«ميتافيرس» ...عصر ما بعد اإلنترنت

تعرفوا إلى «ميتافيرس» ،أو «الكون الفوقي /الماورائي» ،وهو سيكون مرحلة
ما بعد اإلنترنت .فيها ،يمكن أن تصبح حياتنا كفيلم «أفاتار»]21[ .
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دول عربية إضافية تنضم
إلى التطبيع مع نظام
بشار األسد .لكن استعادة
مقعد سورية في
«الجامعة» ،معقدة.
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الحدث

مليار جرعة لقاح مضادة لكوفيدـ 19في الهند
بعد مرور ستة أشهر على االرتفاع الكبير في
ع ــدد اإلص ــاب ــات بـكــوفـيــد 19-وبــاملـتـحــور دلتا
تحديدًا ،أعلنت الهند أنها أعطت الجرعة املليار
م ــن ال ـل ـقــاحــات املـ ـض ــادة ل ـك ــوف ـي ــد .19-وقــالــت
الحكومة إن نحو ثالثة أرباع مواطني هذا البلد،
الذي يبلغ عدد سكانه  1.3مليار شخص ،تلقوا
جرعة واحدة عل األقل ،ونحو ثالثني في املائة
تلقوا اللقاح بالكامل .في هــذا الــوقــت ،كشفت
دراسة أعدها مختبرا «فايزر» و«بيونتيك» أن
جرعة ثالثة من لقاحهما ضد كوفيد 19-فعالة
بنسبة  95.6فــي املــائــة ،الفتة إلــى أن التجارب

السريرية للجرعة الثالثة التي شملت « 10آالف
شخص تزيد أعمارهم عن  16عامًا ،أظهرت
فعالية نسبية بـ 95.6في املائة وسالمة عالية».
وأجازت «إدارة الغذاء والدواء» األميركية إعطاء
ّ
مــن تـلــقــوا لـقــاحــا م ـضــادًا ل ـكــوف ـيــد 19-جرعة
ّ
تعزيزية من لقاح مختلف عن ذلك الذي تلقوه
في البداية ،وذلــك تطبيقًا الستراتيجية «املــزج
ّ
واملطابقة» بني اللقاحات الثالثة املسموح بها
ف ــي ال ـب ــاد (ف ــاي ــزر ،م ــودي ــرن ــا ،جــون ـســون آنــد
ّ
جونسون) .وقالت إنها خلصت إلى ّأن «الفوائد
املـعــروفــة واملحتملة السـتـخــدام جــرعــة واحــدة

تعزيزية غير متجانسة تفوق املخاطر املعروفة
ّ
السكان ّ
املؤهلني».
واملحتملة الستخدامها لدى
على صعيد آخر ،تشهد بلدان عدة ارتفاعًا في
أعداد اإلصابات بكوفيد ،19-من بينها روسيا.
وأمر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانني
(الصورة) ،بإغالق كل الخدمات غير األساسية
فــي املدينة فــي الفترة املمتدة مــن  28أكتوبر/
ت ـش ــري ــن األول وح ـت ــى  7ن ــوف ـم ـب ــر /تـشــريــن
الثاني بهدف الحد مــن انتشار املــوجــة األكثر
فتكًا مــن كــوفـيــد .19-وسجلت روسـيــا 1036
وفــاة بكورونا في الساعات األربــع والعشرين

ً
املــاضـيــة ،فـضــا عــن  36339إصــابــة جــديــدة.
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،أعـ ـ ــادت الت ـف ـيــا فــرض
تدابير عــزل ملــدة شهر كامل وأغلقت املتاجر
غ ـي ــر األس ــاسـ ـي ــة ودور ال ـس ـي ـن ـمــا واملـ ـس ــارح
ومحالت تصفيف الشعر في محاولة الحتواء
أس ــوأ مـعــدل إصــابــات كــورونــا فــي الـعــالــم .إلى
ذلــك ،حــذرت الحكومة البلجيكية من أن البالد
ربما تكون على أعتاب زيادة كبيرة أخرى في
ح ــاالت اإلصــابــة بـكــوفـيــد 19-عـلــى الــرغــم من
ارتفاع معدل التطعيم.
(رويترز ،فرانس برس)
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«التحالف» يتوعد
الحوثيين في صنعاء

اجتاح عشرات آالف السودانيين شوارع العاصمة الخرطوم والواليات ،في أكبر
احتجاج ضد العسكر ،منذ بدء الفترة االنتقالية في البالد في  21أغسطس/آب ،2019
للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ،ما قد يزيد االحتقان بين المكونين العسكري
والمدني داخل مجلس السيادة

ّ
شن التحالف
السعودي ،أمس
الخميس ،غارات جوية
على صنعاء ،فيما
يتواصل التصعيد
الميداني شمالي اليمن

السودان

الشوارع تستعيد
زخم الثورة

عدن ـ العربي الجديد

األمن يواجه المحتجين
بالرصاص ...و«تجمع
المهنيين» يتمسك بتسليم
السلطة للمدنيين

للحديث تتمة...

«حزب اهلل»...
فائض من
الخسائر عربيًا
ناصر السهلي

لم يعد السجال حول سالح وبوصلة
«حزب الله» لبنانيًا صرفًا ،فال
ً
أحد عاقال ينكر تدخالته العربية
العسكرية .تأييد الحزب عربيًا،
أقله عند مريدي «محور املمانعة»
السابقني ،يساريني وعلمانيني
وقوميني ،لم يأبه يومًا بخلفيته
الطائفية واإلسالمية .ولكن ثمة
فارقًا بني «حزب الله»  2006و«حزب
الله»  2021على املستويني اللبناني
والعربي .فالتوجس الذي انتشر
بني اللبنانيني بعد أحداث  7مايو/
أيار ( 2008حني نفذ «حزب الله»
وحلفاؤه انتشارًا مسلحًا في
ُ
بيروت) ،والذي اعتبر من قبل مؤيدي
الحزب «يومًا مجيدًا» ،توسع عربيًا،
منذ أن أنزل الحزب أعالم دول ثورات
الربيع العربي ،بمجرد اندالع الثورة
السورية في  .2011والخطاب عن
مائة ألف مسلح لـ«حزب الله» ،كما
أعلن أمينه العام حسن نصر الله
أخيرًا ،وبأنهم «فقط من اللبنانيني»،
يضيف أسئلة جدية ،غير ُمجاملة،
حيال بوصلة وأهداف الحزب.
يعلق في ذاكرة مؤيدي «محور
ُ
املمانعة» السابقني كيف ض ّم إليه،
برغبة أمنيي دمشق ،إيلي حبيقة
(قيادي سابق في القوات ُ اللبنانية،
ثم أصبح نائبًا ووزيرًا  -قتل بتفجير
موكبه في عام  ،)2002بعدما
كان متهمًا بمشاركته وزير حرب
االحتالل اإلسرائيلي عام 1982
أرييل شارون في ارتكاب مجزرة
مخيمي صبرا وشاتيال لالجئني
الفلسطينيني في بيروت .ثم جرى
توسيع ذلك املحور إلى العراق،
ليشمل «اآلتني على ظهر الدبابة
األميركية» ،كما قدمتهم أدبيات
«املمانعة»ُ ،بعيد الغزو األميركي في
 ،2003وبينهم نوري املالكي.
اعتبار قاتلي ُوم ّ
هجري الفلسطينيني
من العراق إلى البرازيل وتشيلي،
ً
ومتهم مثل إيلي حبيقة ،جزءًا أصيال
من ذلك املحور ،أطلق حالة نفور
أوسع ،وصلت ذروتها مع االنعطافة
األخطر للحزب ،بتدخله عسكريًا
ضد ثورة الشعب السوري ،ما نسف
أدبيات الوقوف مع «املظلومني» .ففي
ذلك التدخل ،لم يتردد الحزب في
العمل كتفًا إلى كتف مع مرتزقة
أفغان وباكستانيني ،وتحت رايات
وخطابات طائفية ،وبحجج «حماية
املراقد» ،ومع مرتزقة «فاغنر» الروس،
وتبرير تهجير ماليني السوريني
والفلسطينيني .في املحصلة ،قد
يكون لدى الحزب مائة ألف مقاتل
وامتداد طائفي مسلح غير خفي،
لكن غرور فائض القوة ينسي «حزب
الله» أن فائض خسائره عربيًا
أكثر كارثية ،كلما ّ
تشبه بـ«الحشد
الشعبي» العراقي ،أو بأي مليشيا
مسلحة.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

اسـتـعــادت ش ــوارع ال ـســودان الــزخــم
الذي ظهر قبل سقوط نظام الرئيس
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر فـ ــي إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان
 ،2019مــع خــروج مئات اآلالف إلــى امليادين
والساحات أمس الخميس ،إال أن الهدف هذه
املرة كان حماية الثورة ،عبر املطالبة بالحكم
امل ــدن ــي واس ـت ـك ـم ــال االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي
عبر إنهاء الشراكة مع العسكر ،الذين ردوا
بـ ــالـ ــرصـ ــاص ال ـ ـحـ ــي عـ ـل ــى امل ـح ـت ـج ــن أمـ ــام
البرملان في أم درمــان .وبــرز في احتجاجات
أمس تقدم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك
وعـ ــدد م ــن ال ـ ــوزراء ال ـت ـظ ــاه ــرات ،ف ــي رســالــة
واضحة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق
ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان وامل ـ ـكـ ــون ال ـع ـس ـكــري
ب ـ ـضـ ــرورة ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى امل ــدن ـي ــن،
خصوصًا بعد التصعيد في الشارع من قبل
املعسكر املـطــالــب بتنحي الحكومة واملتهم
بتلقي الدعم من العسكر.
وعلى وقع الخالف بني املكونني العسكري
واملدني ،تشهد الخرطوم حراكًا دبلوماسيًا
مكثفًا .فقد التقت وزيرة الشؤون األفريقية
في وزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد،
مــع ال ـبــرهــان وح ـم ــدوك ،فيما الـتـقــى نائب
املبعوث األمـيــركــي للقرن األفــريـقــي بيتون
ن ــوف ع ــددًا مــن امل ـســؤولــن تـمـهـيــدا لــزيــارة
امل ـب ـعــوث جـيـفــري فـيـلـتـمــان ال ــى الـخــرطــوم
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع الـ ـح ــال ــي .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة
األنباء السودانية «سونا» عن نــوف قوله،
أمس األول ،إن واشنطن «كصديقة لالنتقال
إلـ ــى ال ـح ـك ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ــي امل ــدن ــي ال ـكــامــل
ستبذل جهدها للمساعدة في تجاوز األزمة
الــراهـنــة ،وذل ــك بفعل كــل مــا بوسعها لحل

الخالفات بــن األط ــراف املختلفة» .واختار
منظمو امل ــواك ــب املــدنـيــة ي ــوم  21أكـتــوبــر/
تـشــريــن األول ل ـل ـعــودة إل ــى الـ ـش ــارع ،نـظـرًا
ألنه يصادف مرور  57عامًا على نجاح أول
ثورة شعبية في السودان أطاحت أول حكم
عسكري ،هو نظام الرئيس األسبق الفريق
إبراهيم عبود (.)1964-1985
وقدرت وكالة «رويترز» عدد املحتجني ضد
العسكر بمئات اآلالف .وفي الخرطوم ّ
تجمع
مشاركون في املوكب بشارع املطار ،مرددين
هتافات الثورة السودانية املعروفة« :حرية
س ــام وع ــدال ــة» ،و«الـ ـث ــورة خ ـيــار الـشـعــب»،
و«الـ ـجـ ـي ــش ج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــودان ،ال ـج ـي ــش مــا
جـيــش ب ــره ــان» ،و«س ـلــم سـلــم (الـسـلـطــة) يا
برهان» ،في إشارة لرئيس مجلس السيادة
عبد الفتاح الـبــرهــان ،الــذي كــان أكــد ،مساء
األرب ـع ــاء ،ح ــرص ال ـقــوات املسلحة وامل ـكـ ّـون
ً
املدني على «إنجاح الفترة االنتقالية وصوال
إلــى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات
الشعب السوداني» .وشــدد ،خالل اجتماعه
مـ ــع فـ ـ ـ ــورد ،ع ـل ــى «ال ـ ـشـ ــراكـ ــة بـ ــن امل ـك ــون ــن
املــدنــي والـعـسـكــري» .كما هتف املحتجون
«تسقط شراكة الدم» ،و«ثوار أحرار حانكمل
املـشــوار» ،وغيرها ،وهــو املشهد الــذي تكرر
بــال ـقــرب م ــن ال ـب ــرمل ــان ف ــي أم درمـ ـ ــان ،حيث
قامت قــوات األمــن بــإطــاق الــرصــاص الحي
وقنابل الغاز على املتظاهرين ،فيما ذكرت
قناة «الـجــزيــرة» أنــه تــم إح ــراق عربة تابعة
لـقــوات مكافحة الشغب أم ــام مقر الـبــرملــان،
مشيرة إلــى أن قــوات األمــن واجـهــت بقنابل
الغاز املحتجني في مدينة بحري.
وأعـلــن «تجمع املهنيني الـســودانـيــن» ،في
ب ـيــان أمـ ــس ،أن «الـ ـق ــوات األم ـن ـيــة هاجمت
حشود الثائرات والثوار السلمية بأم درمان

متظاهرون يطالبون بمدنية السلطة في الخرطوم أمس (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

دعا «تجمع المهنيين»
الحشود في أم درمان
لعدم التراجع
تقدم حمدوك وعدد
من الوزراء التظاهرات
في الخرطوم

أمام البرملان ،في خطوة مقصدها االستفزاز
والــدفــع في اتجاه العنف .نناشد الحشود
امل ـل ـي ــون ـي ــة بـ ـ ــأم درم ـ ـ ـ ــان ال ـت ـم ـس ــك ال ـك ــام ــل
بالسلمية فهي ســاح ثورتنا الـبـتــار ،كما
نــدعــوهــا لـعــدم الـتــراجــع عــن مواقعها أب ـدًا،
فالثورة ثورة الشعب والسلطة سلطته ،ولن
تفلح أي ق ــوة غــاشـمــة فــي مــواجـهــة اإلرادة
الشعبية الغالبة» .واعتبر أن «الهجوم على
املــواكــب السلمية إع ــان ســافــر مــن السلطة
الحالية بكل مكوناتها عن عدائها للثورة
والـثــوار وتطلعاتهم .إذًا فلنجعل مــن هذه

املواكب املليونية صافرة النهاية وسقوط
شراكة الــدم وسلطتها البغيضة .ال تراجع
عن الشوارع حتى تسليم السلطة».
كما خرجت مــواكــب فــي عطبرة ،باإلضافة
إل ــى ع ــدد م ــن امل ــدن خ ــارج ال ـعــاص ـمــة ،مثل
ب ــورتـ ـس ــودان ش ــرق ــا ع ـلــى ال ـب ـحــر األح ـم ــر،
واألبـيــض بشمال كــردفــان ،وغبيش بغرب
كــردفــان ،والجنينة بـغــرب دارف ــور ،ومدني
والحصاحيصا بوسط السودان .كما نظم
عشرات الصحافيني مسيرة رافعني الفتات
كتب عليها «السلطة للشعب».
ّ
وذكرت وكالة «األناضول» أن حمدوك وعددا
م ــن الـ ـ ــوزراء ت ـقــدمــوا ال ـت ـظــاهــرات املـطــالـبــة
ّ
بحماية الثورة ،مشيرة إلى أن عناصر من
الجيش أغلقوا الشوارع بحواجز إسمنتية
وأس ـ ــاك شــائ ـكــة ،مل ـنــع أي دخـ ــول محتمل
مل ـت ـظــاهــريــن إلـ ــى م ـح ـيــط ال ـق ـي ــادة ال ـعــامــة.
وانـ ـتـ ـش ــرت ع ــرب ــات ع ـس ـكــريــة مـ ــدرعـ ــة ،مــع
عـشــرات الجنود املدججني باألسلحة ،في
الشوارع املؤدية إلى مقر قيادة الجيش.
واستبق حمدوك انطالق املواكب بالدعوة،
فــي مـنـشــور عـبــر صفحته فــي «فـيـسـبــوك»
أم ــس الـخـمـيــس ،إل ــى الـتـمـســك بالسلمية،
والديمقراطية ،والحرية ،والسالم ،والعدالة.
وكتب« :عاشت ذكرى أكتوبر املجيدة ملهمة
ً
لألجيال ،ومذكرة لهم جيال بعد جيل ،بما

خرج من أجله الشهداء ورفاقهم الثوار ،في
كل ثــورة في بــادنــا» ،مضيفًا« :كــل أكتوبر
ونحن أكثر تمسكًا بالسلمية والديمقراطية
والحرية والسالم والعدالة».
وذكـ ــرت «ل ـجــان امل ـق ــاوم ــة» ،فــي ب ـيــان أمــس
ّ
الخميس ،أن املــواكــب «ضــد الكل وال تدعم
فيها أي ــا مــن أط ــراف األزم ــة الـحــالـيــة» ،بما
ف ــي ذل ــك ق ــوى «إع ـ ــان ال ـحــريــة والـتـغـيـيـّـر»
أو ال ـع ـس ـكــر .وشـ ـ ــددت ع ـلــى ضـ ـ ــرورة فــض
الشراكة ،التي أطلقت عليها «شراكة الدم»،
وإق ــام ــة ال ــدول ــة املــدن ـيــة الــوطـنـيــة الـكــامـلــة.
وحثت اللجان املشاركني فــي املــواكــب على
«التزام السلمية التامة ،ومحاصرة كل من
يسعى للعنف داخــل املــواكــب» ،مشيرة إلى
أن ــه «ف ــي ح ــال اس ـت ـخــدام ال ـشــرطــة للعنف،
ف ـع ـل ــى ال ـ ـثـ ــائـ ــرات وال ـ ـ ـثـ ـ ــوار الـ ـصـ ـم ــود فــي
الساحات وعدم التراجع».
وك ــان «تـجـ ّـمــع املهنيني الـســودانـيــن» حــدد،
أمــس األول 13 ،مطلبًا إلنجاز مهام الثورة،
ال ـتــي أطــاحــت فــي  11إب ــري ــل /نـيـســان 2019
الرئيس عمر البشير ( 1989ـ  .)2019وعلى
رأس هـ ــذه امل ـط ــال ــب «إس ـ ـقـ ــاط الـ ـش ــراك ــة مــع
العسكريني ،ووضع السلطة بيد قوى الثورة،
ورفــض االنقالبات ،وتصفية النظام البائد،
وتحقيق الـســام الـشــامــل ،وتـكــويــن املجلس
ال ـت ـشــري ـعــي (االن ـت ـق ــال ــي) م ــن قـ ــوى الـ ـث ــورة،

وت ـس ـل ـيــم امل ـط ـل ــوب ــن ل ـل ـم ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة
الدولية ،وإجازة قانون موحد للنقابات».
ويــأتــي مــوكــب  21أكـتــوبــر فــي ظــل احتقان
سـ ـي ــاس ــي حـ ـ ــاد بـ ــن املـ ـك ــون ــن ال ـع ـس ـك ــري
واملدني داخل السلطة االنتقالية ،وصل إلى
حــد وق ــف االجـتـمــاعــات املـشـتــركــة وتعليق
جلسات مجلس السيادة .كما جــاء املوكب
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع اعـ ـتـ ـص ــام ن ـظ ـم ـتــه أح ـ ــزاب
س ـي ــاس ـي ــة ق ــري ـب ــة مـ ــن امل ـ ـكـ ــون ال ـع ـس ـك ــري،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن الـ ـقـ ـص ــر الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،ي ـطــالــب
الـعـسـكــر بــالـتــدخــل وح ــل حـكــومــة ح ـمــدوك.
وسار مؤيدو الجيش ،أمس الخميس ،على
أحــد الجسور فــي الـخــرطــوم ،وهــم يرفعون
الفـتــات تحمل صــور حـمــدوك مــع إش ــارة X
عليها ،في إشارة إلى مطلبهم حل حكومته.
وأع ـلــن املـنـشـقــون ع ــن ق ــوى «إع ــان الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ف ــي ال ـ ـس ـ ــودان ،والـ ــذيـ ــن ب ــات ــوا
يعرفون باسم تيار «امليثاق الوطني»،
ّ
أم ــس الـخـمـيــس ،أن أن ـصــارهــم شــرعــوا في
االعتصام أمام مقر البرملان غربي العاصمة
الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ،ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة بـ ـح ــل ال ـح ـك ــوم ــة
االنتقالية برئاسة حمدوك .وذكرت صفحة
«اعتصام استرداد الثورة» (تابعة للتيار)
ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك» أمـ ـ ــس ،أن ـ ــه «ت ـ ــم ت ـمــديــد
اعتصام القصر الرئاسي ليشمل املجلس
التشريعي (البرملان) بنجاح».

ع ـ ـ ــاد ال ـت ـص ـع ـي ــد ف ـ ــي شـ ـم ــال ــي ال ـي ـم ــن
إلـ ــى ذروتـ ـ ــه خـ ــال ال ـي ــوم ــن املــاض ـيــن،
م ـ ــع اش ـ ـت ـ ـعـ ــال ج ـب ـه ــة مـ ـ ـ ـ ــأرب ،وإع ـ ـ ــان
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي ،أم ــس الـخـمـيــس،
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ع ـم ـل ـي ــة جـ ــويـ ــة ض ـ ــد أه ـ ـ ــداف
تابعة للحوثيني في العاصمة اليمنية
صنعاء ،الخاضعة لسيطرتهم ،متوعدًا
الجماعة بــ«مــا هــو أوســع وأشـمــل» ،في
حال استمر استهدافها ألراضي اململكة.
وتبدو الغارات أيضًا ،ردًا على تصعيد
الحوثيني فــي م ــأرب ،وسيطرتهم على
مــديــريــة الـعـبــديــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،بعد
ح ـصــار لـهــا اسـتـمــر ش ـه ـرًا .ويــأتــي ذلــك
فيما يتواصل الضغط األممي والدولي،
لعودة األطراف اليمنية املتصارعة ،إلى
التفاوض .وقال املتحدث باسم التحالف
السعودي ،تركي املالكي ،في بيان أمس،
إن «قوات التحالف الجوية نفذت (أمس)
عملية ضــد أهـ ــداف عـسـكــريــة ً مـشــروعــة
بالعاصمة صنعاء ،استجابة للتهديد
وت ـح ـي ـي ــد خ ـط ــر ال ـه ـج ـم ــات الــوش ـي ـكــة
ب ــالـ ـص ــواري ــخ ال ـبــال ـس ـت ـيــة والـ ـط ــائ ــرات
املـسـ ّـيــرة املفخخة على املنشآت املدنية
ف ــي امل ـم ـل ـكــة» .وأضـ ـ ــاف امل ــال ـك ــي أن ــه تم
تنفيذ هــذه العملية «لحماية املدنيني
واألعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة (امل ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــآت غ ـيــر
الـعـسـكــريــة) مــن االن ـت ـهــاكــات الجسيمة
(للحوثيني) ،باعتبار املدنيني واألعيان
َ
أحمر».
املدنية خطًا
وت ــوع ــد املــال ـكــي الـحــوثـيــن ق ــائ ــا« :فــي
حال استمرار وتمادي املليشيا الحوثية
وم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة انـ ـتـ ـه ــاك ــاتـ ـه ــا ال ـج ـس ـي ـم ــة
( ،)...فعليها االس ـت ـعــداد ملــا هــو أوســع
وأشمل».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أفـ ـ ـ ــادت قـ ـن ــاة «املـ ـسـ ـي ــرة»
التابعة للحوثيني ،بأن طيران التحالف
ّ
شن سلسلة غارات على منطقة سعوان
شمالي صنعاء ،من دون وقوع إصابات.
كما نقلت وكالة «األناضول» عن شهود
عـيــان فــي صـنـعــاء ،قولهم إن العاصمة
اليمنية ش ـهــدت ان ـف ـجــارات ع ــدة ،جــراء
غـ ــارات جــويــة لـلـتـحــالــف عـلــى س ـعــوان.
وكــان التحالف السعودي قــد أعلن أول
م ــن أم ـ ــس ،اعـ ـت ــراض وت ــدم ـي ــر صـ ــاروخ

دعا المبعوث
األميركي أطراف
الصراع إلى العودة
للتفاوض

بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة
ج ـ ــازان ج ـنــوب غــربــي ال ـس ـعــوديــة .كما
أعلن التحالف ،أمــس ،تنفيذ  26عملية
جوية فــي الكسارة والجوبة بمحافظة
مأرب ،أحصى الحوثيون  14غارة جوية
فقط 12 ،منها طاولت مديرية الجوبة،
وغـ ـ ــارتـ ـ ــان عـ ـل ــى م ــدي ــري ــة رحـ ـب ــة ال ـت ــي
تخضع لسيطرة الحوثيني منذ مطلع
شـهــر سـبـتـمـبــر/أيـلــول املــاضــي .وخــال
األي ــام الـثــاثــة املــاضـيــة ،أعـلــن التحالف
الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـق ـتــل ق ــراب ــة  272عـنـصـرًا
حوثيًا في عملياته الجوية بمأرب ،لكن
األرق ــام الرسمية الـتــي نشرتها وسائل
اإلعـ ــام الـحــوثـيــة ،تـحــدثــت عــن تشييع
ق ــراب ــة  40ع ـس ـكــريــا ،أغ ـل ـب ـهــم يـحـمـلــون
رتبًا عسكرية رفيعة .وال ينشر الجيش
ال ـي ـم ـن ــي إحـ ـص ــائـ ـي ــة دقـ ـيـ ـق ــة لـ ـلـ ـغ ــارات
ال ـج ــوي ــة ال ـت ــي ي ـش ـن ـهــا ال ـت ـح ــال ــف عـلــى
م ــواق ــع وتـ ـع ــزي ــزات تــاب ـعــة لـلـحــوثـيــن،
حـ ـي ــث ت ـل ـج ــأ وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـت ــاب ـع ــة
للحكومة اليمنية ،للحديث عن سلسلة
غارات فقط دون إيراد رقم محدد.
ومـ ـس ــاء األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ن ـ ـ ّـدد م ـج ـلــس األم ــن
الدولي ،في بيان ،بـ«هجمات الحوثيني
الـ ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـح ــدود ضـ ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة»،
م ـط ــال ـب ــا ب ـ ــ«وقـ ــف ال ـت ـص ـع ـيــد مـ ــن قـبــل
ال ـج ـم ـيــع ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ــوق ــف ال ـفــوري
ل ـل ـت ـص ـع ـيــد مـ ــن ج ــان ــب ال ـح ــوث ـي ــن فـ ّـي
مـحــافـظــة م ـ ــأرب» ،وس ــط ال ـي ـمــن .وح ــذر
املـجـلــس مــن «ال ـخ ـطــر امل ـتــزايــد بـحــدوث
م ـج ــاع ــة واسـ ـع ــة الـ ـنـ ـط ــاق» ف ــي ال ـب ــاد،
إذا اسـتـمــر التصعيد .كـمــا دان أعـضــاء
املجلس «تجنيد األطفال واستخدامهم،
والعنف الجنسي فــي ال ـنــزاع» ،معربني
ك ــذل ــك ع ــن «ق ـل ـق ـهــم ال ـب ــال ــغ إزاء الـحــالــة
اإلنسانية األلـيـمــة ،بما فــي ذلــك الجوع
ال ــذي ط ــال أمـ ــده ،وت ــزاي ــد خـطــر ح ــدوث
مجاعة واسعة النطاق ،والتي تفاقمت
ّ
املتردية».
بسبب الحالة االقتصادية
وف ــي ب ـيــان ـهــم الـ ــذي أع ـ ّـدت ــه بــريـطــانـيــا،
دع ـ ـ ـ ــا أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء امل ـ ـج ـ ـلـ ــس «ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
ال ـي ـم ـن ـي ــة إل ـ ـ ــى ت ـس ـه ـي ــل دخ ـ ـ ـ ــول س ـفــن
ال ــوق ــود ،بـشـكــل مـنـتـظــم ودون تــأخـيــر،
إل ــى مـيـنــاء ال ـ ُـح ــدي ــدة» ال ــواق ــع فــي غــرب
ّ
الـ ـب ــاد ،م ــؤكــدي ــن ع ـلـ ّـى «أه ـم ـيــة ضـمــان
ّ
جـمـيــع األط ـ ــراف ال ـتــدفــق ال ـح ــر لـلــوقــود
داخــل الـبــاد إليـصــال السلع األساسية
واملساعدات اإلنسانية».
بدوره ،دعا املبعوث األميركي إلى اليمن،
ت ـي ــم ل ـي ـن ــدرك ـي ـن ــغ ،أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى «ض ـغــط
دول ــي ف ــوري على األط ــراف اليمنية من
أج ــل الـ ـع ــودة إل ــى ال ـت ـف ــاوض ح ــول حل
األزمة» ،بحسب ما نقلت عنه الخارجية
األميركية على موقع «تويتر».
لكن الجماعة ّ
ردت على مجلس األمــن،
على لسان املتحدث باسمها محمد عبد
السالم ،برفض التنديد األممي ،معتبرة
أن «تبني املجلس موقف قوى العدوان
ل ـي ــس بـ ـج ــدي ــد ،وه ـ ــو ب ــان ـح ـي ــازه ال ـفــج
واألعـمــى منذ أول يــوم ساهم في إطالة
هذا الصراع كل هذه السنوات» .وأضاف
عبد الـســام أن «املجلس يعطل بنفسه
بياناته مــن أي تأثير إيـجــابــي» ،مؤكدًا
أن «اليمن ،ومن موقع الدفاع عن النفس،
مستمر فــي صــد الـعــدوان وبكل وسيلة
دفاعية ممكنة».

مخرجات بال مفاجآت لمؤتمـر دعم ليبيا :االنتخابات أوًال
لم يخرج «مؤتمر دعم
عقد
استقرار ليبيا» الذي ُ
أمس في طرابلس ،عن
المتوقع منه بالتشديد
على ضرورة إجراء
االنتخابات في موعدها
في ديسمبر/كانون األول
المقبل ،والدعوة إلخراج
المرتزقة من البالد
طرابلس ـ العربي الجديد

المؤتمر هو األول من نوعه في طرابلس بعد إطاحة القذافي (محمود تركية/فرانس برس)

ّ
شــكــل «مــؤت ـمــر دع ــم اس ـت ـق ــرار لـيـبـيــا» ال ــذي
ُعقد في طرابلس أمــس الخميس ،بمشاركة
ممثلني عــن  27دول ــة و 4مـنـظـمــات إقليمية
ودولـ ـ ـي ـ ــة ،أكـ ـب ــر دع ـ ــم دولـ ـ ــي وع ــرب ــي مل ـســار
االنتقال السياسي في ليبيا ،وال سيما إجراء
االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا فــي  24ديسمبر/
كــانــون األول املقبل ،تمهيدًا لتسليم الحكم
لسلطة جــديــدة وإن ـهــاء املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة،
بــال ـتــوازي مــع تـشــديــد أط ــراف مـتـعــددة على
ض ــرورة إنـهــاء الـتــواجــد العسكري األجنبي
ف ــي الـ ـب ــاد .وع ـك ــس ال ـح ـضــور ف ــي املــؤت ـمــر،
التوازنات واالتفاقات الجديدة على الساحة
الليبية ،إذ جمع ممثلني عــن تركيا ومصر،
أبــرز العبني في ليبيا ،إضافة إلــى الواليات
املـتـحــدة وروس ـيــا .واملــؤتـمــر األول مــن نوعه
الذي يعقد في ليبيا منذ إطاحة نظام معمر
القذافي ،شارك فيه عدد من وزراء الخارجية،
ب ـي ـن ـه ــم وزراء خـ ــارج ـ ـيـ ــة مـ ـص ــر وت ــون ــس

والجزائر والكويت وفرنسا وإيطاليا ،فيما
ّ
مــثــل تــركـيــا نــائــب وزي ــر ال ـخــارج ـيــة س ــادات
أونــال ،وتمثلت الواليات املتحدة باملسؤولة
في وزارة الخارجية يائيل ملبرت ،وحضرت
ك ــذل ــك ن ـي ـل ــس أنـ ـ ــن مـ ــن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األملانية.
وأك ــد الـبـيــان الختامي للمؤتمر ،ال ــذي تلته
وزي ــرة الـخــارجـيــة الليبية نـجــاء املـنـقــوش،
رف ـض ــه ال ـك ــام ــل ألي ت ــدخ ــات ف ــي ال ـش ــؤون
الــداخـلـيــة الليبية ،وأهـمـيــة ات ـخــاذ التدابير
ال ــازم ــة م ــن أجـ ــل ع ـقــد االن ـت ـخ ــاب ــات بشكل
ش ـف ــاف ف ــي م ــوع ــده ــا ف ــي دي ـس ـم ـبــر امل ـق ـبــل،
مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ
قرارات مجلس األمن .وجاء في البيان أيضًا
تــرح ـيــب ال ـح ـكــومــة بـ ـع ــودة سـ ـف ــارات الـ ــدول
إل ـ ــى داخـ ـ ــل ط ــرابـ ـل ــس ،والـ ـت ــزامـ ـه ــا بـتـنـفـيــذ
ك ــل الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ــدول ـي ــة ومـ ــن بـيـنـهــا نـتــائــج
مؤتمر برلني ،كما احترام السلطات الليبية
التزاماتها الدولية والقانون الدولي لحقوق
اإلن ـس ــان ،ودع ــم الـحـكــومــة الليبية للجهود
املبذولة مــن قبل اللجنة العسكرية  5+5في
مجال وقف إطالق النار.
مــن جـهـتــه ،دع ــا وزي ــر الـخــارجـيــة الكويتي
أحمد ناصر املحمد الصباح ،خالل املؤتمر
الصحافي مــع املنقوش فــي ختام املؤتمر،
كل األطــراف في ليبيا إلى نبذ كافة أشكال
ال ـخــاف وتـغـلـيــب املـصــالــح الـعـلـيــا للبالد،
ونـ ـب ــذ الـ ـعـ ـن ــف ،والـ ـعـ ـم ــل مـ ــن أجـ ـ ــل إجـ ـ ــراء
االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا ،مـشـيـدًا بجهود
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـس ـكــريــة امل ـش ـتــركــة ف ــي عملها
إلخ ــراج املــرتــزقــة واألجــانــب مــن ليبيا .وإذ
أش ـ ــاد ب ـج ـهــود ك ــل الـ ـ ــدول وامل ـن ـظ ـم ــات في
إنجاح هذا املؤتمر دعمًا لجهود االستقرار
ّ
ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ذك ـ ــر مـجـلــس األم ـ ــن بـتـعـهــداتــه
ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـل ـي ـب ـيــة
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج وعـ ـ ــدم املـ ـس ــاس ب ـه ــا .وش ـهــد

املؤتمر كلمات شــددت على ضــرورة إجــراء
االنتخابات في موعدها .رئيس الحكومة
الليبية عبد الحميد الدبيبة ،أكد في كلمته
خ ــال املــؤتـمــر ،أن الـحـكــومــة «الـتــزمــت بكل
وضوح بدعم املفوضية العليا لالنتخابات
تمهيدًا إلج ــراء االنتخابات فــي موعدها»،
مضيفًا «استقرار ليبيا اليوم هو السبيل
ال ــوح ـي ــد إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــات املــدنـيــة
واألمنية والعسكرية» .واعتبر أن «انعقاد
مؤتمر دعــم استقرار ليبيا هو تأكيد على
إرادة ال ـل ـي ـب ـيــن وق ــدرت ـه ــم ع ـلــى ال ــوص ــول
إلــى حــل ليبي خــالــص» ،مضيفًا «قدومكم
الـ ـي ــوم إلـ ــى ط ــراب ـل ــس ال ـع ــاص ـم ــة امل ــوح ــدة
لليبيا دليل على أنها استعادت عافيتها».
وأع ـلــن الــدبـيـبــة ان ـطــاق «رح ـلــة االسـتـقــرار
والبناء» في بــاده ،مؤكدًا حرص حكومته
على إشراك جميع مناطق البالد في مسار
الحل السياسي السلمي والـشــامــل ،معربًا
ع ــن ت ـق ــدي ــره «السـ ـتـ ـع ــدادك ــم ل ــدع ــم ج ـهــود
الليبيني فــي الـحــل الـشــامــل لــأزمــات التي
عصفت ببالدنا طيلة السنوات املاضية».
وشــدد على أن استقرار البالد هو السبيل
الوحيد لتمكني الليبيني من استكمال بناء
مؤسسات الدولة.
من جهتها ،قالت املنقوش خــال املؤتمر إن
«ال اس ـت ـقــرار ف ــي لـيـبـيــا إال ب ـس ـيــادة وطنية
كاملة على كــل أراضـيـهــا» .وأضــافــت أنــه «ال
مناص من االحـتــرام املتبادل لسيادة دولنا
واالل ـ ـتـ ــزام ب ـم ـبــدأ عـ ــدم ال ـت ــدخ ــل ف ــي ش ــؤون
اآلخ ــري ــن ب ــل واتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات رادع ـ ــة ضد
كــل مــن يمس سـيــادة اآلخ ــري ــن» .ولفتت إلى
«أن ـنــا نـحـتــاج إل ــى اس ـت ـقــرار وع ــدل سياسي
يـكـفــل لـلـشـعــب ال ـل ـي ـبــي ال ـح ــق ف ــي امل ـشــاركــة
السياسية» .وأردفــت« :نحن معنيون بتقبل
نتائج االنتخابات املقبلة».
األم ـي ـن ــة ال ـع ــام ــة املـ ـس ــاع ــدة ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة

تروج لدورها
فرنسا ّ

خرجت كلمة وزيــر الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (الصورة)،
روج للمؤتمر الذي تنظمه باريس في
عن مسار الكلمات األخرى ،إذ ّ
 12نوفمبر/تشرين الثاني حول
لــيــبــيــا ،والــــذي قـــال إنـــه يهدف
إلعــطــاء دفعة نهائية ليتسنى
إجــراء االنتخابات الليبية .وأضاف:
«سيقدم ذلك دفعة دولية نهائية
مطلوبة لدعم االنتخابات نهاية
الــعــام ...وتصديقًا على الخطة
الليبية لمغادرة القوات األجنبية
والمرتزقة ودعمًا لتنفيذها بغية
وضع حد للتدخل األجنبي».

ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة روزم ـ ـ ـ ــاري دي ـك ــارل ــو،
ش ــددت عـلــى أن األم ــم املـتـحــدة مـسـتـمــرة في
دعم إجراء االنتخابات في موعدها ،تمهيدًا
لتوحيد كــل املــؤسـســات الليبية ،مــؤكــدة أن
«االنتخابات ستنهي املرحلة االنتقالية في
ليبيا» ،و«نـعــود إلــى الشرعية السياسية».
وحثت «ال ــدول على إرســال مراقبني دوليني
ملراقبة هذه العملية وضمان جودة العملية
الـسـيــاسـيــة وإن ـصــاف ـهــا» ،داع ـيــة إل ــى «إنـهــاء
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــأن ال ـلـ ـي ـب ــي».
وأضافت أن األمم املتحدة تعمل مع شركائها
ال ـل ـي ـب ـيــن ،مـمـثـلــن ف ــي ال ـل ـج ـنــة الـعـسـكــريــة
املشتركة « »5+5ملراقبة تنفيذ وقــف إطــاق
النار (الساري منذ  23أكتوبر /تشرين األول

 .)2020وبينما تواجه ليبيا اتهامات بسوء
مـعــامـلــة املـهــاجــريــن غـيــر الـقــانــونـيــن الــذيــن
ي ـص ـلــون إل ـي ـهــا ،ح ـثــت دي ـك ــارل ــو «الـحـكــومــة
ع ـلــى إطـ ــاق ســراح ـهــم وف ــق ب ــرام ــج ال ـعــودة
الطوعية».
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة املـصــري
س ــام ــح ش ـك ــري ،أن «ال م ـج ــال لـلـحــديــث عن
تـحـقـيــق اس ـت ـقــرار لـيـبـيــا ب ـصــدق وجــديــة إال
بانسحاب جميع القوات األجنبية واملرتزقة
واملقاتلني األجانب من دون استثناء» ،مشيرًا
إلى أن تنفيذ هذا املطلب «سيمثل استجابة
ملـطــالـبــة الـشـعــب ال ـل ـي ـبــي» ،مـعـلـنــا اسـتـعــداد
م ـصــر «ل ـت ـقــديــم س ـبــل ال ــدع ــم كــافــة لــأشـقــاء
فــي ليبيا فــي ه ــذا امل ـج ــال» .وأم ــل أن تخرج

جهود املجتمعني فــي املؤتمر بتوافق حول
«تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج
جميع القوات األجنبية واملرتزقة واملقاتلني
األجــانــب مــن ليبيا فــي إطــار زمني واضــح»،
وتـطـبـيــق جـمـيــع ب ـن ــود ات ـف ــاق وق ــف إط ــاق
النار ،ووضع البرامج املالئمة لنزع األسلحة
بـحــوزة العناصر املنخرطة فــي املجموعات
املـسـلـحــة ،وإعـ ــادة تــأهـيــل مــن يصلح منهم،
وقـ ـي ــام امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي بـ ـ ــدوره ف ــي وضــع
األطراف الساعية إلى التنصل من التزاماتها
وااللتفاف إلــى املـقــررات الدولية ذات الصلة
ب ـع ـقــد االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي لـيـبـيــا وخـ ـ ــروج كل
القوات األجنبية واملرتزقة من أراضيها أمام
مسؤولياتها ومحاسبتها .وأعرب عن تطلع
ب ــاده إلــى إتـمــام االنـتـخــابــات بــا إقـصــاء أو
تهميش في موعدها.
أم ــا وزي ــر الـخــارجـيــة الـكــويـتــي أحـمــد ناصر
املحمد الـصـبــاح ،فــأكــد مــوقــف دول ــة الكويت
الـثــابــت وامل ـبــدئــي فــي دع ــم الـسـلـطــة الليبية
امل ـ ــوح ـ ــدة امل ـم ـث ـل ــة فـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي
وحكومة الــوحــدة الوطنية ودعــم كــل مــا من
شــأنــه تـعــزيــز أم ــن واس ـت ـقــرار ليبيا ويحقق
تـطـلـعــات شـعـبـهــا .ودعـ ــا ع ـقــد االن ـت ـخــابــات
ف ــي مــوعــدهــا امل ـق ــرر ف ــي ديـسـمـبــر وتحقيق
تطلعات الشعب الليبي بمستقبل أكثر أمنًا
واستقرارًا وازدهارًا.
وق ـب ـي ــل امل ــؤتـ ـم ــر ،ك ــان ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي قــد أعــربــا عــن دعمهما
لليبيا .وقالت السفارة األميركية ،في بيان،
إن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة ملتزمة بــدعــم وحــدة
ليبيا وسيادتها واالنتخابات املقبلة» .فيما
قالت بعثة االتـحــاد األوروب ــي فــي طرابلس،
فــي بـيــان ،إن املؤتمر «سيكون فرصة مهمة
لتقييم الـتـقــدم امل ـحــرز فــي تنفيذ مخرجات
م ــؤتـ ـم ــر بـ ــرلـ ــن واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات الـ ـج ــاري ــة
لالنتخابات».
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شرق
غرب
البرلمان األوروبي يدين
جمع السلطات بيد سعيّد

دع ـ ّـا ال ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ــي ق ــرار
تـبــنــاه أمــس الخميس ،إلــى احـتــرام
الـ ـحـ ـق ــوق والـ ـح ــري ــات ف ــي ت ــون ــس،
ودان ج ـم ــع ك ــل ال ـس ـل ـط ــات ف ــي يــد
ّ
سعيد .وشدد القرار،
الرئيس قيس
الــذي صــدر بأغلبية األص ــوات بعد
حصوله على  534صوتًا من أصل
 ،685ع ـلــى ضـ ـ ــرورة عـ ــودة الـنـظــام
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ف ــي ت ــون ــس وإعـ ـ ــادة
عمل البرملان ،وحث السلطات على
استئناف حوار وطني شامل ،داعيًا
لـلـعــودة إل ــى الــديـمـقــراطـيــة الكاملة
واسـتـئـنــاف الـنـشــاط الـبــرملــانــي في
أسرع وقت ممكن.
(العربي الجديد)

تونس :محامون ينددون
بالمحاكمات العسكرية
اح ـ ـتـ ــج ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن امل ـح ــام ــن
التونسيني فــي املحكمة االبتدائية
في العاصمة ،أمس الخميس ،على
إي ـ ـقـ ــاف الـ ـن ــائ ــب واملـ ـح ــام ــي سـيــف
الدين مخلوف ،معربني عن رفضهم
ل ـل ـم ـحــاك ـمــات ال ـع ـس ـكــريــة وال ـت ـفــرد
بالسلطة والـتـهــديــدات الـتــي باتت
ت ــاح ــق امل ـح ــام ــن وامل ــدنـ ـي ــن مـنــذ
 25ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز املـ ــاضـ ــي .وق ــال
الــرئـيــس الـســابــق للهيئة الوطنية
لـلـمـحــامــن ،عـبــد الـ ــرزاق الـكـيــانــي،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن مـخـلــوف
«يتعرض لظلم كبير في ظل نظام
ديكتاتوري».
(العربي الجديد)
سورية :إعدام  24شخصًا
لـ«تورطهم في إشعال
حرائق»
أع ــدم الـنـظــام ال ـســوري  24شخصًا
م ـ ـتـ ــورطـ ــن ف ـ ــي إش ـ ـع ـ ــال حـ ــرائـ ــق،
اج ـتــاحــت م ـنــاطــق عـ ـ ّـدة ف ــي ال ـبــاد
ن ـه ــاي ــة ال ـص ـي ــف امل ـ ــاض ـ ــي .وق ــال ــت
وزارة الـ ـع ــدل ف ــي بـ ـي ــان« :ت ـ ـ ّـم يــوم
أمس (األربعاء) تنفيذ حكم اإلعدام
ب ــأرب ـع ــة وع ـش ــري ــن م ـج ــرم ــا ،وذل ــك
ً
الرتكابهم أعماال إرهابية أدت إلى
الــوفــاة واإلضـ ــرار بالبنى التحتية
للدولة واملمتلكات العامة والخاصة
بــاس ـت ـخــدام امل ـ ــواد الـ ـح ــارق ــة» .كما
ّ
تضمن الحكم إنــزال عقوبات بحق
 20آخرين.
(فرانس برس)
أردوغان يهدد
بطرد  10سفراء

ه ــدد الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغـ ـ ــان (الـ ـص ــورة) ب ـطــرد سـفــراء
عشر دول من بينها فرنسا وأملانيا
والــواليــات املـتـحــدة ،ردًا على دعــوة
وج ـه ـت ـهــا هـ ــذه الـ ـ ــدول ل ــإف ــراج عن
رجل األعمال املعارض عثمان كافاال.
وق ـ ـ ــال أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات:
«أب ـ ـل ـ ـغـ ــت وزيـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـيـ ـتـ ـن ــا أن ـن ــا
ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـس ـم ــح ألن ـف ـس ـنــا
باستقبالهم في بــادنــا» ،مؤكدا أن
القضاء التركي «مستقل» .وفي بيان
ٌّ
صدر مساء اإلثنني ،دعا كل من كندا
وفرنسا وفنلندا والدنمارك وأملانيا
وه ــول ـن ــدا ون ـيــوزي ـل ـنــدا وال ـن ــروي ــج
وال ـســويــد وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إلــى
«تـســويــة عــادلــة وســريـعــة لقضية»
كافاال.
(فرانس برس)

القتل العمد لقاتل
النائب أميس
ّ
وجـ ـ ـه ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ت ـه ـمــة ال ـق ـت ــل ال ـع ـمــد
إل ــى ال ـش ــاب ع ـلــي حــربــي ع ـلــي ،في
الجريمة التي أودت بحياة النائب
البريطاني ديفيد أميس األسبوع
املــاضــي ،وفــق مكتب االدعــاء امللكي
وال ـ ـشـ ــرطـ ــة .وي ـ ــواج ـ ــه ال ـب ــري ـط ــان ــي
صــومــالــي األص ـ ــل ،تـهـمــة منفصلة
التحضير الرتكاب أعمال
أيضًا هي ُ
إرهــابـيــة .وقـتــل أمـيــس طعنًا خالل
ل ـقــائــه م ــؤي ــدي ــه داخ ـ ــل ك ـنـي ـســة فــي
دائرته االنتخابية.
(فرانس برس)
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تقرير

تشهد منطقة باب العامود في القدس المحتلة مرحلة جديدة من
استهداف الشباب المقدسيين من خالل عمليات تنكيل يومية تقترفها
القوات اإلسرائيلية ،وهي مواجهة تكرس حرب السيادة على المنطقة
التي يسعى االحتالل لمصادرة حق الوجود الفلسطيني فيها

محاولة لتخطي التباينات حول إيران وسورية

لقاء بوتين وبينت اليوم

مواجهات
باب العامود

يحاول الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ورئيس
الحكومة اإلسرائيلية
نفتالي بينت ،اليوم،
تخطي التباينات بشأن
سورية وإيران
موسكو ـ رامي القليوبي
صالح النعامي

معركة مقدسية
دفاعًا عن الوجود
القدس المحتلة ـ محمد محسن

عـ ــادت مـنـطـقــة ب ــاب ال ـع ــام ــود في
مدينة القدس املحتلة ،بساحاتها
ومدرجاتها ،إلى واجهة األحداث،
إذ تشهد منذ حوالي األسبوعني ،اشتباكات
ب ــن ف ـت ـيــان وش ـب ــان فـلـسـطـيـنـيــن م ــن جـهــة،
وبــن شــرطــة وجـيــش االحـتــال ومجموعات
مـ ــن امل ـس ـت ــوط ـن ــن يـ ـج ــري اس ـت ـج ــاب ـه ــا مــن
«محني ي ـهــودا» والـعــديــد مــن املستوطنات،
مــن جهة أخ ــرى ،مــا يعيد لــذاكــرة املقدسيني
م ــواج ـه ــات ســاب ـقــة أو م ــا ب ــات ــوا يـسـمــونـهــا
حــرب سـيــادة على املنطقة كــانــوا خاضوها
في شهر رمضان املاضي (بني إبريل/نيسان
وم ــاي ــو/أي ــار امل ــاض ـي ــن) ،وأرغـ ـم ــوا خــالـهــا
قــوات االحـتــال في حينه على إزالــة حواجز
حديدية كانت وضعتها في قلب الساحة ملنع
الشبان من التواجد فيها.
وي ـ ــرى امل ـق ــدس ـي ــون أن م ــا ش ـهــدتــه «ســاحــة
الشهداء» في بــاب العامود على مــدى األيــام
ّ
امل ــاضـ ـي ــة ،بـ ــات ي ـش ــك ــل م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة مــن
اسـتـهــداف الـشـبــاب املـقــدسـيــن الــذيــن ّ
ضيق
االحتالل مساحة حريتهم ومكان وجودهم
م ــن خ ــال عـمـلـيــات الـتـنـكـيــل ال ـيــوم ـيــة الـتــي
تقترفها ق ــوات االح ـتــال بحقهم وإخالئهم
بـ ــال ـ ـقـ ــوة مـ ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـكـ ــاب
الـبــولـيـسـيــة وال ـ ـهـ ــراوات وإطـ ــاق الــرصــاص
املـ ـط ــاط ــي وقـ ـن ــاب ــل ال ـ ـصـ ــوت وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،ع ــدا
سـحــل الـنـســاء واس ـت ـهــداف ال ـطــواقــم الطبية
واإلعالمية على وجه الخصوص.
ُ
ويظهر الفتية والشبان املقدسيون مقاومة
عنيدة وجريئة وإسقاطًا ملا يسميه االحتالل
سياسة الردع ضد هذا الجيل من املقدسيني،
ٍّ
تصد لجنود االحتالل
من خالل ما ظهر من
وم ـس ـتــوط ـن ـيــه ومـ ـق ــاوم ــة االعـ ـتـ ـق ــال ب ـش ــدة،
واالشتباك باأليدي مع الجنود الذين يردون
باستخدام مفرط للعنف وإطــاق الرصاص
ال ـحــي وامل ـطــاطــي وس ـحــل الـفـتـيــات مــن دون
رادع.
ي ـقــول إبــراه ـيــم ال ـب ـكــري ،وه ــو أح ــد الـشـبــان
ال ــذي ــن تـ ـع ــرض ــوا ل ـل ـض ــرب بـ ــال ـ ـهـ ــراوات مــن
قبل الجنود أخـيـرًا ،فــي حديث مــع «العربي
الـجــديــد» ،إنــه كــان برفقة عــدد مــن أصدقائه

يجلسون على مــدرجــات بــاب الـعــامــود حني
بــاغ ـت ـت ـهــم م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن جـ ـن ــود االحـ ـت ــال
بكالبها البوليسية واعتدوا عليهم بالضرب
عـلــى أرج ـل ـهــم عـلــى مـ ــرأى م ــن مـجـمــوعــة من
املستوطنني ،وحني ّ
توجه إلى ضابط آخر في
شرطة االحـتــال يتحدث العربية وشكى له
قيام أحد الجنود بضربه على رجله ،قال له
الضابط« :أضربك على رجلك الثانية» ،وما
إن أكمل حديثه حتى انهال عليه بالهراوات
على رجله الثانية.
املواطنة ملياء سالم ،والدة الصحافية نسرين
سالم ،روت لـ«العربي الجديد» ،ما تعرضت
له هي وابنتها وشقيقتها ساجدة من اعتداء
من قبل مجندات االحتالل وجنوده قبل أيام
خـ ــال تـغـطـيــة ن ـســريــن م ــواج ـه ــات ف ــي بــاب
ال ـعــامــود .تـقــول ســالــم إن مـجـنــدتــن اعـتــدتــا
ع ـلــى ابـنـتـهــا وقــام ـتــا بـسـحـلـهــا ع ـلــى م ــدرج
باب العامود على الرغم من أنها كانت تقوم
بـعـمـلـهــا كـصـحــافـيــة ،وت ــم اق ـت ـيــادهــا بعنف
وي ــداه ــا خ ـلــف ظ ـهــرهــا ،مـضـيـفــة «ق ـلــت لهم
إنها صحافية ،فلماذا تعتدون عليها ،لكنهم
اعـ ـت ــدوا ع ـل ـ ّـي أي ـض ــا ،وع ـل ــى اب ـن ـتــي الـثــانـيــة
ساجدة ،كما اعتدوا على صحافيني آخرين
منهم املـصــور أحمد أبــو صبيح ،حيث نقال
إلى مركز شرطة صالح الدين ،وفي ساعات
املـ ـس ــاء ت ــم ن ـقــل ن ـســريــن إلـ ــى م ــرك ــز ل ـحــرس
الحدود على سفوح جبل املكبر».
نـســريــن ال ـتــي تـعــرضــت لــاعـتـقــال وال ـضــرب
مع والدتها وشقيقتها ،أفــرج عنها الثالثاء
املـ ــاضـ ــي ،ب ـش ــرط اإلب ـ ـعـ ــاد ع ــن م ـن ـط ـقــة ب ــاب
العامود مسافة  150مترًا ملدة  15يومًا ،وكما
تقول والدة نسرين« :ما بدهم حدا يكون في
ب ــاب ال ـعــامــود ،املـسـتــوطـنــن راي ـحــن جايني
وبستفزوا الشباب ومــا حــدا بحكيلهم وين
رايحني ،وال بوقفهم عند حدهم».
ويقول شبان مقدسيون إن «جنود االحتالل
ه ــم م ــن ي ــأت ــون بــامل ـس ـتــوط ـنــن إلـ ــى ســاحــة
بــاب العامود ليستفزونا ،ونحن بــدورنــا ال
نسكت ،ولن نسكت على استفزازاتهم ،وحني
نــرد عليهم بردعهم يتدخل الجنود لقمعنا
وضربنا وإخالئنا بالقوة من املكان» ،وهذا
مــا يــؤكــده لـ«العربي الجديد» الفتى محمد
اشـتـ ّـي وهــو يــروي مــا تـعــرض لــه وثــاثــة من

اعتداءات االحتالل
محاولة لفرض السيادة
اإلسرائيلية بالقوة
زج االحتالل
بالمستوطنين كطرف
رئيس في هذه الحرب
يتصدى الفلسطينيون العتداءات االحتالل المتصاعدة (أحمد غرابلي/فرانس برس)

رف ــاق ــه قـبــل يــومــن ف ــي ب ــاب ال ـع ــام ــود ،وهــو
االع ـ ـتـ ــداء ال ـث ــال ــث ال ـ ــذي ي ـت ـع ــرض ــون ل ــه فــي
غ ـضــون أس ـبــوعــن .ويـضـيــف اش ـت ـ ّـي« :ليس
لنا مكان آخــر نذهب إلـيــه ،هــل هناك قانون
يمنع أي فرد من الجلوس في ساحة عامة؟
هــم ال يريدوننا أن نـكــون هـنــا ،لكن ال مكان
آخر نذهب إليه».
ه ـ ــذه األحـ ـ ـ ـ ــداث املـ ـتـ ـص ــاع ــدة م ـن ــذ ح ــوال ــي
األسبوعني في ساحة باب العامود ،يصفها
الكاتب واملحلل السياسي راس ــم عبيدات،
ف ــي حــديــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،بــأنـهــا
ح ــرب س ـيــادة يـبــدو أنـهــا لــن تـتــوقــف إن لم
تتصاعد في األيــام املقبلة .ويؤكد عبيدات
أن االحتالل زج باملستوطنني املستجلبني
كطرف رئيس في هذه الحرب التي تستهدف
تحقيق الغلبة على جيل فلسطيني يتجدد
ش ـبــابــه ك ــل يـ ــوم ،ويـ ــرى ف ــي ب ــاب ال ـعــامــود
وســاحـتـهــا وطـنــه ال ــذي يــدافــع عــن وج ــوده
فيه .ويشير إلى أن الواقع يوضح أن ما يقوم
به االحتالل يندرج في إطار سعي متواصل
مــن قبل حكومة اليمني والـتـطــرف الديني
والـ ـت ــورات ــي وال ـت ـل ـم ــودي ل ـت ـهــويــد ســاحــة
ب ــاب ال ـع ــام ــود ،بـعــد أن فـشــل ه ــذا املخطط
ف ــي إب ــري ــل ،وم ــاي ــو امل ــاض ـي ــن ،ب ـعــد هـ ّـبــات
القدس الثالث التي ّ
فجرت انتفاضة شعبية
عــارمــة امـتــدت على طــول وعــرض جغرافيا
فلسطني الـتــاريـخـيــة ،واسـتــدعــت ألول مرة
ً
ت ــدخ ــا عـسـكــريــا م ــن فـصــائــل امل ـقــاومــة في
قطاع غزة دفاعًا ونصرة للقدس واألقصى.

م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـص ــف امل ـح ــام ــي م ــدح ــت دي ـبــة
االعتداءات اليومية من قوات االحتالل بحق
ال ـش ـبــان ف ــي ب ــاب ال ـع ــام ــود بــأن ـهــا مـحــاولــة
ل ـفــرض ال ـس ـيــادة اإلســرائـيـلـيــة بــالـقــوة على
امل ـ ـكـ ــان .وي ـض ـي ــف ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد»« :مشهد وج ــود الـشـبــاب املقدسي
بصورة دائمة في القدس وتحديدًا في باب
الـعــامــود ال ي ــروق لــاحـتــال أبـ ـدًا باعتباره
مـ ـظـ ـهـ ـرًا م ـ ــن مـ ـظ ــاه ــر الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادة ،ولـ ـ ـ ــذا هــم
يقاومونه بشدة» .ووفق ديبة ،فإن «االحتالل
يتفنن فــي اسـتـخــدام معظم أســالـيــب القمع
بما فيها استخدام املياه العادمة ،علمًا بأن
املــركـبــات املستخدمة يفترض أن تستخدم
م ـي ــاه ــا م ـل ــون ــة ول ـي ـس ــت عـ ــادمـ ــة ،وهـ ــو أم ــر
يحدث فقط فــي التظاهرات واالحتجاجات
اليهودية ،لكن في االحتجاجات الفلسطينية
يستخدمون املياه العادمة والقذرة ،وتخرق
ش ــرط ــة االحـ ـ ـت ـ ــال أن ـظ ـم ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــذه
املــركـبــات وال ـتــي تحظر رشـهــا عـلــى رؤوس
املحتجني مــن مسافة تقل عــن  25مـتـرًا ،كما
تمنع رشـهــا فــي الـســاحــات املفتوحة وعلى
امل ـحــال ال ـت ـجــاريــة ،ول ـهــذا نـحــن نـعـكــف على
تـقــديــم الـتـمــاس يـمـنــع شــرطــة االح ـت ــال من
االس ـت ـخــدام ال ـحــالــي لـلـمــركـبــات» .ويضيف
دي ـ ـبـ ــة« :هـ ـ ــم ي ـ ــري ـ ــدون إف ـ ـ ـ ــراغ م ـن ـط ـق ــة ب ــاب
الـ ـع ــام ــود ،ش ــري ــان املـ ـ ــرور ال ــرئ ـي ــس لـلـبـلــدة
القديمة ،من املقدسيني خصوصًا الشباب،
وإف ــراغ البلدة القديمة مــن تجارها وضــرب
الـ ـق ــوة ال ـش ــرائ ـي ــة ف ـي ـهــا ،ل ــدف ــع ال ـت ـج ــار إلــى

االنتقال منها للضواحي البعيدة مثل مخيم
شعفاط ،وكفر عقب ،وضاحية السالم».
ويــرى خبراء أن ما يحدث في بــاب العامود
راهنًا وما حدث خالل شهر رمضان املاضي،
هــو صــراع على الحيز واملـكــان بــن أصحاب
امل ـك ــان األص ـل ـي ــن واالحـ ـت ــال الـ ــذي ي ـحــاول
مـصــادرة حــق الــوجــود الفلسطيني فــي هذه
املنطقة في سياق حربه على جميع مظاهر
ال ـس ـيــادة ،ول ـهــذا ي ـقــاوم االح ـتــال كــل نشاط
ويمنع أي فعالية اجتماعية أو جماهيرية
لدواع
من دون تصريح منه ،ويقوم بقمعها
ٍ
سـيــاسـيــة وه ــي أن ـهــا ت ـتــم بــرعــايــة وتـمــويــل
وإشراف من السلطة الفلسطينية.
وفــي هــذا السياق ،يــرى أستاذ علم االجتماع
وعـ ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـت ـش ــري ـع ــي الـفـلـسـطـيـنــي
الـ ـس ــاب ــق ،بـ ــرنـ ــارد س ــابـ ـي ــا ،ف ــي ح ــدي ــث مــع
«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن ال ـن ـت ــائ ــج امل ـتــرت ـبــة
ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة أوسـ ـل ــو ل ــم ت ـس ـت ـطــع تـغـيـيــب
دور ال ـش ـبــاب امل ـقــدســي ،لـكـنـهــا ســاه ـمــت في
ّ
وضـ ــع أس ـئ ـل ــة ال ـه ــوي ــة واالنـ ـتـ ـم ــاء ف ــي م ـحــل
ّ
ال ـص ــدارة .ويـقــول ســابـيــا «إن تغييب الــدور
الفلسطيني الرسمي ،واملعيقات واإلجــراءات
ّ
التي اتبعتها سلطات االحتالل للجم وتقنني
الحضور الفلسطيني الرسمي ،أوجدت فراغًا
سياسيًا شعر به املقدسيون عامة وليس فئة
الـشـبــاب فـقــط ،وصــاحــب ه ــذا ال ـف ــراغ ارتـبــاط
ث ـلــث ال ـق ــوة ال ـعــام ـلــة امل ـقــدسـ ّـيــة وأغ ـل ـب ـهــا من
الشباب ،باالقتصاد اإلسرائيلي ومتطلباته
الـتـشـغـيـلـيــة خـصــوصــا ف ــي ال ـق ــدس الـغــربـيــة،

تقرير

ً
مسعى جديد منها للسيطرة على كافة
في
ال ـق ـطــاعــات امل ــؤث ــرة ف ــي الـ ــرأي ال ـع ــام ،ب ــدأت
األج ـه ــزة األمـنـيــة املـصــريــة أخ ـي ـرًا ،محاولة
لفرض الهيمنة على قطاع كرة القدم ،الذي
يـحـتــل املــرت ـبــة األول ـ ــى م ــن ح ـيــث الـشـعـبـيــة
ل ــدى املــواط ـنــن امل ـصــريــن .وجـ ــاءت أح ــدث
حـلـقــات مسلسل سـيـطــرة األج ـهــزة األمنية
على هذا القطاع ،ما شهدته لجنة الرياضة
فــي مجلس ال ـنــواب امل ـصــري مـســاء اإلثـنــن
امل ــاض ــي ،ف ــي أعـ ـق ــاب اس ـتــدعــائ ـهــا لــرئـيــس
اتحاد الكرة أحمد مجاهد ،ووزيــر الشباب
والرياضة ،أشــرف صبحي ،للرد على نحو
 15طـلــب إح ــاط ــة مـقــدمــة م ــن ن ــواب تابعني
لتنسيقية شباب األحزاب ،وحزب «مستقبل
وطن» ،اللذين تتم إدارتهما بشكل مباشر من
أجهزة سيادية في الدولة .وتتهم الطلبات
جميعها رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة اتحاد
الكرة املعينة من جانب االتحاد الدولي لكرة
ال ـقــدم «فـيـفــا» ،أي مـجــاهــد ،بــالـفـســاد املــالــي
واإلداري ،مطالبني بعزله من موقعه.
وبحسب مصادر خاصة ،تحدثت لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،ف ــإن «ج ـهــاز األم ــن الــوطـنــي الــذي
يـشــرف بشكل جــزئــي عـلــى ح ــزب مستقبل،
ك ــان ي ـتــولــى إرسـ ـ ــال ب ـي ــان ــات لـلـصـحــافـيــن
األم ـن ـي ــن م ـت ـع ـل ـقــة ب ـغ ـضــب داخـ ـ ــل إدارات
األنــديــة املختلفة ج ـ ّـراء أداء اللجنة املؤقتة
الـ ـت ــي يـ ـت ــول ــى رئ ــاسـ ـتـ ـه ــا أحـ ـم ــد م ـج ــاه ــد،
والـ ــذي يـعــد الــواج ـهــة األمــام ـيــة للمهندس
هاني أبو ريدة ،الذي يتولى منصب عضو

بيلينكايا :أميركا
معنية باالتصاالت مع
روسيا عبر إسرائيل
توقع تسفي ماغين
أن يطلب بينت وقف بيع
األسلحة لطهران

اللقاء الشخصي هو األول بين بوتين وبينت ()Getty

متابعة

مصر :كرة القدم في مالعب السياسة
القاهرة ـ العربي الجديد

ّ
وحلل البعض هــذا االرتـبــاط التشغيلي على
أنـ ــه م ــؤش ــر ل ـخ ـل ـخ ـلــة ال ـه ــوي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
عند الـشـبــاب وإض ـعــاف انتمائهم الــوطـنــي».
ويضيف «املفاجأة كانت بــأن هــؤالء الشباب
كــانــوا األوائ ــل فــي الــدفــاع عــن الـحــرم القدسي
(املـ ـسـ ـج ــد األقـ ـ ـص ـ ــى) ،وع ـ ــن طـ ــابـ ــع امل ــدي ـن ــة
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ك ــل األح ـ ـ ــداث ال ـت ــي تـحــدت
الفلسطينيني وطابع مدينتهم من ّ
هبة النفق
ّ
وهبة البوابات ،إلى تلك التي صاحبت زيارة
رئيس وزراء إسرائيل األسبق أرئيل شــارون
االس ـت ـف ــزازي ــة وغ ـيــرهــا م ــن ال ـت ـحــديــات حتى
رمضان هذا العام».
َ
ويردف سابيال« :لم يتوان الشباب املقدسي
في قبول التحدي والتصدي ملا يرونه بشكل
عفوي تحديا رئيسيا لهويتهم ومكوناتها،
وبــالـتــالــي دور ال ـش ـبــاب مــوجــود حـتــى ولــو
م ـ ّـر بــأوقــات هــادئــة نسبيًا ينشغل بـهــا هــذا
ّ
وملهيات مثل باقي الشباب
الشباب بأمور
في العالم ،ودائمًا السلطات تحاول أن تجد
ح ـ ّـي ـزًا زمــان ـيــا تـشـعــر ب ــه بــالــراحــة النفسية،
ول ـك ــن ه ــل ه ــذا سـيـمـنــع أو س ـيــوقــف هـ ّـبــات
ّ
جــديــدة؟ أنــا أشــك بذلك ،ألن املشكلة بحاجة
إلـ ــى ح ــل ج ـ ـ ــذري» ،م ـتــاب ـعــا «ت ـب ـقــى املـشـكـلــة
ً
سياسية تتطلب حال سياسيًا ،ولكن إذا أراد
العسكر أن يحتوي الشباب بطريقة قمعية
ّ
فستبقى املشكلة قــائـمــة ،فــي حــن أن هناك
غ ـيــابــا ل ـل ـمــؤس ـســات واألطـ ـ ــر ال ـت ــي تـحـتــوي
الشباب ،وفــي وضــع الـقــدس لــن يكون هناك
أي حل طاملا االحتالل مستمر».

