ضوء(، األجزاء 
األولـــى نفسها، وقــد شــاهــدت عــدة لوحات 
أفكارها مستنسخة من مسلسلي )الخربة( 
مؤكدًا  أخـــرى«،  وأعــمــال  و)ضيعة ضايعة( 
ــة تـــعـــانـــي مــــن أزمــــة  أن »الــــــدرامــــــا الــــســــوريــ
عــمــيــقــة يـــزيـــدهـــا عــمــقــا ســيــطــرة الــطــحــالــب 
على املؤسسات التي ال عاقة لها بالدراما 
كالنقابة وغيرها، والتي تدار هي باألصل 
مــن خــــارج الــوســط الــفــنــي. وبــالــتــالــي كيف 
يــمــكــن لــنــا أن نــشــاهــد تـــطـــورًا إيــجــابــيــا في 
الــنــصــوص فـــي ظـــل هــــذا االنــــحــــدار الــقــاتــل، 
طبعا يبقى هناك استثناءات وكتاب شباب 
لم تسنح لهم الفرصة وربما يتخلون عنها 

ألنهم ال يقبلون بشروطها«.
أمـــا عــن الــغــيــاب بالنسبة إلــيــه ولــغــيــره من 
الــدرامــا  فــي  والتقليدين  املــعــروفــن  الكتاب 
الــســوريــة، إن صــح الــوصــف، فيشير حمادة 
إلى أنه ليس غائًبا تماما، مضيفا: »أنا منذ 
البداية أتريث وأعمل بمعدل عمل واحد كل 
سنتن إلــى ثــاث ســنــوات، في فترة ما كان 
الكتابة ولــكــن كلما نضج  هــنــاك غـــزارة فــي 
اإلنسان أصبح أكثر تريثا«. أما عن بدالئهم 
من الكتاب الشباب، فا يرى حمادة أن هناك 
بـــــدالء، بـــل يــنــظــر لــلــمــوضــوع بــوصــفــه أمـــرًا 
طبيعيا، مشيرًا إلى أن »الدراما كما غيرها، 
تحتاج إلى دماء جديدة، هذا لو كانت األمور 
تسير كما يجب، ولكن في ظل الظروف التي 
الــحــديــث عن  أعـــاه، ال يمكن  تحدثت عنها 
بــدالء، أو حتى دماء جديدة بسبب سيطرة 

األسماء الوصولية على املشهد الدرامي«. 

إبراهيم علي

 The Masked Singer يبدو أن نجاح برنامجي
ــراق آيـــــدول«، بــحــســب أرقــــام املــشــاهــدات  ــ و»عـ
الـــتـــي نــشــرتــهــا مــجــمــوعــة MBC، هـــو ســبــٌب 
التي  العربية  املــواهــب  بــرامــج  لــعــودة بعض 
غابت ألكثر من عامن عن الشاشة الصغيرة.
تستسلم  لــم  السعودية  املحطة  أن  والــواضــح 
لــتــراجــع شعبية هـــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج في 
العالم العربي، وتحاول ضخ عناصر جديدة 
املتابعة،  املشاهد وطريقة  تساعد على جذب 
إن لم تكن على الشاشة الصغيرة، فعلى األقل 
عــلــى املـــنـــّصـــات اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
تستهلك معظم املحتوى الخاص باإلنتاجات 
في الفضائيات العربية. ليس هذا فحسب، بل 
لإلنتاج  عمل  فريق  العربية  املحطات  شكلت 

الخاص باملنّصات نفسها.
ــــدأ عـــــرض الــنــســخــة  ــوات، بـ ــنــ قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســ
األولى من »مواهب العرب«. اختارت املحطة 

أنــحــاء الــقــاهــرة: مــســرح الجنينة، وروابـــط، 
 Room artو ومــــكــــان،  ــــاوي،  ــــصـ الـ وســـاقـــيـــة 
كل  الــرصــيــف...  وبــيــت   ،1718 ودرب   ،space
الــصــاوي،  هـــذه املــســارح باستثناء ســاقــيــة 
لـــم تــكــن تــفــرض أي شــــروط عــلــى املــحــتــوى 
ــي الــــذي يــقــدمــه الــفــنــانــون. وحــدهــا  ــداعـ اإلبـ
ــــق بـــكـــام األغـــانـــي 

ّ
ــدق »الـــســـاقـــيـــة« كـــانـــت تــ

والعروض، للتأكد من املحتوى. 
هــكــذا كـــان الــــدور األســـاســـي لــهــذه األمــاكــن، 
ــدأ مــنــهــا الـــفـــنـــان أو  ــبـ هــــو تـــقـــديـــم مــنــصــة يـ
الــفــرقــة مــشــوارهــم الــفــنــي، فــلــم تــضــع سقفا 
عــالــيــا لــألربــاح املـــاديـــة، ولـــم تــصــّور نفسها 
عــلــى اعــتــبــارهــا صــانــعــة لــلــنــجــوم. وكــانــت 
ماديا   

ً
دخـــا ــر 

ّ
تــوف الصغيرة  الحفات  هــذه 

مـــقـــبـــواًل لــلــجــمــيــع، وهــــو مـــا جــعــل كــثــيــريــن 
كــمــصــدر حقيقي  املــوســيــقــى  مــع  يتعاملون 
لــلــدخــل ولـــيـــس كـــهـــوايـــة. كـــذلـــك ظـــهـــرت في 
»كــايــرو جــاز  تــلــك الــفــتــرة املــاهــي الليلية كـــ
كــلــوب«، و»ذا تــاب« وهــي أمــاكــن مخصصة 
ــنــــاء طــبــقــة مــعــّيــنــة مــن  بــشــكــل أســــاســــي ألبــ
املجتمع املصري. قّدمت هذه املاهي فرصة 
للفنانن املستقلن كذلك لعزف موسيقاهم 
الجميع  كــان  لكن  الصغير.  مسرحها  على 
يعلم أن الهدف من هذه العروض كان فقط 
ومختلفة  لطيفة  موسيقية  خلفية  تــأمــن 

سليم فؤاد

بن عاَمي 2005 و2016 وبالتزامن مع بلوغ 
املوسيقى املستقلة في مصر ذروة شهرتها 
وانتشارها ونجاحها، عرفت املسارح الفنية 
انتعاشة كبيرة. في تلك الفترة كان »الطلب« 
ــِفــــرق والــفــنــانــن املــســتــقــلــن كــبــيــرًا،  عــلــى الــ
ســـواء فــي الــبــرامــج اإلعــامــيــة أو اإلعــانــات 
الــتــجــاريــة، وهـــو مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع كبير 
في عدد الحفات التي يحيونها، وبالتالي 
بـــروز حــاجــة إلـــى مــســارح جــديــدة تستقبل 

هذا النوع من املوسيقى واملوسيقين.
وكان مسرح ساقية الصاوي، قد بدأ بتمهيد 
هذه الطريق منذ افتتاحه عام 2005 مفسحا 
ــال أمــــــام فـــنـــانـــن مــخــتــلــفــن لــلــصــعــود  ــجــ املــ
أمــام جمهور  إنتاجهم  املــســرح وتقديم  إلــى 
مــحــدود وقــتــهــا. عــامــل آخــر أعــطــى للفنانن 
ذهبية:  وفرصة  للعرض  مساحة  املستقلن 
برنامج »البرنامج؟« مع باسم يوسف. إذ كان 
»الــبــرنــامــج« هــو األكــثــر مــشــاهــدة فــي مصر، 
فنانا/ة  أو  فرقة  أسبوعي  بشكل  واستقبل 
مــســتــقــلــة. فــعــرفــت هــــذه الـــفـــرق كــيــف تصل 
كانوا  الذين  املشاهدين  إلــى عشرات ماين 
ينتظرون برنامج باسم يوسف. نذكر على 
سبيل املثال: كايروكي، واليك جيلي، ودينا 
الـــوديـــدي وغـــيـــرهـــم... وإلــــى جــانــب الــشــهــرة 
للتقنين  كبيرة  عمل  فــرص  البرنامج  فتح 
العاملن في مجال املوسيقى من مهندسي 
صوت وإضاءة، وهو ما خلق دائرة متكاملة 
من العمل والفرص لكل العاملن في صناعة 

مشهد موسيقي مختلف.
ــوام الـــــ11 هـــذه انتعاشة  ــ هــكــذا شــهــدت األعـ
كبيرة ووالدة مسارح صغيرة في مختلف 

ــفــة من 
ّ
فـــي املـــوســـم األول لــجــنــة تــحــكــيــم مــؤل

املغنية اللبنانية نجوى كرم واملقدم املصري 
ــــودي نـــاصـــر  ــعـ ــ ــــسـ ــل الـ ــثــ ــمــ عــــمــــرو أديــــــــب واملــ
ــادر عمرو  الــقــصــبــي. وفـــي املــوســم الــثــانــي، غـ
 MBC مكانه مدير قنوات 

ّ
أديب اللجنة، وحل

ــى لــــه اســتــمــرت  ــ ــابـــر فــــي تـــجـــربـــة أولــ عـــلـــي جـ
ــم. ورغـــــم املــنــافــســة الــشــديــدة  خــمــســة مــــواســ
بــن »غـــوت تــالــنــت« ومــجــمــوعــة مــن الــبــرامــج 
»أرأب أيـــدول«  ــرى عــلــى ذات املــحــطــة، كــــــ األخــ
 The Masked Singer ومؤخرًا  فويس«،  و»ذا 
آيــــدول«، بقي »غـــوت تالنت« يحلق  و»عـــراق 
خـــارج ســرب بــرامــج املــنــوعــات الجماهيرية، 
من  عــلــى مجموعة مختلفة  ربــمــا الحــتــوائــه 
الهوايات واملواهب، ال تلتزم حصرًا بالغناء، 
بــل تــتــعــداه إلـــى الــرســم والــتــقــلــيــد والتمثيل 
ــات، والــــرقــــص بــكــافــة  ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ واملــــســــرح واالخـ
ملجموعة  الــبــاب  البرنامج  فتح  كما  أنــواعــه. 
ال بـــأس بــهــا مــن األطــفــال فــي الــعــالــم العربي 

إلظهار مواهبهم أمام الجمهور.
ــــح عـــــــودة »مـــــواهـــــب الـــــعـــــرب« فــي  ــــرجـ ــــن املـ مـ
الخريف املقبل. إذ يتم حالًيا اختيار املواهب 
اللجنة  أمــام  االمتحان  فرصة  تستحق  التي 
عبر البيانات الخاصة التي يطلبها القائمون 
اإلنــتــرنــت. لكن لم  البرنامج عــن طــريــق  على 
ــَرف مـــا إذا كــــان الــبــرنــامــج ســيــصــور في  ــعـ ُيـ
بيروت أم سينتقل إلى ُدبي، بسبب األوضاع 
الــراهــنــة فـــي لــبــنــان، ولـــم ُيـــبـــّت بــعــد بــالــقــرار 
ــداد  الــنــهــائــي، بــانــتــظــار جــهــوزيــة فــريــق اإلعــ
والتصوير الذي يبدأ منتصف الربيع املقبل، 
عــلــى أن تـــكـــون الــحــلــقــات األخـــيـــرة مــبــاشــرة 
الرابح. وسبب االنتقال  على الهواء الختيار 
إلـــى دبـــي هــو اإلجـــــراءات الــخــاصــة بــاملــراحــل 
النهائية من تلقيح كورونا في بعض الدول، 

أي املوعد الذي سيبدأ فيه التصوير. في حن 
أن املوعد في بيروت سيتأخر لجهة التلقيح. 
أمـــا عــلــى صــعــيــد لــجــنــة الــتــحــكــيــم، فبحسب 
مـــعـــلـــومـــات خـــاصـــة ســـيـــطـــرأ تـــعـــديـــل بــســيــط 
ــيــــهــــا. ويــــــجــــــرى حــــالــــيــــا الـــــتـــــفـــــاوض مــع  ــلــ عــ
ــرم واملـــمـــثـــل أحـــمـــد حلمي  املــغــنــيــة نـــجـــوى كــ
إلنــهــاء الــتــعــاقــد مــعــهــمــا، وكــذلــك الــبــحــث عن 

ــذه املــــــرة لــلــمــشــاركــة  ــ شــخــصــيــة خــلــيــجــيــة هـ
ــعـــرب«، بــعــد انــســحــاب  فــي لــجــنــة »مـــواهـــب الـ
ثاث  قبل  القصبي  ناصر  الــســعــودي  املمثل 
ســنــوات. يبقى االنــتــظــار ملعرفة مــدى نجاح 
ـــا بــالــعــرض، 

ً
ــرامـــج املــــواهــــب مـــرهـــون ــودة بـ ــ عـ

فــي الــوقــت الــــذي تــعــمــل مــاكــيــنــة اإلنـــتـــاج في 
الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة عــلــى الــــدرامــــا كــســوق 

املنوعات.  وبرامج  اإلنتاجات  لكافة  منافس 
إذ تــتــخــذ املــســلــســات الــعــربــيــة واملــشــتــركــة 
املــســاحــة األكـــبـــر واملــيــزانــيــة األضـــخـــم مــالــًيــا 
للتنفيذ. وهذا ربما ما أدى إلى تراجع برامج 
املنوعات التي سيطرت لعقد على الشاشات، 
املقابل  لكنها في  أربــاًحــا خيالية،  وحصدت 

دخلت عصر االستهاك.

لـــلـــســـاهـــريـــن، مــــن دون تـــركـــيـــز حــقــيــقــي فــي 
املــحــتــوى الــــذي ُيـــقـــّدم. لــكــن تــدريــجــيــا وبــن 
عامي 2013 و2016، بدأ الخناق يضيق على 
تدريجيا،  تقفل  وبـــدأت  الصغيرة،  املــســارح 
وهو ما انعكس بشكل مباشر على املشهد 
املوسيقي املصري. أسباب اإلقفال؟ سياسية 

واقتصادية ــ سياسية  في الدرجة األولى.
الــذي ظهر  التجمعات  الخوف من  نبدأ من 
التي  األمــنــيــة  العمليات  بسبب   2013 مــنــذ 
الــحــفــات تلغى  فــكــانــت  الــقــاهــرة،  شهدتها 
ــو مـــا جعل  بــالــجــمــلــة »لـــــــدواٍع أمـــنـــيـــة«، وهــ
الرعاة يبتعدون تدريجيا عن تقديم الدعم 
ملثل هذه النشاطات الفنية. ثّم جاء اختفاء 
الــظــروف  املــمــولــن بشكل تــدريــجــي، بسبب 
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي بــــــدأت تــظــهــر  ــنـ األمـ
مــعــاملــهــا بــشــكــل واضـــــح بــعــد 30 يــونــيــو/

حزيران 2013. 
وقــســم كبير مــن هـــؤالء املــمــولــن كــانــوا من 
الــغــربــيــة، وقــد  املــنــظــمــات واملـــراكـــز الثقافية 
فرض النظام إجراءات تقييدية كبيرة على 
أمـــوالـــهـــم. فـــي نــفــس األهـــمـــيـــة جــــاء تــعــويــم 
الجنيه املصري ليسدد ضربة قاضية لهذا 
إلــى رفــع أسعار  القطاع، إذ لجأت املــســارح 
الــتــذاكــر، وهــو مــا أبعد شريحة واســعــة من 
الــجــمــهــور )أغــلــبــه مـــن الــشــبــاب والـــطـــاب(، 
الذي وجد أن 100 أو 200 جنيه ثمن تذكرة 
قدرته.  كبير وخــارج  رقــم  لحفلة موسيقية 
علما أن هــذه الــزيــادة كانت لتقليص حجم 
الــخــســارة ولــيــس لـــزيـــادة األربــــــاح. وأخــيــرًا 
الــرابــع وهــو زيـــادة الضرائب  يــأتــي العامل 
عــلــى قــيــمــة الــتــذاكــر مــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون 
األول 2016 الذي حّول الوضع إلى ما يشبه 

املهمة املستحيلة. 

برامج المواهب العربية... عودة إلى الشاشاتظهور واختفاء أماكن العرض المستقلة في مصر
 MBC أعلنت محّطة

السعودية قبل أيام عن 
فتح الباب مجددًا أمام 

المشاركة في برنامج 
المواهب »غوت تالنت«، 

وذلك بسبب النجاح 
الجماهيري لهذا النوع 

من البرامج

عبد اهلل البشير

يرى الفنانون السوريون املوالون للنظام، والذين 
ــــان تــأيــيــدهــم لــه،  ــادة فـــي إعـ ــ اتــــخــــذوا مـــواقـــف حـ
أن الـــواقـــع الــــذي يــعــيــشــه املـــواطـــنـــون فـــي مناطق 
سيطرته، ناتج عن فساد في مستويات معينة من 
العقوبات  فرضتها  خارجية  ومــؤامــرة  الحكومة 
ــان وائــــــل رمـــضـــان  ــ ــزوجــ ــ ــانـــان والــ ــنـ ــفـ ــة. الـ ــيــ ــدولــ الــ
وساف فواخرجي، كانا من أوائل الفنانن الذين 
هــاجــمــوا وانـــتـــقـــدوا املــنــتــفــضــن ضـــد الــنــظــام في 
ــاع فــي الــبــاد،  ســوريــة، ومــؤخــرًا مــع ســوء األوضــ
بـــدأت أصــــوات نــقــدهــم تــتــعــالــى، لــكــن مــن دون أن 
برأس  كاملّس  الحمراء،  الخطوط  بعض  تتجاوز 
النظام الــســوري، بشار األســد، أو الــدائــرة املقربة 
مـــنـــه. فــفــي مــنــشــور لـــه عــلــى فــيــســبــوك، اســتــخــدم 
رمــــضــــان ألـــفـــاظـــا ســـوقـــيـــة بـــعـــيـــدة عـــمـــا يـــجـــب أن 
يستخدمه الفنان، ووصف الذين فروا من سورية 
»طلعنا نحنا  وأضـــاف:  »الحمير«،  بـ  البحر  عبر 
نشر  من  وبعد نصف ساعة  ومكترين«.  الحمير 

هذا الكام، لجأ رمضان لحذفه.
وحافظت ســاف فــواخــرجــي على النمط ذاتــه في 
الــدفــاع عــن الــنــظــام والــحــديــث عــن املـــؤامـــرات التي 
تــلــف ســوريــة تــحــت حــكــم بــشــار األســــد، وال سيما 
أنها وفي كثير من املواقف أكــدت وقوفها بجانب 
الــنــظــام. وظــهــرت عــام 2015 برفقة دريـــد لــحــام مع 
تأييدها  عن  لتعبر  العاصمة دمشق،  قــرب  جنود 

لــهــا في  لــلــقــاء  القمعية، وصـــوال  الــنــظــام  لسياسة 
فيله«  »دويتشه  قناة  على  تــوك«  »جعفر  برنامج 
األملـــانـــيـــة، بـــث فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول، أكـــدت 

دعمها لسياسة النظام.
يبدو أن املزاج العام لدى الفنانن املوالن للنظام، 
مــوجــه حــالــيــا لــلــنــقــد، وتــبــيــان أن هــامــش الــحــريــة 
موجود، وإن كان على مواقع التواصل االجتماعي، 
لكن هذا الهامش يبدو حكرا عليهم فقط في الوقت 
الـــحـــالـــي، كــــون الــنــقــد هـــو جــريــمــة مــصــنــفــة تحت 
جـــرائـــم املــعــلــومــاتــيــة. فــفــي املـــــادة 285 مـــن قــانــون 
العقوبات: »من قام في سورية زمن الحرب أو عند 
توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور 
القومي، أو إيقاظ النعرات العنصرية أو املذهبية، 
املادة  املــادة،  املؤقت«. تعزز هذه  عوقب باالعتقال 
رقم )28( في قانون مكافحة الجرائم املعلوماتية، 
ــم األفـــــــواه الــتــي  ــال كـ ــكـ ــن أشـ الـــتـــي تــعــتــبــر شــكــا مـ

يتخذها النظام السوري.
ومن املنتقدين أيضا الفنان بشار إسماعيل، الذي 

تحدث عــن الــواقــع فــي ســوريــة حاليا بمنشور له، 
حيث توصل لنتيجة أن العيش في الجحيم أهون 
منه في سورية حاليا، وكتب »أنا أحب الله ومؤمن 
بــه إيــمــان مطلق وأشــهــد أن ال إلــه إال هــو وحــده ال 
شــريــك لـــه فـــي املــلــك وان مــحــمــدا عــبــده ورســـولـــه.. 
وطيلة حياتي حرمت على نفسي إيذاء البشر.. بل 
وكل كائن حي ...«. وأضــاف إسماعيل »لكن اليوم 
إلــى السماء وناجيت خالقي أن يغفر  رفعت يــدي 
لي ذنوبي وأال يدخلني الجنة التي يسعى البشر 
إلى دخولها وأن يكون مثواي جهنم أعيش فيها 
بهدوء ورفاهية، ألن الحياة فيها أفضل ألف مرة 
مــن الــحــيــاة الــتــي أعيشها تــحــت وطـــأة هـــذا الــبــرد 
الــهــائــل.. وفــقــدان كــل مقومات الــحــيــاة.....«، ليختم 

بعبارة »جهنم إسماعيل«.
الــفــنــان الــعــائــد إلــــى ســـوريـــة مـــؤخـــرا، عـــدنـــان أبــو 
الشامات، كان له توجه آخر في النقد، خال لقاء له 
مع إذاعة »املدينة إف إم« املوالية للنظام، حيث قال 
في لقائه إنه في تسعينيات القرن املاضي، عاد إلى 
تــراجــع اجتماعي، فقد  فــتــرة  فــي  ســوريــة ليجدها 
تراجعا  اعتبره  الــذي  األمــر  املحجبات،  عــدد  ازداد 
إلى أن سورية لم تكن فيها هذه  اجتماعيا، الفتا 
النسبة الــكــبــيــرة مــن املــحــجــبــات. ووصـــف الــوضــع 
سابقا في سورية، بالكارثي مشيرا إلى أن الدخل 
الفنان  وعــاد  الخبز.  لــشــراء  املــواطــن  يكفي  بالكاد 
أكــتــوبــر/ تشرين األول 2020 بعد  فــي  إلــى دمشق 

غياب سبع سنوات وعرف بمناهضته للثورة.