فــي أول لـقــاء شخصي بينهما ،يستقبل
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن ،في
منتجع سوتشي ،الـيــوم الجمعة ،رئيس
الــوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت ،وسط
توقعات بأن يتصدر ملفا سورية وإيران
ج ــدول أع ـمــال امل ـبــاح ـثــات ،فــي ظــل سعي
الجانبني الستئناف الحوار الثالثي بني
مـجــالــس األمـ ــن الــروس ـيــة واإلســرائـيـلـيــة
واألميركية.
ومـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات عـ ـ ـ ــزم ب ـ ــوت ـ ــن وب ـي ـن ــت
مـنــاقـشــة ق ـضــايــا ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي،
مشاركة وزيــر البناء اإلسرائيلي الناطق
ب ــال ــروس ـي ــة زئـ ـي ــف إلـ ـك ــن ،ف ــي الـ ــزيـ ــارة.
وهــو ت ــرأس اللجنة الحكومية للتعاون
االقتصادي من الجانب اإلسرائيلي منذ
عهد نتنياهو.
ومن الالفت أن زيارة بينت إلى سوتشي
ت ــأت ــي ب ـعــد زي ـ ــارة رئ ـي ــس هـيـئــة األركـ ــان
العامة اإليرانية اللواء محمد باقري إلى
موسكو ،التقى خاللها مع قيادات وزارة
ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة وم ـم ـث ـلــن ع ــن الـهـيـئــة
الفيدرالية للتعاون العسكري  -التقني،
في مؤشر يعكس عــزم موسكو مواصلة
إم ــدادات ـه ــا الـعـسـكــريــة إل ــى ط ـه ــران ،وهــو
م ــا ي ـث ـيــر ق ـل ــق ت ــل أبـ ـي ــب .وخـ ـ ــال لـقــائــه
وزي ــر الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو،
أش ــاد ب ــاق ــري بــالـنـطــاق «غ ـيــر املـسـبــوق»
ل ـل ـت ـعــاون ب ــن ال ـب ـلــديــن .وك ـشــف بــاقــري،
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع م ــوسـ ـك ــو بـ ـش ــأن شـ ــراء
مقاتالت ومروحيات.
وت ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــة املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة
فـ ــي ش ـ ـ ــؤون ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،م ــاري ــان ــا
بـيـلـيـنـكــايــا ،أن تـتــركــز م ـحــادثــات بــوتــن
وبينت في سوتشي على مناقشة امللفني
اإليراني والـســوري ،وسط بحث موسكو
ع ــن اسـتـئـنــاف ات ـصــاالت ـهــا م ــع واشـنـطــن

ح ــول ســوريــة عـبــر الـبــوابــة اإلســرائـيـلـيــة.
وت ـقــول بيلينكايا ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«هذا أول لقاء شخصي تعارفي بني بينت
وبــوتــن ال ــذي تـعــامــل مــع رئـيــس ال ــوزراء
السابق بنيامني نتنياهو على مــدى 12
س ـنــة ،وك ــان ــت تــربـطـهـمــا عــاقــة وط ـيــدة.
تبحث روسـيــا عــن استئناف االتـصــاالت
مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة ح ــول ســوريــة عبر
إســرائ ـيــل عـلــى مـسـتــوى مـجــالــس األم ــن،
واملتوقفة منذ العام  .2019تسعى موسكو
الستئناف االتصاالت مع واشنطن حول
ـؤات في
مستقبل ســوريــة ،والــوقــت اآلن مـ ٍ
ظــل تطبيع الـعــاقــات مــع إدارة الرئيس
األميركي الجديد جو بايدن».
وتلفت بيلينكايا إلى أن «اإلدارة األميركية
م ـع ـن ـيــة هـ ــي األخ ـ ـ ـ ــرى بـ ــاالت ـ ـصـ ــاالت مــع
روسيا عبر إسرائيل ،وإجــراء املحادثات
تحت غطاء أمــن حليفتها ،تجنبًا إلثــارة
ردود أفعال سلبية في الداخل األميركي
بــإجــراء اتـصــاالت مباشرة مــع موسكو».
وحــول مكانة امللف اإليــرانــي على أجندة
لـقــاء بــوتــن وبـيـنــت ،تــوضــح بيلينكايا:
«تـشـكــل الـقـضـيــة اإليــران ـيــة دائ ـمــا أهمية
قصوى إلسرائيل ،ولكن روسيا ال تنوي
التخلي عن تعاونها مع طهران ،بما في
ذل ــك ع ــن ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري  -الـتـقـنــي.
لكن فــي املـقــابــل ،ال تـعــارض روسـيــا ردع
األعـ ـم ــال اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي س ــوري ــة ،ولــذلــك
تغض الطرف عن الضربات اإلسرائيلية
ع ـلــى امل ــواق ــع اإلي ــران ـي ــة ،الس ـي ـمــا عـنــدمــا
تستطيع إسرائيل اإلثبات أنه كان هناك
تهديد ألمنها».
مــن جهته ،يقر الباحث فــي مركز بحوث
األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي فـ ــي ج ــام ـع ــة تـ ــل أب ـي ــب،
السفير اإلسرائيلي األسبق لــدى روسيا
وأوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،تـ ـسـ ـف ــي م ـ ــاغ ـ ــن ،ب ـت ـب ــاي ــن

املـقــاربــات الــروسـيــة واإلســرائـيـلـيــة حيال
القضية الـنــوويــة اإليــران ـيــة ،متوقعًا في
ال ــوق ــت ذاتـ ــه أن يـطـلــب بـيـنــت م ــن بــوتــن
الـضـغــط عـلــى إيـ ــران ،واالم ـت ـنــاع عــن بيع
األسـ ـلـ ـح ــة لـ ـطـ ـه ــران رغ ـ ــم إل ـ ـغـ ــاء ال ـح ـظــر
ال ــدول ــي ع ـلــى ت ــوري ــده ــا ل ـهــا .وف ــي مـقــال
بعنوان «مــاذا سيناقش بوتني وبينت؟»
نشر في صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي»
ال ــروس ـي ــة ،أم ــس األول األربـ ـع ــاء ،يتوقع
مــاغــن أن يـحــاول بــوتــن وبينت إنعاش
الحوار السياسي حول سورية والوجود
اإليــرانــي فيها ،وكــذلــك استئناف الحوار
الثالثي بــن مجالس األم ــن ،وسيبحثان
أي ـض ــا إع ـ ـ ــادة الـ ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة إل ــى
مستوى ما قبل جائحة كورونا.
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،أش ـ ــارت ق ـن ــاة ال ـت ـل ـفــزة
اإلســرائـيـلـيــة الــرسـمـيــة ،أم ــس الخميس،
إلــى أن لـقــاء بينت وبــوتــن يــأتــي فــي ظل
تعاظم عــداء الـشــارع الــروســي إلسرائيل.
ولـفـتــت ال ـق ـنــاة ،ف ــي تـحـلـيــل أعـ ـ ّـده املعلق
أليكس نينرنبرغ ،إلى أن االجتماع يأتي
في ظل تراجع العالقات بني موسكو وتل
أبيب ،مشيرة إلى أن املؤسسة العسكرية
ال ــروس ـي ــة غــاض ـبــة م ــن إس ــرائ ـي ــل بسبب
ّ
مواصلتها شن الغارات الجوية في عمق
األراضــي السورية منذ  ّ .2018وأوضحت
أن «ال ـ ـعـ ــداء الـ ـع ــام الـ ـ ــذي ي ـك ــن ــه ال ـش ــارع
الروسي إلسرائيل» ُع ِّبر عنه خالل الحرب
عـلــى غ ــزة فــي مــايــو/أيــار امل ــاض ــي ،حيث
حــرصــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام الــروس ـيــة على
تبني رواية مناقضة للرواية اإلسرائيلية.
وأضــافــت أن االنـتـقــادات الـتــي تـ َّ
ـوجــه إلى
إســرائ ـيــل فــي روس ـيــا لــم تـعــد مـحـصــورة
بــال ـص ـحــاف ـيــن وامل ـع ـل ـقــن امل ـن ـت ـمــن إلــى
ال ـحــزب الـشـيــوعــي ،بــل انـضــم إلـيـهــم عــدد
كبير من ممثلي التيار الليبرالي ،الذين
كانوا في املاضي ينظرون إلــى إسرائيل
بوصفها «نموذجًا للدولة الديمقراطية
التي يقتدى بها ،حيث باتوا يرونها اآلن
قوة كولونيالية محتلة» .وبحسب القناة،
فــإن الكثير من النخب اإلسرائيلية ترى،
في املقابل ،في النظام الذي يرأسه بوتني
نظامًا «ديـكـتــاتــوريــا مــركــزيــا ال يتصرف
وفق األصــول التي تتبعها الــدول الرائدة
في العالم» ،حيث تشير هذه النخب إلى
أن بوتني لم يتردد في اعتقال ومحاكمة
اإلسرائيلية نعاما يسسخار قبل عامني،
بحجة ح ـيــازة م ـخ ــدرات ،ملـجــرد الضغط
على إسرائيل من أجــل اإلفــراج عن مدون
روسي اعتقلته تل أبيب.

املكتب التنفيذي في االتحاد الدولي للعبة،
ويستمد منه قــوة كبيرة تجعله يستقوي
بــذلــك املـنـصــب فــي مــواجـهــة أج ـهــزة الــدولــة
التنفيذية».
وأوض ـحــت امل ـصــادر أن «مـســؤولــن أمنيني
هم من أشرفوا على تجميع نحو  50رئيس
مجلس إدارة مــن األنــديــة ومــراكــز الشباب
ال ـخــاض ـعــن مل ـظ ـلــة اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ،ف ــي أحــد
الفنادق أخيرًا ،وإصــدار بيان عن االجتماع
طالبوا خــالــه بـعــزل مجاهد مــن منصبه».
وجاء ذلك ،بحسب املصادر ،قبل أن يتدخل
االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،لـيـمـ ّـد الـفـتــرة
امل ـخ ـص ـصــة إلدارة ال ـل ـج ـنــة امل ــؤق ـت ــة ،وهــو
مــا استفز األج ـهــزة األمـنـيــة ،الـتــي كــانــت قد
رت ـب ــت قــائـمـتـهــا الن ـت ـخــابــات ات ـح ــاد ال ـكــرة
املقبلة ،بالشكل الذي يضمن لتلك األجهزة،
السيطرة الكاملة على اللعبة التي تتحكم
بشكل كبير فــي أمــزجــة الـغــالـبـيــة العظمى
من املصريني ،كما أنها باتت تمثل صناعة
اقتصادية ضخمة .وشدد  50ناديًا ،في بيان،
عـلــى ض ــرورة إج ــراء جمعية عمومية غير
عادية إلى جانب تشكيل لجنة من الجمعية
العمومية ،لطرح التعديالت املقترحة على
الئـحــة النظام األســاســي ملسؤولي االتـحــاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) العتمادها.
وبحسب املصادر ،فإن الهجوم الحاد الذي
تعرض له أحمد مجاهد تحت ّ
قبة البرملان،
وال ـ ـ ــذي وصـ ــل إلـ ــى ح ــد ت ــوج ـي ــه اإله ــان ــات
لــه مــن قبل عــدد مــن ال ـنــواب ،واتـهــام رئيس
الهيئة الـبــرملــانـيــة لـحــزب «مستقبل وطــن»
أشــرف رشــاد لرئيس اللجنة املؤقتة إلدارة

اتـحــاد كــرة الـقــدم ،بالفساد اإلداري «وكأنه
يــديــر ع ــزب ــة» ،حـصــل بـعــدمــا نـمــي إل ــى علم
أب ــو ري ــدة تشكيل قــائـمــة مــن جــانــب أجـهــزة
األم ــن ،يـقــودهــا اإلعــامــي الــريــاضــي والعــب
النادي األهلي السابق أحمد شوبير ،للفوز
بـمـنـصــب رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ،وت ـق ــاس ــم إدارة
الـلـعـبــة ،م ــع راب ـط ــة األن ــدي ــة ال ـتــي يـتــرأسـهــا
أح ـمــد ديـ ــاب ،الـعـضــو فــي مـجـلــس الـشـيــوخ
املـ ـص ــري ع ــن «م ـس ـت ـق ـبــل وط ـ ــن» .وكــاه ـمــا
أي ش ــوب ـي ــر وديـ ـ ـ ــاب ،ي ـت ــول ــى إدارة ن ــادي
«فيوتشر» ،اململوك لرجال أعمال محسوبني
على الـحــزب واألج ـهــزة األمـنـيــة ،مــن بينهم
رئيس لجنة النقل في مجلس النواب ونائب
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ،ع ــاء ع ــاب ــد ،ح ـيــث يـتــولــى

زيارة باكستانية إلى كابول :األمن والحدود
شوبير منصب نائب رئيس مجلس إدارة
النادي ،في حني يتولى دياب منصب املدير
التنفيذي للنادي.
وف ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاذاة الـ ـهـ ـج ــوم ال ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض لــه
مجاهد وأبو ريدة في مجلس النوابّ ،
حولت
األجهزة األمنية وسائل اإلعالم التابعة لها

تدخل اتحاد
لمد فترة إدارة
الـ«فيفا»
ّ
اللجنة المؤقتة

تعتبر لعبة كرة القدم األكثر شعبية لدى المصريين ()Getty

إلــى منصات للهجوم عليهما ،في محاولة
إلفقادهما دعــم االتحاد الدولي لكرة القدم
وال ـض ـغ ــط ع ـلــى االت ـ ـحـ ــاد .وأعـ ـل ــن االت ـح ــاد
املصري لكرة الـقــدم ،رفــض االتـحــاد الدولي
للعبة ،تعديل الئحة النظام األساسي قبل
أقــل مــن  3أشهر على نهاية تفويض لجنة
التطبيع ،املكلفة ب ــإدارة الجبالية (تسمية
اتحاد كرة القدم املصري) .وفي بيان له ،قال
االتحاد إنه «رفض الدخول في عملية إجراء
تعديالت على الئحة النظام األساسي ،قبل
أقــل مــن  3أشهر على نهاية تفويض لجنة
التطبيع املكلفة ب ــإدارت ــه» ،مــؤكـدًا أنــه «أمــر
محفوف باملخاطر ،وال يتوافق مع قرار فيفا
األخير بخصوص ّ
مد تفويض اللجنة».
وج ــاء رد «ف ـي ـفــا» ،بـنــاء عـلــى طـلــب ع ــدد من
األنــديــة إج ــراء بعض التعديالت على بنود
ال ــائ ـح ــة الـ ـت ــي ت ــم إق ـ ــراره ـ ــا ف ــي نــوف ـم ـبــر/
تشرين الثاني املــاضــي واعتمدتها «فيفا»
ف ــي يــون ـيــو/حــزيــران امل ــاض ــي ،وب ـ ــدوره قــام
االت ـح ــاد امل ـص ــري بــرفــع ه ــذه الـطـلـبــات إلــى
االتحاد الدولي .كما ّ
حدد رد االتحاد الدولي
لكرة القدم ،بأن تتولى اللجنة إدارة العملية
االنتخابية املقبلة والجمعية العمومية على
أساس الئحة النظام األساسي لالتحاد 2020
واملعتمدة مــن «فـيـفــا» ،والئـحــة االنتخابات
الخاصة باالتحاد املصري .2021
وبحسب امل ـصــادر ،فــإن األج ـهــزة األمـنـيــة ال
تــرغــب فــي تــولــي أب ــو ري ــدة ق ـيــادة االت ـحــاد،
بـسـبــب مــوقـعــه فــي االت ـح ــاد ال ــدول ــي للعبة
وعـ ــاقـ ــاتـ ــه فـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،وال ـ ـتـ ــي تـجـعـلــه
يستقوي به في مواجهة توجهات األجهزة.

بعد يوم على مؤتمر
موسكو األفغاني ،زار وزير
الخارجية الباكستاني شاه
محمود قريشي كابول،
وسط قلق دول الجوار
من الوضع األفغاني على
حدودها
كابول ــ العربي الجديد

ب ـعــد ي ــوم واحـ ــد ع ـلــى اس ـت ـضــافــة الـعــاصـمــة
الروسية موسكو ،مؤتمرًا حــول أفغانستان
شــاركــت فيه حــركــة «طــالـبــان» الـتــي سيطرت
على البالد في منتصف أغسطس/آب املاضي،
ووزراء خــارج ـيــة دول الـ ـج ــوار ،وم ــن بينها
باكستان ،قــام وزيــر الخارجية الباكستاني
ش ـ ــاه مـ ـحـ ـم ــود ق ــريـ ـش ــي ،أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس،
بــزيــارة اسـتـمــرت يــومــا واح ـدًا إلــى العاصمة
األفغانية كابول ،التقى خاللها قادة ووجوه
«طالبان» في حكومة تصريف األعمال ،وهي
ثاني زيــارة رسمية باكستانية لكابول ،منذ
عــودة «طالبان» للحكم .ورافــق قريشي ،إلى
العاصمة األفـغــانـيــة ،وفــد رفـيــع ،ضـ ّـم رئيس
االس ـت ـخ ـبــارات الـبــاكـسـتــانـيــة ال ـج ـنــرال فــايــز
حـمـيــد ،ال ــذي ك ــان زار كــابــول فــي ال ــراب ــع من
سبتمبر/أيلول املــاضــي ،قبل أيــام من إعالن
«ط ــالـ ـب ــان» ح ـكــوم ـت ـهــا ل ـت ـصــريــف األعـ ـم ــال.

وتأتي الزيارة أيضًا ،فيما تتحضر العاصمة
اإليرانية طهران ،الستضافة اجتماع لــوزراء
خارجية دول الـجــوار ألفغانستان األسبوع
املقبل.
وال ـت ـقــى قــري ـشــي ،أمـ ــس ،رئ ـيــس ال ـ ــوزراء في
حكومة تصريف األعمال التابعة لـ«طالبان»،
املال محمد حسن أخوند في القصر الرئاسي
في كابول ،بحسب ما أعلنت الحركة األفغانية
في تغريدة على «تويتر» .كما التقى نظيره
األفغاني املال أمير خان متقي.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ــزي ــارة ،ق ــال نــائــب املـتـحــدث
ب ــاس ــم «ط ــالـ ـب ــان» بـ ــال ك ــري ـم ــي ،ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،أمـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـهـ ــا «مـ ـهـ ـم ــة ملـسـتـقـبــل
الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ــدولـ ـت ــن ،ح ـي ــث س ـت ـت ـنــاول
الوضع على منفذي طورخم وسبني بولدك
بــن الـبـلــديــن ،ووض ــع الــاجـئــن األف ـغ ــان في
ب ــاك ـس ـت ــان» .م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت الـخــارجـيــة
الباكستانية ،فــي بيان لــإعــان عــن الــزيــارة،
أن هدفها التباحث «بشأن توطيد العالقات
األخوية بني الجارتني».
وج ــاءت زي ــارة قريشي إلــى كــابــول ،فــي وقت
تـشـهــد ف ـيــه ال ـع ــاق ــات ب ــن حــركــة «طــال ـبــان»
وباكستان بعض التوتر ال سيما على خلفية
امل ـل ــف ال ـ ـحـ ــدودي ،م ــا أدى إلـ ــى إغ ـ ــاق كــافــة
املـعــابــر بــن البلدين ،حتى فــي وجــه الحركة
الـتـجــاريــة .وتـشـمــل املـلـفــات بــن أفغانستان
وبــاكـسـتــان ،بــاإلضــافــة إلــى املـلــف ال ـحــدودي،
مسألة حركة «طالبان» – باكستان ،واإلرهاب
واألمن والالجئني.
وج ـ ــاءت الـ ــزيـ ــارة ب ـع ــد يـ ــوم واح ـ ــد م ــن عـقــد
مــوسـكــو مــؤتـمـرًا حــول أفـغــانـسـتــان ،شــاركــت

ف ـي ــه «ط ــالـ ـب ــان» ودول ال ـ ـجـ ــوار ،م ــن بـيـنـهــا
باكستان والهند والصني وإيران .وكان سبق
ذلك أيضًا لقاء روسي – صيني – باكستاني
في موسكو ،حول أفغانستان ،لم تشارك فيه
الواليات املتحدة التي كانت دعيت إليه.
وأعربت روسيا والصني وإيران أول من أمس،
ف ــي خ ـتــام املــؤت ـمــر ،ع ــن «قـلـقـهــا إزاء أنشطة
منظمات إرهابية محظورة في أفغانستان»،
كـمــا «جـ ــددت الـتــأكـيــد عـلــى عــزمـهــا مــواصـلــة
ّ
ال ــدف ــع بــات ـجــاه تـعــزيــز األم ــن ف ــي ال ـب ــاد بما
يسهم في االستقرار اإلقليمي» .وطالبت الدول
املـشــاركــة فــي املـحــادثــات «طــالـبــان» بانتهاج
«سـيــاســات معتدلة» فــي ش ــؤون أفغانستان
الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة ،وف ــق إع ــان مشترك،
داعـ ــن ال ـحــركــة إل ــى تـبـنــي «س ـيــاســات ودي ــة
تجاه الدول املجاورة ألفغانستان» .وطالبت
روسيا بــ«مـبــادرة جماعية» لتنظيم مؤتمر
دولــي لـلــدول املانحة ألفغانستان بالتعاون
مع األمم املتحدة .كما أكدت األطراف املشاركة
بــاملـحــادثــات الــدولـيــة حــول أفغانستان على
ض ــرورة العمل مــع حركة «طــالـبــان» ،مشددة
على ضرورة اتخاذ األخيرة إجراءات لتشكيل

ضم الوفد
ّ
الباكستاني رئيس
االستخبارات
فايز حميد

حـكــومــة أفـغــانـيــة «شــام ـلــة بــال ـف ـعــل» .وأم ــس
الخميس ،أعلنت األمــم املتحدة أنها أنشأت
بــالـفـعــل ص ـنــدوقــا ائـتـمــانـيــا خ ــاص ــا ،لتأمني
السيولة الضرورية والعاجلة التي يحتاجها
األف ـغ ــان ،مـبــاشــرة إلـيـهــم ،عـبــر ن ـظــام يسمح
باالستفادة من أمــوال املانحني املجمدة بعد
وصــول «طالبان» للسلطة .وذكــرت املنظمة،
املحلي ،الهدف
أنــه في ظل انهيار االقتصاد ّ
مـ ــن إن ـ ـشـ ــاء الـ ـصـ ـن ــدوق هـ ــو ض ـ ــخ ال ـس ـيــولــة
لــأســر األفـغــانـيــة لتمكينها مــن الـنـجــاة في
فصل الشتاء ،والبقاء في ديارها على الرغم
من األزمــة .وقــال مدير برنامج األمــم املتحدة
اإلنمائي ،أخيم شتاينر ،إن أملانيا ،وهي من
أوائ ــل املساهمني ،تعهدت بمبلغ  50مليون
يورو ( 58مليون دوالر) للصندوق ،وإنه على
اتـصــال بمانحني آخــريــن .وأض ــاف شتاينر:
«يتعني علينا التدخل .يتعني علينا الحفاظ
عـلــى اقـتـصــاد الـشـعــب ،وإل ــى جــانــب الحفاظ
على حياة البشر ،يتعني الحفاظ على مصادر
عـيـشـهــم» .وك ــان ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي قد
ت ــوق ــع ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ،أن يـنـكـمــش
االقتصاد األفغاني نحو  30فــي املــائــة خالل
ال ـع ــام ال ـحــالــي ،م ــا م ــن شــأنــه أن يـفـجــر أزم ــة
الجئني ستؤثر على الــدول املـجــاورة وتركيا
وأوروبا.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ــراق ـ ــب املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي أعـ ـم ــال
«طالبان» ،لم تتعرض الحركة أمس الخميس،
لنساء شاركن في تظاهرة في وسط كابول،
للمطالبة بحق العمل وال ــدراس ــة ،لكن عــددًا
مــن الـصـحــافـيــن تـعــرضــوا لـلـضــرب عـلــى يد
عناصر الحركة ملنعهم من تغطية الحراك.
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شرق
غرب
تركيا :القبض على
شبكات تجسس
لـ«الموساد»
ذك ــرت وســائــل إع ــام تــرك ـيــة ،أمــس
الـخـمـيــس ،أن جـهــاز االسـتـخـبــارات
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ألـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـق ـ ـبـ ــض ع ـ ـلـ ــى 5
شبكات تجسس إسرائيلية ،وذلك
بعد متابعة دقيقة استمرت لنحو
ع ــام .وقــالــت ّصحيفة «ص ـبــاح» ،إن
قوات األمن نفذت عمليات متزامنة
في  7أكتوبر/تشرين األول الحالي،
شـمـلــت  4واليـ ــات ،تمكنت خاللها
م ــن ال ـق ـبــض ع ـلــى  15ش ـخ ـصــا من
ج ـن ـس ـيــات ع ــرب ـيــة ،ع ـم ـلــوا لـصــالــح
«امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن خـلـيــة
واحــدة تعتبر من األخطر ،حيث إن
أعضاءها التقوا بعمالء للموساد
خارج تركيا.
(العربي الجديد)
النظام يعتقل  30شابًا
في ريف دمشق
ّ
ش ــن ــت أج ـ ـهـ ــزة الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري،
خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،حـمـلــة
اعـتـقــاالت فــي ريــف دمشق الغربي،
ط ـ ــاول ـ ــت أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  30شـ ــابـ ــا مــن
منطقة الكسوة .وذكر موقع «صوت
ال ـعــاص ـمــة» ،أن «األمـ ــن الـعـسـكــري»
أط ـل ــق ح ـم ـلــة اإلثـ ـن ــن امل ــاض ــي فــي
مــديـنــة ال ـك ـســوة ،واعـتـقــل قــرابــة 20
شابًا مطلوبني لألفرع األمنية ،ومن
املتخلفني عن االلتحاق في صفوف
جيش النظام ،الفتة إلــى أن «األمــن
ال ـع ـسـكــري» ّ
وس ــع حـمـلـتــه لـتـطــاول
مـ ـن ــازل ف ــي ب ـل ــدة ال ـط ـي ـبــة الـتــابـعــة
للكسوة ،اعتقل خاللها حوالي 10
شبان آخرين.
(العربي الجديد)
إدانة أميركية للتصعيد
في تيغراي

دان ـ ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،أول من
أم ـ ــس األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ت ـص ـع ـيــد ال ـع ـنــف
فــي إقليم تـيـغــراي ،شمال إثيوبيا،
ح ـي ــث ت ـك ـث ــف الـ ـ ـق ـ ــوات االتـ ـح ــادي ــة
هـ ـج ــومـ ـه ــا ض ـ ــد «جـ ـبـ ـه ــة ت ـح ــري ــر
ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي» .وق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،نـيــد بــرايــس
ّ
(الصورة)« :لقد اطلعنا على تقارير
تفيد بــوقــوع هجمات فــي ميكيلي
(عــاص ـمــة اإلق ـل ـي ــم) ومـحـيـطـهــا ،إن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة تــديــن التصعيد
املـسـتـمــر لـلـعـنــف» ،وذل ــك بــالـتــزامــن
مــع إبـ ــداء األم ــم املـتـحــدة قلقها من
تأثير تصعيد العنف على املدنيني.
(فرانس برس)

 4قتلى لألمن الباكستاني
في انفجار
قتل  4عناصر من األمن الباكستاني،
ليل األربعاء  -الخميس ،في انفجار
وقــع فــي شـمــال غــربــي الـبــاد .وقــال
ال ـج ـيــش ال ـبــاك ـس ـتــانــي ،إن دوريـ ــة
ل ــأم ــن ت ـع ــرض ــت الن ـف ـج ــار بـعـبــوة
ناسفة في مقاطعة باجور القبلية،
الف ـتــا إل ــى أن عـنــاصــر األم ــن كــانــوا
يـنـفــذون عملية فــي منطقة دب ــراي
في املقاطعة التي تنشط فيها حركة
«طالبان»  -باكستان.
(العربي الجديد)
بايدن قلق
من صواريخ صينية

أعرب الرئيس األميركي جو بايدن
(ال ـص ــورة) ،أول مــن أمــس األربـعــاء،
ع ــن قـلـقــه ب ـشــأن ص ــواري ــخ صينية
أس ـ ــرع م ــن الـ ـص ــوت ،ب ـعــد أي ـ ــام من
تـقــريــر لــ»فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» حــول
اخـ ـتـ ـب ــار بـ ـك ــن لـ ـس ــاح أس ـ ـ ــرع مــن
الـ ـص ــوت قـ ـ ــادر ع ـل ــى ح ـم ــل رؤوس
ن ـ ــووي ـ ــة .وقـ ــالـ ــت امل ـت ـح ــدث ــة بــاســم
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض جـ ــن سـ ــاكـ ــي ،إن
ب ــاي ــدن أبـ ــدى قـلـقــه ع ـبــر «ال ـق ـنــوات
الــدبـلــومــاسـيــة» بـشــأن تكنولوجيا
الـصــواريــخ الصينية ،فيما اتهمت
كوريا الشمالية التي أطلقت أخيرًا
صاروخًا بالستيًا جديدًا ،واشنطن
بـ ـ ـ ــ«ازدواجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر» ب ـش ــأن
تجارب األسلحة.
(رويترز)
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ال تزال عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية مستبعدة حاليًا ،إذ
إن هذا األمر يحتاج إلى إجماع عربي ،فيما لم يطرأ أي تغيير على موقف
الدول المؤثرة فيها ،على الرغم من تطبيع دول مع النظام

مهرب من
مواجهة طهران

التطبيع مع النظام
السوري

رأى الباحث السياسي برهان غليون،
في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
«الحكومات العربية تضيّع وقتها
في البحث عن مهرب من مواجهة
التحدي االستراتيجي الكبير الــذي
تمثله إيـــران ،وتــجــري وراء ســراب،
بــدل أن تعمل هــذه الحكومات
على تنظيم قواها الذاتية ،وإقامة
جبهة متماسكة فــي مواجهة
سياسة التوسع والهيمنة اإليرانية».
واعتبر أن سعيها «وراء التطبيع
مــع نظام آفــل سيفاقم ،لألسف،
من فقدانها للصدقية االستراتيجية
واألخالقية والسياسية».

إجماع غير متوفر للعودة
إلى جامعة الدول العربية

عبسي سميسم

ب ــال ـت ــوازي م ــع ال ـت ـق ـ ّـدم امل ـيــدانــي
ال ـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
بـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة روسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي
ك ــان آخـ ــره إن ـه ــاء م ـلــف ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري
وال ـس ـي ـطــرة شـبــه املـطـلـقــة عـلــى محافظتي
درع ــا والـقـنـيـطــرة ،وت ـحـ ّـول بـعــض األنظمة
العربية نحو التطبيع مـعــه ،عــاد الحديث
م ـج ــددًا ع ــن إمـكــانـيــة عـ ــودة ال ـن ـظــام لشغل
مقعد ســوريــة فــي جــامـعــة ال ــدول العربية،

على الرغم من عدم زوال أسباب قرار سحب
املـقـعــد م ـنــه ،أي «م ـمــارســة الـقـتــل وارت ـكــاب
املـجــازر بحق الـســوريــن» ،وعــدم تحقق أي
ش ــرط مــن ال ـش ــروط ال ـتــي ُوض ـعــت لـعــودتــه
إليها ،وفــي مقدمتها تطبيق الـقــرار 2254
الخاص بالحل السياسي في سورية ،وفك
االرتباط بإيران ،وتسهيل عودة الالجئني.
وتزامن الحديث عن عودة نظام بشار األسد
إل ــى الـجــامـعــة مــع ط ــرح بـعــض الـفــرضـيــات
ّ
الـتـبــريــريــة لـهــذه ال ـع ــودة ،منها ع ــدم تمكن
املعارضة من إنتاج بديل للنظام ،وفرضية

دعم اللجنة الدستورية

قبل اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم
الجمعة ،بإشراف المبعوث األممي غير بيدرسن (الصورة) ،جددت
مــصــادر دبــلــومــاســيــة تحدثت
لـ«العربي الجديد» تأكيد وجود
دعــــم دولـــــي يــعــطــي زخــمــً
لــاجــتــمــاعــات ،مــشــيــرة إلـــى أن
ممثلي الــدول الضامنة ،تركيا
وروسيا وإيران ،بحثوا سير العملية
الدستورية .كما أن معاون وزير
الخارجية األميركي المسؤول عن
شــؤون الشرق األوســط وسورية
إيثان غولدريتش يتابع التطورات.

احـ ـتـ ــواء ال ـن ـظ ــام ض ـم ــن م ـحـي ـطــه ال ـع ــرب ــي،
بهدف فك ارتباطه تدريجيًا بــإيــران .وجاء
أخيرًا الطرح األردني املسرب ّ
املقدم لإلدارة
األميركية بعنوان «الــاورقــة» ،والــذي طرح
خالله االنفتاح على النظام الـســوري على
م ــراح ــل ،م ـقــابــل ت ـقــدي ـمــه تـ ـن ــازالت ف ــي كل
مرحلة تمهيدًا لالنتقال للمرحلة التالية،
وي ـت ـض ـمــن ف ــي ش ـقــه ال ـس ـيــاســي اس ـت ـعــادة
النظام مقعده في الجامعة العربية.
وكـ ــانـ ــت ج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ات ـخ ــذت
قــرارًا في  12نوفمبر/تشرين الثاني ،2011
بتعليق عضوية النظام في الجامعة .وطلب
القرار سحب السفراء مع إبقاء الطلب «قرارًا
سياديًا لكل دولة» .وصدر القرار بموافقة 18
دولــة واعـتــراض  3دول هي سورية ولبنان
واليمن وامتناع العراق عن التصويت.
وشهدت الفترة املاضية خطوات وإشــارات
من قبل بعض األنظمة العربية للتقارب مع
النظام السوري ،خصوصًا األنظمة العربية
التي أبقت على عالقاتها معه ،على الرغم
م ــن ق ـ ــرار تـجـمـيــد ع ـضــوي ـتــه ف ــي الـجــامـعــة
الـعــربـيــة ،مـثــل ال ـع ــراق ،وال ـجــزائــر ،ولـبـنــان،
وسلطنة عـمــان ،باإلضافة إلــى ال ــدول التي
ّ
بدأت بالتطبيع معه ،بعد أن مكنته روسيا
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـح ـيــط دم ـش ــق وري ــف
حمص في  ،2018مثل اإلمــارات ،والبحرين،
واألردن.
وفي إطار عمليات تطبيع بعض الــدول مع
النظام ،يأتي االتـصــال الهاتفي بــن األســد
وولــي عهد أبوظبي محمد بــن زاي ــد ،مساء
األرب ـعــاء املــاضــي .وفــي حــن أش ــارت وكــالــة
«س ــان ــا» ،الـتــابـعــة لـلـنـظــام ،إل ــى أن الحديث
بينهما دار ح ــول ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بني
البلدين وسبل تعزيزها ،فقد نشر الحساب

الــرسـمــي لــولــي عـهــد أبــوظـبــي تـغــريــدة ذكــر
ف ـي ـه ــا ت ـف ــاص ـي ــل حـ ـ ــول االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ،م ـش ـي ـرًا
إل ــى أن ــه بـحــث هــاتـفـيــا مــع األس ــد تــداعـيــات
تفشي فـيــروس كــورونــا ،مــؤكـدًا دعــم دولته
وتقديم املساعدة للشعب السوري .وقال إن
«التضامن اإلنساني في أوقات املحن يسمو
فوق كل اعتبار ،وسورية العربية الشقيقة
لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة».
إال أن عودة النظام إلى جامعة الدول العربية
ال ت ــرتـ ـب ــط كـ ـثـ ـيـ ـرًا ب ـت ـط ـب ـيــع بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
العربية معه بشكل منفرد ،كون قرار العودة
يحتاج إلــى إجماع عربي من دون اعتراض
أي دولة .كما أن الدول ذات التأثير األكبر في
قرارات الجامعة ،خصوصًا السعودية وقطر
والكويت ،لم يطرأ تغيير يذكر على موقفها
الـسـيــاســي مــن الـنـظــام ال ـســوري .واأله ــم في
موضوع قــرار عــودة النظام أنــه يحتاج إلى
ض ــوء أخ ـضــر أمـيــركــي ال ي ــزال غـيــر مـتــوفــر.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي أنـتــونــي
بلينكن مجددًا ،أخيرًا ،موقف بالده املعارض
لتطبيع ال ـعــاقــات مــع ب ـشــار األسـ ــد .وق ــال،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي بـعــد لـقــائــه نظيريه
اإلســرائ ـي ـلــي واإلم ــارات ــي ،إن سـيــاســة إدارة
الرئيس جو بايدن بشأن سورية تركز بشكل
كبير على اإلغاثة اإلنسانية .وأضاف «ما لم
نفعله وال نـنــوي فعله هــو التعبير عــن أي
دعم للجهود الرامية إلى تطبيع العالقات»
مــع األس ــد .وأش ــار إلــى أن الــواليــات املتحدة
«لن ترفع أي عقوبة مفروضة على سورية،
ول ــم تـغـ ّـيــر موقفها امل ـعــارض إلع ــادة إعـمــار
سورية ،ما لم ُي َ
حرز تقدم ال رجوع عنه نحو
ّ
حل سياسي ،نعتقد أنه ضروري وحيوي».
وع ــن ذل ــك ،رأى الـبــاحــث الـسـيــاســي بــرهــان
غليون ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أنه

علقت عضوية سورية في الجامعة العربية في ( 2011محمد محمود/األناضول)

صبرا :التعليق لم
يمنع حفاظ دول على
عالقاتها مع النظام
دحمان :المتحمسون
إلعادة العالقة يتلطون
خلف عناوين إنسانية
غليون :إعادة تأهيل
النظام من دون تسوية
سياسية وهم

تقرير

رد ايراني رمزي على الضربات األميركية
استهداف «التنف»ّ :
في ما يشبه حفظ ماء
الوجه أمام أتباعها
في سورية ،ردت إيران،
على االستهداف الذي
تعرضت له أخيرًا ،بتوجيه
ضربة محدودة لقاعدة
التحالف الدولي ،بقيادة
أميركا ،في التنف
أمين العاصي

ّ
مسيرة قاعدة للتحالف
استهدفت طائرات
ال ــدول ــي ،بـقـيــادة أم ـيــركــا ،تـقــع ق ــرب املثلث
ال ـح ــدودي ال ـســوري ال ـعــراقــي األردن ـ ــي ،في
ه ـج ــوم م ــن امل ــرج ــح أن م ــا ت ـس ـمــى «غ ــرف ــة

عمليات حلفاء سورية» مسؤولة عنه ،في
تـنـفـيــذ لــوع ـيــد أطـلـقـتــه األس ـب ــوع املــاضــي،
ردًا ع ـل ــى ق ـص ــف جـ ـ ــوي ان ـط ـل ــق مـ ــن ه ــذه
القاعدة استهدف مواقع عسكرية إيرانية
في البادية السورية .وأكــد املتحدث باسم
القيادة األميركية الوسطى بيل أوربــان أن
منطقة قــاعــدة التنف تعرضت إلــى هجوم
متعمد ومنسق بطائرات مسيرة ،ونيران
غير مباشرة .وأوضح أن الهجوم لم يسفر
عن إصابات في صفوف القوات األميركية.
وشدد على أن القيادة األميركية الوسطى
تحتفظ بحقها فــي ال ــرد على الـهـجــوم في
الزمان واملكان املناسبني .وذكــرت السفارة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي س ــوري ــة ،ف ــي ت ـغــريــدة أمــس
الـخـمـيــس ،أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة تستنكر
ت ـصــاعــد ال ـع ـنــف وال ـه ـج ـمــات ف ــي س ــوري ــة.
ن ــدع ــو جـمـيــع األطـ ـ ــراف إل ــى احـ ـت ــرام وقــف
إطــاق النار الحالي والتركيز على خفض
ف ــوري للتصعيد ،وحـمــايــة أرواح املدنيني
قـبــل أي شـ ــيء» .وأف ـ ــادت م ـصــادر إعــامـيــة

أعلنت واشنطن احتفاظها بحقها في الرد (بدر أحمد)Getty/

متقاطعة أن خمس طائرات مسيرة مفخخة
اسـتـهــدفــت م ـســاء األرب ـع ــاء املــاضــي قــاعــدة
ال ـت ـنــف ،مـشـيــرة إل ــى أن «ال ـه ـجــوم نـفــذ من
داخــل األراضــي السورية وليس العراقية»،
وأن «ق ــوات التحالف الــدولــي كانت تمتلك
معلومات عن هــذا الهجوم» .وكــان طيران،
ُيعتقد أنه إسرائيلي ،استهدف من محيط
ق ــاع ــدة ال ـت ـنــف ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،مــواقــع
عـسـكــريــة لـلـمـلـيـشـيــات اإلي ــران ـي ــة ،ضمنها
مــركــز لـلـتــدريــب وب ــرج لــات ـصــاالت يقعان
على بعد كيلومترات جنوب غربي مدينة
ت ــدم ــر ،وشـ ــرق م ـطــار «ت ـي ـفــور» الـعـسـكــري.

نوار شعبان :أميركا
تعتمد سياسة االستهداف
الموجع إليران

وقد ّ
تحول هذا املطار ،الذي يعد األكبر في
سورية ،ويقع في ريف حمص الشرقي ،إلى
قــاعــدة إيــرانـيــة فــي قـلــب الـبــاديــة الـســوريــة.
وك ــان ــت أص ـ ــدرت ،ف ــي  14أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول الحالي ،مــا تسمى بـ«غرفة عمليات
حلفاء ســوريــة» ،املدعومة من إي ــران ،بيانًا
قــالــت ف ـيــه إن الـ ــرد ع ـلــى ال ـضــربــة سـيـكــون
«قاسيًا ج ـدًا» ،مضيفة أن الخسائر كانت
س ـت ـكــون أك ـب ــر بـكـثـيــر ل ــو ل ــم ت ـكــن قــوات ـهــا
تنتشر بشكل جيد في املنطقة الصحراوية.
وذكـ ــر ال ـب ـيــان أن ــه «نـتـيـجــة ه ــذا االعـ ـت ــداء،
س ـق ــط ع ـ ــدد م ــن الـ ـشـ ـه ــداء والـ ـج ــرح ــى مــن
اإلخوة املجاهدين» ،مضيفًا« :اتخذنا قرارًا
ب ــال ــرد عـلــى ه ــذا االعـ ـت ــداء انـتـقــامــا ألرواح
الـ ـشـ ـه ــداء ودم ـ ـ ــاء الـ ـج ــرح ــى» .وهـ ـ ــذه امل ــرة
ُ
األولـ ــى ال ـتــي تـسـتـهــدف ق ــاع ــدة الـتـنــف من
قـبــل الـنـظــام ال ـســوري وحـلـفــائــه اإليــرانـيــن
الذين يتلقون ضربات متتالية في مناطق
نـفــوذهــم ،وخــاصــة فــي الـبــاديــة وري ــف ديــر
الــزور الشرقي في أقصى الشرق السوري،
والـ ـ ــذي تـ ـح ـ ّـول الـ ــى م ـج ــال واس ـ ــع لـلـنـفــوذ
اإليراني العسكري واألمني والثقافي منذ
أواخ ــر الـعــام  ،2017حيث سيطر «الحرس
الـ ـث ــوري» اإلي ــران ــي ع ـلــى ه ــذا ال ــري ــف بعد
انسحاب تنظيم «داعش» منه.
وتقع قاعدة التنف ،التي أنشأها التحالف
الـ ــدولـ ــي ب ـق ـي ــادة أمـ ـي ــرك ــا ،غ ــرب ــي ال ـح ــدود
العراقية بمسافة  22كيلومترًا ،وتبعد نحو
 22كيلومترًا عن الحدود السورية  -األردنية،
وه ـ ــي ت ـع ــد مـ ــن أه ـ ــم الـ ـق ــواع ــد ال ـع ـس ـكــريــة
ل ـل ـت ـحــالــف ف ــي س ــوري ــة .وي ـم ـنــع الـتـحــالــف
اقتراب أي قــوة معادية من محيط القاعدة
ُ
بعمق  55كيلومترًا ،وهي باتت تعرف اليوم
بـ«املنطقة املحرمة» ،إذ جوبهت محاوالت
ق ــوات الـنـظــام دخــولـهــا أكـثــر مــن مــرة خالل
الـسـنــوات املــاضـيــة بــالـقــوة .وتـعــد الـقــاعــدة،
التي تبعد أكثر من  20كيلومترًا عن املعبر
الحدودي الذي يربط بني العراق وسورية،
أهــم قــواعــد التحالف الــدولــي ضــد اإلرهــاب
واملتمثل بتنظيم «داعش».
وت ـن ـشــط ف ـصــائــل عـ ــدة تــاب ـعــة لـلـمـعــارضــة
ال ـس ــوري ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وتـتـلـقــى دع ـم ــا من
ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ،ل ـع ــل أبـ ــرزهـ ــا «ج ـيــش
م ـغــاويــر الـ ـث ــورة» الـ ــذي ت ــأس ــس ف ــي ال ـعــام
 ،2015وقوات «الشهيد أحمد العبدو» .ووفق
مصادر في املعارضة السورية ،كــان معبر
التنف الحدودي مع العراق األهم بالنسبة
إلــى إي ــران ،إذ كــانــت تــدخــل األسـلـحــة عبره

إلــى سورية قبل أن يسيطر عليه «داعــش»
ف ــي  .2015ووص ـ ــف ال ـق ـي ــادي ف ــي فـصــائــل
املعارضة السورية النقيب عبد السالم عبد
الرزاق قاعدة التنف بـ«الحصينة» ،مضيفًا:
ه ــي قــري ـبــة م ــن م ـنــاطــق ان ـت ـش ــار «داع ـ ــش»
ويـمـكـنـهــا ال ـتــدخــل ف ــي أي وق ــت وبـســرعــة.
ولفت ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إلى
أنها «تقع في منتصف الطريق الذي عملت
إي ــران عـلــى إنـشــائــه ،واملـمـتــد مــن أراضـيـهــا
إل ـ ــى سـ ــواحـ ــل املـ ـت ــوس ــط مـ ـ ـ ــرورًا ب ــال ـع ــراق
وســوريــة» .واعتبر أن الهجوم على التنف
من قبل اإليراني محاولة «لحفظ ماء الوجه
ّ
يسمونه محور
ال أكـثــر ،مــن منطلق أن مــا
املقاومة يــرد على االسـتـهــداف اإلسرائيلي
واألم ـي ــرك ــي» ،مـضـيـفــا :أخ ـلــى األمـيــركـيــون
القاعدة قبيل الهجوم ،ما يؤكد علمهم به.
وقال الباحث السياسي في مركز «عمران»
لـ ـل ــدراس ــات ن ـ ــوار ش ـع ـب ــان ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«العربي الجديد» :نقلت لنا مصادر محلية
حصول انفجارات داخــل القاعدة .وأضــاف:
تـصــريـحــات امل ـســؤولــن األم ـيــرك ـيــن أك ــدت
ح ــدوث انـفـجــار ،ولــم يستطع قـيــاديــون في
فصيل مغاوير الثورة دخــول القاعدة بعد
االنفجار ،ورفضوا التعليق على ما حدث،
ما يؤكد أن االنفجار ليس عاديًاّ .
وبي أنه
«فــي داخــل القاعدة منظومة دفاعية قــادرة
ع ـلــى ص ــد الـ ـص ــواري ــخ ،ل ــذا م ــن امل ــرج ــح أن
الهجوم تم عبر «درونات» (طائرات مسيرة)
صغيرة محملة بشحنة متفجرات» .وحول
طبيعة الــرد األميركي على الهجومّ ،
رجــح
شـعـبــان أن ــه «ل ــن يـتـجــاوز ال ــرد ال ــذي قامت
بــه إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن فــي فـبــرايــر/
شباط املاضي على الهجمات الصاروخية
ضـ ــد قـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،حـيــث
استهدفت القوات األميركية مواقع لفصائل
موالية إليران شرق سورية قرب الحدود مع
ال ـع ــراق» .وتــابــع :اإلدارة األمـيــركـيــة تعتمد
سياسة االستهداف املوجع واللحظي ،أي
استهداف مــواقــع معينة للجانب اإليــرانــي
ف ــي س ــوري ــة ول ـيــس ك ــل وج ـ ــوده .الـتـعــاطــي
األم ـي ــرك ــي م ــع امل ـلــف اإلي ــران ــي ف ــي ســوريــة
ي ـق ــوم ع ـلــى الـ ــرد ف ـقــط ف ــي ح ــال ــة اسـتـهــدف
اإليرانيون نقاطًا أو قواعد أميركية .وأشار
إلـ ــى أن واش ـن ـط ــن «غ ـي ــر مـعـنـيــة بــالـتـمــدد
الثقافي اإليراني في سورية» ،موضحًا أن
واشنطن تستهدف مصدر الخطر العسكري
اإليــرانــي على وجــودهــا فــي ســوريــة وليس
كل املنظومة العسكرية واألمنية.

«لن يكون هناك أي تطبيع عربي مع األسد،
بعكس ما يوهم به أنصاره بشعور أخرق
بــاالنـتـصــار ،هــو التجسيد األكـمــل للفشل،
واالن ـت ـح ــار ال ــذات ــي ،الـ ــذي ذه ـبــت ضحيته
الدولة واملجتمع» .وأوضــح أن ما أثار مثل
هذا االعتقاد هو لقاء بعض وزراء خارجية
الـ ــدول الـعــربـيــة مــع وزي ــر خــارجـيــة النظام
فـيـصــل امل ـق ــداد ،ون ـجــاح األردن فــي ان ـتــزاع
اسـتـثـنــاء فـتــح املـعــابــر مــع س ــوري ــة ،وكــذلــك
عــدم اع ـتــراض واشـنـطــن على مـشــروع خط
الغاز العربي املنطلق من مصر إلى سورية
ولبنان.
وأض ـ ــاف غ ـل ـيــون« :لـكـنـنــي أع ـت ـقــد أن هــذه
اآلمال مبنية على أوهام عديدة .األول وهم
أن تقبل ال ــدول الـكـبــرى ،بما فيها روسـيــا،
إعادة تأهيل النظام والتطبيع معه من دون
تسوية سياسية حسب قــرار مجلس األمن
 ،2254وذلك ببساطة ألنه ال يمكن من دون
هذه التسوية السياسية ،وما تتضمنه من

تغيير في قواعد ممارسة السلطة ،حل أي
مسألة من املسائل العديدة واملعقدة التي
ول ــدت ـه ــا الـ ـح ــرب ال ـع ــدم ـي ــة ،وفـ ــي مـقــدمـهــا
مسألة بناء الــدولــة املفككة ذاتـهــا» .وتابع:
«أم ــا الـسـبــب ال ـثــانــي ال ــذي يـجـعــل م ــن هــذا
االعتقاد وهمًا ،فهو أن النظام نفسه لم يعد
نـظــامــا وإن ـمــا ق ــوى مـتـنــازعــة ومـتـنــاقـضــة،
وه ــذا مــا ت ـبــرزه سـيــاســة ســرقــة اآلالف من
الصناعيني ورجــال األعـمــال ،حتى املوالني
للنظام ،وهجرة عشرات األلــوف منهم إلى
خـ ــارج س ــوري ــة .وثــال ـثــا ألن األسـ ــد يخطئ
عندما يعتقد أنه ال غنى للغرب عنه بوصفه
املحارب الصليبي ضد اإلرهــاب اإلسالمي،
وأنـ ــه يـسـتـطـيــع بـسـبــب ذل ــك أن يــرفــض أي
ت ـســويــة أو ت ـن ــازل ع ــن س ـل ـطــاتــه ،وأن على
الغرب أن يعترف بخدماته ويعيد تأهيله
كـمــا هــو مــن دون شـ ــروط .وه ــذا مــا تـعــززه
لــديــه أيـضــا طـهــران الـتــي تستخدم مخاطر
تـفــاقــم الـكــارثــة الـســوريــة كــورقــة ضـغــط في

مفاوضاتها على امللف النووي في فيينا».
وبــدأت بعض الــدول العربية بالتطبيع مع
نـظــام األس ــد بشكل أكـثــر فاعلية فــي الـعــام
ّ
 ،2018ب ـعــد أن مــك ـنــت روس ـي ــا ال ـن ـظــام من
السيطرة على غوطتي دمشق وعلى ريف
حمص الشمالي ،إذ بــدأت بعض الــزيــارات
العلنية للنظام ،كزيارة الرئيس السوداني
امل ـخ ـلــوع عـمــر الـبـشـيــر إل ــى دم ـشــق ولـقــائــه
األس ـ ــد ،ول ـق ــاء رئ ـيــس امل ـخ ــاب ــرات املـصــريــة
العامة عباس كامل مع رئيس مكتب األمن
القومي في النظام السوري علي مملوك في
القاهرة ،وإعادة اإلمارات فتح سفارتها في
دمشق ،وإعالن البحرين استئناف سفارتها
العمل فــي دمـشــق ،وغـيــرهــا مــن التحركات
العربية باتجاه التطبيع مع النظام ،والتي
كان من بينها بعض الدعوات لعودة النظام
السوري إلى الجامعة العربية.
وحول العالقة بني عودة النظام إلى الجامعة
وتطبيع بعض األنـظـمــة العربية مـعــه ،أكد

كـبـيــر امل ـف ــاوض ــن ف ــي هـيـئــة ال ـت ـف ــاوض عن
املعارضة املحامي محمد صبرا ،في حديث
م ــع «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ال ـع ــاق ــات بني
الـ ـ ــدول ت ــدخ ــل ف ــي إط ـ ــار امل ـف ـه ــوم ال ـس ـيــادي
لكل دول ــة ،وبــالـتــالــي ال راب ــط بــن استعادة
ب ـعــض ال ـ ــدول عــاقــات ـهــا م ــع ال ـن ـظ ــام ،وبــن
موضوع تعليق عضوية النظام في الجامعة
العربية .وأوضــح أن قــرار التعليق لم يمنع
ً
أصـ ــا ح ـفــاظ ب ـعــض ال ـ ــدول ع ـلــى عــاقــاتـهــا
الــدبـلــومــاسـيــة م ــع ال ـن ـظــام ،كـمــا ه ــو الـحــال
بالنسبة للعراق ولبنان والـجــزائــر وعمان،
والتي بقيت عالقاتها مع النظام قائمة.
وعن عــودة النظام لشغل مقعد سورية في
الـجــامـعــة ،بـ ّـن صـبــرا أن هــذا األم ــر يحتاج
إل ــى ق ــرار تــوافـقــي عــربــي ألن ــه مــن ال ـقــرارات
السياسية املوضوعية ،موضحًا أنــه طبقًا
ل ـقــواعــد الـتـصــويــت ف ــي الـجــامـعــة الـعــربـيــة
فإن هذا القرار يحتاج ملوافقة جميع الدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،أو ع ـل ــى األق ـ ــل عـ ــدم اع ـتــراض ـهــا
عـلـيــه .وح ــذر ص ـبــرا مــن الــربــط بــن نضال
الـســوريــن ضــد نـظــام مـجــرم ارتـكــب جرائم
ضد اإلنسانية وبني استعادة بعض الدول
ل ـعــاقــات ـهــا م ــع ال ـن ـظ ــام ،مـبـيـنــا أن ال ـث ــورة
السورية عندما اندلعت كان النظام يرتبط
بعالقات دبلوماسية مع أغلب دول العالم،
ولم يمنع ذلك السوريني من القيام بثورتهم
ض ــد هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـب ـن ــاء دول ــة
املواطنة ،دولة كل السوريني.
واتـفــق املحلل السياسي غــازي دحـمــان مع
فكرة أن التحركات العربية تجاه نظام األسد
هي تطبيق للمقاربة التي تقول إن انتزاع
سورية من الفلك اإليراني يتطلب خطوات
ت ـق ــارب ـي ــة م ـع ـه ــا ،وات ـ ـبـ ــاع اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
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م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي تـ ــم ات ـب ــاع ـه ــا فــي
الـسـنــوات الـســابـقــة ،والـتــي لــم تــأت بنتائج
إيجابية ،على صعيد فك العالقة بني نظام
األســد وإيــران .وقــال دحمان ،في حديث مع
«العربي الجديد»« :يبدو أن األردن استطاع
إقناع اإلدارة األميركية بهذه املقاربة ،التي
تــرغــب ب ــوج ــود ت ــوازن ــات ق ــوى ج ــدي ــدة في
املنطقة ،ووجود طرف عربي منافس إليران،
ألن م ــن ش ــأن ذل ــك امل ـســاعــدة ف ــي تخفيض
الــوجــود األمـيــركــي فــي املـنـطـقــة ،وم ــن جهة
أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـش ـك ـي ــل غ ـ ـ ــاف يـ ــؤمـ ــن ال ـح ـم ــاي ــة
إلسرائيل ،ويدفعها إلى عقلنة سياساتها
تجاه إيران ،بدل التفكير بالتصعيد معها،
وما قد يرتبه ذلك من تداعيات ّسيكون لها
تأثيرات خطيرة على منطقة هشة ومنهكة
بفعل ال ـصــراعــات الــدمــويــة الـتــي دارت في
جغرافيتها في العقد األخير».
وأوضـ ــح دح ـمــان أن ه ــذه الـتـحــركــات التي
يـ ـق ــوده ــا األردن ،ال ت ـ ـ ــزال ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة
تـتـخــذ عـنــاويــن اقـتـصــاديــة وأم ـن ـيــة ،بحكم
الضرورة ،وحاجة األردن ولبنان للخدمات
التي يوفرها االنـفـتــاح الجزئي على نظام
األس ـ ـ ــد ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـح ــاول ــة ال ـن ـظــام
تطوير العالقة إلى الجانب السياسي ،من
خــال االتـصــال الــذي أجــراه األســد مع امللك
األردنــي عبدالله الثاني ،وكذلك املحادثات
التي أجراها وزير خارجية النظام مع وزراء
خــارجـيــة ع ــرب فــي ن ـيــويــورك ،عـلــى هامش
اجتماعات الدورة العادية لألمم املتحدة.
وال يتوقع دحمان أن تشهد هذه العالقات
ن ـقــات سـيــاسـيــة مـعـيـنــة ألس ـب ــاب عــديــدة،
مـنـهــا االف ـت ـقــار إل ــى امل ـب ــرر املـنـطـقــي ،إذ إن
األط ـ ـ ـ ــراف امل ـت ـح ـم ـســة لـ ـع ــودة ال ـع ــاق ــة مــع
الـ ـنـ ـظ ــام ال ت ـ ـ ــزال ت ـت ـل ـط ــى خـ ـل ــف ع ـن ــاوي ــن
إن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ــن نـ ـ ـ ــوع م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـش ـع ــب
السوري وتخفيف تداعيات الحصار عنه،
وه ــذه األم ــور يمكن معالجتها ضمن أطر
ومستويات تقنية وفنية دون الحاجة إلى
ات ـص ــاالت سـيــاسـيــة .كـمــا أن تـلــك األط ــراف
تنتظر وضوح الصورة في واشنطن ،التي
تشهد تجاذبات بني أقلية ،في الكونغرس
والبيت األبيض ،ترغب في إبداء مرونة في
ما يخص العقوبات ضد النظام السوري،
وأكثرية رافضة لذلك ،وبالتالي فإن غالبية
األط ـ ـ ــراف ال ـعــرب ـيــة ل ــن ت ـق ــدم ع ـلــى تــوسـيــع
تحركها تجاه النظام إلى حني معرفة حدود
املرونة األميركية بهذا الخصوص .وتابع
دحمان« :انطالقًا من ذلك ،من غير ّ
املقدر أن
تفضي هــذه التحركات لعودة نظام األسد
إلــى الجامعة العربية فــي هــذه املــرحـلــة ،إذ
ما زالــت أطــراف وازنــة في املعادلة العربية
تــرفــض ه ــذا ال ـطــرح ،خـصــوصــا السعودية
وقطر ،اللتني تعتبران من أكبر املساهمني
فــي ميزانية الجامعة» .وق ــال« :مــن املرجح
بقاء عالقات الدول العربية مع نظام األسد
ّ
محددة ،يصعب القفز عنها إلى
ضمن أطر
عالقات سياسية طبيعية في هذه املرحلة.
كما أن عــودة النظام إلى الجامعة العربية
ليست محتملة فــي األف ــق املـنـظــور ،نتيجة
استمرار معارضة دول عربية مؤثرة».
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رفع الحصانات يُنعش تحقيقات الفساد

العراق :نواب يهاجرون خشية المالحقة
تعيد نتائج االنتخابات
التشريعية التي أجريت
في العراق أخيرًا ،فتح
ملف مكافحة الفساد،
بعد سقوط الحصانة
عن عدد كبير من النواب
الخاسرين ،والذين تشير
معلومات إلى مغادرة
عدد منهم البالد
بغداد ـ براء الشمري

ّ
ترتب على حــل البرملان العراقي
ل ـن ـف ـس ــه فـ ــي الـ ـس ــاب ــع مـ ــن شـهــر
أكـتــوبــر /تشرين األول الحالي،
رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة الـ ـت ــي كـفـلـهــا
الدستور عن املئات من النواب الذين أظهرت
نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة التي
أج ــري ــت ف ــي  10أك ـتــوبــر ،خ ـس ــارة أك ـثــر من
 70فــي املــائــة منهم ملقاعدهم ،مــا يعني أن
الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املـكـلـفــة بـمــاحـقــة ملفات
الـفـســاد مــن ِقـبــل حكومة تصريف األعـمــال
ب ــرئ ــاس ــة م ـص ـط ـف ــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،س ـي ـكــون
بــإم ـكــان ـهــا الـتـحـقـيــق م ــع أي ن ــائ ــب مـنـهــم.
وكــان الحديث الحكومي قبل االنتخابات،
يتذرع في تسبب الحصانة املمنوحة لكثير
مــن هــؤالء الـنــواب ،بتعذر التحقيق معهم.
ويمنح الدستور العراقي حصانة برملانية
ألعـضــاء مجلس الـنــواب تستمر طيلة مدة
الدورة البرملانية ،البالغة أربع سنوات ،وال
يحق للقضاء وفقًا لهذه الحصانة مالحقة
النواب خالل هذه الفترة باستثناء الجرائم
املرتبطة بالجرم املشهود.
وتـ ـح ــدث مـ ـس ــؤول ــون ف ــي بـ ـغ ــداد ف ــي أك ـثــر
مــن مناسبة ،عــن وج ــود أكـثــر مــن  40نائبًا
وردت أس ـمــاؤهــم ف ــي قـضــايــا ف ـســاد مــالــي
بعد التحقيق مــع مسؤولني تـ ّـم اعتقالهم،
أبرزهم مدير التقاعد العام أحمد الساعدي،
ومدير شركة «كي كارد» (للبطاقة الذكية)،
بهاء املعموري ،ورئيس حزب الحل ،رئيس
ج ـم ـع ـيــة ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر األس ـ ـبـ ــق ،ج ـمــال
ال ـك ــرب ــول ــي .وك ـش ــف مـ ـس ــؤول ح ـكــومــي في
بـ ـغ ــداد ،ط ـلــب ع ــدم ذك ــر اس ـم ــه ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،عن وجــود ملفات قضائية بحق
ما ال يقل عن  12نائبًا في البرملان املنحل،

بـيـنـهــا اع ـت ــراف ــات ملـعـتـقـلــن حــال ـيــن بتهم
فساد ،قالوا إنهم قدموا لنواب مبالغ مالية
ل ـقــاء تـسـهـيــل أع ـم ــال اس ـت ـث ـمــاريــة ،وأخ ــرى
إلي ـق ــاف إجـ ـ ــراءات قــانــونـيــة تـجــاهـهــم .كما
يـ ـت ــورط ن ــائ ــب ب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــدر ،ب ــاب ـت ــزاز
مـســؤول لقاء عــدم إث ــارة ملفات متعلقة به
تـنـطــوي عـلــى جــرائــم إضـ ــرار بــاملــال ال ـعــام،
م ــؤك ـدًا أن ــه م ــن امل ـتــوقــع أن تـبــاشــر اللجنة
الـخــاصــة بمتابعة ملفات الـفـســاد برئاسة
الجنرال أحمد أبو رغيف ،إجراءات استقدام
وقـ ـب ــض ب ـح ــق ع ـ ــدد م ـن ـهــم ق ــري ـب ــا .وأش ـ ــار
املسؤول إلى أن زوال الحصانة عن أعضاء
الـ ـب ــرمل ــان امل ـن ـح ــل ،س ـي ـس ـهــل إث ـ ـ ــارة مـلـفــات
بـعــض ال ـن ــواب الـســابـقــن ،س ــواء أك ــان ذلــك
فــي هـيـئــة ال ـن ــزاه ــة ،أم ف ــي لـجـنــة التحقيق
بقضايا الفساد ،مبينًا أن متابعة هذا امللف
سـتـتــم بــالـتـنـسـيــق م ــع الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة
ال ـتــي سـتـكــون لـهــا الـكـلـمــة الـفـصــل فــي ذلــك
باالعتماد على األدلة املتوفرة.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر أخ ـ ــرى ،أن بـعــض ال ـنــواب
املثارة حولهم تهم وقضايا فساد ،غــادروا
العراق بعد اإلعــان عن نتائج االنتخابات
والـ ـت ــأك ــد مـ ــن ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أس ـم ــائ ـه ــم بــن
ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن .وت ـ ـحـ ــدث م ـ ـصـ ــدر لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،عــن أن بعضهم غ ــادر عبر مطار
بـغــداد إلــى وجـهــات مختلفة ،بينها لبنان
واألردن وايران وتركيا ،ودول أوروبية ،من
دون إيقافه من قبل السلطات.
وتعليقًا على ذلــك ،أوضــح املرشح املستقل
ال ـفــائــز بـعـضــويــة ال ـب ــرمل ــان ال ـجــديــد بــاســم
خـ ـش ــان ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ان ـت ـهــاء
ح ـصــانــة الـ ـن ــواب ب ـعــد ح ــل ال ـب ــرمل ــان ف ــي 7
أكـ ـت ــوب ــر ،م ـن ــح الـ ـقـ ـض ــاء ف ــرص ــة مل ـحــاك ـمــة
أعـ ـض ــاء ال ـب ــرمل ــان امل ـن ـح ــل ،وح ــال ـي ــا تــوجــد
مخاوف من احتمال هروب بعض املتهمني
إل ــى خـ ــارج الـ ـب ــاد .وب ـش ــأن اح ـت ـمــال دف ــاع
األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـ ـق ـ ــوى امل ـت ـن ـف ــذة عـ ــن الـ ـن ــواب
السابقني املتهمني بالفساد ،تساءل خشان:
«نحن بانتظار موقف األحزاب من ذلك ،فهل
ستتمسك بهم؟».
ب ــدوره ،أكــد عضو الـبــرملــان السابق عدنان
الـ ــدن ـ ـبـ ــوس ،أن «أش ـ ـخـ ــاصـ ــا ع ـل ـي ـه ــم لـغــط
وق ـض ــاي ــا فـ ـس ــاد يـ ـ ـغ ـ ــادرون الـ ـب ــاد حــالـيــا
ل ــأس ــف» ،مــوضـحــا ف ــي حــديــث لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ال ـق ـضــاء وحـ ــده يـمـكـنــه منع
املتهمني من السفر .ولفت الدنبوس إلى أن
«الحصانة رفعت عن النواب السابقني ،وهم
اآلن يخضعون للقوانني النافذة ،وأصبحت
أي قضية يمكن أن تقدم للمحاكم من أجل
حـسـمـهــا» ،مـعـتـبـرًا أن الـ ــرأي ال ـعــام «يمكن
ً
أن يكون عــامــا ضاغطًا ومـســاعـدًا التخاذ

إسرائيل تعزّز صادرات الغاز لمصر
لندن ـ العربي الجديد

يسعى االحتالل اإلسرائيلي إلى زيــادة صادراته
م ــن ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،خ ــال الـفـتــرة
املقبلة ،إذ يدرس بناء خط أنابيب بري جديد إلى
األراض ــي املصرية في أعقاب تقليص اإلم ــدادات العاملية في
اآلونة األخيرة ،بحسب ما قالت وزارة الطاقة اإلسرائيلية.
وق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي ص ـنــاعــة ال ـن ـفــط قــري ـبــة م ــن امل ـنــاق ـشــات
ل ــ«روي ـتــرز» إن خــط األنــاب ـيــب ،ال ــذي سـيــربــط شبكتي الـغــاز
الـطـبـيـعــي اإلســرائـيـلـيــة وامل ـصــريــة عـبــر ش ـمــال شـبــه جــزيــرة
سيناء ،تقدر تكلفته بنحو  200مليون دوالر ،ويمكن تشغيله
في غضون  24شهرا .وسيؤدي إنشاء خط أنابيب بري جديد
ـان تـحــت الـبـحــر إلــى
إل ــى جــانــب خـطــط لـبـنــاء خــط أنــابـيــب ث ـ ٍ
مصر ،في غضون بضع سنوات ،إلى تعزيز مكانة إسرائيل
مركزًا رئيسيًا للطاقة في شرق البحر املتوسط.
ً
ً
رئيسيا للغاز الطبيعي بالنسبة
مصدرا
وأصبحت إسرائيل
ملصر في يناير /كانون الثاني  ،2020بعد أن بدأت اإلنتاج من
حقلي الغاز البحريني تمار وليفياثان .ويجرى توفير حوالي

قيمة سامسونغ
تقفز إلى
 74.6مليار دوالر

أظهرت النتائج خسارة أكثر من  %70من النواب لمقاعدهم ()Getty

توجد ملفات
قضائية بحق ما ال يقل
عن  12نائبًا سابقًا
اإلجـ ــراءات القانونية بحقهم» ،ومبينًا أن
املحاصصة «تسببت بالتغطية على كثير
من امللفات التي تخص النواب واملسؤولني
السابقني».
وي ـقــدر م ـســؤولــون قيمة األمـ ــوال امل ـهــدورة
ب ـس ـبــب ال ـف ـس ــاد م ـنــذ االحـ ـت ــال األم ـيــركــي
للعراق عــام  2003بمئات املـلـيــارات ،بينها
أكثر من  300مليار دوالر مهربة إلى خارج
ال ـب ــاد .وس ـبــق أن أصـ ــدرت هـيـئــة الـنــزاهــة
ال ـع ـش ــرات م ــن أوام ـ ــر ال ـق ـبــض واالس ـت ـق ــدام
بحق مسؤولني ونواب سابقني ومحافظني

وم ــدي ــري ــن ع ــام ــن ،ب ـت ـهــم ت ـت ـع ـلــق ب ـســرقــة
أم ــوال الــدولــة .كما اعتقلت لجنة التحقيق
بـقـضــايــا ال ـف ـســاد وال ـج ــرائ ــم ال ـك ـبــرى الـتــي
شـكـلـهــا ال ـكــاظ ـمــي ،م ـســؤولــن وسـيــاسـيــن
بتهم فساد ،بعضهم صــدرت بحقه أحكام
قضائية.
ّ
وكــان الكاظمي ،قد شكل نهاية أغسطس/
آب  ،2020لجنة عليا ،بصالحيات واسعة،
برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف ،تتولى فتح
مـلـفــات الـفـســاد والتحقيق مــع املـســؤولــن.
ووض ــع قــوة خــاصــة تتبع لجهاز مكافحة
اإلرهاب تحت إمرة اللجنة ،التي نجحت في
اعـتـقــال ع ــدد مــن املـســؤولــن والسياسيني.
وفي إبريل /نيسان املاضي ،أكد مسؤولون
عـ ــراق ـ ـيـ ــون أن ت ـح ـق ـي ـق ــات أج ــرتـ ـه ــا لـجـنــة
مكافحة الفساد الحكومية ،أظهرت تورط
عــدد مــن نــواب الـبــرملــان املنحل ومسؤولني
سابقني في صفقات فساد ضخمة ،مرجحة
حينها أن توجه اللجنة طلبًا إلــى البرملان

ً
سنويا من الغاز عبر خط أنابيب تحت
 5مليارات متر مكعب
البحر يربط بني إسرائيل وشبه جزيرة سيناء املصرية.
وقــالــت وزارة الـطــاقــة اإلســرائـيـلـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن «إســرائـيــل
ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون املحتمل في إمدادات
الغاز الطبيعي .أحد الخيارات قيد الدراسة ،عقب طلب مصر
مزيدًا من إمدادات الغاز الطبيعي ،هو إنشاء خط أنابيب للغاز
ً
الـبــري» .وأضــافــت أن خــط األنــابـيــب سيكون مملوكا لشركة
التوزيع الوطنية اإلسرائيلية لخطوط الغاز الطبيعي ،وأنه
اتخذ مساره في طريقه للحصول على موافقات من السلطات
املحلية .وارتفعت أسعار الغاز في أوروبــا وآسيا بشدة هذا
العام ،بسبب نقص اإلمدادات والنشاط االقتصادي القوي في
جميع أنحاء العالم .وقالت املصادر إن خط األنابيب الجديد
سيسمح بزيادة اإلم ــدادات إلــى مصر بما يتراوح بني ثالثة
ً
سنويا ،وسيزود شبكة
وخمسة مليارات متر مكعب ًإضافية
الكهرباء بمصر ،ويــذهــب أيــضــا نحو زي ــادة ص ــادرات الغاز
الطبيعي املسال من مصر إلى أوروبــا وآسيا .وقــال الرئيس
التنفيذي لشركة «ديـلـيــك» اإلسرائيلية ،يــوســي أبــو« :ليس
هناك شك في أن مصر لديها كل الصفات والشروط لتصبح

ً
مركزا لتلقي كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص
واملناطق املحيطة بها ،ولتكون نقطة محورية لتجارة الغاز
على الصعيدين اإلقليمي والعاملي».
لكن ق ــدرة إســرائـيــل على زي ــادة ص ــادرات الـغــاز تعتمد على
إمكانات الشركات في توسيع اإلنتاج .ومن املتوقع أن تزيد
قدرة التصدير اإلسرائيلية ،بسبب إزالة االختناق في البنية
التحتية الـحــالـيــة ،وتــوسـيــع حـقــل لـيـفـيــاثــان الـعـمــاق الــذي
تديره شركة شيفرون ،وتمتلك ديليك حصة  %45منه.
وقــالــت املـصــادر إن خــط األنابيب الـبــري لــن يؤثر على خطة
ـان تحت سطح البحر
إســرائـيــل ومصر لبناء خــط أنابيب ثـ ٍ
لتزويد محطات الغاز الطبيعي املسال املصرية ،حيث يمكن
إعادة تصدير الوقود إلى أوروبا وآسيا.
يذكر أن بيانات حكومية في مصر ،رصــدت ارتـفــاع اإلنتاج
املصري من الغاز الطبيعي ،حيث وصــل اإلنتاج املحلى من
الـغــاز الطبيعي إلــى نحو  4ماليني و 392ألــف طــن فــي شهر
إبريل /نيسان املاضي ،فيما كانت قيمة اإلنتاج قد بلغت 3
ماليني و 319ألف طن في شهر إبريل لعام  ،2020بزيادة بلغت
نحو مليون و 73ألف طن.