ظاهرة الكتاب الجدد في الدراما السورية

)MBC( »من الموسم السادس لـ»آرابز غوت تالنت

يُعرف كل من وائل 
رمضان وزوجته 
سالف فواخرجي 
بعدائيتهما الشديدة 
للثورة )ستانيسالف 
)Getty/كراسيلنيكوف

)Getty( أعطى برنامج »البرنامج« لباسم يوسف فرصة للفنانين المستقلين في مصر

القى مسلسل »أوالد آدم« للسيناريست رامي كوسا نجاحًا مقبوًال )فيسبوك(

التجارب لم  الدرامية في سورية. ولكّن هذه  الكتابة  ظهرت أسماء شابة جديدة في عالم 
تفرض نجاحها بل واكبت السوق ومألت الفراغ الحاصل بسبب الحرب وأّدت لتراجع الدراما

حضور الكم وغياب النوع

فنانون سوريون على الخط األحمر

فنون وكوكتيل
نقد

متابعة

تلفزيونقضيّة

ينّوه المخرج نضال 
قوشحة إلى أنَّ هناك 

أسماء كبيرة أيضًا لم تغب، 
لكن قّل إنتاجها بشكل 
ملحوظ في األعوام 
األخيرة، باإلضافة إلى 

أسماء كبيرة غابت بشكل 
نهائي عن المشهد، وأكد 

أن »أتعاب الكتاب وأجور 
النصوص باتت شحيحة 
جدًا، في ظل الوضع 

االقتصادي وتدهور سعر 
صرف الليرة السورية، في 

حين أن شركات اإلنتاج 
ترفض التعامل بالدوالر 
والقطع األجنبي مع 

الكتاب، وهذا ما جعل 
الكتاب الكبار يزيدون بعدًا، 
لصالح الكتاب الشباب الذي 
استكتبتهم شركات اإلنتاج 

مقابل أجور تناسبها«.

أسباب مالية
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الــشــعــبــي«  الـــحـــراك  ــــي ظــــال  عــمــر أزراج، و»فـ
للباحث محمد أرزقي فّراد، و»الحراك الشعبي 
حة من ثورات الربيع 

َّ
الجزائري: النسخة املنق

ــعـــربـــي« لــلــبــاحــث فــــي عـــلـــم االجـــتـــمـــاع نـــور  الـ
الدين  الدين بّكيس، و»ربيع الغضب« ملحيي 
لنور  الــحــراك«  مــن  األولـــى  عميمور، و»السنة 
الـــديـــن قـــريـــم، و»ِمـــــن قــلــب الـــحـــراك« للتهامي 
مــجــوري، و»ثــــورة 22 فــبــرايــر: ِمــن االحتجاج 

إلى سقوط بوتفليقة« ملهدي بوخالفة.
واالنطباعية  التوثيقية  الجوانب  كانت  وإن 
اإلصــــدارات،  تلك  على  طغت  قــد  واالحتفائية 
خــــرى ذهــبــت فــي اتــجــاه مــعــاِكــس؛ 

ُ
 ُكــتــبــا أ

َّ
فــــإن

حــيــث حــــاول أصــحــاُبــهــا الــتــشــكــيــك فــي مسار 
ــة رمــــــوزه بــأســئــلــٍة  ــاطــ الــــحــــراك الــشــعــبــي وإحــ
ماٍت أجنبية، في سياق نظرية 

ّ
تربطها بمنظ

ــاهــا الــســلــطــة، ومــفــاُدهــا 
ّ
املــــؤامــــرة الــتــي تــتــبــن

ــراق أجـــنـــبـــيـــة لـــلـــثـــورة  ــ ــتـ ــ وجـــــــود مـــحـــاولـــة اخـ
الشعبية. في هذا السياق، ُيمكن اإلشــارة إلى 
 
ً
كتاب »َمن هؤالء الذين نّصبوا أنفسهم قادة

جزائري  كاتٌب  فه 
ّ
ومؤل الــجــزائــري؟«،  للحراك 

ط 
ّ
مقيم في كندا ُيدعى أحمد سعادة، وقد سل

الوجوه  الكتاب، على بعض  هــذا  الضوء، في 
فــي خطاباتها  كا  الــحــراك، ُمشكِّ فــي  املــعــروفــة 

هاتها السياسية. وتوجُّ
الــحــراك عن  تناولت  التي  الكتب  ف 

ّ
تتوق ولــم 

ــن عــلــى انــطــاقــه؛ 
َ
ــــرور ســنــت الـــصـــدور بــعــد مـ

خــرى ِمن األعمال 
ُ
أ  

ٌ
فمؤخّرًا صــدرت مجموعة

أخــذ مسافٍة  لوا 
ّ

 أصحابها فض
َّ
أن يبدو  التي 

كـــانـــت مـــا تعيشه   
ْ
ِمــــن األحـــــــداث، وإن زمــنــيــة 

الساحة السياسية الجزائرية اليوم يقع، بشكٍل 
الـــثـــورة الشعبية  ارتـــــــدادات  بـــآخـــر، ضــمــن  أو 
ِمــن  الــتــي انطلقت فــي شــبــاط/ فــبــرايــر 2019. 
ذلــك كتاب »مــن قلب الــحــراك« لفرحات زايــت، 
الدين، و»مسيرة  الحراك« لخليل بن  و»ريــاح 
الــحــراك:  و»صحيفة  بوخالفة،  ملهدي  شعب« 
ــقــــادر حــريــشــان.  الـــهـــّبـــة الـــجـــزائـــريـــة« لــعــبــد الــ
وُيحصي الباحث أحمد بن يغرز، في دراسة 
لـــه، صــــدور قـــرابـــة ســبــعــن كــتــابــا عـــن الــحــراك 

واالنطباعات  التحاليل  بن  تتراوح  الشعبي 
الشعبية. في حديثه  الــثــورة  ورصــد يوميات 
وهو  حريشان،  يقول  الجديد«،  »العربي  إلــى 
ــه 

ّ
كــاتــٌب مــتــخــّصــٌص فــي الــشــأن الــســيــاســي، إن

بــــدأ بـــرصـــد األحــــــداث الــســيــاســيــة وتــدويــنــهــا 
ِمن   

ٌ
الحراك؛ حيث كان هناك مناخ قبل بداية 

ر واالحتقان السياسي والشعبي: »كنُت 
ُّ
التوت

ع أحزاب  الشرارة، خصوصا بعد تجمُّ أنتظر 
العزيز بوتفليقة لوالية  املــوالة لترشيح عبد 
خامسة في التاسع ِمن شباط/ فبراير 2019. 
 

ّ
وحن انطلق الحراك، رحُت أرصد وأتاِبع كل

واملــواقــف  السياسية  والتعبيرات  التفاصيل 
حتى أتمّكن ِمن تقديم نّص متكاِمل ُيسهم في 

التوثيق لهذه املرحلة«.
 الــكــتــب الـــتـــي صـــدرت 

ّ
ث أن َيــعــتــبــر املـــتـــحـــدِّ

ــعــّبــر عن 
ُ
عــن الــحــراك الــشــعــبــي، وإن كــانــت ت

ــــق لــلــحــدث 
ّ
ــــوث

ُ
قـــنـــاعـــات أصـــحـــابـــهـــا، فــهــي ت

التاريخي، ُمضيفا في هذا السياق: »ننتظر 
خــرى تعالج املــوضــوع ِمن 

ُ
أ أن تصدر كتب 

جميع الجوانب«.
أّمــــا الــصــحــافــي مــحــمــد عــــال، الــــذي أصـــدر 
»الزنزانة  بعنوان  الحراك  عن  كتابا  بــدوره 

الجزائر ـ عثمان لحياني

حن كان الَحراك الشعبي يتصاعد 
بــمــخــتــلــف تـــفـــاعـــاتـــه الــســيــاســيــة 
والشعبية ضمن مخاض سياسي 
اب 

ّ
كبير، كان هناك مخاض آخر لعدد من الكت

للكتابة  مبكرًا  زوا 
ّ
تحف الــذيــن  والصحافين 

والتوثيق وتدوين مشاهد الحراك وتعبيراته 
ــراءات وتــفــســيــرات ملا  ــ الــســيــاســيــة وتــقــديــم قــ
يحدث. لم تمض األشهر األولــى، حتى بدأت 
ــفــات 

َّ
املــؤل ِمــن  مجموعٍة  باستقبال  املكتبات 

السياسية  الــجــوانــب  مختلف  رصـــدت  الــتــي 
للحراك  الثقافية  والتعبيرات  واالجتماعية 

السلمي.
ب 

ُّ
إلى تجن الجزائرية سعت  خب« 

ُّ
»الن  

َّ
أن بدا 

تشرين  انتفاضة  خــال  ارتكَبته  الــذي  الخطأ 
ــَرت كثيرًا في 

َّ
تــأخ أكتوبر 1988، حــن  األول/ 

التأريخ والكتابة عن تلك االنتفاضة الشعبية 
التي دفعت السلطة السياسية إلى إقرار جملٍة 
باب  فتح  ها 

ُ
أبرز السياسية؛  اإلصاحات  ِمن 
دية السياسية واإلعامية. التعدُّ

ــاب جــزائــريــون يلتقطون، هــذه 
ّ
كــت هــكــذا، راح 

قون للَحراك 
ّ
املّرة، تلك اللحظة السياسية وُيوث

في حينه. وِمن جملة الُكتب التي صدرت خال 
الـــحـــراك.. نحو تحرير  الــفــتــرة: »يــومــيــات  تلك 
الـــجـــزائـــر مـــن الــنــظــام الـــدكـــتـــاتـــوري« للشاعر 

شوقي بن حسن

ــاء فـــيـــروس كـــورونـــا إلــــى الـــجـــزائـــر - في  جــ
الشهر الثالث من العام املاضي - على هوى 
ف على األرض. 

ّ
 من أراد للحراك أن يتوق

ّ
كل

ما على فرض  كان املّد الشعبي ال يزال ُمصمِّ
 األّول من 

ّ
مـــا هـــو أكــثــر مـــن تــغــيــيــر الـــصـــف

رجــال الدولة والــذهــاب إلــى تغييرات أعمق 
من  الــبــلــد،  يعرفها  كثيرة  »إعــاقــات«  نهي 

ُ
ت

إلى  الشبابية،  والــطــاقــات  الــحــّريــات  تكبيل 
ب إصــاحــاٍت باتت 

ّ
اقــتــصــادي يتطل فــســاد 

ضرورية للقطع مع اختال التنمية في بلد 
يزخر بالثروات الطبيعية. 

لــكــن، إذا كــانــت ظــــروف الـــوبـــاء قـــد أتــاحــت 
ــبـــرى فــي  ــكـ خـــنـــق الـــتـــجـــّمـــعـــات الــشــعــبــيــة الـ
الساحات والشوارع، فإن الرغبة في »جزائر 
جديدة« ما زالت قائمة، وبالتالي فهي تجد 

خرى تتحّرك فيها، منها حضور 
ُ
فضاءات أ

أكبر للفنون في الفضاء العمومي أو تعّدد 
 

ّ
املـــشـــاريـــع الــثــقــافــيــة الـــجـــديـــدة، ولــكــن يــظــل

أبرزها اتساع الفضاء االفتراضي باعتباره 
واقعا موازيا يمكن أن تتواجه فيه مختلف 
ــر مخرجاته فــي مسارات 

ّ
االتــجــاهــات وتــؤث

األحـــداث، وهــو مــا نجد أثــره بشكل واضــح 
في منّصات التواصل االجتماعي وفي عدد 
من املــواقــع التي جــرى إطاقها في األشهر 

األخيرة.
هذا الفضاء البديل تحّول هو اآلخر - مثل 
القطبن؛  إلــى مسرح تجاذب بن   - الشارع 
ــــي حــــن يـــكـــون هـــذا  ــة واملـــجـــتـــمـــع. وفـ ــدولــ الــ
التجاذب مجّرد مناورات لفرض إدارة على 
خــرى، فإنه قد يتحّول أحيانا إلى 

ُ
أ حساب 

معارك كسر عظام، من ذلك حجب عدد من 
املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة نــهــايــة الــعــام املــاضــي، 
دون تــقــديــم أيـــة تــفــســيــرات، وهـــو مــا يشّكل 
 الــبــعــض 

ّ
نــوعــا مـــن اســـتـــقـــواء األجـــهـــزة ظــــن

العزيز  عبد  نهاية حكم  مــع  انتهى  قــد  أنــه 
بوتفليقة.

ُيعّبر هذا اإلصرار على العنف، االفتراضي 

الجزائريون يدّونون انتفاضـتهم

إن كان الوباء قد 
أتاح خنق التجّمعات 

الشعبية في الشارع، 
فإن الرغبة في »جزائر 

جديدة« ما زالت قائمة، 
وبالتالي فهي تجد 

فضاءات أُخرى تتحرّك 
فيها

بعد مرور سنَتين على 
انطالقه، ال تزال الكتب 

التي تتناول الحراك 
الشعبي تصُدر حتى بلغت 

قرابة سبعين كتابًا تتراوح 
بين التحاليل واالنطباعات 

واليوميّات. لكن هل 
يكفي ما صدر إلى اآلن 

لتأريخ ما حدث ويحدث 
في الجزائر منذ 22 شباط/ 

فبراير 2019؟

كاَن الفتًا ألّا نجد 
انتباهًا لغياب 

المثّقفين ليس عن 
الشارع فحسب، بل 

عن مواكبة الَحراك 
بالتعليق والتحليل 

وتقديم األفكار 
والمقترحات

صراع السلطة والمجتمع ينتقل إلى الفضاء االفتراضي

مثّقفو الجزائر  انغالق في مسار مفتوح

كتب الحراك  محاولُة توثيق لحظة ثورية

رصدت الكتب جوانب 
سياسية واجتماعية 
وثقافية من الحراك

رغبة سلطوية 
متجّددة في احتكار 

صناعة الرأي العام

يمكن التقاط استقالة 
المثّقف من دوره 

مساندًا لقضايا الشعب

كتابة متعّجلة 
تجنح إلى االنطباعية

أكثر من التقّصي

هل قطعت الثقافة الرسمية مع سلوكيات ما قبل الحراك الذي كان 
وسجن  الثقافي  القطاع  مسؤولي  من  عدٍد  محاَكمة  نتائجه  من 
عدٍد آخر ِمن بينهم وزيرة سابقة؟ 
استعراض بعض مالمح المشهد، 
يكشف  السابقتين،  السنَتين   خالل 
قائمًا.  يــزال  ال  السابق  الوضع   أنَّ 
تمويل  مسألة  أُثيرت   ،2019 في 
فيلمًا  ــي  ــرداس م مــريــم  الـــوزيـــرة 
ــرة  ــوزي ال تــغــرق  بينما  ــدهــا،  ــوال ل
في  دودة  ــن  ب مليكة  الحالية 
افتتحت،  أنها  حتى  الشكليات، 

بشكل رسمي، مطعمًا مدرسيًا.

السابق المستمرّ

2425
ثقافة

إضاءة

إطاللة

مشهد

مالمح

ســؤال  عــن  فُيجيب  لبوتفليقة«،  الــخــامــســة 
طــرحــتــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــــول تفسير 
صــــدور هـــذا الـــكـــّم الــكــبــيــر مـــن الــكــتــب حــول 
 الكتاب 

ّ
: »ال شــّك أن

ً
الــحــراك الشعبي؛ قــائــا

ــلــــة لـــتـــســـجـــيـــل الــــتــــاريــــخ.  ــيــ هـــــو أقــــــــوى وســ
 عميقة 

ً
ة قــــراء  

ُّ
الــحــراك يستحق  

َّ
أن ــد  واملــؤكَّ

النظام الجزائري  في عاقته بفساد وأزمــة 
لم  »ِمـــن جهتي،  ُمضيفا:  االســتــقــال«،  منذ 

ــة ســـلـــطـــويـــة  ــ ــبـ ــ ــن رغـ ــ ــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، عــ فــ
مــتــجــّددة فــي احــتــكــار صناعة الـــرأي الــعــام، 
واإلشـــــــراف عــلــى تـــوزيـــع املــعــلــومــة، وربــمــا 
كيفية فــهــمــهــا. مــن خــــارج الــجــزائــر، لــنــا أن 
نتساءل: أي معنى لحجب موقع في زمننا؟ 
هل ُيطمئن ذلك السلطة؟ ثم أال ُيفترض أن 
الحراك عقدًا اجتماعيا جديدًا بحيث  يقيم 
 يــتــغــّيــر مــضــمــون مـــفـــردة الــســلــطــة فتصبح 
ولــــيــــس  شــــعــــبــــيــــة  إرادة  عــــــــن   تـــــعـــــبـــــيـــــرًا 
 مع من 

ّ
منظومة فوقية ال تقبل التعايش إال

يسايرها. 
املستوى  هــذا  تــحــول دون  ــات كثيرة 

ّ
مــعــط

الحراك  أن  يبقى  لكن  التغيير.  مــن  العميق 
فقط  ينكرها  قد  فــرض متغّيرات كثيرة  قد 
ــــوراء لــغــايــة في  مــن يـــريـــدون الـــعـــودة إلـــى الـ
أن أي تغيير يفرز  نفوسهم. ومــن املعروف 
مــعــادالت جــديــدة فــي كــل فــضــاء اجتماعي 
- بــاملــعــنــى الــــــذي يــطــلــقــه عـــالـــم االجـــتـــمـــاع 
الــفــرنــســي بــيــيــر بـــورديـــو - ويــفــتــتــح بشكل 
أوتوماتيكي مــعــارك تــجــاذب فــي كــل موقع 
ــحـــفـــاظ عــلــى  ــاول الـ ــحــ بــــن فـــئـــة مــهــيــمــنــة تــ
امتيازاتها وفئات ال ترى أن الوضع السائد 
في صالحها فتستند إلى عناصر املعادلة 

الجديدة كي تغّير واقعها. 
الجزائر  وليست  التغيير،  ميكانيكا  إنــهــا 
 وما 

َ
استثناء. ومــا من شــيء يجعل ما قبل

بــعــَد الـــحـــراك مــتــشــابــهــن، إال الــســقــوط في 
يريحها  التي  السلطة  انــتــصــارات  تصديق 
ف الرغبة 

ّ
تعطيل كل شيء. من املهم أال تتوق

في التغيير أبدًا...

 لتأكيد موقٍف شخصي من حراك 
ّ

أكتب إال
ال يمكن تجاهله«.

لــكــن، هــل يكفي مــا صــدر إلــى اآلن للتأريخ 
ملــا حـــدث ويــحــدث؟ يجيب الــكــاتــب بــوعــام 
رمضاني، الذي نشر كتابا بعنوان »يوميات 
صحفي في الحراك«، بالنفي؛ لكون »أغلب 
وحكايات  وانطباعات  آراء  مــجــّرد  ُكتب  مــا 
ــــا مختلفة بغية  مـــن زوايـ لـــأحـــداث  ــرد  وســ
القراءة  تحتاج  بينما  اللحظة،  تلك  توثيق 

السياسية املفّصلة إلى وقت«.
 ِمثل هذه الكتب 

ّ
مع ذلك، َيعتبر رمضاني أن

مهّمة في كتابة التاريخ؛ حيث ستكون ضمن 
املـــؤّرخـــون  عليها  سيعتمد  الــتــي  الــوثــائــق 
الــحــراك وفهم أحــداثــه،  الحقا لكتابة تــاريــخ 
وتقديم  الحكي  اخترُت  ُمضيفا: »شخصيا، 
شــــهــــادة عــــن الــــحــــراك كـــمـــا عــشــتــه وفــهــمــتــه 
في  السياسي  للمشهد  ومــتــابــع  كصحافي 
الجزائر، من خال تفسير الدوافع التي أّدت 
إلى لحظة انطاق الحراك التي كانت أشبه 

بكسر لجدار الصمت والخوف«.
ورغم االنتقادات التي ُوّجهت إلى تلك الكتب، 
ــــهــــا تــــنــــدرج ضـــمـــن »الــكــتــابــة 

ّ
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

االنطباعية  إلــى  تجنح  الــتــي  االستعجالية« 
اب 

ّ
 الكت

ّ
 من الواضح أن

ّ
أكثر من التقّصي، فإن

ــن لــحــظــة  ــوا ســـريـــعـــا مــ ــرجــ ــّيـــن خــ ــافـ والـــصـــحـ
الـــدهـــشـــة وتـــمـــّكـــنـــوا مـــن اإلفــــــات مـــن طــوفــان 
فــي غضون  املــتــســارعــة  وتداعياتها  األحــــداث 
السنتن املاضيتن، على عكس ما حــدث في 
انــتــفــاضــة 1988 و»الـــربـــيـــع األمـــازيـــغـــي« عــام 
لصالح  التمايز  هــذا  رمــضــانــي  ــر  ُيــفــسِّ  .1980
 مـــع انــتــفــاضــات 

ً
الــكــتــابــة عـــن الـــحـــراك مــقــارنــة

ص هامش الرقابة 
ُّ
سابقة بسهولة النشر وتقل

 إلى طبيعة الحراك 
ً
 مع السابق، إضافة

ً
مقارنة

الــتــي يــقــول إنــهــا تختلف عــن أحــــداث تشرين 
ِمــن ناحية  ، ســـواء 

ً
األّول/ أكــتــوبــر 1988 مــثــا

ــحــا: 
ِّ

ــــداف أو الــنــتــائــج، مــوض األســـبـــاب أو األهـ
»أتى الحراك كانتفاضة على محاولة التمديد 
لــرئــيــس مــريــض مـــع الــطــالــبــة بتغيير شــامــل 
للنظام، وقد رحل بوتفليقة من دون أن تسيل 
ــداث أكـــتـــوبـــر، فقد  ــ ــا أحــ ــ ــدة، أّمـ ــ ــ قـــطـــرة دم واحـ
فت أكثر من 500 قتيل، وسرعان ما دخلت 

ّ
خل

الباد في أزمة أمنية دامية«. ويختتم بالقول: 
ــصــبــح مسألة 

ُ
»عــنــدمــا يــرتــبــط األمـــر بـــالـــدم، ت

الكتابة أكثر تعقيدًا«.

المّد الشعبّي في مواقع أخرى

حضور في الشكليّات ليس أكثر

مجلّة  على  القائمون  اختاره  الشعبي،  الحراك  من  ُمستوحى  شعار  التغيير«،  »فكرة 
انزياحات التي أطلقتها وزارة الثقافة الجزائرية العام الماضي، وهو يلّخص »سعيها إلى 
إحداث قطيعة مع ثقافة الريع واالنغالق والتقليد«. كان المأمول أن تقطع المجلّة 

مع »تقليد« يتمثّل في توّقف المشاريع الثقافية، لكن لم تفعل.

في  المستقلّة  للمبادرات  واضحًة  نُدرًة  سناُلحظ  الثقافية،  المجلّات  عن  الحديث  عند 
هذا المجال. مجلّة »فصل«، التي انطلقت في 2018، هي إحدى المبادرات القليلة هنا. 
وقبل أشهر، أطلق القاص فارس كبيّش مجلّة ثقافية إلكترونية بعنوان جيم ِمن دون 

أّي دعم مادي، وقد صدرت منها سبعة أعداد إلى اآلن.

عددها  بعد  الصدور  عن  »انزياحات«  ف  توقُّ سبب  عن  يتساءلون  المتابِعون  كان  بينما 
الشباب  بـ»إبداعات  ُتعنى  إنها  فنون قالت  بعنوان  الوزارة مجلًّة جديدًة  الرابع، أطلقت 
دعائيًا  منبرًا  تكون  »لن  بأنّها  عليها  القائمون  َوَعد  التي  األولى،  عكس  وعلى  الفنية«. 
بدل  الرسمية،  الثقافية  المؤّسسات  مديح  في  فّجًا  أسلوبًا  الثانيُة  اعتمدت  للسلطة«، 

التطرُّق إلى مشاكلها.

ُتصدرها  التي  الثقافية  المجلّات  إلى  انضّمت مجلّة جديدة  الجاري،  العام  في مطلع 
التي أصدرتها  فواصل  المرّة، بمجلّة  األمر، هذه  يتعلّق  الجزائر.  مؤّسسات رسمية في 
الثقافية  المجلّات  إلى  الجديدة  المجلّة  تضيفه  الذي  ما  لكن،  »الشعب«.  صحيفة 

الموجودة في الساحة اليوم؟ وهل من ضمانات الستمرارها؟

محمد عالوة حاجي

سرعان ما انتبه الجزائرّيون إلى غياب 
الــريــاضــّيــن عــن الــَحــراك الشعبي الــذي 
فـــئـــاٌت مــهــنــيــة مختلفة  فــيــه  انـــخـــرطـــت 
مــن املــجــتــمــع؛ مــثــل الــقــضــاة واملــحــامــن 
 فئة 

ّ
والـــصـــحـــافـــّيـــن الـــذيـــن كـــانـــت لـــكـــل

الخاّصة،  االحتجاجية  وقفاتها  منهم 
 ثــاثــاء 

ّ
ـــخـــذوا مــن كـــل

ّ
والــطــلــبــة الــذيــن ات

ــاوز جــمــيــع  يـــومـــا لـــلـــتـــظـــاهـــر، وقـــــد تــــجــ
الــتــي تدعو  املطلبية  الــشــعــارات  هـــؤالء 
إلــــــى تـــحـــســـن ظــــروفــــهــــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة إلــــى مــطــالــب تــصــبُّ في 
روح الحراك نفسه؛ مثل تحرير القضاء 
القانون  لدولة  والتأسيس  والصحافة 

واملؤّسسات.
 نـــجـــد انـــتـــبـــاهـــا لــغــيــاب 

ّ
ــا، أال ــتــ ــان الفــ ــ كـ

ــاب وأكــاديــمــّيــن، ليس 
ّ
ــفــن، مــن ُكــت

ّ
املــثــق

فقط عن الشارع، بل عن مواكبة الَحراك 
بــالــتــعــلــيــق والــتــحــلــيــل وتــقــديــم األفــكــار 
انن 

ّ
الفن بــعــض  واملــقــتــرحــات. وحــدهــم 

اعتبروا الحراك مساحة تعبير إبداعي، 
ثوا الشارع بالغناء واملسرح وبعض 

ّ
فأث

 
ٌ
ة

ّ
فقل البقية،  أّمــا  التشكيلية.  اللمسات 

فقط بدا عليها االنشغال بالحراك، على 
عّد 

ُ
الصعيدين الفكري وامليداني، وهي ت

على أصابع اليد الواحدة.
ــر«  لــكــن الــافــت أنــنــا ال نــجــد أّي »تــحــسُّ
نا 

ّ
ــفــن، بــل لعل

ّ
شعبي عــلــى غــيــاب املــثــق

نـــجـــد ارتــــيــــاحــــا حــــيــــال هــــــذا الـــغـــيـــاب، 
شرائح  معظم  بــن  واضــحــة  فالقطيعة 
الــذي يبدو  الــجــزائــري  الشعب واملثقف 
ــه الـــغـــالـــبـــة قـــريـــبـــا جــــــّدًا مــن  فــــي صــــورتــ
 الـــســـواد األعــظــم من 

َّ
الــســلــطــة، حــتــى أن

املواطنن يكاد يضع النخب السياسية 
ة واحــدة. وتبعا لذلك 

ّ
والثقافية في سل

ُيصبح الحراك مضاّدًا للمثقفن أيضا، 
حــتــى إذا كــانــت الــحــاجــة إلــيــه أكــبــر من 
الــحــاجــة إلــــى الـــريـــاضـــّيـــن، فــِمــن أدوار 
ــّدم تــغــطــيــة »عــلــويــة« في  ــقـ املــثــقــف أن ُيـ
مــنــعــطــفــات تـــاريـــخ بـــلـــده، بــمــا لــديــه من 

ُعّدة معرفية ونظرية.
ــفــن مــع الـــحـــراك بـــاردًا 

ّ
أتـــى تــفــاعــل املــثــق

بــعــض الـــشـــيء، وكـــأنـــه ُيـــؤّكـــد الــصــورة 
الشعبي.  املــخــيــال  فــي  املــرســومــة عنهم 
ــو اســتــقــالــة  ــا يــمــكــن الــتــقــاطــه هـ أبـــــرز مـ
لــقــضــايــا  ــانــــدًا  مــــســ دوره  ــــن  مـ ــــف 

ّ
ــق ــثــ املــ

الــشــعــب. لــن تــخــطــئ الــعــن تــلــك الــحــالــة 
الذهن من االشتباك  السائدة من إعفاء 

االنغاق الــذي ال يواكب جوهر الحراك 
الــشــعــبــي، وثــانــيــا لــلــطــابــع االحــتــفــالــي 
الــتــي  الــثــقــافــيــة  املـــشـــاركـــات  للكثير مـــن 
ــة«، خـــصـــوصـــا حــن  ــامــ ــعــ تــســتــغــبــي »الــ
 
َّ
تــشــيــر إلــــى حـــــدوث نــقــلــة، فـــي حـــن أن

ــق بــعــد 
َّ
ــم تــتــحــق  لــ

َ
ــة ــيــ ــالـــب األســــاســ املـــطـ

ق فــي املـــدى الــقــريــب(. 
ّ
)وربــمــا لــن تتحق

هكذا جعل الخطاب الثقافي من الحراك 
القتناص  ومناِسبٍة  فولكلورية  لحظة 

.
ّ

َور والقصص ليس إال الصُّ
ــوات  ــ  غـــيـــاب األصـ

َّ
ــّك فـــي أن ــا مـــن شــ ومــ

ــف 
ّ
الــنــقــديــة ســمــح بـــبـــروز صــــوت »مــثــق

ــل 
ّ

ــذي بـــات الــضــيــف املــفــض الــســلــطــة« الــ

والخاّصة،  الحكومية  اإلعــام  لوسائل 
فن ال دور له سوى 

ّ
وهــو نــوٌع من املثق

وإلــى  وتـــجـــاُوزاتـــهـــا،  للسلطة  الــتــبــريــر 
 بــعــد 

ٌ
ــــؤالء انـــضـــّمـــت أســــمــــاء جــــديــــدة هــ

الَحراك كان لبعضها مواقف راديكالية 
ـــر خــطــابــهــا.  ـــغـــيِّ

ُ
ِمــــن الــســلــطــة قــبــل أن ت

يكفي أن نذُكر هنا األستاذة الجامعية 
تــدعــو  ــانــــت  كــ ــتــــي  الــ بــــن دودة   مــلــيــكــة 
ــل جــمــيــع  ــيــ ــــي مـــنـــشـــوراتـــهـــا إلــــــى رحــ  فـ
ل يوسف سحايري 

ّ
رموز النظام، واملمث

 ُيــــــشــــــارك فـــــي املــــظــــاهــــرات 
َ
الــــــــذي كــــــــان

ويــكــتــب بــأنــه ال يــعــتــرف بــعــبــد املجيد 
 ،

ً
ــّيــــر األمــــــــر فــــجــــأة تـــــّبـــــون رئــــيــــســــا. تــــغــ

 لــلــثــقــافــة 
ً
إذ أصـــبـــحـــت األولـــــــى وزيــــــــرة

بالصناعة  فا 
ّ
مكل دولــة  كاتب  والثاني 

السينماتوغرافية. أال يزيد كل ذلك في 
فيه؟ 

ّ
العاقة بن املجتمع ومثق خلخلة 

ــــع مــســتــقــبــل 
ّ
نــــتــــوق أن  يـــمـــكـــن  ــــف  ــيـ ــ وكـ

الــطــريــق؟  لــهــا  ينير  أحـــد  ال  مجتمعات 
األمر ال يعني الجزائر وحدها، بل ربما 

مجمل الباد العربية.

مـــع إشــكــالــيــات الـــجـــزائـــر ومــتــغــّيــراتــهــا 
الواقع  أرض  على  نجد   

ْ
لــن املستحدثة. 

ــفــن 
ّ
غــيــر مــجــمــوعــات ضــّيــقــة مـــن املــثــق

قة، وال تصُدر 
َ
تتناقش داخل قاعات مغل

ــتـــجـــاُوزات  ــام الـ ــ مــنــهــا مـــواقـــف حــتــى أمـ
 عن 

ُ
ــف الــســلــطــة

ّ
الــكــثــيــرة الــتــي لــم تــتــوق
ن.

َ
ارتكابها طيلة سنت

متناقضة  السلبية  هــذه  تبدو  ظاهريا، 
مـــع ذلـــك الـــكـــّم الــكــبــيــر ِمـــن الــُكــتــب الــتــي 
ــصــِدرهــا منذ أشهر 

ُ
ت النشر  بـــدأت دور 

الـــــَحـــــراك األولـــــــــى، فـــتـــوحـــي بـــــأن هــنــاك 
فن في ما يحدث في 

ّ
مساهمة من املثق

الــبــاد. غير أن األمـــر ال يــعــدو أن يكون 
مـــحـــاوالت ظــهــور فـــي املــشــهــد ِمـــن دون 
تقديم أي إضافة، وال نجد فيها حسما 
في أّي من القضايا الكثيرة التي أثارها 
ــراك، بـــل إن كــثــيــرًا مـــن تــلــك الــُكــتــب  ـــَحــ الـ
تحمل تواقيع أسماء لم يسبق أن ُسِمع 

لها رأٌي أو صوٌت حول الشأن العام.
ر بارتياٍب 

َ
 ُينظ

ْ
كان من الطبيعي، إذن، أن

فن«، أّواًل بسبب هذا 
ّ
إلى »مجتمع املثق
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سينما

قيس قاسم

ه »ميترا« )2021(، يتأّمل  في روائيِّ
اإليـــرانـــي   ،)1982( ُمـــديـــري  ــاوه  ــ كـ
ــــنــــدي الـــجـــنـــســـيـــة،  األصــــــــل الــــهــــول
اللحظة امللتبسة التي يواجه فيها الضحية 
نــٍص سينمائي،  في  ُمعيدًا صوغها  ده، 

ّ
جـــا

ــا ُيـــبـــعـــد عـــنـــه تــنــاصــا  ــ ــن األصـــــالـــــة مـ ــ فـــيـــه مـ
»املــوت  رومــان بوالنسكي،  حرفيا مع منجز 
والعذراء« )1994(، املقبس من نٍص مسرحي 
بــالــعــنــوان نــفــســه )1991( آلريــيــل دورفـــمـــان، 
دها، 

ّ
 فيه لحظة مواجهة ضحيٍة جا

ً
وُمتخّيا

ذ بتعذيبها في السجن على 
ّ
الــذي كــان يتلذ

»املوت  لشوبرت،  الوترية  الرباعية  إيقاعات 
والــــعــــذراء«، إبـــان انــقــاب الــجــنــرال التشيلي 

أوغستو بينوشيه عام 1973.
يــكــتــفــي ُمـــديـــري )كـــاتـــب الــســيــنــاريــو أيــضــا( 
بــَمــشــاهــد أولــــى ســريــعــة، تــمــّهــد بـــذكـــاٍء لفهم 
قــّصــة هــالــة )يــاســمــني طــبــاطــبــائــي(، ومـــوت 
ابنتها ميترا )دينا ظريف( تعذيبا في سجون 
طهران. بعد 37 عاما، تظهر األم في هولندا، 
 أكـــاديـــمـــيـــة مـــرمـــوقـــة، مــــع أخــيــهــا 

ً
شــخــصــيــة

القادم إلى زيارتها من أملانيا. لاشتغال على 

نقل املــنــاخ اإليــرانــي، مكانا وأجــــواًء، وهــذان 
ــاٍم كــثــيــرة، اضــطــّر  ــ يـــنـــدر وجـــودهـــمـــا فـــي أفــ
إليــجــاد بــدائــل، أو العمل على إعـــادة تشييد 
أمــكــنــة ومـــدن )لــوكــايــشــن( يصعب الــوصــول 
إلــيــهــا والـــتـــصـــويـــر فــيــهــا. املــشــهــد اإليـــرانـــي 
كثيرًا  معنّي  الشتغال  صدقية  يمنح  مقنع، 
املناخ  النفسي ألبطاله، وسط  الشعور  بنقل 

الطبيعي الذي يتفاعلون فيه.
ــا  ــــنــــســــي تـــاريـــخـ يــــكــــاد الــــــوجــــــود الــــجــــديــــد ُي
شخصيا مؤملا. هذا توحي به الحياة املريحة 
ــات القليلة 