من أجل رفع الحصانة عن عدد غير محدد
من النواب للتحقيق معهم ،اال أن طلب رفع
الحصانة لم تتم تلبيته.
وق ـ ــال امل ـف ـت ــش ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق فـ ــي وزارة
الداخلية ،جمال األسدي ،أخيرًا ،إن عمل هذه
اللجنة محدد بالنظر والتحقيق في األوامر
أو الشكاوى التي يحيلها الكاظمي إليها،
أو املحالة مــن قبل هيئة الـنــزاهــة تحديدا،
م ـق ــدرًا ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ع ــدد مـلـفــات
الفساد املعروضة حاليًا أمــام هذه اللجنة،
ب ـم ــا ب ــن  30و 50م ـل ـف ــا .وأش ـ ـ ــار األس ـ ــدي،
فــي الـسـيــاق ،إلــى وج ــود تـعــاون وطـيــد بني
لجنة مكافحة الفساد وهيئة الـنــزاهــة ،من
أجــل حسم ملفات الفساد الكبيرة املتعلقة
بأصحاب الدرجات الخاصة ،والشخصيات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـلــب
موافقة رئيس ال ــوزراء ،أو موافقة األجهزة
االستخبارية واألمنية والرقابية من أجل
عرضها للتحقيق.

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوزت ق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة
ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة س ـ ــام ـ ـس ـ ــون ـ ــغ
لـ ـ ــإل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــات 70
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ف ـ ــي ه ــذا
ال ـع ــام لـتــأتــي ف ــي املــركــز
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــس ع ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا.
ووف ـ ـق ـ ــا لـ ـق ــائـ ـم ــة أع ـل ــى
 100ع ـ ــام ـ ــة تـ ـج ــاري ــة
ع ــامل ـي ــة ق ـي ـم ــة ،نـشــرتـهــا
شـ ــركـ ــة «إن ـ ـت ـ ــر بـ ــرانـ ــد»
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ال ـعــامل ـيــة
لـ ـلـ ـع ــام ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ف ـ ــي ي ـ ــوم  20أكـ ـت ــوب ــر/
تـ ـش ــري ــن األول ،ب ـل ـغــت
قيمة شــركــة سامسونغ
ل ــإلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات 74.6
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ف ـ ــي ه ــذا
ال ـع ــام لـتـحــافــظ الـشــركــة
ع ـلــى امل ــرت ـب ــة الـخــامـســة
ع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ـن ـ ــذ الـ ـ ـع ـ ــام
املــاضــي .وارتفعت قيمة
ال ـش ــرك ــة ف ــي هـ ــذا ال ـعــام
بـنـسـبــة  %20بــاملـقــارنــة
م ــع  62.3م ـل ـي ــار دوالر
م ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــذا أع ـل ــى
معدل نمو لها منذ عام
 .2013ويعد معدل النمو
ل ـل ـشــركــة أعـ ـل ــى ب ـم ـقــدار
ضـ ـعـ ـف ــن م ـ ــن م ـت ــوس ــط
معدل النمو ألعلى 100
ع ــام ــة ت ـج ــاري ــة عــاملـيــة
قيمة ،والذي بلغ .%10
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لقطات

الكويت مزود نفط آمن لألسواق العالمية
قال وزیر النفط الكويتي محمد الفارس ،أمس الخمیس،
إن بالده كانت وما زالت مزودا آمنا وموضع ثقة لتزوید
األسواق العالمیة بالنفط ،وقادرة على زیادة إنتاجها
بما یتماشى مع اتفاق «أوبك  .»+جاء ذلك في تصریح
صحافي للوزیر نقلت تفاصيله وكالة أنباء الكويت (كونا)،
قبیل ترؤسه وفدا كویتیا للمشاركة في منتدى المبادرة
السعودیة الخضراء والذي عقد ،أول من أمس ،في
العاصمة الریاض .وذكر الفارس أن الكویت كسبت ثقة
األسواق النفطیة من خالل عملها داخل «أوبك» وضمن
تحالف «أوبك  ،»+إذ حققت التزامها تجاه مستویات
اإلنتاج المطلوبة خالل السنوات السابقة .ووفق الوزير،
خففت الكويت من قيود خفض اإلنتاج ضمن اتفاقية
تحالف «أوبك ،»+حسب حاجة السوق النفطیة.

قطر ترغب بزيادة االستثمارات في مصر
قال سالم بن مبارك آل شافي ،سفير قطر بمصر ،أول من
أمس ،إن بالده ترغب في زيادة االستثمارات في مصر
وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك .جاء ذلك خالل لقائه
وزيرة التجارة والصناعة المصرية ،نيفين جامع ،في
مقر الوزارة بالقاهرة ،وفق ما نقلته سفارة قطر ،عبر
حسابها الموثق بـ«تويتر» .وبحث اللقاء «واقع االستثمار
بين البلدين والعمل على خلق بيئة استثمارية منافسة
وجاذبة للمستثمرين القطريين ،وإزالة المعوقات
والصعوبات التي تحول دون ذلك» ،وفق المصدر ذاته.
وأكد السفير القطري ،أن «مصر تعد شريكًا تجاريًا هامًا
لقطر ( )..ونحن نرغب في زيادة هذه االستثمارات وإزالة
عقبات تحول دون ذلك» .ولدى جهاز قطر لالستثمار
أي
ٍ
في مصر ،استثمارات تقدر بحوالي  3.317مليارات دوالر.

توقيع عقود  114مشروعًا في الصين
قالت السلطات المحلية في مقاطعة جيانغشي
بشرقي الصين ،إن إجمالي  114مشروعًا بقيمة أكثر
من  70مليار يوان (نحو  10.9مليارات دوالر) قد تم
التوقيع عليها ،خالل المؤتمر الدولي للعام 2021
حول صناعة الواقع االفتراضي ،الذي اختتم فعالياته
وعقد المؤتمر بشكل مشترك بين
أول من أمس.
ُ
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة
مقاطعة جيانغشي ،واستمر ليومين .،وقد قررت
شركات بما فيها «آيفاليتيك» و«سينستايم» و«تشاينا
موبايل» االستثمار في المقاطعة بفضل الحدث،
بحسب المنظمين .وشهدت دورات السنوات الثالث
الماضية للمؤتمر توقيع إجمالي  321مشروعًا بقيمة
نحو  194.6مليار يوان.

إسرائيل تستنزف
جيوب المصريين
مصطفى عبد السالم

ما زالت كلمات السفاح نتنياهو
ترن في أذني عندما قال يوم 19
فبراير /شباط  2018عقب إبرام
اتفاقية تصدير الغاز اإلسرائيلي
إلى مصر إن هذا «يوم عيد
إلسرائيل» ،وإن االتفاق لن يعزز
اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب،
لكنه سيعزز أيضًا عالقاتها
اإلقليمية.
وما زلت أتذكر كلماته شديدة
القساوة وقتها حينما قال إن
االتفاقية املبرمة مع مصر ستدخل
مليارات الدوالرات إلى خزينة
الدولة ،وأن هذه األموال ستصرف
الحقا على التعليم والخدمات
الصحية والرفاهية ملصلحة
اإلسرائيليني.
سعادة السفاح معروفة ومبررة،
فدولة االحتالل حصدت  15مليار
دوالر من أموال الدولة املصرية
تمثل قيمة صفقة استيراد مصر
الغاز على مدى  10سنوات ،وزادت
سعادته حينما نجح في زيادة
القيمة إلى  19.5مليار دوالر في
العام  2020عبر االتفاق على
ضخ مزيد من غاز دولة االحتالل
املنهوب إلى األراضي املصرية.
ويبدو أن دولة االحتالل لم تكتف
بالسطو على نحو  20مليار دوالر
من أموال دافعي الضرائب في
مصر ،بل راحت تتفق على ضخ
مزيد من الغاز الذي سرقته من
البحر املتوسط إلى مصر ،حيث
أعلنت وزارة الطاقة اإلسرائيلية،
أمس ،أن إسرائيل تدرس مد خط
أنابيب بري جديد إلى مصر
لزيادة صادراتها من الغاز
الطبيعي ملصر بسرعة ،وأن الخط
سيربط شبكتي الغاز الطبيعي
املصرية واإلسرائيلية عن طريق
شمال شبه جزيرة سيناء.
تزداد سعادة قادة االحتالل،
ومنهم نتنياهو ،عندما يعلمون
أن املليارات التي تتدفق على
الخزانة اإلسرائيلية تتسبب في
زيادة االحتقان االجتماعي وتؤزم
الوضع املعيشي داخل مصر،
حيث تم جمعها بشكل قاس
من جيوب املصريني الخاوية
عبر زيادات مستمرة في أسعار
البنزين والسوالر والغاز وفواتير
الكهرباء واملياه واملواصالت،
وربما يوجه جزءًا من قروض
مصر الخارجية لسداد قيمة
الصفقة ،وأن الغاز اإلسرائيلي
بات يتدفق على مصانع وبيوت
املصريني ،حسب اعتراف وزير
البترول املصري طارق املال يوم
 15أغسطس /آب  ،2018كما أن
استمرار تدفق الغاز اإلسرائيلي
يؤدي إلى تعزيز مكانة دولة
االحتالل لتصبح مركزًا رئيسيًا
للطاقة في شرق البحر املتوسط.
استمرار تدفق الغاز اإلسرائيلي
إلى مصر يطرح كذلك أسئلة،
منها إين إنتاج حقل ظهر
املصري الذي تم وصفه بأنه
أكبر موقع إلنتاج الغاز في
منطقة شرق البحر املتوسط،
وهل صحيح أن مصر حققت
اكتفاء ذاتيًا من الغاز ،كما قال
كبار مسؤوليها ،وإذا كانت
مصر حققت هذا االكتفاء فلماذا
الزيادات القياسية في سعر الغاز
داخل السوق املصري؟

مؤتمر استقرار ليبيا يطالب بفك تجميد الصندوق السيادي
طرابلس ـ العربي الجديد

كشفت تـسـ ّـربـيــات الـبـيــان الـخـتــامـ ّـي ملؤتمر استقرار
ليبيا أمس ،في طرابلس ،بمشاركة أكثر من  30دولة،
ّ ّ
ّ
التجميد عن أمــوال ّ
الصندوق
أن ليبيا تطالب بفك
ّ
الس ّ
يادي خشية تآكلها وخسارتها خالل سنوات.
ّ
وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر م ـس ــؤول ــة م ــن امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة الــل ـي ـبـ ّـيــة
ّ
لالستثمار ،لـ«العربي الجديد» ،أن حكومة الوحدة
ّ
ّ
الوطنية تسعى إلى فتح آفاق جديدة للصندوق عبر
االستثمار داخل البالد وإعادة اإلعمار.
ّ ّ
ـادي الــلـيـبـ ّـي
وت ـق ــع مـعـظــم أصـ ــول ال ـ ّـص ـن ــدوق ال ـ ّـسـ ـي ـ

ّ
السائلة تحت الحظر الـ ّـدولــي منذ نحو  10سنوات،
ّ
استجابة ملطالبة املجلس االنـتـقــالــي فــي عــام 2011
خوفا من استيالء أطراف أخرى عليها.
وكشف ديوان املحاسبة ّأن أرباح ّ
الصندوق ّ
السيادي
ّ
الل ّ
الـ ّـلـيـبـ ّـي« ،املـ ّ
يبية لالستثمار» ،بلغت 1.4
ـؤسـســة
مليار دوالر ،أي ما يعادل نحو  %2فقط من ّإجمالي
رأس املال ،وقد وصفها الديوان بالنسبة املتدنية.
وبـلـغــت أص ــول الـ ّـص ـنــدوق الـسـيــادي نـحــو  70مليار
دوالر فــي نهاية الـعــام املــاضــي .وأش ــار تقرير ديــوان
ّ
ّ
املـحــاسـبــة إل ــى أن قـ ــرار الــتـجـمـيــد ّأدى إل ــى حــرمــان
ّ
ّ
الصندوق من عوائد أصوله السائلة بقيمة  20مليار

ّ
دوالر .وفي املقابل ،شهدت الخطوة جدال بني محللي
االقتصاد ،إذ قال البعض إن الحكومة غير منتخبة،
ّ
ّ
فكيف يسمح لها بــالــتـصـ ّـرف بــاألمــوال حــتــى بدافع
ّ
استثمارها محل ّيا؟ وأكــد آخــرون أنها خطوة مهمة
مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلــى ه ــذه االس ـتـث ـمــارات الضخمة
التي تتكبد خسائر باهظة حاليا.
ّ
وم ــن جــان ـبــه ،ق ــال امل ـحــلــل امل ــال ــي ع ـلــي سـلـيـمــان في
حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :م ــن خ ــال عـّمـلــي في
السيادي خالل سنوات سابقة ،فإنه ّ
ّ
الصندوق ّ
يتكبد
ّ
ّ
خـســائــر مــالــيــة بـسـبــب الــتـجـمـيــد ،فـضــا ع ــن تــأويــل
بعض ّ
الدول بشأن العوائد كما فعلت بلجكيا لبعض
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ّ
الل ّ
االس ـت ـث ـمــارات» .واملـ ّ
يبية لالستثمار هي
ـؤسـســة
اتـحــاد ألكـثــر مــن  550شــركــة استثمارية ،وتتواصل
مـبــاشــرة مــع خـمــس مـ ّ
ـؤسـســات فــرعـ ّـيــة مـكـ ّـونــة بذلك
ّ
محفظتها االسـتـثـمـ ّ
ـاريــة ،وت ـقــدر قيمتها بنحو 70
ّ
ّ
م ـل ـيــار دوالر .وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات االس ـت ـث ـم ـ ّـاري ــة الــتــابـعــة
ّ
ّ
الل ّ
الل ّ
ّ
يبية
يبية لالستثمار هــي الــشــركــة
للمؤسسة
ّ
لالستثمارات الخارجية ( ،)LAFICOومحفظة ليبيا
ّ
االستثمارية
أفريقيا لالستثمار ( ،)LAPواملحفظة
ّ
الن ّ
فطية
طويلة املــدى ( ،)LTPوشــركــة االستثمارات
ّ
يبي لالستثمار ّ
ّ
الد ّ
الل ّ
اخلي
والصندوق
(،)OilInvest
ّ
والتنمية (.)LLIDF
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مال وناس

الموازنة السورية الجديدة :كوارث معيشية وعـجز كبير
كوارث معيشية جديدية
تنتظر السوريين بعد
إعالن النظام عن تفاصيل
الموازنة المقبلة لعام
 ،2022والتي تعاني من
عجز مالي كبير
فؤاد عبد العزيز

تـعـطــي الـ ـق ــراءة األولـ ـي ــة مل ـشــروع
املوازنة العامة للدولة لعام ،2022
التي أعلنت عنها حكومة النظام
ال ـســوري ،أول مــن أم ــس ،انطباعا بــأن هناك
تحسنا ملموسا في أرقامها كافة ،لكن عند
التدقيق بهذه األرقام التضخمية ،وباملقارنة
مـ ــع م ـ ــوازن ـ ــات الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،يــؤكــد
مراقبون أن الوضع االقتصادي في سورية
مقبل على كــوارث حقيقية في العام القادم،
وبـ ــالـ ــذات ع ـلــى امل ـس ـت ــوى امل ـع ـي ـشــي ،وسـعــر
ال ـصــرف مـقــابــل الـ ــدوالر ،وم ــا يــرتـبــط بــه من
غالء في جميع أسعار السلع.
وأعلنت حكومة النظام عن مشروع موازنة
ال ـعــام  ،2022بقيمة  13.325تــريـلـيــون ليرة
سورية ،ما يعادل  4مليارات دوالر ،بزيادة
نـحــو  5تــريـلـيــونــات ل ـيــرة عــن م ــوازن ــة الـعــام
السابق البالغة  8.5تريليونات ليرة.
عجز كبير

وقـ ــال وزيـ ــر مــال ـيــة ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ،كـنــان
يــاغــي ،إن العجز فــي مـشــروع املــوازنــة للعام
ال ـق ــادم ي ـقــدر بـنـحــو  4118مـلـيــار ل ـيــرة ،وإن
حجم الدعم فيها يصل إلى  5530مليار ليرة
سورية.
وأوضــح ياغي أن العجز ستتم تغطيته من
خ ــال اقـ ـت ــراض مـبـلــغ  600م ـل ـيــار ل ـي ــرة عن
طريق سندات خزينة ،باإلضافة إلــى مــوارد
خارجية ،والباقي سيتم تغطيته عن طريق
مصرف سورية املركزي كاعتمادات مأخوذة
من االحتياطي في املصرف.
وأضـ ـ ــاف وزي ـ ــر امل ــال ـي ــة أن ح ـجــم ال ــدع ــم في
م ـش ــروع امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ب ـلــغ  5530مـلـيــار
لـيــرة ســوريــة ،ارتـفــاعــا مــن  3500مليار ليرة
في املوازنة السابقة .وأوضــح أن تلك الكتلة

س ـت ــوزع عـلــى مـجـمــوعــة ب ـن ــود ،أهـمـهــا دعــم
املشتقات النفطية البالغ  2700مليار ليرة،
ودع ــم الــدق ـيــق الـتـمــويـنــي ال ــذي يـبـلــغ 2400
مليار ليرة ،إضافة إلى  300مليار ليرة لدعم
السكر واألرز ،و 50مليار ليرة لصندوق دعم
اإلن ـتــاج الــزراعــي ومثلها لـصـنــدوق املعونة
االجتماعية ،و 30مليار ليرة لصندوق الري
الحديث وصندوق الجفاف.
وق ــال يــاغــي إن االع ـت ـمــادات األول ـيــة ملـشــروع
املــوازنــة البالغة  13325مليار ليرة ،مقسمة
على الشكل التالي 11325 ،مليار ليرة نفقات
جارية ،و 2000مليار ليرة نفقات استثمارية،
الفـتــا إلــى أن تغطية تلك االعـتـمــادات ستتم
عن طريق اإليرادات العامة للدولة والفوائض
املالية.

الـلـيــرة ال ـســوريــة س ــوف تفقد عـلــى األق ــل 30
باملئة من قيمتها خالل العام القادم.
رفع األسعار

وأكثر ما يلفت االنتباه في مشروع موازنة
الـ ـع ــام  ،2022ه ــو م ـب ـلــغ ال ــدع ــم املـخـصــص
لـلـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة ،وال ـبــالــغ  2700مليار
ليرة (نحو  950مليون دوالر وفقا ألسعار
ال ـص ــرف ال ـحــال ـيــة) ،وه ــو أك ـثــر بــألــف مليار
عن موازنة العام املاضي ،الــذي كان يساوي
أيضا نحو  950مليون دوالر لدى إقراره في
مطلع العام الـجــاري ،لكنه فيما بعد أصبح
هذا املبلغ يساوي أقل بكثير ،بعد انخفاض
سعر صرف الليرة.
وحسب املحلل االقتصادي من دمشق ،مروان

أول كارثة

وتعليقا على األرقام السابقة ،أوضح املحلل
االقتصادي من دمشق ،رضــوان حمادي ،أن
أول كــارثــة يتضمنها مـشــروع املــوازنــة لعام
 ،2022هي دفــع سعر صــرف الليرة السورية
ل ـل ـم ــزي ــد مـ ــن االنـ ـخـ ـف ــاض م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــات
الـصـعـبــة ،وه ــو م ــا يجعلنا نـتـنـبــأ ،بحسب
قوله ،بأن الدوالر في العام القادم قد يتجاوز
الـ  5000ليرة سورية.
وبني حمادي في تصريح لـ «العربي الجديد»
أن موازنة العام املاضي كانت  8.5تريليونات
ليرة ،وهي تساوي لدى إقرارها مطلع العام
ال ـ ـجـ ــاري ،ن ـحــو  4م ـل ـي ــارات دوالر ،ث ــم بعد
أق ــل مــن شـهــريــن ،ان ـهــار سـعــر ص ــرف الـلـيــرة
وأصبحت تعادل نحو  2.5مليار دوالر ،الفتا
إلى الدوالر كان يساوي  2200ليرة في مطلع
الـعــام ال ـجــاري ،ثــم ارتـفــع إلــى  4700ليرة في
الـشـهــر الـثــالــث مـنــه ،ليستقر بـعــد منتصف
العام وحتى اليوم ،عند نحو  3500ليرة.
وأك ـ ـ ــد امل ـح ـل ــل ال ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل م ـس ـت ـش ــارا فــي
إحــدى الشركات االستثمارية ،ومــدرســا في
الثانويات التجارية فــي دمشق وريفها ،أن
سبب هــذا االنـهـيــار فــي سعر الـصــرف يعود
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى إل ــى زي ـ ــادة املـ ـع ــروض من
ال ـل ـيــرة ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي تـضـمـنـتـهــا امل ــوازن ــة
العامة للدولة ،باملقارنة مع السنة السابقة،
مــا يشير بحسب رأي ــه ،إل ــى أن زي ــادة مبلغ
نـحــو  5تــريـلـيــونــات ل ـيــرة فــي م ــوازن ــة الـعــام
 ،2022البالغة  13325تريليون ليرة ،دون أن
تكون هذه الزيادة آتية من مصادر خارجية،
ك ــال ـت ـج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار ،ت ــؤك ــد ح ـك ـمــا بــأن

زيادات مرتقبة ألسعار
الوقود واألغذية
والسلع الضرورية

ق ــوي ــدر ،ف ــإن «امل ـتــأمــل ف ــي األرق ـ ــام الـســابـقــة،
يعتقد ب ــأن شيئا لــم يتغير بالنسبة لدعم
املـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ،حـ ـت ــى لـ ــو ان ـخ ـف ـض ــت ال ـل ـي ــرة
السورية إلى نحو  5000مقابل الدوالر ،لكنه
أشــار إلــى أن املتغير األهــم في هــذا األمــر هو
أسعار النفط العاملية ،التي كانت مطلع العام
ال ـجــاري بـحــدود  40دوالرا للبرميل ،بينما
ي ـتــوقــع ل ـهــا أن ت ـصــل إل ــى ن ـحــو  100دوالر
للبرميل خالل العام القادم.
وتستورد سورية شهريا أكثر من  3ماليني
برميل نفط ،تبلغ قيمتها وفقا ألسعار النفط
الـحــالـيــة الـبــالـغــة نـحــو  83دوالرا للبرميل،
نحو  250مليون دوالر شهريا ،أي أن سورية
بحاجة لنفط بقيمة أكثر من  3مليارات دوالر
سـنــويــا ،وه ــو مــا يـقـتــرب مــن كــامــل املــوازنــة
العامة للدولة.
وأوض ــح قــويــدر ل ـ «العربي الجديد» أن ذلك
ي ـع ـنــي أن ال ـن ـظ ــام ي ـح ـضــر لـ ــزيـ ــادة أس ـع ــار
املـحــروقــات فــي الـعــام الـقــادم ،مثلما فعل في
الـعــام ال ـجــاري ،عندما رفــع سعر البنزين 4
م ــرات ،وسـعــر امل ــازوت بنسبة أكـثــر مــن 250
بــامل ـئــة ب ـضــربــة واح ـ ـ ــدة ،ف ــي ي ــول ـي ــو /تـمــوز
املاضي ،من  180ليرة إلى  500ليرة لليتر.

وأش ــار إلــى أن وســائــل إعــام النظام ،أعلنت
م ـن ــذ ع ـ ــدة أشـ ـه ــر ب ـ ــأن هـ ـن ــاك ن ـق ــاش ــا داخ ــل
الحكومة لرفع سعر املــازوت إلى  1000ليرة
لليتر مطلع ال ـعــام ال ـق ــادم ،أي رفـعــه بنسبة
مئة باملئة ،مضيفا بأن ذلك سوف يدفع أكثر
من  200سلعة لالرتفاع الجنوني ،باإلضافة
إلــى رفــع أجــور النقل وغيرها مــن الخدمات
املرتبطة باملحروقات.
ول ـفــت ق ــوي ــدر إل ــى أن مـبــالــغ ال ــدع ــم األخ ــرى
ف ــي م ـش ــروع م ــوازن ــة  ،2022وامل ــوزع ــة على
ال ـخ ـب ــز وال ـس ـك ــر وال ـ ـشـ ــاي وال ـ ـ ــرز والـ ــزراعـ ــة
وال ــري وغـيــرهــا ،والـتــي تـقــدرهــا الحكومة بـ
 2400مـلـيــار ل ـيــرة ،أيـضــا تشير إل ــى تــراجــع
وان ـس ـحــاب الـحـكــومــة مــن الـتــزامــاتـهــا تـجــاه
الشعب الـســوري ،مشيرا إلــى أن هــذه املبالغ
بالكاد تغطي نفقات استيراد القمح ،البالغة
أكـثــر مــن نـصــف مـلـيــار دوالر سـنــويــا ،فيما
تحتاج سورية سنويا إلى استيراد أرز بأكثر
من  100مليون دوالر ومثلها من السكر.
وت ــوق ــع ق ــوي ــدر ف ــي خ ـت ــام حــدي ـثــه أن تعمد
ال ـح ـكــومــة إل ــى س ــد ه ــذا ال ـع ـجــز الـكـبـيــر في
امل ــوازن ــة ،م ــن خ ــال زي ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب ورف ــع
الـ ــدعـ ــم عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـ ـ ــواد ال ـت ـمــوي ـن ـيــة

واملحروقات ،وقد تعمد إلى تحسني الرواتب
واألج ــور املـقــدرة حاليا بنحو  20دوالرا في
الشهر ،بحيث تظل حول هذا املستوى فيما
لــو تعرضت الـلـيــرة الـســوريــة ألي انخفاض
قادم.
ويعاني السوريون من موجات غالء متتالية
ف ــي أس ـع ــار الـسـلــع وال ـخ ــدم ــات وخ ــاص ــة مع
تـ ــواصـ ــل تـ ــدهـ ــور الـ ـلـ ـي ــرة الـ ـس ــوري ــة م ـقــابــل
ال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة .وطـ ــاول ال ـغ ــاء الــوقــود
واألغ ـ ــذي ـ ــة والـ ـسـ ـل ــع ال ـ ـضـ ــروريـ ــة وم ـخ ـتـلــف
الخدمات ،ما فاقم من معيشة املواطنني.
وحذرت وكاالت إغاثة تابعة لألمم املتحدة
في تقرير سابق من أن سورية تواجه أزمة
غذاء غير مسبوقة ،حيث يفتقر أكثر من 9.3
ماليني شخص إلى الغذاء الكافي.
وذك ـ ــرت املـتـحــدثــة بــاســم بــرنــامــج األغــذيــة
ال ـعــاملــي ،إلـيــزابـيــث ب ــاي ــرز ،فــي تصريحات
سابقة أن أسعار السلعة الغذائية ارتفعت
بأكثر من  200باملئة في أقل من عام بسبب
االن ـه ـيــار االق ـت ـص ــادي ف ــي لـبـنــان امل ـج ــاور،
وإج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـع ــزل الـ ـع ــام الـ ـت ــي فــرضـتـهــا
س ــوري ــة الحـ ـت ــواء م ــرض ك ــوف ـي ــد 19-خــال
الفترات املاضية.

فاقم تهاوي سعر صرف الليرة السورية معاناة المواطنين ،إذ ارتفع
الدوالر إلى نحو  3500ليرة في السوق السوداء ،األمر الذي أدى إلى
تــدهــور األوضــــاع المعيشية.
ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه
النظام السوري رفع دعم الخبز
والسلع التموينية تدريجيا خالل
الفترات المقبلة من أجل الحد
من األزمــة المالية الخانقة التي
يمر بها .وانعكس تدهور سعر
الليرة على أسعار السلع الضرورية
والخدمات األساسية التي شهدت
ارتفاعا كبيرا.

السودان يوقع
اتفاقيات عالمية
ومحلية

تمر «الخطوط التونسية» منذ سنوات
بصعوبات مالية وهيكلية كبرى باتت
تهدد وجودها في ظل وضعية
هــشــة ،وفــي هــذا الــســيــاق كشف
المدير العام للخطوط التونسية،
خالد الشلي ،في مقابلة مع «العربي
الجديد» تفاصيل المديونية وخطط
اإلصالح إلنقاذ الشركة

خالد الشلي

الخطوط التونسية تواجه
مديونية بـ 776مليون دوالر
اتفاق على تسريح 1700
موظف وبيع عدد من األصول

■ ومــا هــي تــداعـيــات هــذا الــوضــع الــذي استمر طــوال الفترات
املاضية؟
هذا الوضع زاد في حجم العجز بني مداخيل ضعيفة
ومـصــاريــف مــرتـفـعــة ،تـضــاف إلـيـهــا مـصــاريــف أخــرى
مثل تكاليف الصيانة التي فاقت وحــدهــا  70مليون
دينار ( 25مليون دوالر) .وضع جعلنا نسجل عجزا
يناهز  1200مليون دينار ( 425مليون دوالر) وحجم
ديون ضخما مع إشكاليات كبرى في توفير السيولة.
ورغــم ذلــك تمكنا مــن تجهيز  10طــائــرات واستئجار
طـ ــائـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـي ـص ـبــح ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ـت ــي تــم
استغاللها هــذا املوسم في حــدود  14طائرة ،لنتمكن
بــذلــك مــن اإلي ـف ــاء بـتـعـهــداتـنــا خ ــال املــوســم الـحــالــي،
خاصة فيما يتعلق بعودة الجالية التونسية.

تهاوي الليرة

أخبار

مقابلة

■ بعد موسم ضربت فيه جائحة كورونا قطاع النقل الجوي
فــي ال ـعــالــم ،كـيــف تـقـيـمــون الــوضــع ال ــراه ــن لـشــركــة الـخـطــوط
التونسية؟
األم ــر ال يخفى عـلــى أح ــد ،وتــأث ـيــرات الـجــائـحــة كانت
وخ ـي ـم ــة ع ـل ــى قـ ـط ــاع الـ ـطـ ـي ــران ف ــي ك ــل دول ال ـع ــال ــم،
وتسببت فــي صعوبات كبيرة لكبرى الـشــركــات ،فما
ب ــال ــك بـشــركـتـنــا ال ـت ــي ت ـمــر م ـنــذ س ـن ــوات بـصـعــوبــات
كبرى عمقتها األزمــة الصحية؟ وعند بداية الجائحة
سنة  ،2020كنا بصدد وضــع خطة إنقاذ بعد تراجع
رقــم معامالت الشركة بشكل كبير نتيجة صعوبات
فــي الـنـشــاط ج ــراء ف ـقــدان الـسـيــولــة ،وه ــو مــا أث ــر على
عمليات التزويد بقطع الغيار ،مما جعل جل طائراتنا
عاجزة عن اإلقالع ،وأدى ذلك إلى خفض عدد رحالتنا.
امل ــوس ــم م ـ ّـر بـصـعــوبــة ،وكـ ــان األمـ ــل قــائـمــا لتعويض
الخسائر خالل موسم  2021عبر عودة نشاط الشركة
بقوة ،لكن املشكل تواصل جــراء وضعنا الداخلي في
الشركة وصعوبات الـتــزويــد ،وكــذلــك جــراء التضييق
على السفر دولـيــا .وواجهنا تراجعا حــادا فــي حركة
امل ـســافــريــن خ ــال سـنــة  2020والـ ــذي بـلــغ  70بــاملــائــة
م ـق ــارن ــة ب ـس ـنــة  ،2019ل ــذل ــك ح ــاول ـن ــا ال ـض ـغ ــط عـلــى
املصاريف واالستغناء عن الرحالت غير املجدية.