َ
ــَرق

َ
الــط لــأم فــي لجوئها. أصـــوات 

ب ذلــــك اإلحـــســـاس، 
ّ
عــلــى بــــاب مــنــزلــهــا تـــكـــذ

وتكشف هشاشته. أعضاء منظمة سياسية 
إيرانية معارضة يطلبون منها التعّرف على 
صورة امرأة، اسمها الحقيقي ليلى، يشّكون 
ــزة مــــخــــابــــرات الــنــظــام  ــهــ ـــع أجــ بـــتـــعـــاونـــهـــا مـ
اإليراني، وصلت إلى هولندا وطلبت اللجوء 
الثكلى،  األم  كــيــان  ستقلب  صــورتــهــا  فــيــهــا. 
وتعيد رغبة كامنة لديها في االنتقام منها. 
الحّساس، ستمشي  الرفيع  السلك  ذلــك  على 
ُمــكــتــســب، ينشد  بـــني وعــــي  األم، مــتــأرجــحــة 
عــنــف، وغــريــزة بشرية كامنة في  عــن  ترفعا 
األعـــمـــاق، تــريــد الــثــأر مــمــن تــســّبــب فــي مــوت 

ابنتها، وسجن أخيها أعواما مديدة.
والسلطة  املنسي،  باستعادة  ّمــــارة 

َ
أ الــذاكــرة 

الــســلــطــة  األدوار.  ــدال  ــبــ ــتــ اســ ــة  نــــزعــ تــــقــــّوي 
ــكــتــســبــة لـــأم ُيــقــابــلــهــا فــي هــولــنــدا ضعف 

ُ
امل

ليلى، ووجودها القلق مع ابنتها الصغيرة. 
توازيها بالقدر نفسه، وتتوافق معها سلطة 
مــنــظــمــات ســيــاســيــة مـــعـــارضـــة، تــريــد فــرض 
شريعتها في الخارج على خصومها. مثلها 
مــثــل ســلــطــة الــبــلــد، الــتــي أبـــاحـــت شريعتها 
السياسية قتل الشابة ميترا. مؤلم إحساس 
الضحية بــوجــود الــجــاد، الـــذي هــربــت منه 
فـــي املـــكـــان نــفــســه. يــعــّمــق الــتــســاوي بينهما 
شـــعـــورًا بــالــظــلــم، تــلــتــقــطــه الــــذاكــــرة، وتــعــمــل 

عــلــى تــحــفــيــزه. تــســتــعــيــد األم ذكــريــاتــهــا في 
بيتها، وعاقتها بابنتها املندفعة بحماسة 
شـــبـــاب إلــــى مــقــارعــة اســـتـــبـــداد. تــتــذّكــر آثـــار 
الضعيف،  جسدها  على  الــظــاهــرة  التعذيب 
لحظة زيارتها السجن في املرة األخيرة قبل 
 في أذنها صوت الواشية بها، 

ّ
تصفيتها. يرن

صديقتها ليلى. لن تنساه أبدًا. بفعل الزمن، 
كَرر سماعها، 

ُ
 األصوات امل

ّ
تتغّير الُصَور، لكن

أكثر استقرارًا في تجاويف  النبرات،  خاّصة 
الـــذاكـــرة. عليها، راهــنــت هــالــة عــلــى الــتــعــّرف 
املــرأة التي جــاءت متنّكرة وذات تاريخ  على 
الحقيقي.  تــاريــخــهــا  مــزّيــف، ال يشبه  جــديــد 

 في أسباب هجرتها، 
َ
يترك السيناريو البحث

بعد  واضطرابها،  هالة  بحالة  أكثر  ليعتني 
التأّكد من وجــود الكائن ـ الــذي دّمــر حياتها 
في إيران، وأجبرها على الخروج إلى املنافي 

ـ على بعد خطوات قليلة منها.
يــخــلــق الـــنـــّص لــنــفــســه مــســاحــات مــعــارضــة 
ــحــاَكــمــة. تــرك وسطه 

ُ
النــتــقــاٍم، ال يخضعه مل

شــخــصــيــاٍت تــتــحــرك وتــعــمــل عــلــى تأجيله. 
)محسن  محسن  ينشط  )املــســاحــات(،  فيها 
مـــامـــجـــو، واضــــــع املـــوســـيـــقـــى الــتــصــويــريــة 
 
ْ
أن بقناعة  متحّصنا  بــاتــزان،  أيضا(  للفيلم 

ل أجزاء 
ّ
قد. التعذيب عط

ُ
ف ال شيء ُيعيد ما 

ْرك 
َ
من جسد األخ، وأجبره على االنطواء وت

مبطن  تلميح  هناك  وراءه.  بأثقاله  املاضي 
ــذّكـــر بـــاإلحـــســـاس نــفــســه،  بــعــجــز جــنــســي، يـ
التشيلية  السجينة  حــــوارات  مــن  املــتــســّرب 
بــاولــيــنــا، فــي مــســرحــيــة »املــــوت والـــعـــذراء«، 
لت فيها األنوثة، جّراء 

ّ
بها وقد تعط

ّ
مع معذ

اغتصاب شنيع. وجود  من  له  تعّرضت  ما 
ليلى،  ابــنــة  مــانــشــادي(،  )أفـــني  نيلو  الطفلة 

فــي حـــدود تلك املــســاحــة، ُيلغي اإلعـــان عن 
السياسية،  املنظمة  لزعماء  الخائنة  هوية 

بها تشّردًا مؤملا.
ّ
ويجن

ــاوه ُمـــديـــري تــلــك الـــدوافـــع والــغــرائــز  يــتــرك كــ
دون  من  ببعض،  تتفاعل وتتشابك بعضها 
أحــكــام أو مــرافــعــات فــي ِقــَيــم أخــاقــيــة. يترك 
يضّر   

ً
ِفــْعــا ويوقف  طريقه،  يأخذ  اإلنسانّي 

بأبرياء، ألنه عندها سيتساوى فعل الضحية 
د. هذا ال يتوافق مع نّص سينمائي 

ّ
مع الجا

ُمحّصن، يقترح قراءة واقع سياسي مؤلم، ال 
 

ّ
 ما يحل

ّ
يترّدد في تحميل الجاد أسباب كل

بأبطاله، ويدفعهم ـ في لحظات قاسية ـ إلى 
انتقام أعمى. نصٌّ تَكاَمل بصنعة سينمائية، 
والــتــصــويــر )دان نــيــونــهــوس( مـــن بـــني أهــم 
وإحاطة  مقنع،  تمثيل  إلى جانب  مفرداتها، 
سردية بوقائع ُمتخّيلة جرت على مساحات 
جــغــرافــيــة كــبــيــرة، جــعــلــت »مــيــتــرا« أحـــد أهــم 
األفـــام املــعــروضــة فــي »تــحــت األضــــواء«، في 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2021(  ـ 7  ـــ50 )1  ــ الـ ــدورة  ــ الــ

»مهرجان روتردام السينمائّي الدولي«. لـ

)Getty /كاوه ُمديري: التباس اللحظة بين جالد وضحيته )جوناثان ليبسن
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يخلق النّص مساحات 
معارضة النتقام ال 
يخضعه لُمحاكمة

في فيلمه األخير، يقتبس 
كاوه ُمديري بتصرّف 

عمًال مسرحيًا يروي 
تفاصيل اللقاء الصعب 

بين ضّحية وجالدها 
القديم، في غربة 

المنافي الموحشة

باسكال  اللبنانية  فة 
ّ
واملؤل املمثلة  تنتمي 

ــدة، الــتــي  ــديــ ــجــ ســـيـــنـــيـــوري إلـــــى املــــوجــــة الــ
السنوات  في  اللبنانية  السينما  اكتسحت 
ــلـــى حــــدود  ــرة. يـــبـــقـــى الـــتـــجـــريـــب، عـ ــ ــيــ ــ األخــ
وســائــط فنية ُمــتــنــّوعــة، أهــم مــا ُيــمــّيــز هذه 
الـــــتـــــجـــــارب، ويـــجـــعـــلـــهـــا تــــخــــتــــرق مـــكـــبـــوت 
املــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا. 
تعمل  نمليش،  لداليا   ،)2020( في»حاجز« 
( عــلــى إعـــادة 

ً
ســيــنــيــوري )تــألــيــفــا وتــمــثــيــا

تــرمــيــم حــكــايــتــهــا، بــجــعــل قـــّصـــة حــــّب بني 
لــبــنــانــيــة ومـــهـــاجـــر فــضــحــا ألعـــطـــاب الــبــلــد 
أكـــتـــوبـــر«  ثــــــورة »17  ــاتــــه، خـــــال  ــّدعــ وتــــصــ
في  أكـــثـــر  ــل 

ّ
لــلــتــوغ ــعـــة  ذريـ ــحـــّب  الـ  .)2019(

ــــؤون الــبــلــد ســيــاســيــا، ونـــقـــد ُمـــتـــواريـــات  شـ
الرسمي.  اللبناني  الخطاب  عليها  ر 

ّ
يتست

 
ً
ــة مــرحــة، تمثيا

ّ
لــبــاســكــال ســيــنــيــوري خــف

 بــالــغــة عــلــى الــتــمــاهــي مـــع َمــشــاهــد 
ً
وقــــــدرة

 في 
ٌ

امــتــداٌد عميق الفيلم. ألسلوب كتابتها 
ــا أكــثــر حميمية  طــريــقــة تــمــثــيــلــهــا. ُصـــورهـ
 بتلقائية ومــبــاشــرة. فهي 

ّ
مــع الــحــدث، لــكــن

للتفكير  اللبناني ُمختبرًا  تجعل االجتماع 
ــول مــصــيــر الــبــلــد،  ــرح أســئــلــة خــفــّيــة حــ ــ وطـ
لزيارة جّدته  بلده  إلــى  بعني مهاجر يعود 
كــي تتسّرب  للكتابة  ــاٍف  كـ ــذا  املــريــضــة، وهـ
ــق معها 

ّ
ويــتــدف االنــتــفــاضــة،  إزاء  ذاكــرتــهــا 

ــضــمــر 
ُ
الــحــكــي بـــُمـــفـــردات واقــعــيــة عــنــيــفــة، ت

جرحا غائرًا عن مصير مواطني بلٍد ينغل 
رخي 

ُ
بمأساة اللحظة، وعنف حرٍب أهلية ت

 رغبة في 
ّ

ل معه كل
ّ
عط

ُ
ظالها على راهٍن، وت

العيش والحلم. 
 28 الجديد«،  )»العربي  »حاجز«  بـ ُيفترض 
 ُيعرض في 

ْ
أكتوبر/ تشرين األول 2020( أن

»مهرجان القدس للسينما  الــدورة األولــى لـ
الـــعـــربـــّيـــة«، املـــحـــّددة بـــني 20 و24 فــبــرايــر/ 
ق بحسب 

ّ
 شــيء معل

ّ
 كــل

ّ
شــبــاط 2021، لــكــن

شخصيات  بناء  وإمكانية  تهّمني،  وقضايا 
ــى لــــي، فـــي الــوقــت 

ّ
ــرد قـــّصـــة. حـــني يــتــســن ــ وسـ

والتمثيل  كتبته  الـــذي  الفيلم  إنــجــاز  نــفــســه، 
فــيــه، أشــعــر بــامــتــنــان كــبــيــر، إذ تــكــون فرصة 
لي إلحياء شخصية كانت تعيش في خيالي 
فقط، وعلى الــورق. ثم هناك حميمّية خاّصة 
ها، ونوع من حرية 

ُ
في تمثيلي شخصية كتبت

ها وعشُت أبعادها.
ُ
ي بنيت

ّ
أكبر في أدائها، ألن

لت فكرة »حاجز«، ثم كتابة السيناريو 
ّ
■ كيف تشك

الــخــاص بـــه، بــعــد أدوار عـــّدة لــك فــي أفــــالٍم قصيرة 
لبنانية؟

 بــدأت فكرة »حــاجــز« من قّصة واقعية جرت 
مع قريبة لي أثناء الحرب األهلية اللبنانية. 
ــْت الــقــّصــة فــي ذهــنــي، مــع تـــســـاؤالٍت عن 

َ
عــلــق

اليومية  الحياة  وكيفية  وأبــعــادهــا،  معناها 
أردُت   ،

ً
بــدايــة الــحــرب.  لجيل أهلنا خــال تلك 

ــن تـــلـــك الــــفــــتــــرة، والــــغــــوص فــيــهــا  الـــكـــتـــابـــة عــ
ــي شــــعــــرُت مــــع الـــوقـــت  ــ ــ

ّ
 أن

ّ
ــثــــر. إال لــفــهــمــهــا أكــ

بـــضـــرورة الــتــعــبــيــر عــن امـــتـــداد لــعــنــة الــحــرب 

بات كورونا. اختياره للمهرجان دافٌع 
ّ
متطل

إلى حواٍر معها:

■ مـــن املـــســـرح إلـــى الــســيــنــمــا، ثـــم كــتــابــة ســيــنــاريــو 
الــرئــيــســي. كيف  الـــدور  لني فيه 

ّ
الـــذي تمث »حــاجــز«، 

تعيشني هذا االنشطار بني التمثيل والكتابة؟
 بــالــنــســبــة إلــــــّي. بـــدأت 

ٌ
 عـــالـــم الـــفـــن ُمـــتـــداخـــل

بــالــرقــص، ثــم درســــُت األدب واملـــســـرح. بــدأت 
ال  التمثيل.  ثــم  والسيناريو،  املــســرح  بكتابة 
أشــعــر بتناقض بــني هــذه املــجــاالت، بــل على 
هناك  بينها.  وانسجام  تكامل  هناك  العكس 
 
ّ
ــــوٌع مـــن تــغــذيــة مــتــبــادلــة بــيــنــهــا. أشـــعـــر أن نـ

لم  الفنّية.  تجربتي  وُينّمي  ُيغنيني،  التعّدد 
ف عن الرقص، رغم اتجاهي بشكل أكبر 

ّ
أتوق

الرقص   
ّ
أن اآلن  أشعُر  والكتابة.  التمثيل  إلى 

خذ ُبعدًا أغنى بفضل تجربتي في التمثيل 
ّ
ات

والــــكــــتــــابــــة. كــــذلــــك بــالــنــســبــة إلـــــى الــتــمــثــيــل، 
فــّي، وُيساعدني في  دائما  مــوجــوٌد  فالرقص 
التمثيل.  أثــنــاء  الــجــســدي  والــتــفــاعــل  التعبير 
الكتابة تمنحني فرصة التعبير عن هواجس 

الــيــوم. فالبلد لم يعرف  إلــى  علينا في لبنان 
استقرارًا حقيقيا، وال يزال يعاني التجاذبات 
والــتــنــاحــرات نــفــســهــا، ويــتــعــّرض بــاســتــمــرار 
ملخاطر متشابهة ومتكّررة منذ الحرب. هكذا 
تــحــّولــت الــفــكــرة مـــن ســــرد قــّصــة قــديــمــة إلــى 
تعبيرًا  إطــار معاصر،  في  في وضعها  رغبٍة 
عن االمتداد الزمني لأوضاع نفسها، وربطا 
وتجربة  الشخصية  بتجربتي  االمتداد  لهذا 
تكن  لم  السيناريو،  كتبُت  حني  جيلي.  أبناء 
بــدأت  اللبنانية   )2019( أكــتــوبــر«   17 »ثــــورة 
ــال اللبنانيني   آمــ

ً
ــدأت حــامــلــة بــعــد. عــنــدمــا بــ

ــم، خـــاصـــة الــشــبــاب مــنــهــم، الحــظــنــا ـ  ــهــ وآالمــ
ــة( ومــــاريــــن فــايــيــان  ــا نــمــلــيــش )املـــخـــرجـ ــيـ دالـ
)املنتجة( وأنا ـ تطابق بعض شعارات الثورة 
ــواء كتبتها في  وأجــوائــهــا مــع شــعــارات وأجــ
ُمحّددًا  كــان  الــذي  املوعد  فقّدمنا  السيناريو، 
للتصوير، للتمّكن من تصوير َمشاهد الثورة 
نقوم  أن  استطعنا  الــحــظ،  لحسن  الحقيقية. 
 التصوير ضمن الثورة، التي 

ّ
 أن

ّ
بذلك، وأظن

حملت أحــامــنــا، أضـــاف بــعــدًا خــاصــا للفيلم 
الثورة واجهت،   

ّ
أن  

ّ
وألدائنا وللعمل ككل. إال

مــــع األســــــــف، عــــوائــــق عـــــــّدة أحـــبـــطـــتـــهـــا، كــمــا 
أحبطت شخصيات الفيلم على الحاجز.

بــســالســة حــكــي، وإْن ُيضمر  يــتــمــّيــز »حـــاجـــز«   ■
هـــذا فــي طــيــاتــه خــطــابــًا احــتــجــاجــيــًا عــن بــلــد يعاني 
. إلى أّي حّد ُيمكن للسيناريست 

ً
تصّدعات وأهــواال

أن يقبض على بعض هذا الخراب النفسي اليومي، 
 إياه إلى صورة؟

ً
الذي يعيش فيه، محّوال

 وضــــع صــعــب يـــمـــّر بـــه أي 
ّ

ــل ــ  بــلــد وكـ
ّ

ــل  فـــي كــ
وأفراحها  بشقائها   

ُ
الحياة تستمّر  مجتمع، 

ــي 
ّ
 فــن

ٌ
ــط فــيــلــٌم أو عـــمـــل

ِّ
وصــعــوبــاتــهــا، فــُيــســل

الضوء على زاوية من الحياة، مع شخصيات 
الــعــام.  الــواقــع  مــع  تعايشها  وكيفية  معينة، 
إلى مواضيع عامة  السيناريو  يتطّرق كاتب 

أو  وجدانية  أو  أو سياسية  اجتماعية  عـــّدة، 
الشخصيات  خصوصية  عبر  لكن  فلسفية، 
ــو، كــــمــــا فــي  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ والـــــــســـــــرد. فـــــي هـــــــذا الــ
 أثناء الكتابة 

ُ
سيناريوهات أخرى لي، أكتشف

 الــعــمــل يــنــبــع لــيــس فــقــط مـــّمـــا نــعــرفــه 
ّ
ــم أن كـ

أيضا  بــل  كــأفــراٍد وجــيــل،  ونعيشه شخصيا 
أهلنا وأجــدادنــا،  من تجارب ومخزون حياة 
ى، فالذاكرة 

ّ
وربما أجيال سابقة ال نعرفها حت

وارث بشكل ما، وتتداخل فينا، ثم 
َ
ت

ُ
البشرية ت

ي. قّصة »حاجز« 
ّ
تجد منفذًا لها في عمل فن

الهموم  وشخصياته تتفاعل طبعا مع واقــع 
الحالية في لبنان، التي جاءت الثورة تعبيرًا 
ــهــا تــحــمــل أيــضــا مسائل 

ّ
صـــارخـــا عــنــهــا. لــكــن

الهوية،  اللبناني:  الــواقــع  فــي  دائــمــة  بنيوية 
االنـــتـــمـــاء أو صـــعـــوبـــتـــه، االنـــتـــمـــاء املـــــــزدوج، 
ــار الـــشـــخـــصـــي مــع  ــ ــــسـ ــــارب املـ ــــضـ الــــهــــجــــرة، تـ
صعوبة الواقع السياسي، السعي إلى الحرية 

ضمن هذا التضارب.