■ لكن رغم هذا التقدم في األداء ،فإن الصعوبات تظل قائمة،
والشركة ال يمكنها أن تعيش في ظل وضع مالي صعب ورقم
عمالة كبير ونفقات مرتفعة وأسطول متقادم؟
بالفعل ،وهو ما حتم علينا التمسك ببرنامج إصالح
شــامــل سـيـمــس ك ــل ش ــيء ف ــي ال ـش ــرك ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
بــرنــامــج التخفيف مــن األع ـب ــاء عـبــر تـســريــح حــوالــي
 1000مــوظــف فــي مــرحـلــة أول ــى بــاتـفــاق مــع املنظمة

الـشـغـيـلــة وال ـن ـقــابــات ،لـيـصــل الــرقــم الح ـقــا رب ـمــا إلــى
 1700موظف وفــق اتفاق سابق .وفــي إطــار التطهير
املالي كذلك ،ستقوم الشركة بالتفويت (بيع) في عدد
مــن أصــولـهــا غير املـثـمــرة ،ومنها عــدد مــن الـعـقــارات
فــي ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج ،وق ــدر ثـمــن الـتـفــويــت فــي عــدد
منها بحوالي  150مليون ديـنــار ( 53مليون دوالر)
ستجنيها الـشــركــة مــن ع ـقــارات غير مجدية وفــاقــدة
قيمتها الربحية.
■ التحسني الداخلي للطائرات والرفاهية التي تسعون إليها ال
تمنع من التساؤل حول تقادم األسطول؟
خـطـتـنــا ال ـك ـبــرى تـتـمـثــل ف ــي تـغـيـيــر األس ـط ــول بشكل
جــذري يصبح معه معدل أعمار طائراتنا ال يتجاوز
الـ ـ ــ 10سـ ـن ــوات ،وذل ـ ــك ب ــداي ــة م ــن هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،حـيــث
سنعمل على التفريط في عــدد من الطائرات القديمة
وتـعــويـضـهــا بــأخــرى جــديــدة ،لتعزيز األس ـطــول قبل
نهاية السنة الجارية بطائرة جديدة تليها  3طائرات
خالل سنة  ،2022ومع حلول  2023سيتم اقتناء طائرة
رابعة ليصبح العدد اإلجمالي في حدود الـ 15طائرة.
كذلك قررنا توحيد نوعية األسـطــول ،وذلــك في إطار
الـحــوكـمــة وال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـص ــاري ــف ،والـت ـخـلــي عن
الخطوط الخاسرة وعــددهــا  7بــن أوروب ــا وأفريقيا،
مقابل املحافظة فقط على الخطوط الرابحة.
■ تعاني الشركة مــن مديونية كـبــرى ونـقــص السيولة ،مما
عطل برامجها ،وأثــر على نشاطها وأدخلها في خالفات مع
البنوك وخاصة مع املزودين ،فأي إجراءات ستتخذونها للحد
من نسبة املديونية؟
امل ـســالــة لـيـســت ب ـجــديــدة ،وه ــو ح ــال ج ــل املــؤسـســات
العمومية ،فالخطوط التونسية تواجه حجم مديونية
ضخما بلغ  2200مليون ديـنــار ( 776مليون دوالر)،
 1250مليون ديـنــار ( 440مليون دوالر) منها تجاه
دي ـ ــوان ال ـط ـيــران امل ــدن ــي وامل ـ ـطـ ــارات ،وامل ـب ـلــغ املتبقي
يتوزع بني ديــون تجاه الــدولــة ،وأخــرى تجاه البنوك
املحلية واألجنبية .وكلها في شكل قروض ،فضال عن
ديون املزودين ،ولنا حلول في اتجاه التقليص منها،
واإليفاء بتعهداتنا مع الجهات املانحة من خالل رفع
رأس م ــال الـشــركــة عــن طــريــق دخ ــول ديـ ــوان الـطـيــران
املدني واملطارات بجزء من ديونه في رأس املال.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

السوريون يدفعون ثمن تدهور األوضاع االقتصادية (فرانس برس)

معيشة

لبنان

رسائل متشائمة من األسر المغربية للحكومة
كشف بحث المندوبية
السامية للتخطيط أن
 59.8في المائة من األسر
المغربية المستطلعة
آراؤها في الربع الثالث من
العام الجاري ،أكدت على
تدهور مستوى المعيشة
الرباط ـ مصطفى قماس

ب ـع ـث ــت أس ـ ــر م ـغ ــرب ـي ــة ب ــرس ــائ ــل م ـت ـشــائ ـمــة
ل ـل ـح ـكــومــة حـ ــول ت ـط ــور ال ـب ـط ــال ــة وق ــدرت ـه ــا
ع ـلــى االدخـ ـ ــار واألس ـ ـعـ ــار ف ــي االثـ ـن ــي عـشــر
شـهــرا املـقـبـلــة ،ه ــذا فــي الــوقــت ال ــذي تستعد
فـيــه الـحـكــومــة ل ـلــدفــاع ع ــن م ـش ــروع مــوازنــة
العام املقبل أمــام البرملان .وتجلى من بحث
امل ـن ــدوب ـي ــة ال ـســام ـيــة لـلـتـخـطـيــط (مــؤس ـســة
حكومية) ،حــول ظــروف األس ــر ،الــذي يقيس
م ـع ـنــويــات ـهــا ،أن  59.8ف ــي امل ــائ ــة م ــن األس ــر
املستطلعة آراؤها في الربع الثالث من العام
الجاري أكــدت على تدهور مستوى املعيشة

في االثني عشر شهرا املاضية .وتتوقع 84.2
في املائة من األسر اتساع دائرة البطالة ،التي
ينتظر أن تستقر في العام الحالي في حدود
 12.2ف ــي امل ــائ ــة ،قـبــل أن ت ـتــراجــع ف ــي الـعــام
املقبل ،حسب تقديرات صندوق النقد الدولي
األخ ـي ــرة .وتــذهــب  55.1فــي املــائــة مــن األســر
املشاركة في البحث إلى أن إيراداتها تغطي
إنفاقها ،بينما تؤكد  40.7في املائة استنزاف
مــدخــراتـهــا أو أن ـهــا اق ـتــرضــت ،وتــؤكــد 53.6
في املائة من األسر تدهور وضعيتها املالية
في االثني عشر شهرا املاضية .ولم تتجاوز
نـسـبــة األسـ ــر ال ـتــي ع ـبــرت ع ــن قــدرت ـهــا على
االدخ ــار فــي االثـنــي عشر شهرا املقبلة 14.8
في املائة ،فيما تتوقع  85.2في املائة منها أنه
سيتعذر عليها تكوين مدخرات .وتعبر 78.5
ف ــي امل ــائ ــة م ــن األس ــر ع ــن ت ـصــورهــا الرت ـفــاع
أسعار املواد الغذائية في االثني عشر شهرا
املاضية .واالنطباع ذاته يحكم توقع  73في
املائة من األســر عند استشرافها ملا ستكون
عليها أسعار تلك السلع في الفترة املقبلة.
وت ـت ـســم امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة ب ــارت ـف ــاع أس ـعــار
العديد من السلع والخدمات ،متأثرة بارتفاع
أسعار املدخالت في السوق الدولية والنقل
ال ــدول ــي ،مــا يـعـنــي تــرقــب ارت ـف ــاع الـتـضـخــم،
وسط ترقب األسر الرتفاع أكبر لألسعار ،ما

قد يستوجب إعادة النظر في األجور .ويؤكد
رئـيــس الجامعة املغربية لحقوق املستهلك
ب ــوع ــزة الـ ـخ ــراط ــي ،ف ــي ح ــدي ـث ــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن الــزيــادات في األسـعــار تمت في
وقــت واح ــد ،مــا يستدعي بحث مــا إذا كانت
هناك اتفاقات بني املوردين ،مع التدخل للحد
مــن ال ــزي ــادات ال ـتــي قــد ت ـطــاول بـعــض امل ــواد
املنظمة لألسعار من قبل القانون.
ويشير الخراطي إلى أن بعض الفيدراليات
(االتـ ـ ـح ـ ــادات ال ـن ـق ــاب ـي ــة) ق ــدم ــت ت ـف ـس ـيــرات
لبعض الزيادات ،غير أنها تعتبر غير مقنعة
للمستهلك الذي يتصرف في بعض األحيان
بهاجس ال ـخــوف ،مــا يدفعه إلــى ال ـشــراء في
ب ـعــض األحـ ـي ــان ب ـطــري ـقــة ت ـخ ـفــض ال ـعــرض
وتــرفــع األسـعــار .ويــأتــي ذلــك االستطالع في
ظــل عــرض الـحـكــومــة توقعاتها ذات الصلة
ب ـم ـش ــروع م ــوازن ــة ال ـع ــام امل ـق ـب ــل ،وعــرضـهــا
على البرملان الذي ينتظر أن يناقشه في أفق
الـتـصــويــت عليه قـبــل نـهــايــة ال ـعــام وســريــان
ال ـتــداب ـيــر املـتـضـمـنــة فـيــه ف ــي ب ــداي ــة يـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ـق ـب ــل .وت ـت ــوق ــع الـحـكــومــة
بـ ـل ــوغ ن ـم ــو اقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي حـ ـ ــدود  3.2فــي
املائة في العام املقبل ،مع ترقب إحــداث 250
ألف منصب شغل ،علما أن الحكومة تراهن
ع ـلــى خ ـلــق م ـل ـيــون ف ــرص ــة ع ـمــل م ــع إط ــاق

آليات لتحفيز الشباب على إنجاز مشاريع.
وسيكون على الحكومة مواجهة التفاصيل
ذات ال ـص ـل ــة ب ــال ـب ـط ــال ــة ،ح ـي ــث وصـ ـل ــت فــي
الربع الثاني من العام الجاري إلى  18.2في
املائة و 47.2في املائة بني الشباب املتراوحة
أعـمــارهــم بــن  15و 24عاما فــي املــدن و28.3
ف ــي امل ــائ ــة ب ــن امل ـت ــراوح ــة أع ـم ــاره ــم ب ــن 25

ارتفاع
األسعار
يرهق
األسر
المغربية
(فرانس
برس)

الحكومة ترفع األسعار ...وتترقب الدعم الدولي
و 34عاما .غير أن الحكومة لن تجد نفسها
أمام انتظارات ملحة من األسر في ما يتصل
بتقليص البطالة ،بل سيكون عليها النظر
في القدرة الشرائية لألسر ،خاصة في سياق
متسم بارتفاع أسعار العديد من السلع رغم
استقرار التضخم في مستوى ال يتجاوز 1.4
في املائة رسميًا.

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ـوع م ـ ّـر ول ــم يـجـتـمــع مجلس
أك ـثــر م ــن أس ـب ـ ٍ
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـل ـب ـنــانــي ،رغـ ــم خـ ـط ــورة الــوضــع
االقـ ـتـ ـص ــادي وع ـ ــودة ال ـت ـح ــرك ــات بــوت ـيــرة
م ـت ـف ــاوت ــة إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ال ـل ـب ـنــانــي املــرف ـقــة
بشعارات بدأت تدعو إلى إسقاط الحكومة
ٍ
التي ّقررت سلك مسار رفع الدعم الكلي عن
حــاجــات أســاسـيــة فــي حـيــاة املــواطـنــن ،من
دون أن تؤمن أبسط بدائل الصمود في ظل
تحليق األسعار بال رقيب أو حسيب أو أن
تقوم بــأي خطوة إصالحية ،خصوصًا في
ّ
اتـجــاه استعادة األم ــوال املنهوبة ،علمًا أن
ّ
الــدعــم ال ـخــارجــي كــلــه يـتــوقــف عـلــى تنفيذ
البرنامج اإلصالحي.
وشهدت ٌ
عدد من الطرقات ،أمس الخميس،
خصوصًا في بيروت ،قطعًا للطرقات من قبل
سائقي الـشــاحـنــات وال ـس ـيــارات العمومية
اعـتــراضــا عـلــى ارت ـفــاع أس ـعــار املـحــروقــات،
كـمــا اعـتـصــم ال ـســائ ـقــون الـعـمــومـيــون أمــام
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ،فطلب وزي ــر الطاقة
وليد فياض ،لقاءهم ،وأكد أنه لو لم نصدر
الـجــدول بتسعيرة الـســوق للعملة املحلية
أي  20ألف ليرة للدوالر ،فما كان سيحصل
تسليم للمحروقات ،وخصوصًا البنزين.

ّ
وأك ــد أن ــه سـيـلـجــأ إل ــى س ـيــاســات نــاجـحــة،
ول ــو ك ــان ــت مــوج ـعــة اآلن ،ب ـعــدمــا أدت كل
الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـف ــاشـ ـل ــة ملـ ــا وصـ ـلـ ـن ــا إلـ ـي ــه،
وخصوصًا على مستوى ملف الدعم.
وع ـ ـ ــادت امل ـط ــال ــب ب ــإس ـق ــاط ال ـح ـك ــوم ــة فــي
الشارع ،بعدما قررت سلك مسار رفع الدعم
ك ـل ـيــا ،م ــن دون أن ت ـق ــوم ف ــي امل ـق ــاب ــل بــأي
خطوة في إطار استعادة األمــوال املنهوبة،
أو تثبيت سعر صــرف ال ــدوالر فــي السوق
ال ـ ـسـ ــوداء ،أو م ــداه ـم ــة أوكـ ـ ــار ال ـكــارت ـيــات
ومـخــازنـهــم وغـيــرهــا ،وفــق مــا أكــد االتـحــاد
الوطني لنقابات العمال واملستخدمني في
لـبـنــان ،ال ــذي دع ــا الـعـمــال وال ـف ـقــراء وذوي
الـ ــدخـ ــل امل ـ ـحـ ــدود والـ ـع ــاطـ ـل ــن وامل ـع ـط ـلــن
عــن الـعـمــل لـلـنــزول إل ــى ال ـش ــارع و«إس ـقــاط
الحكومة املقنعة» .وعلى صعيد اللقاءات
أمس ،بحث الرئيس اللبناني ميشال عون،
مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ،في قصر
ب ـع ـب ــدا ال ـج ـم ـه ــوري ف ــي ن ـت ــائ ــج الـ ــزيـ ــارات
التي يقوم بها عدد من املوفدين الدوليني،
ومستجدات الـتـفــاوض مــع صـنــدوق النقد
ال ــدول ــي .وع ــرض ع ــون ومـيـقــاتــي األوض ــاع
ال ـع ــام ــة ف ــي الـ ـب ــاد ف ــي ض ـ ــوء ال ـت ـط ــورات
األخ ـي ــرة عـلــى مختلف األص ـع ــدة ،وف ــق ما
بيان ،وتناول
أفادت الرئاسة اللبنانية في
ٍ
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البحث ضرورة اإلسراع في إطالق البطاقة
ّ
التمويلية ،في ظل ارتفاع أسعار املحروقات
وانـعـكــاســاتـهــا عـلــى أس ـعــار الـسـلــع وامل ــواد
ـان ،عـقــد الرئيس
الـغــذائـيــة .عـلــى صـعـيـ ٍـد ث ـ ٍ
اللبناني مجموعة ل ـقــاءات ديبلوماسية،
إذ أكـ ــد لـلـمـنـسـقــة ال ـخ ــاص ــة ل ــأم ــن ال ـعــام
لــأمــم املـتـحــدة فــي لـبـنــان الـسـفـيــرة جــوانــا
فرانتسيكا ،أن التحضيرات مستمرة لبدء
ال ـت ـفــاوض م ــع ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي في
أقرب فرصة ممكنة ،كما أن التحقيق املالي
الجنائي فــي حـســابــات مـصــرف لبنان بدأ
أمس من قبل شركة «ألفاريز ومارسال».
وأش ــار عــون إلــى أن «الحكومة ماضية في
مـعــالـجــة ال ـش ــؤون الـحـيــاتـيــة املـلـحــة للحد
من تأثيراتها السلبية على املواطنني ،في
ظــل ارت ـف ــاع أس ـعــار امل ـح ــروق ــات وانـعـكــاس
ذل ــك عـلــى أس ـعــار ال ـس ـلــع» ،م ـشــددًا عـلــى أن
التحقيق فــي جريمة انفجار مــرفــأ بيروت
ّ
مستمر لتحديد املسؤوليات ،وفقًا لألصول
ال ـق ــان ــون ـي ــة املـ ــرع ـ ـيـ ــة .وأعـ ــربـ ــت ال ـس ـف ـيــرة
فرانتسيكا عن استعداد األمم املتحدة لدعم
لبنان فــي كــل املـجــاالت الـتــي تساعده على
تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار األم ـن ــي واالق ـت ـص ــادي،
وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيالت
الـ ــازمـ ــة ل ــذل ــك .ك ــذل ــك ،اس ـت ـق ـب ــل الــرئ ـيــس

اللبناني سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو،
التي نقلت لعون رسالة شفهية من الرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون ،ضـمـنـهــا
الـ ـت ــزام ــه الـ ــدائـ ــم ملـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان رئ ـي ـســا
وح ـكــومــة وش ـع ـبــا ،وه ــو م ــا أكـ ــده لــرئـيــس
الحكومة نجيب ميقاتي خالل استقباله له
قبل اسابيع تبعًا لبيان الرئاسة اللبنانية.
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ«العربي
الجديد» إن «هناك امتعاضًا في باريس من
تعليق جلسات مجلس الوزراء والتطورات
األمـ ـ ـنـ ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل خـ ـشـ ـي ــة مــن
التصعيد السياسي واألمـنــي ،بينما البلد
يـحـتــاج إل ــى اس ـت ـقــرار تـمـهـيـدًا ل ـبــدء ورشــة
اإلصـ ــاح واإلنـ ـق ــاذ ،وتـعـبـيــد الـطــريــق أمــام
الدعم الخارجي املالي الذي يبقى مشروطًا
ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج اإلص ـ ــاح ـ ــي كـ ــذلـ ــك إلج ـ ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة فــي جــو ديـمـقــراطــي
سليم وآمن».
في سياق اللقاءات «االقتصادية» استقبل
رئيس لجنة املال واملوازنة النائب إبراهيم
كـنـعــان ،أم ــس ،وفــد صـنــدوق النقد الــدولــي
بــرئــاســة امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ال ـص ـنــدوق
محمود محي الدين ،ومشاركة املستشارة
األول ـ ــى لـلـمــديــر الـتـنـفـيــذي مــايــا شــويــري،
ووصف كنعان االجتماع بـ«املثمر».

أعلن السودان ،أمس ،توقيع
اتفاقيات مع شركات في مجال
التعدين ،بينها ثالث عاملية .وأورد
بيان صادر عن وزارة املعادن أنها
وقعت اتفاقيات في قطاع التعدين
مع شركات ،ضمت «أوركا غولد»
الكندية ،و«سيغا ماينس» الفرنسية،
و«إي دي جي» السودانية الصينية،
وشركة «كلودفان» للتعدين في
الذهب .وذكرت الوزارة أن قيمة عقد
«أوركا غولد» بلغت  400مليون
دوالر ،في مربع يحوي احتياطيات
ممتازة تفوق  80طنًا من الذهب ،ما
يتيح للشركة إنتاجًا َّ
يقدر بـ 7أطنان
سنويًا.
ونقل البيان عن محمد عبد الحفيظ،
املدير التنفيذي للشركة الكندية في
السودان ،قوله إن دراسات الشركة
توصلت إلى استكشاف احتياطي
باملربع حجمه  100طن ،مؤكدة من
الذهب .ولم يورد البيان أي تفاصيل
بشأن قيم عقود الشركات األخرى
املوقعة على اتفاقيات االستكشاف
والتعدين .والعام املاضي ،بلغ إنتاج
السودان من الذهب  35.6طنًا.

العراق يطلب إزالته
من الئحة تمويل
اإلرهاب

دعا العراق املفوضية األوروبية إلى
شطب اسمه من قائمة الدول عالية
الخطورة بتمويل اإلرهاب وغسل
األموال ،مؤكدًا أنه قدم ما يثبت
استيفاءه جميع املعايير الخاصة
بذلك ،من دون اإلشارة إلى حصوله
بعد على أي وعود أوروبية بهذا
الشأن.

ويترتب على إدراج الدول ضمن
القائمة السوداء األوروبية تبعات
خطيرة جدًا ،من بينها فرض قيود
على التحويالت املالية من البلد
وإليه ،األمر الذي ينعكس سلبًا
على االستثمار وعمل املستثمرين
فيه ،ويحرم من الكثير من املزايا
التي يتمتع بها في التعامالت املالية
واملصرفية .وأدرجت املفوضية
األوروبية ،العام الفائت ،العراق
مع دول أخرى ،من بينها سورية
وأفغانستان وباكستان واليمن
ودول أخرى ،ضمن القائمة السوداء
للدول التي تشكل مخاطر مالية على
االتحاد األوروبي؛ بسبب مؤشرات
على وجود غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب فيها ،معتبرة أنها باتت
تمثل تهديدًا للنظام املالي لالتحاد.

البرلمان األوروبي
يؤيد زيادة الدعم
لـ«أونروا»

رحبت فلسطني ،أمس ،بتصويت
البرملان األوروبي لصالح «توصية»
برفع الدعم السنوي املقدم
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني «أونروا» .وقالت وزارة
الخارجية واملغتربني ،في بيان
وصلت إلى وكالة األناضول نسخة
منه ،إنها ّ
ترحب «بتصويت البرملان
األوروبي في جلسته العامة ملوازنة
عام  ،2022لصالح رفع الدعم املقدم
لوكالة أونروا ،بقيمة  55مليون
يورو ،ليصبح  142مليونا بدال
من  92مليونا» .وفي  11أكتوبر/
تشرين األول الجاري ،أعلن االتحاد
األوروبي ،عن تقديم مساهمة مالية
بقيمة  92مليون يورو لدعم «أونروا»،
ّ
قائال إنها «تشكل املساعدة املالية
السنوية التي يقدمها االتحاد إلى
الوكالة» .ووفق بيان وزارة الخارجية
الفلسطينية ،فقد ّ
صوت األربعاء،
لصالح القرار 529 ،نائبا أوروبيا ،في
حني سقطت توصية أخرى تطالب
بحجب  23مليون دوالر عن الوكالة،
بأغلبية  354صوتا.
وقالت الوزارة إن «موقف النواب في
البرملان األوروبي يأتي في االتجاه
ُ
الصحيح لدعم دور أونروا التي تعنى
بشؤون الالجئني الفلسطينيني،
ويقع على عاتقها دعم أكثر من
خمسة ماليني وسبعمائة ألف الجئ
فلسطيني».
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رؤية

مال وسياسة
تتجه تركيا لمنافسة الصين وروسيا على السوق األفريقي النامي الذي
يقدر عدد مستهلكيه بنحو  1.2مليار نسمة وسوقها بنحو 2.5
تريليون دوالر .وتبحث أنقرة عن أسواق جديدة لصناعاتها الهندسية
والدفاعية في سوق مزدحم بالصناعات الفرنسية والصينية

أردوغان مع
الرئيس الصومالي
حسن شيخ
محمود ()Getty

وسط التقدم الصناعي والتوسع
االقتصادي السريع الذي تشهده
تــرك ـيــا خ ــال ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
والتحديات املالية والنقدية املتنامية التي
تواجهها ،تبحث أنقرة عن أســواق جديدة،
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال تـ ـس ــوي ــق ال ـص ـن ــاع ــات
الهندسية والدفاعية وعقود اإلنشاءات في
األســواق األفريقية .وكانت تركيا قد كسبت
ف ــي األع ـ ـ ـ ــوام األخ ـ ـيـ ــرة عـ ـق ــودًا بــاك ـس ـتــان ـيــة
مربحة لصيانة غواصات ومقاتالت فرنسية
وك ــان ــت مـ ـث ــار غ ـض ــب ال ــرئـ ـي ــس إي ـم ــان ــوي ــل
ماكرون على أنقرة .كما كسبت صفقات مع
دول شـمــال أفريقيا منها الـجــزائــر واملـغــرب
وت ــون ــس ولـيـبـيــا .وت ــدخ ــل تــركـيــا عـبــر بـنــاء
عــاقــاتـهــا األفــري ـق ـيــة ف ــي مـنــافـســة مـبــاشــرة
مــع الـصــن وروس ـيــا وفــرن ـســا .ويــاحــظ أن

أنقرة تستغل القوة
الناعمة والمساعدات
التنموية في تسويق
صناعاتها بأفريقيا

تركيا تنافس
الصين وروسيا
على أسواق
القارة السمراء

جولة الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
التي شملت دول توغو وأنغوال ونيجيريا،
جاءت لتمهد ملناسبتني تجاريتني مهمتني

خفض الفائدة على الليرة

أعلن البنك المركزي التركي ،خفض سعر الفائدة بنسبة  %2على عمليات
إعادة الشراء «الريبو» ألجل أسبوع ،ليصبح  16في المائة .جاء ذلك في
بيان عقب اجتماع عقدته لجنة
السياسة النقدية لدى البنك أمس
الخميس ،برئاسة المحافظ شهاب
قاوجي أوغلو .وخفضت اللجنة
سعر الفائدة من  18إلى  16في
المائة .وأشــار البيان إلى أن اللجنة
قــررت دعــم ممارسات التمويل
المستدام بوصفها سياسة طويلة
األجل دون تغيير األهداف الرئيسية
للسياسة النقدية.

لتركيا ،وهما القمة االقتصادية والتجارية
التركية ـ األفريقية التي بدأت أعمالها أمس
الخميس في إسطنبول ملدة يومني ،ومنتدى
ال ـشــراكــة االق ـت ـصــاديــة بــن تــركـيــا وأفــريـقـيــا
الــذي سيعقد في  17ديسمبر /كانون األول
املقبل.
وتستهدف تركيا عبر تعزيز عالقاتها بدول
ال ـق ــارة األفــريـقـيــة حـصــد ال ـفــرص الـتـجــاريــة
الـضـخـمــة ال ـتــي تــوفــرهــا ال ـس ــوق األفــريـقـيــة
النامية للصناعات التركية الحديثة.
وي ـ ـقـ ــدر االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ح ـج ــم ال ـس ــوق
األفــريـقـيــة بنحو  1.2مـلـيــار مستهلك و2.5
تريليون دوالر وفق بيانات االتحاد األخيرة.
وكــانــت ال ــدول األفــريـقـيــة قــد أسـســت منطقة
التجارة الحرة في العام .2018
وحسب البيانات التركية الرسمية ،تستهدف
تركيا رفع حجم صادراتها إلى أكثر من 200
م ـل ـيــار دوالر خ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،وي ـقــدر
البنك الدولي حجم االقتصاد التركي بنحو
 720مليار دوالر ،وهــو اقتصاد تقود نموه
حتى اآلن الصادرات الصناعية والسياحة،
حيث باتت مدينة بورصة التركية من املراكز
امل ـه ـمــة لـصـنــاعــة ال ـس ـي ــارات وق ـطــع ال ـغ ـيــار،
كما باتت إسطنبول من أبــرز مراكز الجذب
السياحي حول العالم.
وربـمــا تتمكن الشركات التركية عبر القوة

الناعمة والتدخل اإليجابي في حل النزاعات
وال ـحــروب األهلية بــالـقــارة مــن كسب حصة
أك ـب ــر م ــن أس ـ ــواق الـ ـق ــارة ال ـس ـم ــراء الـغـنـيــة
باملعادن والنفط والغاز الطبيعي وبحاجة
إلى البضائع املصنعة.
ويــرى محللون أن هنالك عــدم رضــا شعبي
في الـشــارع األفريقي من مشروعات الصني
في أفريقيا التي شاب بعضها الفساد ،كما
دمر بعضها املشروعات التجارية املحدودة

الحظر المالي يشعل حرب العمالت المشفرة
بينما تهدد سياسة الحظر
المالي عدة دول ،تتجه
بكين وموسكو إلى
العمالت المشفرة لتفادي
مرور تعامالتها التجارية
عبر أميركا
نيويورك ـ شريف عثمان

أميركا تراقب بقلق إطالق اليوان الرقمي في الصين ()Getty

فــي الــوقــت ال ــذي انطلقت فيه الـتـعــامــات في
ب ــورص ــة نـ ـي ــوي ــورك ع ـل ــى أول صـ ـن ــدوق فــي
أميركا يسمح باالستثمار في عملة بيتكوين،
كــان هناك ما يشبه طبول الحرب التي بدأت
تدق في العديد من البلدان ،كما لو كانت نذر
حــرب جــديــدة تـلــوح فــي األف ــق ،يـكــون السالح
فيها هو العمالت املشفرة التي بدأ تعدينها
منذ مــا يـقــرب مــن  12عــامــا ،وسجلت أكبرها
يوم األربعاء أعلى مستوياتها على اإلطالق،
م ـت ـج ــاوزة  ً 66أل ــف دوالر ل ـلــوحــدة ال ــواح ــدة
منها ،ومقتربة بأرباحها خــال ال ـ  12شهرًا
األخيرة من .%450
ـود ب ـ ــدأت ع ـ ــام  ،2013وت ــم
وت ـت ــوي ـج ــا لـ ـجـ ـه ـ ٍ
تكثيفها اعتبارًا من عام  ،2017أطلقت شركة
بروشيرز  ،Prosharesاملتخصصة في تصميم
املنتجات االستثمارية املعقدة ،أول صندوق
يتم تداوله في البورصة  ETFيسمح لحائزيه
بــاالسـتـثـمــار فــي الـعـقــود املستقبلية للعملة
امل ـش ـفــرة بـيـتـكــويــن تـحــت رم ـ ـ ــز ،BITOلـتـكــون
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن جــديــد أك ـبــر ســاحــات
التعامل في العمالت املشفرة األعلى شعبية
حــالـيــا فــي مـخـتـلــف ال ـب ــاد .وتـسـبــب اإلع ــان
عن إطالق الصندوق خالل األسابيع األخيرة
في استعادة العملة املشفرة األشهر لقوتها
وتـضــاعــف قيمتها تقريبًا فــي أقــل مــن ثالثة

زيادات في أجور
القطاع العام في الجزائر
سهام معط اهلل

أردوغان
في أفريقيا
أنقرة ـ العربي الجديد
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أشهر ،قبل أن تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
ب ـعــد س ــاع ــات قـلـيـلــة م ــن بـ ــدء ال ـت ـعــامــل على
الصندوق .وفي الساعات األخيرة من مرحلة
إعداد املسرح للنجم الجديد في سوق صناديق
االستثمار املتداولة في البورصة  ETFذائعة
ال ـص ـيــت ،ق ــال ألـكـسـنــدر بــان ـكــن ،نــائــب وزي ــر
الشؤون الخارجية الروسي ،إنه «من املمكن»
أن تستبدل موسكو احتياطياتها من الدوالر
بعمالت رقمية ،لكنه حذر من أن ذلك يتطلب
جهدًا كبيرًا من الحكومة ،قبل أن يستدرك في
لقائه مع وكالة إنترفاكس ،ويشير إلى نوايا
بالده التي تشمل أيضًا استخدام الدوالر في
تسوية بعض التعامالت مع البلدان املختلفة.
وعـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،تـ ـع ــددت
محاوالت روسيا االبتعاد عن سيطرة الدوالر
عـلــى الـتـعــامــات الــدول ـيــة ،الـتــي تجعل أغلب
تعامالتها مكشوفة لخصمها األكبر الواليات
املتحدة ،كــون كــل التعامالت الــدوالريــة حول
العالم تمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة
من خالل النظام املالي األميركي ،كما تجعلها
وأص ــول ـه ــا الـ ــدوالريـ ــة فــري ـســة سـهـلــة لـســاح
العقوبات األميركي.
وف ـ ــي ع ـ ــام  ،2018وم ـ ــع ت ـع ــال ــي ال ـص ـي ـحــات
امل ـس ـت ـن ـك ــرة ل ـل ـتــدخــل الـ ــروسـ ــي املـ ــزعـ ــوم فــي
االنتخابات األميركية ،تخلصت روسيا مما
تقترب قيمته من مائة مليار دوالر من سندات
ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت ب ـحــوزت ـهــا،
ً
واشـ ـ ـت ـ ــرت ب ـ ـ ــدال م ـن ـه ــا ك ـم ـي ــات ض ـخ ـم ــة مــن
الذهب ،ليتجاوز مكون الذهب من احتياطي
الـ ـنـ ـق ــد األجـ ـنـ ـب ــي ل ــديـ ـه ــا ألول مـ ـ ــرة املـ ـك ــون

روسيا تجهز منذ عام
إلطالق الروبل الرقمي
هربًا من الحظر األميركي

التي كانت تعتمد عليها األسر في املعيشة،
ك ـمــا أن فــرن ـســا ت ــواج ــه ص ـعــوبــات سـيــاســة
متزايدة في مستعمراتها السابقة في غرب
أفريقيا .وبالتالي فهنالك فرص أمام تركيا
ألخذ حصة أكبر من أســواق القارة السمراء
ومنافسة الـصــن وروسـيــا على مشروعات
اإلنشاء وصفقات السالح.
وك ــان أردوغـ ـ ــان قــد ق ــال خ ــال زي ــارت ــه التي
ان ـت ـه ــت األربـ ـ ـع ـ ــاء «ع ــاق ــات ـن ــا م ــع أفــري ـق ـيــا

ً
الدوالري ،مسجال  %23من قيمة االحتياطي،
بـيـنـمــا ك ــان ال ـ ــدوالر أق ــل م ــن  %22م ـنــه ،رغــم
اسـتـحــواذه على نسبة  %40مــن االحتياطي
قبلها بأسابيع قليلة .ومع تزايد التوقعات
ب ــارت ـف ــاع ــات مـ ـط ــردة مل ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم خــال
ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة ،وال ـتــي ال ي ـعــرف أح ــد ،بمن
فيهم بنك االحتياط الفيدرالي ،متى تنتهي،
اعتبر الكثير من املحللني أن العمالت املشفرة،
وعـلــى رأس ـهــا بيتكوين ،ربـمــا تـكــون وسيلة
االستثمار األفضل ،على خطورتها ،للتحوط
ضد معدالت التضخم املرتفعة .ومع ازديــاد
القبول املؤسسي والحكومي ،باإلضافة إلى
تنامي اقتناع العامة من املستثمرين األفراد،
استحوذت بيتكوين على اهتمام أسواق املال
حــول الـعــالــم ،وب ــدأت الـعــديــد مــن ال ــدول ،مثل
روسيا والصني وغيرها ،في اإلعــداد إلطالق
عملتها السيادية املشفرة.
وفـ ـ ــي لـ ـق ــاء مـ ــع م ـح ـط ــة «سـ ـ ــي إن بـ ــي س ــي»
اإلخ ـب ــاري ــة ق ـبــل ع ــدة أس ــاب ـي ــع ،ق ــال ــت إلـفـيــرا
نابيولينا ،محافظ البنك املــركــزي الــروســي،
إن العمالت الرقمية ستكون مستقبل األنظمة
املالية ،مضيفة« :أعتقد أنها تمثل مستقبل
ن ـظ ــام ـن ــا املـ ــالـ ــي ألنـ ـه ــا ت ـع ـكــس الـ ـتـ ـط ــور فــي
االقتصاد الرقمي على مستوى العالم» .وعلى
نحو متصل ،وفي أعقاب تعرضها لعقوبات
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر أبـ ــريـ ــل/
نيسان املــاضــي مــن إدارة الــرئـيــس األميركي
جــوزيــف بــايــدن ،على خلفية مــزاعــم تدخلها
في انتخابات  ،2020والهجمات السيبرانية
واملــوقــف فــي شـبــه جــزيــرة ال ـقــرم ،أك ــد أنـطــون
سيلونوف ،وزيــر املالية الــروســي ،نية بــاده
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ك ــل األصـ ـ ــول الـ ــدوالريـ ــة الـتــي
يمتلكها الصندوق السيادي الروسي ،NWF
البالغة قيمته اإلجمالية  186مليار دوالر.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ليست مبنية على االستعمار وإنما مبنية
ع ـلــى أسـ ــاس امل ـنــافــع امل ـت ـبــادلــة وأن ننجح
م ـ ًـع ــا» ،وذلـ ــك ف ــي إش ـ ــارة واض ـح ــة إل ــى دور
ال ـش ــرك ــات الـفــرنـسـيــة ال ـتــي تـسـتـغــل املـ ــوارد
املعدنية األفــريـقـيــة عبر دعمها الحكومات
الديكتاتورية وتــدعــم فسادها على حساب
الشعوب الفقيرة في القارة.
وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر مل ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات األم ـن ـيــة
األف ــري ـق ــي ،ف ــإن تــركـيــا عـ ــززت خ ــال عـقــديــن

مـ ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة
والدبلوماسية مع دول القارة السمراء ،حيث
رف ـعــت حـجــم االس ـت ـث ـمــار امل ـبــاشــر م ــن مــائــة
مليون دوالر في العام  2003إلى  6.4مليارات
دوالر في العام الجاري .2021
وحسب تقرير املعهد الــذي يوجد مقره في
جنوب أفريقيا ،فإن تركيا رفعت كذلك حجم
الدعم الرسمي في مشاريع التنمية األفريقية
إلى  3.9مليارات دوالر حتى العام .2019

وأك ــد وزي ــر ال ـت ـجــارة الـتــركــي محمد مــوش،
في تعليقات نقلتها وكالة األنــاضــول أمس
الخميس ،أن العالقات االقتصادية بني بالده
والـقــارة األفريقية شهدت تطورًا كبيرًا منذ
عام .2003
وخ ـ ــال ك ـل ـمــة أل ـق ــاه ــا ف ــي م ـن ـتــدى األع ـم ــال
التركي النيجيري بالعاصمة أبوجا ،أشار
موش إلى أن «استراتيجية تطوير العالقات
االقتصادية والتجارية مع الدول األفريقية»
ع ــام  2003ســاه ـمــت بـشـكــل كـبـيــر بـتـطــويــر
العالقات بني تركيا ودول القارة.
وأوضــح أن االستراتيجية ساهمت في رفع
حجم الـتـجــارة بــن تركيا وأفريقيا مــن 5.4
مليارات دوالر عام  ،2003إلى  25.3مليارًا في
 .2020وبــن أن ال ـصــادرات التركية ارتفعت
م ــن م ـل ـي ــاري دوالر إلـ ــى  15م ـل ـي ــار دوالر،
كما ازدادت واردات تركيا مــن ال ـقــارة مــن 3
م ـل ـيــارات إل ــى  10م ـل ـي ــارات .وت ـج ــاوز حجم
االستثمارات التركية في القارة األفريقية 6
مليارات دوالر ،منذ عام  ،2003أما املشاريع
التي نفذتها شركات اإلنشاء التركية فبلغت
قـيـمـتـهــا  77م ـل ـيــار دوالر ،بـحـســب ال ــوزي ــر
مــوش .ويــذكــر أن الخطوط الجوية التركية
رف ـعــت رحــات ـهــا إل ــى  58وج ـهــة ف ــي ال ـقــارة
السمراء.
وينظر القادة األفارقة بإعجاب إلى األدوار
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـ ـه ــا ت ــركـ ـي ــا فــي
الصومال وليبيا ،حيث ساهمت بدور كبير
في وقــف الحرب األهلية في الصومال ،كما
وقفت إلى جانب الشرعية الدولية في ليبيا،
وت ـم ـك ـنــت الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة م ــن وقـ ــف تـقــدم
قوات خليفة حفتر التي كانت على مشارف
العاصمة طرابلس.
وف ـ ــي ال ـ ـصـ ــومـ ــال زار ال ــرئـ ـي ــس أردوغـ ـ ـ ـ ــان
مـقــديـشـيــو ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى ف ــي الـ ـع ــام 2011
فــي فـتــرة مـجــاعــة مـهـلـكــة ،فـكــان الـقــائــد غير
األف ــريـ ـق ــي ّ
األول الـ ـ ــذي يـ ـ ــزور م ـن ــذ ع ـقـ َـديــن
ّ
العاصمة الصومالية التي مزقتها الحرب.
وحـســب تقرير فــي معهد بروكنغز ،أطلقت
تركيا املـشــاريــع التنموية وفتحت املــدارس
وان ـخــرطــت بـ ــدور ريـ ــادي ف ــي وض ــع أجـنــدة
بناء الدولة الصومالية ،بما في ذلك افتتاح
مـنـشــأة عـسـكــريــة ضـخـمــة ل ـتــدريـ ّـب الـجـنــود
الحكوميني الصوماليني» .وتشغل شركات
تــركـيــة حــالـيــا م ـطــارات مـقــديـشــو ومــوانـئـهــا
وت ــزخ ــر أس ــواق ـه ــا بـبـضــائــع تــرك ـيــة الـصـنــع
وللخطوط الجوية التركية.

أعلى طلب أميركي على البنزين
واشنطن ـ العربي الجديد

ي ـتــوقــع مـحـلـلــون أن ت ـتــواصــل أزمـ ــة ارت ـفــاع
أسـ ـع ــار الـ ــوقـ ــود إلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات تــاري ـخ ـيــة
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي ظــل ارت ـف ــاع طلب
ال ـس ــائ ـق ــن ع ـل ــى ال ـب ـن ــزي ــن ألعـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ف ــي أك ـث ــر م ــن ع ـق ــد .ووفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات إدارة
م ـع ـلــومــات ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي نقلتها
وكــالــة بـلــومـبـيــرغ ،ارت ـف ــع امل ــؤشــر الــرئـيـســي
للطلب على البنزين إلى أعلى مستوى منذ
العام  ،2007فيما تراجعت مخزونات وقود
ال ـس ـيــارات ألدن ــى مـسـتــوى مـنــذ نـحــو عامني
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن فـصــل ال ـخــريــف ع ــادة ما
يـشـهــد تــراج ـعــا ف ــي مـسـتــويــات الـطـلــب على
ال ـب ـن ــزي ــن ب ـف ـعــل م ــوس ــم الـ ـقـ ـي ــادة ال ـص ـي ـفــي.
وبلغ املتوسط الوطني ألسعار بيع البنزين
بــال ـت ـجــزئــة ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مـسـتــوى
 3.36دوالرات لـلـغــالــون ي ــوم ال ـثــاثــاء .وفــي
أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـط ــاق ــة ت ــراجـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط

ال ـخــام فــي بــدايــة تـعــامــات أم ــس الخميس،
تـصـحـيـحـيــا ،ب ـعــد ق ـفــزة ف ــي األسـ ـع ــار خــال
جلسة األربعاء املسائية ،عقب صدور بيانات
م ـخــزونــات ال ـخ ــام األم ـيــرك ـيــة .وق ــال ــت إدارة
معلومات الطاقة األميركية ،مساء األربعاء،
إن م ـخــزونــات ال ـخــام فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ت ــراج ـع ــت ب ـم ـق ــدار  400أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل خ ــال
األسبوع املنتهي بتاريخ  15أكتوبر /تشرين
األول ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي أول ت ــراج ــع ب ـعــد ثــاث
زي ـ ــادات .وب ـعــد إع ــان الـبـيــانــات األمـيــركـيــة،
ص ـع ــدت أس ـع ــار ال ـن ـفــط بــأك ـثــر م ــن  2بــاملـئــة

تراجع مخزونات وقود
السيارات ألدنى مستوى
منذ نحو عامين

محطة وقود في العاصمة األميركية واشنطن ()Getty

لتصل إلى حدود  86دوالرًا بالنسبة لبرميل
برنت ،فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة
في املخزونات بأكثر من  1.8مليون برميل.
ك ـمــا تــراج ـعــت أس ـع ــار ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
القياس العاملي مزيج برنت تسليم ديسمبر/
كانون األول بنسبة  0.59باملئة أو  52سنتا،
إلــى  85.27دوالرا للبرميل .وتــراجـعــت كذلك
أسـعــار العقود اآلجـلــة للخام األمـيــركــي غرب
تـكـســاس الــوسـيــط تسليم ديـسـمـبــر /كــانــون
األول بـنـسـبــة  0.41بــاملـئــة أو  33سـنـتــا ،إلــى
 83.09دوالرا للبرميل .وال تزال أسعار النفط
ال ـخ ــام مـسـتـفـيــدة م ــع ص ـع ــود أس ـع ــار ال ـغــاز
الطبيعي في أوروبا ،رغم تراجعها في األيام
األخيرة ،إذ استبدلت دول في القارة العجوز
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ب ـم ـش ـت ـقــات ال ـن ـفــط لـتــولـيــد
الـ ـط ــاق ــة .وق ـ ــال «سـ ــاتـ ــورو ي ــوشـ ـي ــدا» مـحـلــل
السلع لدى «راكــوتــن» لتداول األوراق املالية
فــي تصريحات لــوكــالــة «روي ـتــرز» إن السوق
شهد بعض حركات التصحيح ،لكنه أكــد أن
الـثـقــة بـشـكــل ع ــام ال ت ــزال قــويــة ،إذ ال تــوجــد
زي ــادة كبيرة فــي إنـتــاج الــواليــات املـتـحــدة أو
دول «أوبــك .»+وتهدد أسعار النفط املرتفعة
النمو االقتصادي في الواليات املتحدة ودول
آس ـيــا ال ـتــي ت ـقــود الـنـمــو ال ـعــاملــي وال ـخ ــروج
مــن تــداعـيــات جائحة كــورونــا على النشاط
االقتصادي .ويتخوف خبراء من انعكاسات
ارتـفــاع أسـعــار الــوقــود على مـعــدل التضخم
الــذي كــان يعتبره العديد من املسؤولني أنه
ً
حالة استثنائية وعابرة ولن يستمر طويال.
إلــى ذلــك يــرى املدير التنفيذي لــ«رايــان إير»
«مــايـكــل أول ـيــري» أن ارت ـفــاع أس ـعــار الــوقــود
س ــوف ي ـكــون لــه تــأثـيــر عـلــى أس ـعــار ال ـغــذاء.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» ،قال
«أوليري» إن شركته تنفق الكثير من األموال
ع ـلــى األبـ ـح ــاث املـتـعـلـقــة ب ــال ــوق ــود امل ـس ـتــدام
لـلـطــائــرات ،كـمــا س ــوف تـهــدف األب ـح ــاث إلــى
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى أن ـظ ـمــة ال ــدف ــع ف ــي ال ـط ــائــرات
الخالية من الكربون.

نتيجة ّ
علو األصوات املنادية بضرورة رفع األجور وموجة الغالء
َّ
التي ضربت األس ــواق الجزائرية ،تمخض بيان اجتماع مجلس
ال ــوزراء يــوم  3أكتوبر /تشرين األول  2021عن قــرار بتخفيض
الضريبة على الدخل اإلجمالي التي تراوح نسبتها من صفر إلى
 35باملائة ،ورفع النقطة االستداللية في الوظيفة العمومية في إطار
َّ
تضمنها مشروع قانون املالية لسنة  ،2022األمر
التدابير التي
الذي ِّ
يؤدي إلى زيادة أجور العاملني في القطاع العام.
لــم يـتـ ّـم تحديد مـقــدار التخفيض فــي الضريبة على الــدخــل ،وال
مقدار الــزيــادة في النقطة االستداللية التي تبلغ قيمتها الحالية
 45دينار جــزائــري ( 0.33دوالر) وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم
 304-07املؤرخ في  29سبتمبر /أيلول سنة  ،2007والذي ِّ
يحدد
َّ
َّ
الشبكة االستداللية ملرتبات املوظفني ونظام دفع رواتبهم.
َّ
وبالرغم من هذه اإلجراءات التي تستهدف تحسني أجور موظفي
القطاع الحكومي ،ال يزال ِّ
مكونها الرئيسي الغموض الذي يكتنف
َّ
مصدر املوارد املالية التي ستتولى تغطية تلك الزيادات ،خصوصًا
الوضعية االقتصادية للجزائر ومعاناتها من عجز في
بالنظر إلى ُ َّ
ُ
املوازنة من املتوقع أن يالمس عتبة الـ  25مليار دوالر ،هذا عالوة
على تراجع إيرادات الضرائب املباشرة بسبب تخفيض الضريبة
على الدخل.
ُ ِّ
وتزداد دائرة الغموض واللبس عندما تؤكد الحكومة مرارًا وتكرارًا
على عدم تجاوز الخطوط الحمراء من خالل استحالة العودة إلى
طباعة األم ــوال التي ال تــزال رخصتها القانونية سارية املفعول
ّ
إلــى غاية  ،2022واستبعاد اللجوء إلــى االستدانة الخارجية من
صندوق النقد الدولي.
من الناحية النظرية ،تعتبر زيادة أجور العاملني في القطاع العام
ِّ
مــن خ ــال رف ــع الـنـقـطــة االس ـتــدالل ـيــة ال ـتــي تــؤثــر بـشـكــل مباشر
على األجــر القاعدي خطوة أفضل مقارنة باملساس باملنح التي
َّ
تتغير بفعل عوامل معينة كاملنطقة الجغرافية والزمن ،حيث ّ
يتم
ّ
َّ
حساب األجر في الجزائر باللجوء إلى جدول ُمحدد في املرسوم
َّ
ِّ
الرئاسي رقم ُ 304-07ويمثل الشبكة االستداللية ألجور املوظفني
بغية تحديد األرق ــام االسـتــداللـيــة لكل مــن الصنف ال ــذي يعكس
َّ
املستوى الــدراســي للموظف ،وكذلك الــدرجــة التي تعكس أقدمية
َّ
املوظف وخبرته في منصبه ،وبعد ذلك ُي َ
ضرب مجموع األرقــام
االستداللية للصنف والدرجة في النقطة االستداللية التي تسمح
َبت ُّ
حول تلك األرقــام َّ
املجردة إلى مبلغ بالدينار الجزائري يعكس
َّ
بدوره أجر املوظف في القطاع العام ،وهذا دون احتساب العالوات،
ال ـت ـعــوي ـضــات ،ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ــدخ ــل واالشـ ـت ــراك ف ــي الـضـمــان
االجـتـمــاعــي ،لــذلــك تعتبر النقطة االسـتــداللـيــة سببًا رئيسيًا في
ِّ
تدني األجور وتراجع القدرة الشرائية ،وهي حقيقة تغيب لألسف
َّ
عن كثير من املوظفني.
َّ
وفـقــا إلحـصــائـيــات وزارة املــالـيــة الـجــزائــريــةُ ،ي ـقـ َّـدر عــدد موظفي
قطاعات التربية ،الصحة ،العدالة ،املالية ،التضامن الوطني وغيرها
ُ
وت َّ
قدر فاتورة أجورهم بنحو 3188
بنحو  2.338مليون عامل،
مليار دينار جزائري ( 23.3مليار دوالر) أي  60باملائة من ميزانية
ِّ
التسيير التي تمثل بدورها قرابة الـ  65باملائة من ميزانية الدولة.
سينعكس تخفيض الضريبة على الدخل إيجابًا على أجــور ما
يزيد عن  1.7مليون عامل في املؤسسات االقتصادية العمومية،
ال ـتــي تـعـمــل بـنـظــام أجـ ــور خ ــاص ومـخـتـلــف ع ــن شـبـكــة األج ــور
الخاصة بالوظيف العمومي ،وكذلك على أزيد من  7ماليني عامل
في القطاع الخاص.
وستعمل زيــادة األجــور من جهة على زيــادة االستهالك وارتفاع
الطلب ،ولكنها سـ ُـتـ ِّ
ـؤدي من جهة أخــرى إلــى َّدوامــة ال نهائية من
ّ
ُّ
التضخم في ظل زيادة األسعار وغياب الرقابة على األسواق.
من الناحية االقتصادية ،فإن زيادة األجور بدون إنتاجية والبحث
ّ
ُّ
عــن م ــوارد جــديــدة مــا هــي إل سـكــب لـلــزيــت عـلــى نــار التضخم،
َّ
ليتأجج بعد ذلك ثالوث العجز املوازني والبطالة والفقر.
َّ
ّ
يبدو أن ادخال تحسينات على أجور موظفي القطاع العام بالجزائر
ّ
ُّ
ّ
فعلي وعـمـلـ ّـي ملشكلة التضخم الـتــي سرطنت
دون إيـجــاد حــل
االق ـت ـصــاد ال ـجــزائــري يـنـ ّـم عــن افـتـقــار الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
للكفاءة التي تحول دون سقوط أعباء جديدة على املوازنة وشرائح
ّ
ِّ
ومتوسطي الدخل والفئات الهشة.
محدودي
ّ
سيكتشف املواطنون أن تلك الزيادة في مداخيلهم « إيراداتهم» ما
ّ
ّ
هي إل وهم نقدي  ،Money Illusionوسيدركون أنهم يعيشون
حالة من الخداع النقدي الــذي يعطيهم أمانًا زائفًا بينما يقضي
على كل ثرواتهم وينخر استقرار اقتصادهم.
ولـكــون املــال قــوام األع ـمــال ،يتعيَّ على ُم ِّ
صمم هــذه السياسات
االقتصادية أن ُي ِّ
صرح عن كيفية توفير األمــوال الالزمة لتغطية
َّ
الزيادة املرتقبة في أجور موظفي القطاع العام ،فهو يضغط من
ناحية على إيــرادات امليزانية العامة من خالل تخفيض الضريبة
عـلــى ال ــدخ ــل ،ويـعـلــم تـمــامــا بـ ـ ّ
ـأن إيـ ـ ــرادات الـضــريـبــة عـلــى أرب ــاح
الشركات ال ترقى إلــى املستوى املطلوب نظرًا النعكاس الركود
ّ
االقتصادي على تلك الشركات ،كما أنــه يزيد من ناحية أخرى
مــن أعـبــاء امليزانية ويثقل نفقاتها مــن خــال رفــع أجــور القطاع
الحكومي .ال ـســؤال هـنــا :هــل ُيـعـ ِّـول صــانــع هــذه السياسات على
االستدانة الداخلية التي لم تؤتي أكلها سابقًا؟ ،حيث ُت ّ
عد تجربة
ّ
ً
القرض السندي مثاال بارزًا عن عدم فعالية اللجوء إلى االستدانة
الداخلية في تجاوز الوعكة االقتصادية ّ
لعدة أسباب منها فقدان
بتحريم نسب
الثقة بني املواطن والحكومة وفتاوى مشايخ دين
ِّ
ِّ
الفائدة املترتبة عن القرض السندي؛ أم هل اعتمد ُمخطط َّهذه
َّ
تتحسن بشكل مؤقت
السياسات على الجباية البترولية التي قد
نتيجة االرتفاع الظرفي ألسعار النفط والغاز؟
ِّ
ُيؤكد هذا االحتمال االستمرار في االنسياق وراء سياسة الريع
وعــدم االستفادة من دروس املاضي القريب وعــدم االعتبار من
التاريخ .من املحتمل أيضًا أن تكون سياسات رفع األجور مبنية
على تحصيل املزيد من اإليرادات من خالل الضريبة على الثروة
بالنسبة لــأمــاك (كــالـعـقــارات) واألم ــوال والـتــي ُح ـ ِّـددت نسبتها
سابقًا ب ـ  15باملائة مــن الـثــروة التي ت ــراوح قيمتها مــا بــن 100
و 150مليون دينار جزائري (ما بني  730ألف دوالر و 1.1مليون
دوالر) ،والتي تتماشى طرديًا مع قيمة الثورة اململوكة؛ علما ّأن
هذا النمط من التحصيل الضريبي واجــه عراقيل بالجملة منها
ِّ
املعنيني ،غياب ملف
عدم وجود بيانات مالية دقيقة عن األثرياء
ُّ
عـقــاري ُيـحـ ِّـدد مالكي العقار والقيمة املالية لعقاراتهم ،وتخلف
الجزائر عن قطار الرقمنة.
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هذه الحكايات الفلسطينية
في «نتفليكس»
نواف التميمي

حـسـنــا فـعـلــت م ـنـ ّـصــة «نـتـفـلـيـكــس» ال ـعــامل ـيــة ع ـنــدمــا أدرج ـ ــت مـجـمــوعــة «قـصــص
فلسطينية» التي تضم  32فيلما عن الفلسطينيني وقصص معاناتهم مع االحتالل.
وبعيدا عن التشكيك في نيات ّ
املنصة ،املتهمة باالنحياز للرواية اإلسرائيلية ،إال
أن الخطوة تظل مهمة لنقل الــروايــة الفلسطينية لجمهور عاملي واســع .يضم ألبوم
«قصص فلسطينية» أفالما فلسطينية قديمة اإلنتاج وأخرى حديثة ،منها الطويل
ومنها القصير ،فيها الوثائقي والتسجيلي والدرامي ،وطبعا منها ما هو ممتاز أو
جيد ،وال تخلو املجموعة من أفالم رديئة .تعرض املجموعة جوانب مختلفة من حياة
الفلسطيني تحت االحتالل أو في منافي اللجوء والشتات ،وتعالج بحبكات درامية،
بسيطة وذكـيــة ،تـجــارب حياتية تحفر عميقا فــي آالم الفلسطيني وأحــامــه ،عبر
مشاهد تصور واقع معاناة الفلسطيني في املعتقل واملخيم واملنفى ،وعلى الحواجز.
يمكن للمشاهد أن يميز من بني أفالم املجموعة «كأننا عشرون مستحيال» آلن ماري
جاسرٌ ،
و«يد إلهية» إليليا سليمان ،و« 3000ليلة» ملي املصري و«عودة رجل» ملهدي
فليفل و«العبور» ملي عودة ،إلى جانب أعمال املخرجني سوزان يوسف وفرح النابلسي،
وضمت ّ
وآخرينّ .
منصة نتفليكس للمجموعة أفالمًا كانت مدرجة عليها من قبل ،مثل
«واجب» ّ
و«املر والرمان» و«إن شئت كما في السماء» و«الهدية» الذي له حكاية مع املدير
األسبق لوكالة املخابرات املركزية األميركية ،جون برينان ،فقد دعا الرئيس جو بايدن
إلى ُمشاهدة الفيلم .وكتب في صحيفة نيويورك تايمز في إبريل /نيسان املاضي:
«الفيلم ٌ
سرد قوي ُومفجع عن آالم الرجل الفلسطيني يوسف وابنته الصغيرة ياسمني
في أثناء عبورهما حاجز تفتيش للجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية مرتني في
يوم واحد» .ويحكي الفيلم في  25دقيقة ،إخراج فرح النابلسي ،قصة األب يوسف الذي
ً
حتجزا
خرج مع ابنته ياسمني لشراء هدية الذكرى السنوية لزوجته ،ثم يجد نفسه ُم
بسالسل حديدية ،وهو ُممسك بقلم؛ ألن ّ
الحراس اإلسرائيليني ُيريدون تفتيشه بدقة
أكبر ،بينما جلست ياسمني في الجوار تراقب وتنتظر في صمت.
وهـنــاك تميز غني فــي فيلم «املطلوبون ال ــ »18للفنان الفلسطيني عامر شوملي.
يتناول الفيلم جانبًا من املقاومة الشعبية خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى (1987
–  ،)1991من خــال قصة  18بقرة اشتراها أهالي بلدة بيت ساحور من مزرعة
إسرائيلية لالستفادة من حليبها بعد قرارهم االستقالل االقتصادي عن االحتالل
ُ
ومقاطعة البضائع واملنتجات اإلسرائيلية ،في خطوة من سلسلة خطوات اتخذت
ُ
حينها في سياق العصيان املدني .تصاب األبقار بالهلع عندما تعلم بصفقة بيعها
للفلسطينيني ،وتدخل في رحلة مطارد ٍة بعد أيام من وصولها إلى بيت ساحور ،إذ
أصــدر الحاكم العسكري أمــرا باعتقال األبقار ال ــ 18في غضون  24ساعة ،كونها
ّ
تشكل خطرًا على أمــن إســرائـيــل .هـكــذا ،تبدأ رحلة املـطــاردة والبحث عــن البقرات،
تعاني البلدة خاللها من حملة ترهيب واعتقاالت ومنع تجول .مئات الجنود على
األرض ومروحيات في السماء بحثا عن البقرات املطلوبة بأي ثمنّ .
يسجل الفيلم في
املشاهد األخيرة خيبة أمل أهالي البلدة وقد ذبحت أبقارهم «اتفاقية أوسلو» ،التي
جاءت في وقت كانوا فيه «ملوكًا يسيطرون على أقدارهم» ،حسب إحدى الشهادات
في الفيلم .إلى جانب القصة الرائعة والنص العفوي الثري ،يتميز الفيلم بتوظيف
وسائل مرئية ّ
متعددة ،منها الرسوم الكرتونية والـ«ستوب موشن» ،ما أضفى على
الفيلم جمالية بصرية ممتعة .يتميز في مجموعة نتفليكس كذلك فيلم «جيرافادا»
الزرافة ،للمخرج راني مصالحة ،وبطولة صالح بكري ،محمد بكري ،والفرنسية لور
دي كليرمو .يروي وقائع جرت في أثناء اجتياح االحتالل االسرائيلي مدينة قلقيلية
في العام  ،2002ومقتل إحدى الزرافات في حديقة الحيوان في املدينة .يخاطر ياسني
مع ابنه ،والصحافية الفرنسية لــور ،بحياتهم من أجل جلب زرافــة ذكر من حديقة
ُ
الحيوانات في تل أبيب ،إلنقاذ حياة الزرافة األنثى التي تصاب باالكتئاب وترفض
األكل .وبنجاح املهمة ،تسجل قلقيلية انتصارًا آخر للحياة.
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تمدد
أذربيجان وتركيا ...حصار ثم
ّ
شفان إبراهيم

تعتبر أذربـيـجــان إحــدى محطات الصراع
ـت
الـ ـح ــال ــي بـ ــن إيـ ـ ـ ــران وت ــركـ ـي ــا ،ف ـف ــي وقـ ـ ٍ
تجد فيه تركيا أن أذربـيـجــان ،إضــافــة إلى
كازاخستان ،تركمانستان ،قيرغيزستان،
دول ناطقة بالتركية ،ولها روابــط ثقافية
ووش ــائ ــج اج ـت ـمــاع ـيــة تــاري ـخ ـيــة مــرتـبـطــة
بـتــركـيــا أك ـثــر م ــن إي ـ ــران ،وتـنـكـشــف رويـ ـدًا
رويـ ـدًا املـســاعــي الـتــركـيــة الـتـمـ ّـدديــة صــوب
ال ـق ــوق ــاز والـ ـح ــدود امل ـتــاخ ـمــة إليـ ـ ــران ،فــإن
خـمـســة ت ــوت ــرات مــركـبــة تـعـقــد م ــن طبيعة
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـجــاريــن األذري واإلي ــران ــي،
أولها الخوف اإليراني الدائم من الحركات
وال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
األذربيجانية ،خصوصا في عهد الرئيس
إلـهــام علييف ،تقابلها مـخــاوف بــاكــو من
ال ـس ـيــاســات الــدي ـن ـيــة ل ـط ـه ــران .ثــانـيـهــا ما
تشكله نسبة األذريني القريبة من  %25من
مـجـمــوع سـكــان إي ــران وإمـكــانـيــة تحولهم
إل ــى جـبـهــة داخ ـل ـيــة م ـعــارضــة إليـ ـ ــران ،إذا
ّ
أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان .ثــالـثـهــا
ف ــك ــرت ف ــي مـ ـح ــارب ــة ُ
االعتقاد السائد لدى النخب األذربيجانية
عــن مـســاعــي إي ــران لتقويض نـظــام الحكم
لديهم ،نتيجة ملـخــاوف طـهــران مــن تبعية
باكو للغرب ،حيث سبق إليران أن أشهرت
رغبتها في تحجيم نفوذ نظام الحكم لدى
جــارت ـهــا ،إن لــم يـكــن إطــاح ـتــه ،عـلــى لسان
رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ـ ــان ال ـعــامــة ف ــي ال ـقــوات
املسلحة اإليرانية ،اللواء حسن فيرو آبادي،

كاريكاتير

في أكتوبر /تشرين األول  ،2010إن «الهام
علييف مثل الحكام العرب الذين يواجهون
انـتـفــاضــات شـعـبـيــة ،سـيــواجـهــون مصيرًا
قــاتـمــا ل ـعــدم إت ـبــاعــه امل ـب ــادئ اإلســام ـيــة»،
ورابعها :على الرغم من الالتقارب الثقافي
والــدي ـنــي كــأبــرز م ـحـ ّـركــات ال ـعــاقــات ،لكن
إيــران دعمت أرمينيا فــي خالفها املستمر
مع أذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ،
وفقًا للمصالح واالعتبارات االستراتيجية
ً
الجغرافية ،أمال بإضعاف أذربيجان أكثر،
والـ ـضـ ـغ ــط ع ـل ــى ب ــاك ــو مل ـن ـع ـهــا مـ ــن إث ـ ــارة
م ـش ـك ــات ب ــن ال ـس ـك ــان األذري ـ ـ ـ ــن لــدي ـهــا،
ورغ ـب ــة مـنـهــا بــال ـت ـمـ ّـدد ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،لكن
طهران عجزت عن الدعم العسكري ليريفان.
وخ ــام ــس ال ـخــافــات ب ــن ال ـطــرفــن ،وربـمــا
ي ـك ــون األعـ ـم ــق واألك ـ ـثـ ــر م ـع ـقــول ـيــة ل ـشــرح
طبيعة الخالف ،وهو ينقسم إلى محورين:
األول :أن إيران وأذربيجان مختلفتان حول
تـقــاســم مـ ــوارد ال ـطــاقــة الـضـخـمــة ف ــي بحر
ق ــزوي ــن ،وال ـت ــي ت ـقــدر قـيـمـتـهــا بـمــا يـقــارب
«مطالب
ثالثة ترليونات دوالر ،إضافة إلى ّ
إيران في حقول البرز وألوف التي شغلتها
أذربيجان ،وتدافع إيران إنها داخلة ضمن
أراضيها» .ومع ضعف االقتصاد اإليراني،
واعتماد يريفان على طـهــران فــي التجارة
والطاقة ،الفتقادها املوانئ والسواحل ،فإن
َّ
أي خسارة أو تغيير في الوضع األرميني
س ـي ـع ـن ـيــان ت ــأث ـي ـرًا ع ـك ـس ـيــا ع ـل ــى طـبـيـعــة
التجارة والتعامل االقتصادي بني الطرفني،
والذي تستفيد منه طهران أكثر ،وتاليًا فإن

طبيعة االقـتـصــاد وتركيبته تلعبان دورًا
ب ــارزًا فــي مـنــح أي دول ــة إمـكــانـيــة التوسع
من عدمه ،أو يكون ذا تأثير سلبي وعكسي
مـ ــزدوج ،كتقليص رغـبــة ط ـهــران بــالـتـمـ ّـدد
أو عـقــد ص ــات ت ـجــاريــة اق ـت ـصــاديــة قــويــة
فــي آسـيــا الــوسـطــى والـقــوقــاز ،وخصوصا
أن أذربيجان وكازاخستان من أغنى دول
تلك املنطقة ،وهما مبتعدتان عن أي حاجة
ك ـب ـيــرة إليـ ـ ــران ف ــي ال ـج ــان ــب االق ـت ـص ــادي،
وتـ ـت ـ ّ
ـوج ــه ت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان ص ـ ــوب ع ــاق ــات
قوية مع روسيا ،وتاليًا تغيير في خريطة
مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى هـ ـن ــاك .وامل ـ ـحـ ــور ال ـثــانــي
ل ـل ـخــاف بـيـنـهـمــا رب ـم ــا ي ـع ــود إل ــى زي ــادة
نــوعـيــة الـعــاقــات الــدفــاعـيــة بــن بــاكــو وتــل
أبيب ،وهو ما اعتبرته إيران تهديدًا خطيرًا
ومـ ـص ــدرًا ل ـل ـع ــداء بـيـنـهـمــا ،ت ـعـ ّـمــق ُ
وم ـنــح
زخمًا أكبر عبر صفقة أسلحة بلغ ثمنها
 1.6مليار دوالر بني أذربيجان وإسرائيل
فــي  ،2012مــا دفــع طـهــران إلــى اتـهــام باكو
عالنية بتحولها إلــى ورقــة ستستخدمها
تـ ــل أبـ ـي ــب ل ـت ـن ـف ـيــذ ه ـج ـم ــات ضـ ــد امل ـج ــال
الحيوي اإليراني ومحاولة إيجاد مثبطات
االستقرار األمني واالقتصادي لديها.
كان لكل هذه العوامل والتوترات دور وتأثير
عـمـيــق ع ـلــى م ـجــريــات ال ـح ــرب ع ــام ،2020
والتي لم تجد إيران مخرجًا من ضغوط أو
مخاوف ردة فعل األذريني ،فيما لو اصطفوا
إلــى جانب أرمينيا ضــد أذربـيـجــان بشكل
ع ـس ـك ــري م ـب ــاش ــر ،وخ ـص ــوص ــا أن وض ــع
طهران الداخلي يشهد املزيد من التوترات،

عماد حجاج

ممدوح الشيخ

م ــن ح ـيــث الـ ـك ــم ،يـسـتـطـيــع أي مـتـخـ ّـصــص
في االقتصاد أن يحشد الكثير من األرقــام،
ّ
ث ــم يـطـلــق قـلـمــه ف ــي ال ـت ـغ ــزل ف ــي «ال ـع ـمــاق
ال ـص ـي ـنــي» ،لـكــن األرق ـ ــام ق ــد ت ـخــدع كاتبها
ـاق أوس ـ ًـع،
وق ــارئ ـه ــا ،مًــا ل ــم تــوضــع ف ــي س ـي ـ ٍ
تركيبا ،يجعل دالالتـهــا أكثر صدقا.
وأكثر
وإح ــدى املشكالت املزمنة فــي تقييم الواقع
االقـتـصــادي ألي دول ــة أن األرق ــام فــي النظم
ال ـش ـمــول ـيــة تـعـبـيــر ع ــن اإلرادة الـسـيــاسـيــة
ً
تعبيرا عن الواقع.
للسلطة ،أكثر من كونها
ً
ويـقـيــنــا ،ال يعني هــذا أن النظم السياسية
ً
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ت ـش ـهــد ت ــاع ــب ــا ب ــاألرق ــام
ع ـلــى ي ــد الـ ـش ــرك ــات وم ــؤسـ ـس ــات الـتـقـيـيــم،
لكن ّ
تعدد مراكز صناعة الـقــرار ،ومــا تملكه
وســائــل اإلع ــام ومــؤسـســات الــرقــابــة وقــوى
املجتمع املــدنــي يجعل التعتيم ال ـتــام أم ـ ًـرا
شـبــه مـسـتـحـيــل .واالخـ ـت ــاف الـ ـج ــذري بني
النموذجني قد تلخصه املقارنة بني قصتني،
ال يفصل بينهما فــاصــل زمـنــي كبير .ففي
الـعــام املــاضــي تــوفــي الطبيب ّ الصيني ،لي
وينليانغ ،الذي كان أول َمن حذر من فيروس
تهديدات من السلطة الصينية
كورونا ،بعد
ٍ
ّ
متعددة ،أبرزها نشر شائعات .في
واتهامات
ٍ
املقابل ،فتحت إحدى أكبر الصحف األميركية
ص ـف ـحــات ـهــا ملــوظ ـفــة ف ـي ـس ـبــوك املـسـتـقـيـلــة،
فرانسيس هاوغن ،وتلقف الكونغرس الكرة،
فـ ً
ـورا ،ليدعوها إلــى شهادة علنية صريحة
إلــى حد الصدمة .وفــي حــوارهــا مع النواب،
وصفها أحــدهــم ب ـ «البطلة الـقــومـيــة» .وفي
ّ
الــوقــت نفسه تـقــريـ ًـبــا ،كــانــت الـصــن تتكتم
وت ـن ـف ــي وت ـخ ـف ــي األرقـ ـ ـ ــام الـحـقـيـقـيــة ح ــول
«الـفـقــاعــة ال ـع ـقــاريــة» ،حـتــى انـفـجــرت كــارثــة
ّ
إيفرغراند العقارية ،موزعة شظاياها خارج
الصني حتى األراضــي األميركية .والنموذج
ٌ
الصيني مسكون ،بحكم النشأة والتكوين،
ً
بــأمــراض مــزمـنــة ،حـيــث هـنــاك دائــمــا رفــض
للشفافية والعالنية ،ورغبة جارفة في جعل
إرادة السلطة فوق حقائق الواقع.
وم ــع الـتـضـخــم الـكـبـيــر لــاعـتـمــاد امل ـت ـبــادل،
ومـ ــع ال ـت ـشــابــك غ ـيــر امل ـس ـب ــوق ف ــي عــاقــات
التأثير والـتــأثــر فــي الـعــاقــات االقتصادية
الدولية ،تبدو مشكالت الصني االقتصادية
ً
عابرا ّ
كابوسا ً
للقارات ،فكما أن األزمة املالية
األميركية في العام  2008تحولت إلــى أزمــةٍ
عاملية ،فإن الفقاعة العقارية الصينية
ماليةٍ
ّ
ّ
للتحول إلــى أزم ــة عاملية،
مــا ت ــزال مرشحة
حيث الشركة العقارية الكبرى املتعثرة ليست