ة طبعت 
ّ

الــخــطــاب، هناك صــورة هش ■ رغــم كثافة 
ــحــت ســريــعــًا وفـــجـــأة، 

ّ
ــنــهــا تــفــت

ّ
الـــدقـــائـــق األولــــــى، لــك

عــلــى خطاب  الجمالية  ة 
ّ
الــلــذ مــفــهــوم  معها  ــل 

ّ
وتــعــط

ك، مواربة، واقع البلد، وُيعّري مأساته. ملاذا هذه 
ِّ
ُيفك

الــواقــعــّي  بــني  السينمائّي  الــخــطــاب  ــة فــي  ــيـ االزدواجـ
واملتخّيل؟

ــة بـــني الـــواقـــعـــّي  ــ ــيـ ــ  هـــنـــاك ازدواجـ
ّ
 أن

ّ
 ال أظـــــن

والخيالي. بداية الفيلم الفِرحة واقعية أيضا، 
 
ً
ــهــا كــانــت فعا

ّ
وربــمــا أكــثــر مــن الــبــاقــي، إذ إن

الخيالي  الحاجز،  حقيقية.  مظاهرات  ضمن 
إمكانية  إلــى  يــرمــز  الحقيقي،  غير  أي  فعليا 
الـــعـــوائـــق والـــصـــعـــوبـــات، ويــفــّجــر فـــي الــوقــت 
التي  الفيلم،  شخصيتّي  بــني  املشاكل  نفسه 
 
ً
 هــنــاك تــداخــا

ّ
 أن

ّ
. أظـــن

ً
لــم تكن واضــحــة قــبــا

أّي  في  والخيالي، كما  الواقعي   بني 
ً
وتكاما

ي. املهم أن يعي الفنان ما يريد قوله، 
ّ
عمل فن

صادقا  يبقى  وأن  عنه،  التعبير  يريد  وكيف 
مع رؤيته الخاصة وخياراته الفنية.

ــاء الـــتـــي تــبــقــى عــالــقــة بــالــنــســبــة إلــى  ــيــ ■ مـــن األشــ
الــســيــنــاريــســت قــــدرة املـــخـــرج )صـــاحـــب الـــصـــورة( 
السيناريست.  بــه  يحلم  مــا  تخّيل  أو  تفعيل،  على 
كيف جرى تعاملك األول في فترة الكتابة مع داليا 

نمليش؟
ى عن نّصه 

ّ
 كاتب السيناريو يتخل

ّ
 صحيح أن

عند تسليمه إلى املخرج وفريق العمل. ربما 
الكاتب،  أراده  كما  السيناريو  املخرج  يبلور 
بـــاتـــجـــاٍه مــخــتــلــف، أو على  ــأخـــذه  يـ أو ربـــمـــا 
إلى »حاجز«،  بالنسبة  ُمغايرة.  األقــل بنظرة 
 أساس تجربة 

ّ
كان انسجام فريق العمل ككل

ها. داليا صديقتي قبل 
ّ
جميلة في األصعدة كل

أن تكون زميلتي في العمل. فهَمت بسرعة ما 
ته، 

ّ
أردُت قوله، ووجد النص صداه لديها فتبن

ه أول 
ّ
وبدأت إحياءه باقتراحاتها لإخراج. إن

عمل لها، ولن يكون األخير، فلديها حسٌّ فني 
ممّيز، وقدرة على السرد السينمائي للقّصة، 
وإعــطــائــهــا اإليـــقـــاع املــطــلــوب بــطــريــقــة ذكــيــة 

ومقتضبة وشاعرية في الوقت نفسه.

حوار

للفيلم القصير 
إيقاٌع سريع يتماشى 

وزخم الحدث

حاورت »العربي الجديد« باسكال سينيوري عن اشتغاالتها 
الفنية، بمناسبة »حاجز« )2020، 16 دقيقة( لداليا نيملش، 

الُمشاركة فيه كتابًة وتمثيًال

باسكال
سينيوري

على  مبنّي  طويل،  فيلم  سيناريو  على  حاليًا  سينيوري  باسكال  تعمل 
فكرة »حاجز«، مع الشخصيات نفسها لكن بأبعاٍد أكبر؛ وعلى سيناريو 
طويل أيضًا عن دور الفن، خاصة الرقص، في المجتمع اللبناني. هناك 
مشروع مسلسل كوميدي في باريس عن الغربة وصعوباتها وصعوبة 
تتحّقق، رغم  أن  »أتمنّى  التمثيل، فهناك مشاريع  أما  الُممثلين.  حياة 

الصعوبات التي نواجهها حاليًا بسبب كورونا«.

مشاريع

ُصنعة تسرد 
وقائع متخيّلة

»ميترا« لكاوه ُمديري

Monday 22 February 2021
االثنين 22 فبراير/ شباط 2021 م  10  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2366  السنة السابعة

باسكال سينيوري: ال ازدواجية بين الواقع والخيال )عّمار عبد ربّه/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أجراه  أشرف الحساني

27

رياضة

اعتبر النجم 
الهولندي 
السابق، 
والمدرب 
الحالي كالرنس 
سيدورف، أنه 
ليس هناك فرص 
متكافئة في 
كرة القدم 
األوروبية، 
متسائًال خالل 
تصريحاته 
لصحيفة 
»الغازيتا ديلو 
سبورت« 
اإليطالية »لماذا 
تعيّن على باتريك 
فييرا الذهاب 
إلى نيويورك 
وتيري هنري إلى 
كندا؟ إذا نظرنا 
لألسماء ليس 
هناك أشخاص 
سود في مراكز 
مهمة بعالم 
كرة القدم«. 
وأكد سيدورف 
أنه لم يتلق 
مكالمة واحدة 
منذ 2019.

)Getty( سيدورف مدرب نادي ميالن ومنتخب الكاميرون سابقًا

سيدورف: عنصريون

ضمن فريق سيارا مشاركته في بطولة كوبا 
سودأميركانا 2021 التي تبدأ في 17 مارس/ 
آذار بعدما فاز بهدفني نظيفني على مضيفه 

كوريتيبا، الذي تأكد هبوطه بالفعل إلى الدرجة 
الثانية، في الجولة قبل األخيرة من دوري الدرجة 
األولى البرازيلي لكرة القدم. وفي األسبوع األخير 
من الدوري البرازيلي، الذي سيقام يوم الخميس 

املقبل، سيواجه سيارا نظيره نادي بوتافوغو، 
الذي تأكد هبوطه أيضا.

قال البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال 
مدريد إن لقب الليغا »لن يحسم قبل مايو/أيار« 

املقبل مع ختام البطولة وذلك عقب الفوز على 
بلد الوليد في الجولة الـ24 من الدوري اإلسباني 

وهزيمة املتصدر أتلتيكو مدريد في نفس الجولة 
على يد ليفانتي بهدفني من دون رّد. وأكد كورتوا 

أن »علينا مواصلة الضغط ألن االنتصار األخير 
كان مهما للغاية«. ولعب الحارس دورًا مهما 

ومفصليا في انتصار فريقه.

أكد األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو 
مدريد، أنه ال يبحث عن »أعذار« بسبب سلسلة 

نتائج الفريق الحالية وآخرها خسارته أمام 
ليفانتي )0-2(، وشدد على ضرورة التحلي 

بالقوة في مواجهة »الصعوبات« و«العوائق«. 
وقال املدرب حول الغيابات: »ال أبحث عن أعذار. 
نحن املدربون أول من يجب علينا منح الاعبني 

األدوات إليجاد الحلول. نحن من يجب علينا 
إعطاء األدوات للفريق أيا كان الوضع«.

نادي سيارا يضمن 
التأهل إلى كوبا 

سودأميركانا

كورتوا: 
لقب الليغا لن يحسم 

قبل شهر مايو

سيميوني عن اإلصابات 
في أتلتيكو: ال أبحث 

عن أعذار
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القاهرة ـ العربي الجديد

عقد  تجديد  تمويل  فكرة  تحولت 
الــتــونــســي فــرجــانــي ســاســي نجم 
وسط نادي الزمالك املصري، عبر 
بيع قميص يحمل اسمه ورقمه وتوقيعه، قبل 
تطورها لتصبح »ستورز« خاصًا بالنادي وكل 
العبيه، إلى مصدر سخرية جماهيرية كبرى 
في مصر، خاصة من جانب جماهير النادي 
املؤقتة  اللجنة  معارضة  »لــوبــي«  أو  األهــلــي 
عبدالعزيز،  عماد  املستشار  برئاسة  الحالية 
هــنــاك مخططا إلفــســاد عملية تجديد  وكـــأن 
البيضاء.  القلعة  التونسي مع  تعاقد الالعب 
ورغم أن دراسات الجدوى املبدئية التي تحدث 
النادي  في  التنفيذية  اللجنة  عنها مسؤولو 

2829
رياضة

تقرير

عن إمكانية توفير 20 مليون جنيه مصري، 
مقدم عقد فرجاني ســاســي، مــن خــالل حملة 
بيع القميص الخاص به للجماهير، واإلعالن 
عن الفكرة في قناة النادي، إال أنها ــ أي الفكرة 
في  للتشكيك  ومــحــاوالت  بسخرية  قوبلت  ــــ 
النجاح، ســواء ألسباب  إحـــداث  على  قدرتها 
تنفيذها دون  قابلية  عـــدم  ظــل  فــي  قــانــونــيــة 
تــأســيــس شــركــة الـــنـــادي أو الــبــدء فــي إنــشــاء 
»ســـتـــورز« خـــاص بــالــنــادي رســمــيــا، وحــســم 
الزمالك مبكرا، وهو  الفكرية لصالح  ملكيته 
أمر يتطلب وقتا طويال لتنفيذه، إلى جانب 
فشل التجربة نفسها التي تمت الدعوة إليها 
إلــى واقع  كثيرا في أندية كبرى، ولــم تترجم 
حقيقي عبر ماليني وحساب بنكي وخطوات 
فعلية، عندما واجهت األندية مشكالت مادية 

إلــى مسؤوليها على  اللوم  طاحنة أو ُووّجـــه 
حــازوهــا من  تبرعات سابقة  حــمــالت  خلفية 

مسؤولني ورؤساء شرف سابقني.
وهناك دعوة شهيرة أطلقها محمد أبوتريكة 
حسابه  عبر   2018 عــام  الكبير  األهــلــي  نجم 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصي 
تويتر، اقترحها حال ألزمــة تركي آل الشيخ، 
رئــيــس هــيــئــه الــتــرفــيــه الــســعــوديــة مـــع إدارة 
بتبرعاته  واملتعلقة  املصري،  األهلي  النادي 
املــالــيــة الــتــي وصــلــت إلــى 256 مليون جنيه. 
وطالب أبوتريكة إدارة األهلي بفتح حساب 
بنكي لتقبل التبرعات لسداد تبرع تركي آل 
الشيخ، وقدم مستحقاته املالية املجمدة في 
والــتــي تتخطى مليوني  فــتــرة  مــنــذ  الـــنـــادي 
وقوبلت  كــبــدايــة،  للنادي  مالية  دفــعــة  جنيه 
وجــرى  جماهيري  بــتــرحــاب  أبوتريكة  فــكــرة 
برئاسة محمود  الــنــادي  إدارة  على  الضغط 
الخطيب من أجل فتح الحساب، ولكن قوبل 
األمر برفض تام من وزارة الشباب والرياضة، 

والــتــي بــدورهــا رفــضــت فــي وقــت الحــق قــرار 
كـــل هــدايــا  بـــشـــأن رد  ــلـــي  إدارة األهـ مــجــلــس 
وتبرعات تركي آل الشيخ، عندما أعلنت عنها 
اإلدارة عند سحب الرئاسة الشرفية للنادي 
مــن املــســؤول الــســعــودي واعــتــبــرتــه أمـــرا غير 
قانوني في ظل دخــول التبرعات دائــرة املال 
العام في النادي الذي يخضع صرفه لتدقيق 

قانوني ليس من بينه رد التبرعات املالية.
وهناك حمالت أخرى مشابهة فشلت بشدة، 
لعل أشهرها إعالن نادي الزمالك عام 2011 مع 
املستشار جالل إبراهيم رئيس النادي املؤقت 

عقد التونسي فرجاني 
ساسي مع الزمالك ينتهي 

مع نهاية الموسم

كريس بول بات 
سادس أفضل ممرر 

في تاريخ الدوري

وقتها فتح الباب أمام تلقي التبرعات، عندما 
النادي وكــان يعاني وقتها من  تولى رئاسة 
أزمات مالية خانقة ومديونيات تخطت 100 
على  عــدم حــصــول العبيه  مــع  مليون جنيه، 
مستحقاتهم في موسم 2010-2011 واملوسم 
التالي 2011-2012، ولم تحقق الحملة نجاحا، 
وشهدت عزوفا جماهيريا كبيرا، كما تجاهل 
رجال األعمال املعروفون بانتمائهم للزمالك 
الــدعــوة، واملثير فــي األمــر أن الحساب  تلبية 
البنكي، الذي تم فتحه وقتها لم يشهد سوى 
التبرع بـ 20 ألف جنيه من بينها 10 آالف جنيه 
وقتها  السن  صغير  الفريق  العــب  بها  تبرع 
أحــمــد تــوفــيــق، والــــذي كـــان يــرتــدي القميص 
األبيض ولم يتخط الحادية والعشرين، فيما 
تنازل أحمد حسام ميدو وقتها عن مستحقات 
لــه فــي ذمة  إلــى 7 مــاليــني جنيه  مالية تصل 

النادي بسبب عدم القدرة على السداد.
البورسعيدي حملة  املــصــري  الــنــادي  وأطــلــق 
لتقبل  رسمية، وأعــلــن عــن فتح حساب بنكي 

ألحق ميامي هيت الخسارة الثانية تواليًا 
بــحــامــل الــلــقــب لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز 96-
ــنـــدريـــك نــان  94 بــجــهــود جــيــمــي بــاتــلــر وكـ
الــلــذيــن سجال 51 نقطة ســويــة، فــي مــبــاراة 
إعــادة ملواجهة األدوار اإلقصائية في  بــدت 
الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة 
املوسم املاضي. وأنهى نان املباراة برصيد 
ــرز بــاتــلــر 24 وثــمــانــي  ــ 27 نــقــطــة، فــيــمــا أحـ
متابعات لهيت، الذي فاز بست من آخر تسع 
أديبايو 16 نقطة  بــام  لــه. وسجل  مباريات 
وعشر متابعات، وأضاف دانكن روبنسون 

11 نقطة وعشر متابعات أيضًا.
الفريقني  األولــى بني  املواجهة  هــذه  وكانت 
منذ أن هــزم ليكرز هيت في أربــع مباريات 
الــدوري  لقب  أحــرز  مقابل مباراتني حينما 
لــلــمــرة الــســابــعــة عــشــرة فــي تــشــريــن األول/ 

وكان مدرب ليكرز فرانك فوغل قد أعلن في 
وقــٍت سابق أن نجم فريقه أنتوني ديفيس 
سيغيب ألربعة أسابيع أخرى على األقل من 
عامًا(   27( ديفيس  وعانى  الحالي.  املوسم 
من أوجاع في وتر أخيل في اآلونة األخيرة، 
وتفاقمت خالل املباراة التي خسرها فريقه 
أمام دنفر ناغتس 122-102 األسبوع الحالي.

ويــمــتــلــك ديــفــيــس مــعــدل تسجيل مــن 22,5 
املباراة  إلــى 8,4 متابعات في  نقطة إضافة 
ــم مــنــخــفــض قــــد تــكــون  ــ ــو رقـ ــ الـــــواحـــــدة، وهـ
اإلصــابــة سببه. ولكن من دونــه، فــإن معدل 
تفاقم  إلــى جانب  ليكرز ينخفض،  تسجيل 
األخــــطــــاء الـــدفـــاعـــيـــة. ويـــلـــعـــب لـــيـــكـــرز ســت 
ــــرى قــبــل اســـتـــراحـــة منتصف  مـــبـــاريـــات أخـ
املــوســم فــي آذار/ مـــارس املــقــبــل. وفـــي حني 
لم يتم اإلعــالن عن الجدول الزمني ملا بعد 
االستراحة، سيغيب ديفيس عن ليكرز لنحو 

عشرة أيام أخرى.
وفـــي املـــبـــاراة ذاتــهــا ســجــل »املــلــك« ليبرون 
أحــرز  بــعــدمــا  نقطة   19 عــامــًا(   36( جيمس 
سبع تسديدات من أصــل 21. وسجل كايل 
وأنــهــى مونتريزل هاريل  نقطة،  كــوزمــا 23 
املــبــاراة مــع 18 نقطة و10 مــتــابــعــات، فيما 

سجل كنتافيوس كالدويل-بوب 11 نقطة.
وبعدما عانى الفريقان للتسجيل في الربع 
األخير، أحرز باتلر رميتني حرتني قبل 12 
ثانية من نهاية املباراة. وبدأ ميامي املباراة 
بقوة متقدمًا بـ15 نقطة، لينهي الشوط األول 
لــيــكــرز بعدها  واســتــعــاد  لــصــالــحــه،   52-59
زمام األمور 66-63 في الربع الثالث، قبل أن 
نقطة   13 بتسجيله  مــجــددًا  هيت  ينتفض 
ممتالية ليتقدم 76-66 قبل نحو ثالث دقائق 

من انتهاء الشوط.
وبهذه الخسارة بات ليكرز في املركز الثالث 
في ترتيب املنطقة الغربية، خلف يوتا جاز 

املتصدر ولوس أنجليس كليبرز الثاني.

هورنتس يهزم ووريورز
في مــبــاراة أخــرى، فــاز تشارلوت هورنتس 
 ،100-102 ووريـــــــرز  ســتــايــت  غـــولـــدن  عــلــى 
بفضل تيري روزايـــر الــذي أحــرز 36 نقطة. 
ــى لــهــورنــتــس منذ  وهـــذه هــي املـــبـــاراة األولــ
مباراتان  لــه  تأجلت  إذ  14 شــبــاط/فــبــرايــر، 
بــســبــب االلـــــتـــــزام بــــبــــروتــــوكــــوالت فـــيـــروس 
كورونا. وسجل روزاير ثمانية من أصل 11 
تسديدة ثالثية، منهيًا ثالث مباراة له على 
مــن 30 نقطة. وسجل بي  أكثر  مــع  التوالي 
جيه واشنطن 15 نقطة، ومايلز بريدجز 10 
نقاط لهورنتس، الذي سحقق 20 من أصل 
أربعني ثالثية وتفوق على ووريورز 39-60 

أوبر  الثالث. ونجح كيلي  النقاط  من مــدى 
في تسجيل 25 نقطة لصالح ووريورز الذي 
افتقد لخدمات نجمه ستيفن كوري وخسر 
مباراته الثانية على التوالي. وأحرز أندرو 
ويغينز 19 نقطة، وإريك باشال 16، وداميون 
لــي 14 نقطة لــغــولــدن ســتــايــت. وتــألــق زاك 
شيكاغو  ليمنح  نقطة   38 بتسجيل  الفــني 
بولز فوزًا على ساكرامنتو كينغز 114-122، 
رافعًا معدل تهديفه إلى 35,1 في آخر ثماني 
مباريات. وكان كوري قد دخل امللعب من أجل 
اإلحماء واملشاركة في املباراة لكنه غادر قبل 
البداية، وأعلن وريورز بعد دقائق قليلة أن 
للنقاط هــذا  الــالعــبــني تسجياًل  أكــثــر  ثــالــث 

املوسم ال يشعر أنه على ما يرام. 
ويــعــانــي ووريــــرز بــشــكــِلٍ كبير حــني يغيب 
عـــن صــفــوفــه كــــــوري، وهــــو الـــــذي اســتــطــاع 
الــدوري  املاضية تحقيق لقب  السنوات  في 
أكثر من  السلة في  كــرة  األميركي ملحترفي 
مــنــاســبــة، بفضل تــألــقــه إلـــى جــانــب العبني 
ــــذي رحـــل  الــ كــيــفــن دوران  بــيــنــهــم،  آخــــريــــن 
 أحــد أهم 

ّ
إلــى بروكلني نتس بعدها. ولــعــل

أســبــاب تــراجــع ووريــــرز إلــى جــانــب إصابة 
كوري، هي اإلصابة التي يعاني منها حتى 
اللحظة الالعب املميز في الرميات الثالثية 
الفريق  إذ تأّثر  كــالي تومسون )31 عــامــًا(، 
من الناحية التهديفية بغيابه، مع العلم أن 
غولدن ستايت فشل في املوسم املاضي في 
بلوغ األدوار اإلقصائية بل كان ضمن قائمة 

الفرق التي تذيلت ترتيب الدوري.

غريزليز يسقط أمام صنز
تـــعـــّرض مــمــفــيــس غــريــزلــيــز لــخــســارة أمـــام 
ديــفــني  وســـجـــل   .128-97 صـــنـــز  فــيــنــيــكــس 
كريس  اغتنم  فيما  لصنز،  نقطة   23 بــوكــر 
الفرصة ليصبح ســادس أفضل ممرر  بــول 
أوسكار  على  متقدمًا   )9,888( التاريخ  فــي 
مــاجــيــك  ــاردًا  ــ ــطـ ــ ومـ  ،)9,887( روبــــرتــــســــون 
بيل  بـــرادلـــي  وحــســم   .)10,141( جــونــســون 
مـــبـــاراة فــريــقــه واشــنــطــن ويـــــزاردز ليمنحه 
الفوز 118-111 على حساب مضيفه بورتالند 
ترايل باليزرز ونجمه داميان ليالرد. وسجل 
أحرز  7 متابعات( فيما  )مــع  بيل 37 نقطة 
لـــيـــالرد 35 نــقــطــة )و12 تــمــريــرة حــاســمــة(. 
لكن من صنع الفارق فعليًا في املباراة كان 
الياباني روي هاشيمورا الذي سجل ثماني 
من نقاطه الـ17 في الدقائق الثالث األخيرة.

أما راسل وستبروك، فقد كافح على جميع 
الجبهات، وحقق »تريبل دابل« من 27 نقطة 

و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

باتلر يقود هيت للفوز على ليكرز وسقوط ووريرز
سقط لوس أنجليس 

ليكرز بفارق سلة واحدة 
أمام بروكلين نتس، فيما 

خسر ووريرز بغياب نجمه 
ستيفن كوري

التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/ليكرز يعاني في غياب ديفيز لإلصابة )ميغ أوليفانت

الزمالك،  نادي  في  وتحديدًا  مصر،  في  شرسة  حملة 
أن  يشهد  والتاريخ  تونس،  نجم  عقد  تجديد  إليقاف 
بمساعدة  صفقاته  تمويل  مرة  من  أكثر  حاول  األهلي 

جماهيرية كصورة تؤكد االعتماد على التبرعات

الــتــبــرعــات املــالــيــة لــلــوفــاء بــالــتــزامــات مــالــيــة 
لــه تصل إلــى 40 مليون جنيه فــي عــام 2020، 
ووقــتــهــا أعــلــن ســمــيــر حــلــبــيــة رئــيــس الــنــادي 
عن وجــود مشكالت كبرى بسبب توقف دعم 
املــحــافــظــة لـــه مــالــيــا، بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
ــا، وكــانــت إدارة املــصــري تــراهــن على  كـــورونـ
ــن 15 مـــلـــيـــون جــنــيــه مــن  ــا ال يـــقـــل عــ جـــنـــي مــ
رجال األعمال لسداد مستحقات الالعبني عن 
املوسم املاضي، وبعد شهر كامل أعلنت إدارة 
املــصــري رسميا عــدم تلقي أي دعــم مالي في 
الحساب ولجأت إلى الشركة الراعية للحصول 
وقامت  املالية،  أوضاعها  لتسيير  دفعة  على 
بيع  بــخــالف  الــالعــبــني  مــســتــحــقــات  بتقسيط 
العبه الفلسطيني محمود وادي إلى بيراميدز 
مقابل 20 مليون جنيه. وهناك حمالت تبرع 
ــة، وعـــبـــر تــدخــل  ــامـ ــرت ولـــكـــن فـــي ســـريـــة تـ جــ
مباشر من رجال األعمال لتمويلها من دون 
اإلعالن عنها سوى عند انتهائها. ولعل أشهر 
حمالت الدعم املالي والتبرعات التي عرفتها 
األنـــديـــة املــصــريــة حــصــول األهــلــي عــلــى دعــم 
مالي من جانب ياسني منصور رجل األعمال، 
والذي كان يتولى منصب عضو مجلس إدارة 
النادي في السنوات األولى من األلفية الثالثة، 
تخطى مليوني دوالر لتمويل صفقات كروية 
كبرى مثل التعاقد مع مانويل جوزيه املدير 
الفني وشراء الثالثي األنغولي فالفيو أمادو 
وغيلبرتو وإفيلينو من نادي بترو أتلتيكو 
مــالــي ضــخــم. وظلت  األنــغــولــي نظير مقابل 
ــة حـــتـــى تــم  ــريـ ــاســـني مـــنـــصـــور سـ ــبـــرعـــات يـ تـ
اإلعالن عنها عقب رحيله عن مجلس اإلدارة 
األهلي  جماهير  أطلقت  كما  رســمــي،  بشكل 
النادي حمالت للتبرع  في فترات من تاريخ 
لــتــمــويــل بــعــض الــصــفــقــات املــالــيــة، أشــهــرهــا 
لالعب اإلسماعيلي السابق حسني عبد ربه.
الوقت  التي حققت نجاحا في  الوقائع  ومن 
أقيمت في عام  التي  الشهيرة  املــبــاراة  نفسه 
1987 بــقــرار مــن اتــحــاد الــكــرة بالتنسيق مع 
مــجــلــس الـــــــوزراء، تــحــت عـــنـــوان »مـــبـــاراة في 
حب مصر« وتمت طباعة تذاكر وبيع حقوق 
تم  مالي  مقابل  نظير  للتلفاز  مباشرة  بثها 
تخصيصه بالكامل للحكومة للمساهمة في 
سداد ديون مصر. وأجريت املباراة الشهيرة 
بني القطبني الكبيرين األهلي والزمالك األكثر 
جماهيرية وشعبية، وشارك فيها نجوم كبار 
فــارتــدى محمود الخطيب  املــنــافــس،  بــألــوان 
أسطورة األهلي قميص الزمالك األبيض، فيما 
وفــــاروق جعفر نجما  ارتـــدى حسن شحاتة 
القميص  الذهبي  الــزمــالــك فــي عصره  وســط 
األحــمــر.  وينتهي عقد فرجاني ســاســي مع 
الزمالك في نهاية املوسم الجاري، أي صيف 
عام 2021، وحــدد الالعب في مفاوضاته مع 
النادي الحصول على راتــب قيمته مليونان 
و250 ألف يــورو سنويا ثمنا للموافقة على 
البقاء مع الفريق األبيض، وهو ما يصل إلى 
45 مليون جنيه سنويا مع سداد 20 مليون 
جنيه كمقدم للعقد الجديد، في حال توقيعه 
من جانب إدارة النادي األبيض التي تعرضت 
إلطــالق حملة  لضغوط جماهيرية  بــدورهــا 
بــيــع الــقــمــيــص لــلــمــســاهــمــة فـــي تــجــديــد عقد 

النجم التونسي ملوسم إضافي.

التبرعات،  على  األهلي  باعتماد  التاريخ  إليها  يشير  التي  األمثلة  بين  من 
الشهير  المدرب  األعمال لعقد  هناك واقعة بطلها تمويل أحد رجال 
الثالثة  الوالية  في  جوزيه  مانويل 
جرت  التي  المعاون،  طاقمه  مع 
في عام 2011 ووصلت قيمتها إلى 
جوزيه  استعانة  بعد  يورو،  مليوني 
ألول مرة بطاقم أجنبي كامل معه 
للنادي  عــودتــه  عند  األهــلــي  فــي 
المصري، ومن ثم تحقيق اإلنجازات 

مع نادي القرن.

التبرع من أجل مانويل جوزيه

أكتوبر املاضي في أورالندو بفلوريدا. وهذه 
هي الخسارة الثانية تواليًا لليكرز، والثالثة 
خالل آخر أربع مباريات. ولعب الفريق من 
دون نجمه أنتوني ديفيس، الــذي غاب عن 
مباراته الرابعة على التوالي بسبب إصابة 
فــي وتـــر أخــيــل، إضــافــة إلـــى غــيــاب دينيس 
شـــــرودر النــضــمــامــه إلــــى قــائــمــة املــعــزولــني 
وفــــق بــــروتــــوكــــوالت كـــوفـــيـــد-19 الــصــحــيــة. 

الكرة المصرية 
والتبرعات

النجدة يا محبّين

انتصر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
في  أمــس،  ميدفيديف،  دانييل  نظيره  على 
للتنس،  املفتوحة  أستراليا  بطولة  نهائي 
في مباراة استمّرت ساعة و54 دقيقة فقط، 
مــنــهــيــًا ســلــســلــة انـــتـــصـــارات الـــروســـي الــتــي 
اللقاء األخير بينهما  دامــت 20 مباراة قبل 
أول عامليًا  املصّنف  األحــد. واستطاع  أمــس 
السيطرة على أجــواء املــبــاراة، ولعب بشكٍل 
مميز للغاية من خالل التنويع في األسلوب، 
والضغط على خصمه الروسي عبر إرسال 
كرات على األطــراف، مما صعب املهمة على 

ميديفيديف بسبب طوله الفارع.
وحسم نوفاك املجموعة األولــى بواقع 5-7، 
بعدما كسر إرســال خصمه مبكرًا، ومــن ثم 
تفوق في املجموعتني الثانية والثالثة بواقع 
الالعب  أخــطــاء  نــوفــاك  6-2 و6-2. واســتــغــل 
ميدفيديف، الذي خرج عن طوره في بعض 
أخــرى،  أوقـــاٍت  في  التركيز  وفقد  اللحظات، 
مما أتاح لنولي حصد اللقب التاسع، وهو 
رقـــٌم قياسي فــي مــلــبــورن. وشــهــدت املــبــاراة 
الــنــهــائــيــة حــضــور الــجــمــاهــيــر رغـــم جائحة 
كــورونــا، لكن بــأعــداٍد مــحــدودة، فــي بطولة 
املعاناة  بعد  الــتــنــس،  عــالــم  فــي  استثنائية 
الــتــي عــاشــهــا الــجــمــيــع، مــع الــعــلــم أن ملعب 
»رود اليفر أرينا« شهد حضور 7400 مشجع 
في اللقاء الختامي. وبات في رصيد نوفاك 
ديوكوفيتش اآلن 18 لقبًا في الغراند سالم، 
وهو على بعد لقبني من اإلسباني رافاييل 
نادال )20( والسويسري روجر فيدرير )20(، 
وهو الذي استطاع حصد لقب أستراليا في 
جميع املناسبات التي وصل خاللها للنهائي 
فــي مــلــبــورن، مــؤكــدًا أنـــه مــلــك الــبــطــولــة، مع 
العلم أن فيدرير األفضل في ويمبلدون على 
املالعب العشبية برصيد 8 ألقاب، واملاتادور 
اإلسباني الرقم واحد في روالن غاروس على 
املالعب الترابية بـ13 بطولة. من جانبه، فشل 
ميدفيديف في الظفر بتتويج كبير أول في 
مسيرته، لكنه صعد اليوم اإلثنني إلى املركز 
الثالث عامليًا للمرة األولى في مسيرته. وقال 
ديوكوفيتش املرتاح بعد فوزه »بفضل هذا 
كل  أحبكم  أريــنــا،  اليــفــر  رود  ملعب  امللعب، 
عـــام أكــثــر وأكـــثـــر، عــالقــة الــحــب مــســتــمــرة«. 
إلى ميدفيديف بالقول  ثم توجه بالحديث 
»دانـــيـــل، العـــب راٍق، رجـــل عــظــيــم وشــخــص 

أنــا أحبه حقًا خــارج امللعب، لكن في  رائـــع. 
املــلــعــب هـــو بــالــتــأكــيــد أحـــد أقــــوى الــالعــبــني 
الذين واجهتهم في حياتي. إنها مسألة وقت 
حتى يحمل لقب بطولة كبرى«. من جهته، 
قال ميدفيديف إنه »ليس سهاًل العثور على 
الكلمات عندما تكون قد خسرت لتوك نهائي 
إحــدى الــبــطــوالت األربـــع الــكــبــرى«. وأضــاف 
»لــكــن مــبــروك لــنــوفــاك وفــريــقــه. أعــنــي، تسع 
بطوالت كبرى في أستراليا و18 في املجموع 
أمر مذهل، وهي ربما ليست األخيرة. أردت 
حقًا جعل هذه املباراة طويلة ومسلية أكثر، 

لكن اليوم لم يكن يومي«.

رهاٌن رابح 
النهائي  إلــى  ديوكوفيتش  يكن وصـــول  لــم 
ـــ33 عــامــًا مــن آالم في  ســهــاًل، إذ عــانــى ابــن الـ
عضالت البطن ما حرمه من خوض التمارين 
بـــني املـــبـــاريـــات. كــمــا أنـــه خــســر بــشــكــل غير 
معهود خمس مجموعات في طريقه. ورغم 
اإلقــــرار بـــأن مــواصــلــة الــلــعــب مــع اآلالم كــان 
رهانًا مع خطر أن تتفاقم اإلصابة وبالتالي 
الصربي  اخــتــار  املــوســم،  بقية  التأثير على 

االستمرار، وأتى القرار بثماره.
ــدًا من  مــيــدفــيــديــف )25 عــامــًا( واحــ ويعتبر 
أذكى الالعبني في البطولة، إذ يضع خصومه 
تـــحـــت رحــــمــــة تـــخـــمـــني ضـــربـــاتـــه األرضــــيــــة 
املــســطــحــة واملــنــخــفــضــة، وتــغــيــيــر الــســرعــة 
والنمط والزوايا، مازجًا الدفاع املتماسك مع 
الذي  الهجوم االنتهازي. لكن ديوكوفيتش 
فاز بأربع من سبع مواجهات مع ميدفيديف، 
كان خسر ثالث مرات أمام الروسي في آخر 
أربع نزاالت، وبالتالي ذلك ما أنذر بمباراة 
الداعمة  الجماهير  ــام  وأمـ املــســتــوى.  عالية 

وتمكن  الــبــدايــة  منذ  أخــطــأ  لديوكوفيتش، 
لــه والحفاظ  إرســـال  أول  مــن كسر  الصربي 
على مستواه والتقدم بثالثة أشواط نظيفة. 
ومــــا أن اســـتـــعـــاد مــيــدفــيــدف زمـــــام األمــــور 
ويعادل  ديوكوفيتش،  كسر  رد  من  وتمكن 
بقوة  ديوكوفيتش  ضــرب   ،)3-3( النتيجة 
وكسر إرسال ميدفيديف في الشوط الثاني 
عشر، بعدما ارتكب الروسي خطأ بالضربة 
نــوفــاك املجموعة األولــى  األمــامــيــة، ليحسم 
لصالحه 7-5. وفرض ديوكوفيتش سيطرة 
من  وتمكن  الــثــانــيــة،  املجموعة  على  كاملة 
كــســر إرســـــال مــيــدفــيــديــف مــبــكــرًا. وتملكت 
العصبية من ميدفيدف الذي كسر مضربه 
واستبدله بآخر، وتمكن الصربي من حسم 
املجموعة الثانية 6-2. وواصل ديوكوفيتش 
بعدها التفوق في املجموعة الثالثة، واستغل 
توتر خصمه وارتكابه أخطاء كثيرة، وكسب 
أشواط إرساله بسهولة، قبل أن يتمكن من 
ميدفيديف،  إلرســـال  بكسره  املــبــاراة  حسم 
لينهي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 6-2 بــعــد مــبــاراة 
استمرت ساعة و53 دقيقة. وعزز هذا الفوز 
مكانة ديوكوفيتش باعتباره املصنف األول 
عــاملــيــًا، حــيــث سيحتفل بــأســبــوعــه 311 في 
الصدارة عندما تظهر التصنيفات الجديدة 
االثـــنـــني، مــتــجــاوزا الــرقــم الــقــيــاســي لفيدرر 

البالغ 310 أسابيع.

أحالٌم تتكسر
الــالعــبــون الــشــبــاب فــي عــالــم التنس حاليًا، 
خسروا الكثير حرفيًا بسبب تواجد الثالثي 
فمعظمهم  وديوكوفيتش،  ونـــادال  فيدرير 
بقدراته وموهبته كان قادرًا على تحقيق لقب 
أو أكثر في الغراند ســالم. بعمر الـــ18 حقق 

نادال أول لقٍب له في البطوالت الكبرى عام 
العشرين  غـــاروس، وبعمر  روالن  في   2005
فعلها نولي في عام 2008 ببطولة أستراليا 
املــفــتــوحــة، فــيــمــا تـــوج فــيــدريــر بلقبه األول 
الــــ21 فــي ويمبلدون، وهــو الــذي جاء  بعمر 
مع نهاية حقبة بيت سامبراس وأغاسي. في 
بعض الحاالت، استطاعت أسماء بني الفينة 
واألخــــرى خــطــف األلــقــاب مــن هـــذا الــثــالثــي، 
على غرار أندي موراي في ويمبلدون مرتني 
املفتوحة  أميركا  فــي  ومـــرة  و2016(   2013(
على   2020 في  تيم  دومينيك  وكذلك   ،2012
مالعب فالشينغ ميدوز األميركية. مع العلم 
أنه واحٌد من الالعبني الذين ظلموا بوجود 
»التريو«، وفي القائمة أيضًا مارين سيليتش 
ــدًا فــي الــغــرانــد ســالم،  الـــذي حــقــق لقبًا واحــ
ــــوان مـــارتـــن ديـــل بـــوتـــرو عـــام 2009 في  وخـ
أميركا، وستان فافرينكا 3 ألقاب )أستراليا 
2014 وفرنسا املفتوحة 2015 وأميركا 2016(.

ــــاله تـــجـــاوزت  ــذكــــورة أعـ مــعــظــم األســـمـــاء املــ
الثالثني وهي بنفس عمر نادال ورافا ونولي، 
باستثناء تيم، لكن مــاذا عن الشباب؟ متى 
الهيمنة؟  تــســتــمــّر  مــتــى  وإلــــى  دوره،  يــأتــي 
العمر حاليًا 25 عامًا،  ميدفيديف يبلغ من 
وكـــان أفــضــل إنــجــاز فــي مسيرته الــوصــول 
إلى نهائي أميركا املفتوحة عام 2019 ومن 
ثــم أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة 2021. أمـــا األملــانــي 
ألكسندر زفيريف فقد خاض نهائيا كبيرا 
واحدا عام 2020 في أميركا، ونيك كيريوس 
لم يصل إلى أي مباراة نهائية، وستيفانوس 
تيستيباس )23 عامًا( كذلك األمر، ومثلهما 
ديــنــيــس شــابــوفــالــوف )21 عــامــًا( وأنــدريــه 

روبليف )23 عامًا(.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ديوكوفيتش بطل أستراليا للمرة التاسعة
اكتسح نوفاك 

ديوكوفيتش الالعب 
الروسي دانييل 

ميدفيديف بثالث 
مجموعات نظيفة، 

في نهائي أستراليا 
المفتوحة للتنس

ديوكوفيتش حقق لقبه التاسع في أستراليا والـ18 في الغراند سالم )ويليام وست/فرانس برس(
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ليفربول ـ العربي الجديد

عـــــاش لـــيـــفـــربـــول مـــــرة أخــــــرى فــي 
ــبــــوع لــحــظــات  عــطــلــة نــهــايــة األســ
عصيبة حني سقط أمام إيفرتون 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز لتتعّقد أموره  في 
أكثر في الوقت الحالي، إن كان على مستوى 
الــنــتــائــج والـــتـــرتـــيـــب، أو حــتــى مـــن الــنــاحــيــة 

املعنوية والذهنية.
واســتــطــاع إيــفــرتــون تحقيق الــفــوز األول في 
ملعب »أنفيلد« الخاص بنادي ليفربول في 
 ،21 منذ  األولـــى  للمرة  امليرسيسايد  ديــربــي 
تحديدًا في شهر سبتمبر/ أيلول عام 1999 
بفضل الالعب كيفن كامبل خالل ذلك اللقاء.

مــن جــانــب آخـــر لــم يــكــن لــيــفــربــول يــتــوقــع أن 
 ذلـــك لـــه، فـــي غــضــون أســابــيــع أو 

ّ
يــحــدث كـــل

أيام قليلة، بعدما احتفظ بسجله خاليًا من 
الهزائم في 68 مباراة على ملعبه منذ إبريل/ 
نيسان عام 2017، ليسقط في مبارياته األربع 
في  بيرنلي صفر-1  انفيلد ضد  في  األخيرة 
21 كــانــون الــثــانــي/ يناير، ثــم أمــام برايتون 

ليفربول 
وأزمة النتائج

مسابقة  من  والعشرين  الخامسة  الجولة  في  أرضه  على  ليفربول  سقط 
نظيره  أمام  نظيفين  بهدفين  القدم  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري 
إيفرتون، في لقاٍء شهد أرقامًا تاريخية إيجابية للفريق الزائر وسيئة للغاية 

لبطل البريميرليغ الموسم الماضي

3031
رياضة

تقرير

فــبــرايــر، ثم  فــي 3 شــبــاط/  بالنتيجة ذاتــهــا 
أمام مانشستر سيتي 1-4 في 7 منه قبل أن 
يسقط مجددًا أمام إيفرتون، ليدخل التاريخ 
من بابه الخلفي، إذ تعتبر هذه املــرة األولى 
التي يتجّرع فيها مرارة الهزيمة ألربع مرات 
ــه مــنــذ شــهــر ديــســمــبــر/  ــ مــتــتــالــيــة عــلــى أرضـ

كانون األول عام 1923.

كلوب بتحّفظ
ــاراة، عــّلــق مـــدرب لــيــفــربــول األملــانــي  ــبـ بــعــد املـ
»الهدف  وقــال:  يورغن كلوب على ما حصل 
الــذي تلقيناه والــذي كان باإلمكان تحاشيه 
رسم مسار املباراة. نجحنا في خلق العديد 

مــن الــفــرص بــعــده لكننا لــم نتحل بــالــهــدوء 
ــاء الــــهــــجــــمــــات، قـــمـــنـــا بـــالـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــهـ ــ إلنـ
إيــفــرتــون فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وســنــحــت لنا 
فــــرص عـــــّدة لـــم نــحــســن اســـتـــغـــاللـــهـــا«. وقـــال 
بــعــدهــا فـــي تــصــريــحــات نــقــلــهــا مــوقــع »تـــوك 
ســـبـــورت«: »علينا مــواصــلــة الــعــمــل والــقــتــال 
وســنــفــعــل ذلـــك بــالــتــأكــيــد«. وتــحــاشــى كلوب 

خالل تصريحاته التطرق للفار.
بطبيعة الحال كان واضحًا للعلن أن مشاكل 
ــور لــــم تــقــتــصــر فــي  ــاألمــ لـــيـــفـــربـــول كـــبـــيـــرة، فــ
ــابــــات الـــتـــي تعد  اآلونـــــة األخـــيـــرة عــلــى اإلصــ
العامل األساسي في تراجع مستوى الفريق، 
ــدأت مــنــذ إصــابــة قــائــد الــفــريــق،  وهـــي الــتــي بـ
 

ّ
ــل ــان دايــــــك، الـــــذي أخـ الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل فــ

تدريجيًا باملنظومة الخاصمة بالريدز.
غياب فان دايــك ومعه أكثر من مدافع، أجبر 
كــلــوب عــلــى خــســارة العــبــني مهمني فــي خط 
تواجد  رأينا  األخيرة، حيث  باآلونة  الوسط 
الــبــرازيــلــي فــابــيــنــيــو وكـــذلـــك هــنــدرســون في 
الحالة حــاول كلوب  الخلفي. في هــذه  الخط 
ترقيع خــط دفــاعــه، واملــســتــوى هناك لــم يكن 
كــحــال حــضــور فـــان دايــــك، بــالــتــالــي انخفض 
ــر لـــيـــفـــربـــول أيــضــًا  املــــــــردود الـــدفـــاعـــي وخـــسـ
ــًا ما  ــمـ عــنــاصــر مــهــمــة فـــي خـــط الــــوســــط، دائـ
شكلت ضربة إضافية لخطط املدرب األملاني.
وازنــة،  أســمــاء  ليفربول  غيابات  قائمة  وفــي 
الفريق جهود  افتقد  دايــك  فــان  إلــى  فإضافة 
ــا فــــي الــــوســــط فــكــانــت  ــ مـــاتـــيـــب وغـــومـــيـــز، أمـ
الــطــامــة الـــكـــبـــرى، بــافــتــقــاده خـــدمـــات ميلنر 
أن فابينيو أيضًا  الــعــلــم  مــع  وجــوتــا وكــيــتــا 
غـــاب عــن مــبــاراة الــديــربــي، فلعب مــكــانــه في 

الخط الخلفي التركي كاباك.
 هذه اإلصابات زادت محنة بعض 

ّ
 كل

ّ
وفي ظل

الالعبني الحاضرين في امللعب خالل الفترة 
األخــيــرة، وعــلــى رأســهــم الــحــارس البرازيلي 
اللحظات  بعض  تشعر  الــذي  بيكر،  أليسون 
أنه فقد ثقته بنفسه، وباتت شباكه مشّرعة 
أمام كرات املهاجمني، مع العلم أنه كان أحد 
أهم األسباب في حصد الفريق لقب الدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز املـــوســـم املـــاضـــي وكــذلــك 
أبـــطـــال أوروبــــــا على  الــتــتــويــج بــلــقــب دوري 
حساب توتنهام في املوسم الذي سبقه، وهو 

الذي برز في صفوف نادي روما اإليطالي.
أما املشكلة األكبر في ليفربول، فكانت غياب 
الــثــالثــي األمــامــي،  لـــدى  الــنــجــاعــة الهجومية 
الذي كان يرعب جميع فرق إنكلترا، املاكينة 
الــتــهــديــفــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــضـــرب بـــاألربـــعـــة 

والخمسة في العديد من املباريات.
تـــراجـــٌع مــخــيــف فــي عــمــل مــنــظــومــة الــثــالثــي، 
املــصــري محمد صـــالح والــســنــغــالــي ســاديــو 
نرى  ال  فيرمينو،  روبــرتــو  والبرازيلي  ماني 

عماًل كبيرًا، تحديدًا اللمسة األخيرة.
صحيح أن صالح سجل في اآلونــة األخيرة 
بعض األهداف لكن ذلك لم يكن كافيًا، فماني 
 الـــشـــبـــاك لكن 

ّ
تـــحـــديـــدًا كــــان قــــــادرًا عــلــى هــــز

أنشيلوتي سعيد بفوز 
فريقه إيفرتون 

على نظيره ليفربول

دورتموند يقسو على شالكه برباعية نظيفة 
في ديربي »الرور«

اكــتــســح فــريــق بــروســيــا دورتــمــونــد مضيفه شــالــكــه بــربــاعــيــة نظيفة فــي املـــبـــاراة التي 
القدم »بوندسليغا«.  لكرة  األملاني  الــدوري  الـــ22 من  الجولة  جمعتهما ضمن منافسات 
وفي ديربي »الرور« الشهير على ملعب )فيلتينس أرينا(، سجل رباعية الضيوف كّل من 
جيدون سانشو )د.42( واملهاجم النرويجي إرلينغ هاالند هدفني )د.45 ود.79( ورافائيل 
غيريرو )د.60(. وكان هذا الفوز الـ11 لدورتموند هذا املوسم بعد خسارته في 8 مباريات 
والتعادل في ثالث، بينما كانت الهزيمة الـ15 لشالكه الذي تعادل في 6 لقاءات وفاز في 
مباراة وحيدة. وبهذه النتيجة، رفع دورتموند رصيده إلى 36 نقطة في املركز السادس، 

فيما تجمد رصيد شالكه عند 9 نقاط في ذيل الترتيب.

دراغان ستويكوفيتش مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب صربيا
ســيــتــم تــعــيــني العــــب الـــوســـط الـــصـــربـــي الـــدولـــي 
املقبل  األسبوع  دراجــان ستويكوفيتش  األسبق 
مديرًا فنيًا جديدًا ملنتخب صربيا، وذلك حسب 
مــا أفـــادت وســائــل اإلعـــالم فــي العاصمة بلغراد. 
وكــــان ســتــويــكــوفــيــتــش )55 عــامــًا( أحـــد أفضل 
التسعينيات،  فترة  في  في صربيا  الكرة  العبي 
كــمــا كـــان قــائــد املــنــتــخــب الــوطــنــي وأيــضــًا فريق 
النجم األحمر. ويتولى ستويكوفيتش املسؤولية 
خــلــفــًا لــلــمــدرب لــيــوبــيــســا تــومــبــاكــوفــيــتــش الـــذي 
املنتخب  مع  التأهل  في  بعد فشله  تــرك منصبه 
ــورو 2020«. وقـــال  ــ ــيــــة »يـ ــم األوروبــ لــبــطــولــة األمــ
 )Blic( ستويكوفيتش في تصريحات لصحيفة
الــوطــنــي،  الـــقـــادم للمنتخب  املــــدرب  إنـــه ســيــكــون 
وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل التعاقد سيتم اإلعالن عنها األسبوع املقبل. وأضافت 
الصحيفة أن املدرب سيقود املنتخب الصربي في التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022 

وبطولة »يورو 2024« في أملانيا.

دوديغ وبوالسيك يحرزان لقب زوجي الرجال في ملبورن بارك
إيفان دوديغ  الكرواتي  املكون من  الثنائي  أحــرز 
لــقــب سويا  أول  بــوالســيــك  فيليب  والــســلــوفــاكــي 
في البطوالت األربــع الكبرى، األحد عندما توجا 
بلقب زوجي الرجال في بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس بعد الفوز على الثنائي حامل اللقب الذي 
يــضــم األمــيــركــي راجــيــف رام والــبــريــطــانــي جو 
سالسبيري 6-3 و6-4 في املباراة النهائية. وهذا 
أول لقب كبير يحرزه بوالسيك )35 عامًا( الذي 
عـــاد مــن االعـــتـــزال فــي 2018 بينما فـــاز دوديـــغ 
بلقبه الكبير الثاني لهذه الفئة بعد تتويجه بطاًل 
لزوجي الرجال في فرنسا املفتوحة في 2015 مع 
أيضًا، أصبح بوالسيك  مارسيلو ميلو. وبفوزه 
مواطنته  بعد  كبيرًا  لقبًا  يحرز  سلوفاكي  ثاني 
دانييال هانتوشوفا، وأهدى اللقب إلى ابنته التي ولدت مؤخرًا. وقال دوديغ خالل مراسم 
التتويج »منذ أن بدأنا اللعب سويًا قبل عام ونصف شعرنا بسعادة كبيرة وقّدمنا أداء 
جيدًا.. نستمتع كثيرًا بهذا ونأمل أن يستمّر ذلك«. وسيطر دوديغ وبوالسيك على املباراة 
النهائية التي أقيمت في ملعب رود ليفر واستمّرت 88 دقيقة وكسرا إرسال املنافسني 
مّرة في كّل مجموعة. وحرمت الهزيمة رام )36 عامًا( من الفوز بثاني لقب في البطولة 
الحالية بعد فوزه بلقب الزوجي املختلط مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا. وقال رام 

»فيليب، أعرف أنه أول لقب كبير لك وهذا شيء جميل للغاية.. لقد قدمتما أداء رائعًا«.

ريفر يكتسح روساريو في أول مباراة له 
على مونومنتال بعد ترميمه

اكتسح ريفر بليت ضيفه روساريو سنترال بثالثية نظيفة في إطار الجولة الثانية من 
بطولة كأس رابطة الدوري األرجنتيني لكرة القدم في لقاء مثل عودته مللعب »مونومنتال« 
بعد ترميمه. وحملت ثالثية ريفر في املباراة توقيع رافائيل سانتوس بوريه وغونزالو 
مونتييل من ضربة جزاء واألوروغوياني نيكوالس دي ال كروز، ليحقق الفريق انتصاره 
األول بالبطولة بعد هزيمته في الجولة األولى أمام إستوديانتس. وكانت املباراة األولى 
بتكلفة قدرها  مــدار نحو ستة أشهر  لريفر في ملعبه »مونومنتال« بعد ترميمه على 
النادي بـ200 مليون بيزو )نحو 2.2 مليار دوالر(. وكانت آخر مباراة احتضنها امللعب 
البيرواني 0-8  لريفر بليت في 11 مــارس/ آذار 2020 حني فاز على فريق بيناثيونال 
في كأس ليبرتادوريس. وفي أغسطس/آب املاضي قرر مسؤولو النادي استغالل فترة 

توقف الكرة بسبب جائحة فيروس كورونا من أجل تجديد ملعب »مونومنتال«.

الـ16 عامًا، العبًا قادرًا على حمل عبء املباريات. عندما كان 
توقيع  إنتر، وبعد  إلــى  انضّم  العشرين من عمره فقط  في 
العقد، حصل على فيال في ستينتينو )هي بلدية ساحلية، 
اإليــطــالــيــة سردينيا(،  املنطقة  فــي  ســاســاري،  مقاطعة  فــي 

كهدية من الرئيس آنذاك أنجيلو موراتي.
1970-1971، وسجل  ببطولة  فــاز  ميالنو  مدينة  نــادي  مع 
هدفه الوحيد في مسيرته مع النيراتزوري في مباراة كأس 
يــوم 3 نوفمبر 1971 ضــد فريق  األبــطــال(  أوروبـــا )دوري 
انتهت بنتيجة 2-4  التي  بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني، 
وأعلنت  بولونيا،  إلــى  بيعه  تم  عــام 1974  في  إنتر.  لصالح 
الحقبة، خــالل مقابلة  تلك  إنتر في  مــدرب  زوجــة فريزولي 
بشهر يناير 1976: »أوضح زوجي مرات عديدة أن بيلوغي 

لم يتم بيعه ألسباب فنية. كالعب لم يكن عليه غبار أبدًا«.
في صفوف »The Red and Blues«، حقق بيلوغي قفزة 

أجبرته على  التي  الخطيرة  اإلصــابــة  الرغم من  على  نوعية 
الــذي لعب خالله مباراتني  التغيب عن موسم 1977-1976، 
فقط. في عام 1979 انتقل إلى نابولي، وفي موسم 1980-

1981، تم بيعه إلى بيستويزي، حيث غاب عن 8 مباريات 
فقط من أصل 30 في الدوري قبل أن يقرر االعتزال في سٍن 
مبكرة تحديدًا حني كان في سّن الـ31 عامًا. لعب 227 مباراة 

في الدوري اإليطالي، ولم يسجل أي هدف.
اإليطالي بني عامي 1972 و1980،  املنتخب  ارتــدى قميص 
وشارك في 31 مباراة دولية، حيث لعب خمس مباريات في 
الــرابــع،  كــأس العالم 1978، ويومها أحــرز األتـــزوري املــركــز 
أوديني  في  سويسرا  ضد  األخيرة  الدولية  مباراته  وكانت 
أمم  بطولة  تواجد في  أنــه  العلم  نوفمبر 1979، مع  يــوم 17 

أوروبا 1980 لكنه بقي على دّكة البدالء.
)العربي الجديد(

توفي ماورو بيلوغي، العب إنتر ميالنو السابق واملنتخب 
إصابته  نتيجة مضاعفات  عاما،   71 عمر  عن  اإليطالي، 
بفيروس كورونا التي أجبرت األطباء على بتر ساقيه في 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
وتوفي بيلوغي، الذي حمل لقب الدوري اإليطالي مع إنتر 
نــيــغــواردا بميالنو، حيث  فــي عــام 1971، فــي مستشفى 
نتيجة إصابته  املــاضــي  مــن نوفمبر  الــرابــع  فــي  احــتــجــز 

بفيروس كورونا، وفقا لوسائل إعالم إيطالية.
 )1974-1969( إنــتــر  مــع  مسيرته  خــالل  بيلوغي  ولــعــب 
 )1980-1979( ونـــابـــولـــي   )1979-1974( وبـــولـــونـــيـــا 

وبيستويسي )1982-1981(.
في  بونكوفينتو،  ديل  البيانكونيري  فريق  مع  مسيرته  بدأ 
فئة الهواة، أثبت منذ صغره قدرة على اللعب مع أولئك الذين 
يكبرونه سنًا، وذلك بفضل قوته الجسدية، فقد كان بعمر 

ماورو بيلوغي

على هامش الحدث

العب إيطالي 
سابق، دافع عن 

ألوان إنتر ميالن 
وبولونيا ونابولي، 

وحمل قميص 
منتخب إيطاليا

ليفربول يعاني من 
إصابات عديدة 
وتراجع مستوى 
بعض الالعبين 
)Getty/بول إيليز(

كانا  مهمين،  عنصرين  ليفربول  نادي  امتلك  الماضية  المواسم  في 
السبب في تحقيق لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز وحتى أبطال أوروبا، 
وكذلك  ألكساندر-أرنولد  ترنت  اإلنكليزي  الظهيرين،  عن  الحديث  وهنا 
األلماني  المدرب  تشكيلة  في  االثنان  كان  روبرتسون.  أندرو  االسكتلندي 
الواضحة  الهجومية  اإلضافة  تقديم  على  قادرين  كلوب  يورغن 
والصريحة، من خالل التقّدم إلى األمام وفتح ثغرات في دفاع الخصم 
زمالئه  لبقية  أكبر  مساحة  وإعطاء  الفرص  صناعة  لهما  يتيح  مما 

للتوغل، األمر الذي يفتقده الفريق حاليًا.

غياب الظهيرين

وجه رياضي

تــــراه الــيــوم عــاجــزًا عــن ذلــــك، فــيــمــا انخفض 
تأثير فيرمينو من ناحية مساعدة زميليه، 
الحاسمة وحتى  تمريراته  وتراجعت نسبة 
ــه، وهــنــا ُتــطــرح الــعــديــد مــن األســئــلــة،  ــدافـ أهـ
ماذا لو فشل ليفربول في بلوغ دوري أبطال 
العديد  املقبل؟ هــل سيرحل  املــوســم  أوروبـــا 

من العبيه؟

أنشيلوتي سعيد
يعرف املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي أن 

لكنه دائمًا ما كان يؤمن بأفكاره، وبطبيعة 
الحال إذا ما حقق عّدة انتصارات سُيكتب 

له ذلك.
ــقـــة »شـــجـــرة  ــور طـــريـ ــ أنـــشـــيـــلـــوتـــي الـــــــذي طــ
فــي حــديــث نقلته  قــال  املــيــالد« )1-2-3-4(،  
ــة الــبــريــطــانــيــة »بــــي بـــي ســي«  ــ هــيــئــة اإلذاعــ
عــنــه بــعــد نــهــايــة مـــبـــاراة إيـــفـــرتـــون: »نــحــن 
سعداء حقًا، سعداء جــدًا، بعد فترة طويلة 
الفوز على  من االنتظار تمّكن إيفرتون من 
ملعب أنفيلد، هدية خاصة بطبيعة الحال 

املهمة األخيرة التي اختارها، كانت أصعب 
من تلك التي سبقتها في نابولي.

نــعــم فــي الـــــدوري اإليــطــالــي ســتــكــون مهمة 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا أكثر سهولة  التأهل 
الرجل املخضرم في  التي يعيشها  من تلك 
إنــكــلــتــرا، وهـــو الــــذي اعــتــاد عــلــى الــحــضــور 
فيها بعدما حقق لقبها عــّدة مــرات إن كان 

مع ميالن ومن ثم ريال مدريد.
أنشيلوتي اآلن في املركز السابع، قد تكون 
حظوظه لبلوغ دوري األبطال ليست عالية 

جــيــدًا  األداُء  »كـــــان  وأضــــــاف  ملــشــجــعــيــنــا«. 
ورّكــــزنــــا جـــيـــدًا مـــع عــمــلــنــا بـــجـــد، وعــنــدمــا 
املــوعــد. هناك  فــي  كنا  الفرصة  لنا  سنحت 
ــع بـــني ريــشــارلــيــســون وخــامــيــس  مــزيــج رائــ
للحصول  األول ساعدنا  الهدف  رودريــغــز، 
عــلــى املـــزيـــد مـــن الــثــقــة، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 
جـــــــوردان بــيــكــفــورد أداًء جـــيـــدًا عــلــى غـــرار 
الدفاع،  إلى هنا عليك  الدفاع. عندما تأتي 
ال يزالون فريقًا رائعًا، لكننا دافعنا بشكل 

صحيح«.

سيلعب نجم كرة السلة اإلسباني باو غاسول مع برشلونة حتى نهاية املوسم وعينه 
على خوض دورة األلعاب األوملبية في طوكيو، وفقًا ملا أكدته مصادر مقربة من الصفقة 
لوكالة )إفي(. ويتعافى غاسول البالغ من العمر 40 عامًا من كسر تعرض له في القدم 
الالعب  اجتياز  الصفقة،  ينفي  أو  يؤكد  لــم  الــذي  الكتالوني،  الــنــادي  وينتظر  الــيــســري. 
الفحص الطبي إلبرام الصفقة، وفقا لنفس املصادر. ويحظى برشلونة بمهلة حتى 24 
من فبراير/ شباط الجاري لتسجيل الالعب في الــدوري األوروبــي لكرة السلة، وهو لن 

يتقاضي أموااًل إزاء العودة الرتداء قميص الفريق فيما يتبقى من املوسم.

صورة في خبر

غاسول في برشلونة

Monday 22 February 2021 Monday 22 February 2021
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مليئة  لوحات  تقديم  اإلبداع، من خالل حثهم على  األطفال على  بتشجيع  غزّة  واألمل« في قطاع  »الشروق  مركز  يقوم 
باإلبداع تظهر تصّوراتهم وتخيالتهم التي ينجزونها

هوامش

محمود الرحبي

ــاة الـــشـــاعـــر املــــصــــري، فــتــحــي عـــبـــد الــلــه  ــ ــيــلــة وفــ فــــي ل
أعيد  وجدتني  الحالي(،  شباط  فبراير/   18 )الخميس 
في  »واتـــســـاب«،  عبر  نتبادلها  كنا  تسجيالٍت  ســمــاع 
ــه كــالــعــادة حنونًا 

ُ
شــتــى مــواضــيــع الــحــيــاة. كـــان صــوت

شجيًا، وبفصحى تخالطها اللكنة الحانية ألهل الريف 
)مـــن مــوالــيــد قــريــة رمــلــة األنــجــب بمحافظة املــنــوفــيــة(. 
ــاء جميل ومثقف مــوســوعــي. أتــذكــر حــديــثــه، ذات 

ّ
حــك

رواد  حياة  من  دقيقة  تفاصيل  عن  القاهرة،  في  لقاء 
مــصــريــن، جــّرتــهــم الــســيــاســة بــعــيــدًا عــن مشاريعهم 
 
ً
 أدبية

ً
اإلبداعية، مثل سيد قطب الذي كان يمتلك ذائقة

مهمة، وكــان في بداياته مشروع أديــب مرهف، حسب 
التعبير عن  فــي  بالصدق  كــذلــك  تميز فتحي  قـــال.  مــا 
التعبير  فــي  مثقف صـــادق  مــوقــف  ى 

ّ
يتبن فهو  ــه،  آرائــ

عّما يشعر به، ولم يكن مّدعيًا للمواقف، كذلك فإنه لم 
يكن على هامشها. تمّيزت آراؤه بالصدق والصراحة. 
به األهواء 

ّ
كان، باختصار، ال يداهن في مواقفه، وال تقل

واملصالح الشخصية التي لم يعرف عنه أنه سعى إلى 
الذي  الكادح  الكاتب  إلــى  أقــرب  مكاسبها يومًا. بل هو 
يعمل من عرق جبينه، وموارد عقله وخياله. مثل عامل 

يدوي يمتزج عمله بالناس وفوضى الحياة وضغوطها، 
فهو لديه أبناء يحرص على توفير جميع متطلباتهم. 

ــل، امـــتـــأت صــفــحــات »فــيــســبــوك« بــأخــبــار  ــ حـــن رحـ
رحيله، ما يدل على مكانته في قلوب املثقفن العرب. 
ــه الـــلـــوم إلـــى وزارة الــثــقــافــة املــصــريــة  وهـــنـــاك مـــن وّجــ
لــم يكن  التي  فــي عــدم مساندته فــي ظــروفــه الصحية 
 بــإعــالنــهــا، فــمــا إن يــخــرج مـــن أي ضــائــقــٍة 

ً
مــشــغــوال

صــحــيــٍة إال وتـــــراه يـــعـــود، مــنــاقــشــًا مــخــتــلــف جــوانــب 
 على إقــبــالــه على الــحــيــاة، على الرغم 

ّ
الــحــيــاة. مــا يـــدل

من مكر املرض وهجماته املتقطعة، التي كان بعضها 
ُيدخله في غيبوبة. لكنه ما إن يستفيق من وعكته إال 
 مع الحياة، معربًا عن آرائه في مختلف 

ً
وتراه متفاعال

ــرًا أصـــدقـــاءه، 
ّ
املـــجـــاالت الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، مــتــذك

قًا على صفحات »فيسبوك«، ومتابعًا كل جديد. 
ِّ
ومعل

أثناء رجوعي من املغرب إلى ُعمان، كنت أخضع  في 
لفترة حجر صحي مدتها أسبوعان. 

وفـــي تــلــك األثـــنـــاء، كــنــا نــتــواصــل بــن فــتــرة وأخـــرى، 
ــلــســؤال عـــن صــحــتــه، وكــــان يــكــتــفــي بـــالـــقـــول: »أنـــا  ل
مريض، ولكن الحمد لله على كل شيء«. ومّرة  قرأ 
ــة »درب  خــبــرًا عــن إصــــداري طبعة جــديــدة مــن روايـ
املسحورة«، فطلب مني أن أرسلها إليه. ظننته يود 

فقط قراءتها، ألكتشف أنه قرأها في وقت وجيز، بل 
 اكتشفت، منه، ذكاءه في التقاط ما 

ً
وكتب عنها مقاال

ال يراه الكاتب، بل شعرت وكأنه فهم الرواية أكثر مني. 
حن أزور القاهرة، ال بد أن أسأل عن أحمد شافعي 
وعبد الحكيم حيدر والعم إبراهيم عبد املجيد وسيد 
محمود، وطبعًا فتحي عبد الله، وآخرين من وجوه 
تسمح  تكن  لم  حيث  بالهاتف،  األقــل  على  القاهرة. 
السريع. هؤالء وغيرهم  باللقاء  انشغاالت بعضهم 

روح القاهرة الحقيقية وذاكرتها املتنقلة. 
فتحي من محّبي الشيشة واملعسل. يصعب أن تلتقيه 

خارج محيط دخانها وسحبها. ويروي من شغفه بها 
أنــه مــّرة كــان قــد أحضر والــدتــه مــن القرية فــي سيارة 
أمــام مقهى   

ً
قليال يتركه  أن  السائق  مــن  فطلب  أجـــرة، 

يعرفه، فنزل، وبعد رشفات سريعة من نسغ املعسل، 
يعتبر  البيت.  إلــى  ليستأنف رحلته  السيارة،  إلــى  عــاد 
فتحي عبد الله من جيل الثمانينيات في قصيدة النثر 
فــي مــصــر. ســاهــم فــي إصــــدار مــجــالت ثــقــافــيــة، كذلك 
أشـــرف على سلسلة »كــتــابــات جــديــدة«. وفــي الشعر، 
ترك مجموعة من اإلصــدارات، من أهمها »راعي املياه« 
و»مــوســيــقــيــون ألدوار قصيرة«  مــتــأخــرة«  و»ســـعـــادة 
ر املوتى«، وآخرها 

ّ
و»أثر البكاء« و»الرسائل عادة ال تتذك

ديوان »يمأ قلبي بالكرز«. يتميز مجاله التعبيري، كما 
حــرارة  مــن  وقربها  الجمل  وانــثــيــال  بالبساطة  حياته، 

اليومي ومحايثة التفاصيل. من مقاطعه الشعرية:
لــي/ وال حقائب/ وطعامي من  )أنــا درويـــش/ ال شجر 
ــذارات/ أو  ــ هـــواء الــنــاس/ وأخـــرج فــي الــصــبــاح/ بـــدون إنـ
ــة/ وأتـــــرك أقـــدامـــي/ وحـــدهـــا تمشي/  ــحـ ــارات واضـ ــ إشــ
الـــشـــحـــاذون تــلــمــع عــيــونــهــم/ إذا رأونـــــي فـــي املــقــاهــي/ 
ويقطعون صياحهم/ أمام/ ضحكاتي العالية/ ويقذفون 
بالنقود في/ فرح/ إلى وسط الشارع/ فمن يستطيع أن 

يقبض/ على رائحة املسك/ بن املجانن؟

فتحي عبد اهلل: طعامي من هواء الناس

وأخيرًا

من جيل الثمانينيات في 
قصيدة النثر في مصر، ساهم 

بإصدار مجالت ثقافية، وأشرف 
على سلسلة »كتابات جديدة«
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أطفال غزّة
تنظيم معارض تشكيليّة في المنازل

غزة ــ عالء الحلو

سناء  الفلسطينية  الطفلة  قت 
ّ
َعل

قـــنـــديـــل، مـــن مــديــنــة خــــان يــونــس 
ــال  ــ ــبـ ــ ــي قــــــطــــــاع غـــــــــــزة، أحـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ جـ
الخاص  داخــل معرضها  لونة 

ُ
امل الفوانيس 

الــذي نفذته مع شقيقها محمد في حديقة 
بيتها، ضمن سلسلة معارض فنية نفذها 

تشكيليون أطفال على جدران منازلهم.
ــال الــفــن  ــفــ ــن أطــ  مــ

ً
وشـــــــارك نـــحـــو 21 طـــفـــا

الــشــروق واألمـــل« من  التشكيلي في »مركز 
بــيــوتــهــم، بــلــوحــات فــنــيــة مــفــعــمــة بــالــحــيــاة 
واأللـــــــــــوان، عــــرضــــوا خـــالـــهـــا تـــصـــوراتـــهـــم 
التي تم إنجازها خال أوقات  وتخياتهم 
الـــفـــراغ، أثــنــاء الــحــجــر املــنــزلــي الـــذي فرضه 
تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة. وتم 
تنظيم ســبــعــة مــعــارض مــتــفــرقــة لــأطــفــال، 
تحت شعار واحـــد: »لــوحــاتــي على جــدران 
مــنــزلــي« ومــواضــيــع مــتــنــوعــة، كـــان بعض 
ــعــــارض لــطــفــل واحــــــد، فــيــمــا شـــارك  تــلــك املــ
البناية  في بعضها اآلخــر أطفال من نفس 
السكنية أو املنطقة، وقد نظم بعض األطفال 
معارضهم في الخارج، أو في حديقة املنزل، 
أو فــي ركـــن مــن أركــــان الــبــيــت، أو الــصــالــة، 

يُعَنى المركز بتقديم خدماته إلى الفئة الُعمرية بين 6 و12 عامًا لتطوير مواهبها )عبد الحكيم أبو رياش(

ــن نـــفـــذ مـــعـــرضـــه داخــــــل غــرفــتــه.   ومـــنـــهـــم مــ
الفنية  معارضهم  سنوًيا  األطــفــال  وينظم 
وتصميم  لوحاتهم  رســم  عبر  الجماعية، 
خَرجات، إال أنهم 

ُ
هيئة املعرض، وتعليق امل

اختاروا في العام الحالي، ونظًرا للظروف 
الـــعـــامـــة، أن يــنــفــذوا مــعــارضــهــم مـــن داخـــل 
منازلهم. وضم املعرض الفني للطفلة سناء 
قنديل وشقيقها محمد، عدًدا من اللوحات 
الفنية التي تحاكي فيروس كورونا، حيث 
َصـــّورت طفلة شــقــراء، ذات مــامــح جميلة، 
حديقة  ساحة  زينا  فيما  الكمامة،  تــرتــدي 
منزلهما بقطع »الفوم« الفنية التي شكلوا 
الــقــلــوب،  ـــلـــونـــة ورؤوس 

ُ
امل الـــنـــجـــوم  مــنــهــا 

 على 
ّ

َكا
َ

فيما رسما بعض الحيوانات، وش
لونة. 

ُ
قماش »الجينز« الورود والفراشات امل

الجديد«  »العربي  لـ سناء  الطفلة  وتوضح 
الذي  املعرض  في  ملشاركتها  سعيدة  أنها 
ــن الـــلـــوحـــات  ــ ــه عـــــــددا مـ ــالــ ــــن خــ عـــكـــســـت مـ
الــتــشــكــيــلــيــة، إلــــى جــانــب املــجــســمــات الــتــي 
ــادة تـــدويـــر خــامــة  ــ حـــاولـــت مـــن خــالــهــا إعــ
يــقــول شقيقها  الــكــارتــون والــجــيــنــز، بينما 
محمد الذي شاركها في الرسم إن »الرسم 
ذاتـــه بشجاعة«.  عــن  التعبير  ســاعــده على 
أما الطفل مصطفى عبد الهادي، فقد عكس 

ــذي نــظــمــه بــرفــقــة  ــ عـــبـــر مـــعـــرضـــه الـــفـــنـــي الــ
شقيقتيه خديجة ونور على جدران صالة 
الكارتونية عبر  الــرســوم  مــن  عـــدًدا  بيتهم، 
تــقــنــيــة »األنــيــمــيــشــن«، فــيــمــا قــــدم األشـــقـــاء 
والفواكه  الخضروات  صور  لوحاتهم  عبر 
ــيـــور والـــحـــيـــوانـــات، كـــذلـــك عــــــدًدا من  والـــطـ
وأبــطــال  وشخصيات  الطبيعية،  املــشــاهــد 

الرسوم الكارتونية. 
ويـــوضـــح الــطــفــل عــبــد الـــهـــادي لــــ »الــعــربــي 
الجديد« أنــه سعى إلــى تطوير قــدراتــه في 
الرسم بعد التحاقه بعدد من الدورات، ومن 
بينها نشاط »رسمتي هي ُدميتي« والذي 
املفضلة،  دمــيــتــه  بتجسيد  خــالــه  مــن  قـــام 
وقد ساعدته كل من شقيقته نور وسجود 
الفني.  على تنفيذ لوحاته إلقامة معرضه 
وتـــــوضـــــح شـــقـــيـــقـــتـــه الـــطـــفـــلـــة ســـــجـــــود، 6 
الــفــنــي يكتسب ميزة  املــعــرض  ســنــوات، أن 
ــــرض الـــلـــوحـــات ولــلــمــرة  إضـــافـــيـــة، عـــبـــر عـ
ــلــــى جـــــدران  األولــــــــى مــــن داخـــــــل املــــنــــزل وعــ
الــصــالــة الــداخــلــيــة، مـــا أكــســبــهــا املـــزيـــد من 
تلقى  أن  متمنية  بالنفس،  والثقة  الــراحــة، 

الفكرة استحسان الناس وتشجيعهم. 
ــاء أســـلـــم ومــحــمــد وُرُســـــل  ــقــ ويــــشــــارك األشــ
ــادي فـــي مــعــرضــهــم الــفــنــي الـــذي  ــهــ عــبــد الــ

تــم تنفيذه داخـــل منزلهم فــي مــديــنــة خــان 
يـــونـــس، وقــــد تــضــمــن مــجــمــوعــة مــواضــيــع 
متنوعة، ناقش بعضها العاقات األسرية 
بني األب واألبناء، وأحوال األشخاص ذوي 
اإلعــاقــة، فيما عكس كذلك عــددا من رسوم 
من  املصنوعة  واملجسمات  »األنيميشن«، 
عــجــيــنــة الـــســـيـــرامـــيـــك، والــــرســــوم املــتــعــلــقــة 
بــاالحــتــال اإلســرائــيــلــي ومــمــارســاتــه بحق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ومـــشـــاهـــد مــديــنــة 
القدس، عاوة على عدد من الرسوم الفنية 

للورود والطيور والخضروات والفواكه. 
»العربي  لـ ويقول الطفل أسلم عبد الهادي 
الــجــديــد« إنــهــم ركــــزوا فــي أعــمــالــهــم الفنية 
ــة،  عـــلـــى إعـــــــادة تــــدويــــر املـــــــواد غـــيـــر الــــازمــ
جميلة،  فنية  ولـــوحـــات  مــجــســمــات  لصنع 
بينما توضح شقيقته ُرُســل 12 عاًما أنها 
الــذي يعكس  »األنيميشن«  فــن  فــي  اهتمت 
شخصيتها، حيث سعت من خاله للتميز، 
ــة، فــيــمــا يــقــول  ــتـ وتــقــديــم لـــوحـــات فــنــيــة الِفـ
إنــه  شقيقها األصــغــر مــحــمــد )7 ســـنـــوات( 
ــقـــاءه فـــي رســــوم »األنــيــمــيــشــن«،  ســاعــد أشـ
ــر،  ــ ــه يــــوًمــــا عــــن اآلخـ ــ ويــــحــــاول تـــطـــويـــر ذاتــ
لتقديم أفــضــل مــا عــنــده. مــن جــانــبــه؛ يبني 
مدير مركز الشروق واألمل التابع لجمعية 
الثقافة والفكر الُحر خليل فارس، أن املركز 
الـــــذي يــعــنــى بــتــقــديــم خـــدمـــاتـــه إلــــى أفــــراد 
الــفــئــة الــُعــمــريــة الــتــي هــي بــني 6 و12 عــاًمــا 
لتطوير مواهبهم، يسعى إلى دعم األطفال، 
الذي  الفني  املعرض  تنفيذ  على  ويحرص 
درجت العادة على تنظيمه بشكل سنوي، 
بأسلوب  تقديمه  يتم  الحالي  الــعــام  أن  إال 
مختلف، تماشًيا مع األوضاع العامة التي 

فرضها تفشي فيروس كورونا.

تم تنظيم سبعة 
معارض متفرقة 

لأطفال، تحت شعار 
واحد: »لوحاتي 

على جدران منزلي« 
ومواضيع متنوعة

■ ■ ■
ضم املعرض الفني 
للطفلة سناء قنديل 

وشقيقها محمد، عددًا 
من اللوحات الفنية 

التي تحاكي فيروس 
كورونا

■ ■ ■
املعرض الفني 
يكتسب ميزة 

إضافية، عبر عرض 
اللوحات، وللمرة 
األولى، من داخل 

املنزل وعلى جدران 
الصالة الداخلية

■ ■ ■
 
ً
شارك نحو 21 طفال
في مركز الشروق 
واألمل من بيوتهم

باختصار