نتيجة مــواقــف القوميات واملـكــونــات التي
انتقلت من الشعور بمظلوميتها للتعبير
ع ـن ـهــا عــان ـيــة بـمـخـتـلــف الـ ـط ــرق ،وتــأث ـيــر
وجــودهــا الـعـسـكــري خ ــارج حــدودهــا على
اقـتـصــاديــاتـهــا املـحـلـيــة ،وتــالـيــا ف ــإن واقـعــا
جيوسياسيًا جديدًا فرض على إيران ّإبان
انتصار باكو ،هــذا الواقع تجاوز انتصار
دول ــة ج ــارة تـمـتــاز بـتــوتــر ال ـعــاقــة معها،
ضد دولة تستفيد طهران منها اقتصاديًا،
إل ــى واق ــع «تــركــي» جــديــد يـتـطــور بــاطــراد،
وتتجه الستعادة دورها الجيوستراتيجي

تجديد دم الطائفية السياسية
في لبنان
مالك ونوس

بين فيسبوك وإيفرغراند
ســوى قمة جبل الجليد .وقــد يكون النظام
املصرفي الصيني الخاضع لسيطرة الحزب
ـادرا على تلطيف ّ
الشيوعي قـ ً
حدة األزمة أو
تأجيل انحدارها إلى ما هو أسوأ ،لكن حجم
«غـيــر املـعـلــن» مــن األزم ــة تـتــداولــه دراس ـ ٌ
ـات
ٌ
م ـت ـخ ـص ـصــة ع ــدي ــدة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،لكنها
ً
لــأســف بـقـيــت بـ ّعـيــدة عــن اهـتـمــام اإلع ــام.
وفي الظل ،تتضخم أزمــة أخــرى ال ُيستبعد
أن تـكــون عواقبها أكـثــر خـطــورة بكثير من
األزم ــة املــالـيــة ،حيث تنتظر الـصــن وصــول
مليون بحلول
عدد كبار السن بها إلى ً 300
 ،2025وهــو رقــم سيكون منعطفا في مسار
التوازن بني قمة «الهرم السكاني» وقاعدته،
وهو ما ُيتوقع أن يقفد االقتصاد الصيني،
ول ــو جــزئـ ًـيــا ،إح ــدى أه ــم م ـيــزاتــه النسبية:
وفرة األيدي العاملة الرخيصة .ويضاف إلى
مــا سبق الـعــبء الكبير الــذي يمثله اإلنفاق
عـلــى ه ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر م ــن «األف ـ ــواه الـتــي
تــأكــل وال تـنـتــج» ،بحسب التعبير ال ـنــازي
سيئ السمعة .وه ــذه الـتـحــوالت املتزامنة،
باإلضافة إلى مشكالت أخرى ،توجه ضربة
قاصمة لخطاب« :النموذج الصيني» ،وهو
ّ
ً
خـطـ ٌ
عربيا ،حيث يؤكد
ـاب واســع االنتشار
ّ
كثيرون أن التجربة الصينية تــؤكــد إمكان
ال ـت ـق ـ ّـدم م ــن دون ح ــري ــات س ـيــاس ـيــة! وه ــذه
«األكــاذيــب الصادقة» ( )true liesأحــد أخطر
«األوبـئــة» التي تنتشر في الخطاب العربي
حـ ــول إش ـ ـكـ ــاالت ال ـت ـخ ـلــف ،وقـ ــد ّأدى ه ــذا،
ض ـمــن ن ـتــائــج أخ ـ ــرى ،إل ــى أن ت ـكــون ال ــدول
واملؤسسات التي تدين «الجانب املظلم» من
املعجزة املــزعــومــة غربية فقط ،وحتى
هــذه ُ
عندما أج ِبـر مسلمون على العمل القسري
في تجربة شبيهة بالتجربة النازية ،كانت
األص ـ ـ ــوات ال ـت ــي ت ـطــالــب بــاالح ـت ـجــاج على
ال ـعــوار األخــاقــي للممارسات االقتصادية
تأتي من عالم الشمال /الغرب!
والتغني بما تسمى «املـعـجــزة الصينية»
و«الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـص ـي ـن ــي» ه ــو م ــن أعـ ــراض
الرغبة في الفرار من الديمقراطية ،والقناعة
َ
امل ـس ـب ـق ــة بـ ـ ــأن تـ ـ ـق ـ ـ ُّـدم ال ـ ـعـ ــرب «ي ـ ـجـ ــب» أن
ّ
التحول
يتحقق من دون ارتكاب «خطيئة
الديمقراطي» ،ويكفي هنا أن أشير إلى رقم
واحــد عن عالقة الـثــروة والسلطة في هذه
الـتـجــربــة ،حـيــث أورد أس ـتــاذ اجـتـمــاع في
جامعة مانشستر في دراسة عن الرأسمالية
أن أكثر من تسعمائة من األلف األكثر ثراء
فــي الـصــن هــم مــن أبـنــاء مؤسسي الحزب
الشيوعي الصيني وأحفادهم.
(كاتب مصري)

إيران وأذربيجان
مختلفتان حول
تقاسم موارد الطاقة
الضخمة في بحر
قزوين ،والتي تقدر
قيمتها بما يقارب
ثالثة ترليونات دوالر

المتالعبون بالدستور
شريف هاللي

ي ـث ـي ــر مـ ــا حـ ـ ــدث وال ي ـ ـ ــزال فـ ــي ت ــون ــس،
مـ ـن ــذ ت ـج ـم ـي ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس قـ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد
دسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــور ،2014وس ـ ـي ـ ـطـ ــرتـ ــه ع ـ ـلـ ــى كــل
ال ـس ـل ـطــات األخ ـ ــرى ف ــي ي ــدي ــه ،ح ــال ــة من
القلق الدائم ،وهو املسار الذي بدأه في 25
يوليو /تموز املــاضــي ،بتجميد مجلس
النواب وتفعيل الفصل  80من الدستور،
بـ ـمـ ـب ـ ّـرر وج ـ ـ ــود الـ ـح ــال ــة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
وتـجــاهـلــه ال ـشــروط األخ ــرى الـ ــواردة في
الـنــص ،غير عــابــئ بــإهــدار الــدسـتــور ،ثم
إصداره في  22الشهر املاضي (سبتمبر/
أيـلــول) اإلجـ ــراءات الـتــي جمع بموجبها
ال ـس ـل ـط ـتــن ،ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وال ـت ـشــري ـع ـيــة،
ّ
بــن يــديــه .وي ــذك ــر ه ــذا ب ــإج ــراء الــرئـيــس
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،تعديالت
دس ـت ــوري ــة ف ــي  ،2019يـنـتـهــك األسـ ــاس
الـقــانــونــي وال ــدس ـت ــوري ال ــذي وص ــل من
خــالــه إل ــى الـسـلـطــة ،ليطيل السيناريو
الجديد إمكانية استمراره إلى .2030
ول ـل ـم ـف ــارق ــة ،ح ـظــي ك ــل م ــن ال ــدس ـت ـ ْ
ـوري ــن
بــأغ ـل ـب ـيــةٍ ش ـع ـب ـيــةٍ ف ــي الـ ـع ــام ن ـف ـســه ،ولــم
يتجاوز تطبيقهما كال منهما أربعا وسبع
سنوات على التوالي .وفتح دستور تونس
الباب كامال للحقوق والحريات املختلفة،
وأضـ ــاف مـســاحــة مــن ال ـت ــوازن السياسي
بــن السلطتني ،التشريعية والتنفيذية.
ول ــم يـتــوقــع أش ــد املـتـشــائـمــن السيناريو
الذي قام به الرئيس التونسي الذي يأتي
من خلفية مدنية ،واملفارقة كونه أستاذا
للقانون الدستوري ،ال من خلفية عسكرية
ت ــؤم ــن بـ ــاألوامـ ــر وال ـت ـع ـل ـي ـمــات وم ـف ـهــوم
السمع والـطــاعــة ،وهــو مــا لــم يـجــرؤ عليه
الرئيس الراحل قائد السبسي ،املحسوب
على النظام القديم.
حــالــة سـعـ ّـيــد والـسـيـســي لـيـســت األول ــى،
ويبدو أنها لن تكون األخيرة في العالم
العربي .سبق أن فعلها في مصر الرئيس
الــراحــل أنــور الـســادات بتعديل الدستور
عام  ،1980بما يفتح املدد الرئاسية إلى
مــا ال نهاية ،وهــو مــا لــم يستفد منه ،بل

في منطقة القوقاز ،وذلــك كله على حساب
الـطـمــوحــات والـتــوجــه اإليــرانــي ورغباتها
ال ـتــوس ـع ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن
روس ـ ـي ـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـت ــع بـ ــوجـ ــود أقـ ــوى
م ــن ّ إيـ ـ ـ ــران وت ــركـ ـي ــا ف ــي آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى،
تـغــض الـطــرف عــن الـتـمـ ّـدد الخفيف حاليًا
لتركيا ضمن املجال الحيوي في املنطقة،
بالتشارك مــع أذربـيـجــان ،وتلقفت طهران
تاليًا اإلش ــارة جـيـدًا بـشــأن تغيير مــوازيــن
القوى لصالح أنقرة وباكو ضد حليفتها
ـات
الـتـقـلـيــديــة ي ــري ـف ــان ،وخ ــرج ــت بـحـســابـ ٍ
صحيحةٍ عن إرهاقها من كل الجوانب إذا
وقفت إلى جانب أرمينيا.
ٌ
وفقًا لذلكّ ،
صراع وتنافس لثالث قوى
ثمة
رئيسية في املنطقة (تركيا ،روسيا ،إيران)،
وهي من حيث الشكل واملظهر ربما تتمحور
ح ــول قـضــايــا اقـتـصــاديــة خــافـيــة ،كقضية
امل ـعــابــر واألراض ـ ـ ــي ال ـت ــي س ـي ـطــرت عليها
ب ــاك ــو أخ ـي ــرا ب ـعــد ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة ،وهــي
طــرق تشترك بني باكو وناغورنو كاراباخ
وإق ـل ـي ــم ن ــاخ ــت ش ـي ـفــان وت ــرك ـي ــا ،بـجــانــب
الحدود األرمينية  -اإليرانية ،وهو ما يعني
ّ
اقتصاديًا تحكم باكو باملسالك التجارية
املعتمدة على تلك الـطــرق ،أي أن تغييرات
اقـتـصــاديــة وم ــا يتبعها مــن ف ــرض شــروط
سياسية تتجه نحو التبدل والتغيير في
تلك املنطقة ،قابل ذلــك رفــض قاطع إليــران
حيال املـســاس بقواعد اللعبة املتبعة قبل
الحرب ،لكن من دون أن تتمكن من فعل أي
شيء حاليًا .وفي العمقّ ،
صراعات أكبر
ثمة
ٍ
ٍ

من قضية طريق أو معبر فقط ،فالعالقات
بــن أذرب ـي ـجــان وتــرك ـيــا ك ـحــال أي دولـتــن
ّ
تتعمق عالقاتهما بعد الحرب ،حني تفضي
إلى عالقات اقتصادية وازنة ،فإنها ستنتج
واق ـعــا سـيــاسـيــا جـغــرافـيــا جــدي ـدًا ينعكس
س ـل ـب ــا ع ـل ــى طـ ـ ــرف مـ ـ ـح ـ ـ ّـدد ،ف ـف ـت ــح امل ـع ـبــر
بينهما يعني حصار إيــران وأرمينيا معًا،
وقـطــع ت ـمـ ّـدد األول ــى عـبــر الـثــانـيــة .بعبارة
أخــرى حصار أرمينيا ،وقطع طريق إيــران
إلــى أوروب ــا ،ومــع الصعوبات التي تجدها
إيــران في سورية والـعــراق ،خصوصا بعد
فـشــل امل ـقـ ّـربــن منها فــي انـتـخــابــات بــرملــان
ب ـ ـغـ ــداد ،وثـ ـب ــات امل ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي ح ـيــال
ال ــوج ــود اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــة ،ومـســاعــي
روسيا لالستحواذ على كل شيء في ختام
املشهد السوري ،وإن طال ،فإن رفضًا تركيًا
 روسيًا ألي اقتراب إيراني من الصراعاتالتاريخية القديمة في القوقاز مع روسيا،
ّ
أو تــرك ـيــا ،وال ـت ــي ت ـشــكــل امل ـج ــال الـحـيــوي
ّ
ُ
الروسي ،مع رغبات توسعية تركية ،ربما
ّ
يعزز من احتمال اندالع صراعات سياسية
ّ
ّ
يتخللها ت ـمــدد عـسـكــري غـيــر مـبــاشــر بني
مختلف القوى الفاعلة وأدوات ـهــا ،وهــو ما
قد ينعكس على الوضع السوري الداخلي،
وعـ ــاقـ ــات الـ ـ ـت ـ ــوازن ب ــن روسـ ـي ــا وتــرك ـيــا
وإيران في العمق السوري ،وينعكس أيضًا
على التركيبة السياسية والـتــوازنــات بني
السوريني أنفسهم ،ما بني ّ
املقربني من إيران
أو املحسوبني على تركيا.
(كاتب سوري)

استفاد منه خلفه الرئيس حسني مبارك
ال ــذي اسـتـمــر فــي الـسـلـطــة ثــاثــن عــامــا.
وك ــان اإلع ــان الــدس ـتــوري ال ــذي أص ــدره
ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل م ـح ـمــد م ــرس ــي بــدايــة
لـغـضــب ش ـع ـبــي ،ان ـت ـهــى ب ـت ـظــاهــرات 30
يــون ـيــو ،األم ــر ال ــذي اسـتـغـلـتــه املــؤسـســة
العسكرية إلقصائه من السلطة ،وتنفيذ
سيناريو  3يوليو املعروف.
ولـ ـ ــأسـ ـ ــف ،دأب قـ ـ ـ ــادة ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ٌ
ـرب
كثيرون على إه ــدار الدستور الــذي يعد
الــوث ـي ـقــة األس ــاس ـي ــة ال ـحــاك ـمــة لـلـعــاقــة
بــن الـسـلـطــات ،وال ـتــي ت ـحـ ّـدد حـقــوق كل
منها تجاه األخرى وواجباتها ،وحقوق
امل ــواط ـن ــن ت ـج ــاه ال ـس ـل ـطــة .ب ـمــا يـخــالــف
ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي الـ ــذي اع ـتــدنــا رؤي ـتــه
ف ــي بـ ـل ــدان ال ـع ــال ــم املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،ك ـم ــا ح ــدث
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي عـهــد تــرامــب،
ب ـم ـح ــاول ــة إه ـ ـ ــدار ن ـت ـي ـجــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة ،ووق ــوف األغـلـبـيــة ،بـمــا فيهم
الجمهوريون ،ضد هذا املسار.
بمقوالت
ودائما ما يتم إهــدار الدستور
ٍ
فـ ــارغـ ــة املـ ـضـ ـم ــون ل ـت ـب ــري ــر االسـ ـتـ ـب ــداد،
بهدف تغيير األسس الرئيسية التي قام
عليها الدستور ،بما ّ
يؤدي إلى تهميش
السلطات األخــرى وجمع السلطات كلها
بني أيــدي الفرد امللهم .من هــذه املقوالت
أن» الدستور ليس قرآنا» ،أو أن الدستور
«صـيــغ فــي ظ ــروف خــاصــة» ،أو بتبريره
ـرف سـيــاسـ ٍّـي ما،
ـات معينةٍ لـطـ ٍ
بـمـمــارسـ ٍ
رغبات
بينما ًواقعيا يأتي التعديل ملبيا
ٍ
ك ــام ـن ــة ف ــي ّذهـ ــن ال ـح ــاك ــم ال ــدي ـك ـت ــات ــور،
فالسلطة جــذابــة ،إلــى حد ال نهاية لــه ،ال
تــرى أنــه من الـضــروري أن تتقيد برقابة
س ـل ـط ــة أخـ ـ ـ ــرى ،فـ ــا صـ ـ ــوت ي ـع ـل ــو عـلــى
صوت الرئيس ،وهو ما لن يستجيب له
النظام الدستوري السابق ،في الحالتني
التونسية واملصرية .
الـ ـس ــؤال األهـ ـ ــم ،ك ـيــف ي ـتــم ان ـت ـخ ــاب هــذا
ال ــرئ ـي ــس أو ذاك وف ـق ــا ل ـن ـظــام سـيــاســي
م ـحـ ّـدد سـلـفــا ،وه ــو يـعــرف ق ــواع ــده التي
ّ
ويتجرأ على تغيير
جــاء على أساسها،
هــذه الـقــواعــد ،لكي تتناسب مــع رغباته

عرب
دأب رؤساء
ٌ
على إهدار الدستور
الذي يعد الوثيقة
الحاكمة للعالقة بين
السلطات

باالستمرار في السلطة أطول ما يستحق،
ويفرض هيمنته على السلطات األخرى،
الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة ،خـصــوصـ ّـا اذا
ك ــان ق ـ ّـدم وعـ ــودا ســابـقــة بــأنــه لــن يــرشــح
نفسه للرئاسة ،أو أنه سيكتفي بمدتني.
ّ
والتحدي الرئيسي بوجود دور أساسي
للشعوب فــي مــواجـهــة هــذا املنطق الــذي
يـسـتـهــن ب ـنـظــام ـهــا ال ــدس ـت ــور ال ـســابــق،
ّ
ّ
ويبرر لكل من رغبات
مستبدة بالوصول
إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ث ــم ت ــرك ـي ــزه ــا ب ــن ي ــدي ــه.
ويـتـصــل ه ــذا ال ـت ـحـ ّـدي ب ـض ــرورة الــوعــي
نزاعات
الشعبي بحماية الدستور لحل أي
ٍ
بني أطراف اللعبة السياسية ،واستكمال
ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــات األخـ ـ ــرى امل ــوك ـل ــة لـهــذا
الــدور ،مثل املحكمة الدستورية واحترام
الدستور والـتــوافــق على نظام انتخابي
ي ـض ـمــن ت ـم ـث ـيــل كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
وم ــواج ـه ــة ت ــوغ ــل األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة في
املسارين ،السياسي واإلعالمي.
يحدث ّ
وفي النهاية ،لن ُ
تقدم في بلداننا
العربية طاملا استمر نظام الحاكم الفرد،
وال ــذي لــن يستطيع تحقيق أي نهوض
اق ـت ـصــادي أو اجـتـمــاعــي ،فــي ظــل غياب
االل ـت ــزام بـنـصــوص الــدس ـتــور ،وتغييب
املشاركة السياسية من األطراف األخرى.
(حقوقي مصري)

ال يمكن فصل حادثة منطقة الطيونة في
ـات
ـام مــواجـهـ ٍ
ب ـيــروت الـتــي شـهــدت قـبــل أي ـ ٍ
بــاألسـلـحــة بــن أن ـصــار ح ــزب ال ـلــه وحــركــة
أم ــل ،مــن ج ـهــة ،وح ــزب ال ـق ــوات اللبنانية،
مــن جـهــة أخ ــرى ،عــن أه ــم وأخ ـطــر حــادثــن
شـهــدهـمــا لـبـنــان فــي الـسـنـتــن املــاضـيـتــن،
وهما انتفاضة  17تشرين ،2019 ،وحادثة
تفجير املرفأ في  4أغسطس /آب  .2020إذ
تشير الوقائع إلى انفضاض عدد كبير من
أب ـنــاء ال ـطــوائــف عــن زعـمــائـهــم بـعــد األزم ــة
االقتصادية التي ضربت البالد من سنوات،
ومسؤولية هــؤالء الزعماء عنها وفشلهم
فــي تـقــديــم حـلــول لـهــا وبــدائــل ألنـصــارهــم،
ّ
سبل إلعادة األوالد الضالني
ثم بحثهم عن
إلـ ــى ق ـم ـقــم الـ ـط ــوا ٍئ ــف ع ـب ــر ح ـ ـ ــوادث ت ـشــدّ
العصب الطائفي ،من قبيل حادثة الطيونة.
وزاد من هواجس هــؤالء الزعماء ،مطالبة
ً
اللبنانيني بدولة قوية ،تكون بديال منهم،
وهو ما ظهر في شعار االنتفاضة الفريد؛
ّ
ّ
«كــلــن يعني كــلــن» الــذي أظهر مــدى الشرخ
الـ ــذي ق ــام بـيـنـهــم وب ــن زع ـم ــاء طــوائـفـهــم،
وال ــذي كـ ّـرســه أكثر التفجير الــذي ّ
تبي أن
ّ
متورطون فيه.
جميع أقطاب السلطة
كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض ب ــامل ـظ ــاه ــرة ال ـت ــي دعــا
ّ
إليها كل من حزب الله وحركة أمل ،في 14
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـج ــاري ،أن ترفع
ـارات ت ــدل عـلــى رف ــض قـ ــرارات املحقق
ش ـع ـ ٍ
العدلي في قضية انفجار بيروت ،القاضي
طارق بيطار ،والتي قال عنها زعماء حزب
الله وحركة أمل إنها قرارات «استنسابية»،
وأن تــدعــو إل ــى إق ــال ـت ــه ،غ ـيــر أن ـهــا أطـلـقــت
هتافات «شيعة شيعة شيعة» التي ال ّ
تمت
إلــى مــوضــوع الــرفــض بــأي صـلــة .وزاد من
غــرابــة امل ـظــاهــرة تــوقـفـهــا فــي ه ــذه املنطقة
ال ـح ـس ــاس ــة والـ ــواق ـ ـعـ ــة ع ـل ــى خـ ــط ت ـم ـ ّ
ـاس
الحرب األهلية السابقة ،ثم ّ
كسر عدد كبير
من املشاركني فيها سيارات واعـتــدوا على
ً
ممتلكات الـنــاس الخاصة ،بــدال مــن إكمال
طــريـقـهــم إل ــى قـصــر ال ـعــدل حـيــث الـقــاضــي
بيطار .وإن كان إطالق هتاف «شيعة شيعة
شيعة» في منطقةٍ غير شيعية ،ليس كافيًا
الستفزاز أبناء املنطقة ،وأغلبهم من أبناء
الطائفة املسيحية ،فــإن عمليات التخريب
ك ــان ـ ّـت ك ـف ـي ـلــة ب ــذل ــك .وه ـن ــا أتـ ــى رص ــاص
ال ـق ــن ــاص ــة ال ــذي ــن ك ــان ــوا م ـت ـمــركــزيــن على

أسطح البنايات املحيطة باملكان ،والذين
يثير وجودهم الريبة فيما إذا كانوا على
ع ـلــم مـسـبــق ب ــأن أع ـم ــال ع ـنــف سـتـحـصــل،
لذلك تجهزوا للظهور بمظهر املدافعني عن
املتظاهرين
ً
أبناء الطائفة ،فأردوا ستة من ً
الذين سرعان ما امتشقوا أسلحة خفيفة
ومتوسطة ،وامرأة كانت آمنة في بيتها.
احـ ـ ـت ـ ــاج ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ه ــذه
الواقعة أكثر من أي شــيء آخــر ،لكي يثبت
للمسيحيني ّادعـ ـ ــاءه أن ــه الــوح ـيــد املــدافــع
عنهم ،والذي يمكنه أن يقف في وجه حزب
الله ،خصوصًا في ظل التفاهم املوقع بني
ح ــزب الـلــه وال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،الـتــابــع
لـلــرئـيــس مـيـشـيــل عـ ــون ،وي ــرأس ــه ص ـهــره،
ج ـب ــران بــاس ـيــل ،ه ــذا الـتـفــاهــم الـ ــذي جعل
الفريقني يتماهيان ،وأفـقــد الـتـيــار الـقــدرة
على معارضة حــزب الـلــه ،بحسب جعجع.
وإذا ل ــم ت ـكــن ه ــذه الــواق ـعــة كــافـيــة لــزيــادة
شـعـبـيــة «الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ف ــي الــوســط
املسيحي ،أتــى خطاب األمــن الـعــام لحزب
الله ،حسن نصر الله ،بعد أيام من الحادثة،
ليزيد من هذه الشعبية .فعلى الرغم من أنه
ّ
وتحدث عن
تناول تاريخ القوات اللبنانية،
الـجــرائــم الـتــي اقترفتها بحق املسيحيني،
مشيرًا إلى أن برنامج جعجع الوحيد هو
ال ـحــرب األهـلـيــة ،إال أن ــه أعـلــن وج ــود مائة
ألــف مـحــارب فــي صـفــوف ق ــوات حــزب الله.
وهـ ــذا اإلعـ ــان كـفـيــل وحـ ــده ب ــأن يــزيــد من
مخاوف الشارع املسيحي ،ويزيد بالتالي
م ــن شـعـبـيــة جـعـجــع دون غ ًـي ــره م ــن ق ــادة
الطائفة ،لكونه أظهر شجاعة غير مسبوقة
في مواجهة الحزب وحركة أمل معًا.
لم يتأخر جعجع باإلعالن أن اللبنانيني
ض ــاق ــوا ذرع ـ ــا ب ـح ــزب الـ ـل ــه ،خـ ــال لـقــائــه
م ــع إح ــدى امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،وهــو
بذلك ّ
يقدم نفسه الشخص الــذي سيكون
ح ــاضـ ـرًا ملــواج ـه ـتــه ل ـصــالــح الـلـبـنــانـيــن
جميعًا .ثم ال ينسى أن ّ
يكرر دعمه املحقق
ال ـعــدلــي ،ل ـكــون ه ــدف ح ــزب ال ـلــه وحــركــة
أمـ ــل الـ ــدائـ ــم ت ـن ـح ـي ـتــه .وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـق ـ ّـدم
َ
نفسه مدافعًا عن الحقيقة املرتجاة ،وعن
املسيحيني وحـقــوقـهــم ،ألن أغ ـلــب سكان
املنطقة التي تأثرت أكثر بفعل االنفجار
م ـس ـي ـح ـيــون .ولـ ـك ــن ،ه ــل س ـي ـكــون إع ــان
ُنـصــر ال ـلــه أن لــديــه مــائــة أل ــف م ـقــاتــل ،ثم
نـصـحــه جعجع بــالـتـعـقــل ،داف ـعــا لألخير
إل ــى الـتـعـقــل أم مسببًا للتصعيد؟ ليس
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حرب ستكون
أي
ٍ
ً
تدميرية على
الجميع ،وسيكون
الدمار من القوة
بحيث لن يبقي
مالجئ تحمي
المدنيين
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مقتدى الصدر
أمام امتحان طهران
بشير البكر

الـعــراق للعراقيني .هــذه هــي الجملة التي ت ـ ّ
ـردد صــداهــا داخــل الـعــراق وخــارجــه،
خطاب لزعيم التيار الصدري،
وجرى التركيز عليها أكثر من باقي محتويات أول
ٍ
ّ
تصدره االنتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من
مقتدى الصدر ،بعد
شهر أكتوبر /تشرين األول الحالي .وغلب على الخطاب التحذير من «أي تدخل»
فــي ال ـعــراق ،وق ــال« :سيكون لنا ّ
رد دبلوماسي عليه ،وربـمــا شعبي ،فالعراق
للعراقيني فقط ،ولن نسمح بالتدخل على اإلطالق» .ولم يكن كالم الصدر بحاجة
إلــى تــأويــات ،فكل من تابعه فهم منه أنــه يقصد الــواليــات املتحدة وإيــران على
قــدم املـســاواة ،ولكنه في ظل النتائج التي خرجت من الصناديق ،تبدو طهران
في مرمى الصدر أكثر من واشنطن ،ألن القوى الشيعية املحسوبة على إيران
املعروفة بـ«تحالف الفتح» تراجع رصيدها بشكل كبير ،ملصلحة ّ صعود تيار
الـصــدر ال ــذي ال تثق بــه ط ـهــران ،وهــي على خــاف معه فــي مـحــطــات سياسية
هامة ،منها إرسال مليشيات شيعية للقتال في سورية ،وهو ما رفضه الصدر
وعارضه .ولكن مشكلة إيران اليوم في العراق تبدو أكبر ،وتتمثل في خلخلة ما
يعرف بـ«البيت الشيعي» الذي حكم العراق منذ االحتالل األميركي عام ،2003
من خالل نظام توزيع حصص وإدارة إيرانية للشأن الشيعي العراقي .بدا جليًا
من خطاب الصدر أنه يريد أن يمارس الحكم ،والخطوة األولى املترتبة على ذلك أن
يكون رئيس الحكومة القادمة من التيار الصدري .وهذا يعني خروجًا عن اآللية
التي فرضتها طهران منذ  .2003وما تضغط من أجله إيــران مباشرة ،أو من
اختيار رئيس وزراء توافقي يحافظ على
خالل القوى الشيعية هو العودة إلى آلية ّ
وحدة «البيت الشيعي» ،على عكس ما يخطط له الصدر أن تكون هناك حكومة
ّ
أغلبية مشكلة من القوى الثالث ذات النصيب األكبر في البرملان الجديد ،وهي
ّ
التيار الصدري ( 73نائبًا) ،و«تحالف تقدم» السني الذي يمثله رئيس البرملان
املنتهية واليته ،محمد الحلبوسي ،الذي فاز بـ 47مقعدًا ،والحزب الديموقراطي
ّ
التوجه ،يتوقف نجاحها
الكردستاني الذي فاز بـ 32مقعدًا .وهناك بوادر على هذا
على مدى مواجهة ضغوط إيران ،ليس من الصدر وحده ،بل الحلبوسي ،والحزب
الديموقراطي الكردي ،ومرجعيته عائلة البارزاني.
ٌ
ومعروف أن التيار الصدري ليس حزبًا سياسيًا باملعنى املتعارف عليه ،على
مدروس سمح له الفوز بالحصة األكبر،
بتخطيط
الرغم من أنه خاض االنتخابات
ٍ
ٍ
فهو نشأ كمليشيا «جيش املـهــدي» الــذي تـعـ ّـرض للضرب مــن رئيس ال ــوزراء
األسـبــق ،نــوري املالكي ،وبقي التيار حيًا بفضل حضور الـصــدر الــذي يتمتع
بقدرة كبيرة على املـنــاورةّ .
وتبي من قــراءة أولية في اتجاهات التصويت في
ّ
االنتخابات أنه حصل على أكبر رصيد في أوساط الشيعة الفقراء ،الذين يعولون
على عودة الدولة العراقية القوية ،كي تحارب الفساد والسالح املنفلت ،وتنهض
باالقتصاد والـخــدمــات .وضمن هــذا التوجه ،تشكل ال ــدورة االنتخابية الحالية
ّ
محطة فارقة على مستوى العملية السياسية التي بدأت مع االحتالل األميركي،
واستنفدت أغراضها بالنسبة إلى الغالبية العظمى من العراقيني الذين يرون أنها
لم ّ
تجدد نفسها ،وباتت مكلفة ،فيما يبحث العراقيون عن االستقرار والحياة
ّ
نظام وضــع يــده على ً امل ــوارد ،وحــول
الطبيعية ،وال يأتي ذلــك إال بالخالص من ٍ
كل شيء إلى أزمة .وبالتالي ،يمكن اعتبار هذه الدورة تأسيسية ًللدورة املقبلة،
ّ
املقررة في عام  ،2025والتي يجري التعويل عليها كي تكون مختلفة بعد صعود
قوى سياسية جديدة ذات حضور في الشارع ،تمتلك خطابًا جديدًا ومختلفًا
قادرًا على مخاطبة العراقيني ،وإقناعهم بضرورة دفن العملية السياسية الراهنة،
وهذا يتطلب من حركة تشرين أن تستخلص الدروس التي تنتج وعيًا إصالحيًا
وتشكيل معارضة مستقلة .ويرتبط ذلك ،إلى حد كبير ،بمدى نجاح الصدر في
تجاوز العقبات اإليرانية.

سوق المرتزقة
جمانة فرحات

من السهل الجزم بأنه لن يكون دافعًا إلى
الـتـصـعـيــد ،مــع الـعـلــم أن ل ـهــذا التصعيد
م ـخ ــاط ــر ك ـث ـي ــرة ،أه ـم ـه ــا أن أي مـشـكـلــة
جانبية بني شخصني منتميني إلى حزب
ّ
تتطور إلى مشكلة كبيرة،
الله والقوات قد
ال يمكن أوامر الزعيمني أن تخمدها .كذلك
ّ
فــإن كــام جعجع ي ــدل على اسـتـنــاده إلى
قــوة عسكرية ،وهنالك مــن يقول إن لديه
ّ
الشبان ّ
املدربني على حمل السالح،
آالف
فــإذا تأخر جعجع بتنفيذ خطة عسكرية
ضد حزب الله ،أال يمكن أن نشهد انشقاقًا
شبيهًا بــالــذي نـفــذه هــو نفسه ضــد إيلي
حبيقة ،شريكه في قيادة القوات اللبنانية
سنة  ،1985وبالتالي الدخول في متاهةٍ
من الصراع الجديد وغير املحسوب؟
حـ ــاول نـصــر ال ـلــه وجـعـجــع إظ ـه ــار فــائــض
ٍّ
الـقــوة ال ــذي لــدى كــل منهما .ويـعـ ّـد فائض
الـقــوة هــذا كبيرًا جـدًا مقارنة بحجم القوة
الـتــي كــانــت عـلــى األرض فــي أث ـنــاء الـحــرب
األهـلـيــة الـتــي ام ـتـ ّـدت مــن سـنــة  1975حتى
 .1990يومها قيل إن عــدد املقاتلني الذين
كانوا على األرض لم يتجاوز  15ألف مقاتل،
وكانت األسلحة يومها ّ
مجرد أسلحة هواة،
إذا ما قورنت باألسلحة املتوافرة لدى حزب
ـوات اللبنانية.
الـلــه حــالـيــا ،وربـمــا لــدى ال ـقـ ٌ
ويعرف الطرفان ،وربما أطــراف أخــرى ،أنه
ـرف في املدى
في لبنان الصغير يقع كل طـ ٍ
حرب
املجدي ألسلحة ًالطرف املقابل ،وأن أي ٍ
ستكون تدميرية على الجميع ،وسيكون
يبقي مالجئ
الــدمــار مــن ال ـقــوة بحيث لــن
َ
ت ـح ـمــي امل ــدن ـي ــن ،وال ــذي ــن ل ــم ي ـب ــق لــديـهــم
ٌ
مكان ينزحون إليه ،كما فعلوا حني كانوا
ينزحون إلى سورية خالل الحرب السابقة.
من ذلك يمكن االستنتاج أن قوة حزب الله
وحلفائه ،وقوة الطرف املقابل ،ليستا سوى
نمرين من ورق ،إذا كان الغرض منها حربًا
أهلية .وهو األمــر الــذي يقود إلى استنتاج
أن م ــن ك ــان حـلـيـفــا ف ــي ان ـت ـخــابــات األم ــس
الـنـيــابـيــة وال ـب ـلــديــة والـنـقــابـيــة والـطــابـيــة
وغـيــرهــا ال يمكنه أن يــواجــه حليفه الــذي
يـحـتــاجــه فــي ظــل مـعــركــة وج ــود املنظومة
شعب استفاق
الحاكمة ضد القضاء وضد
ٍ
من خــداع هذه املنظومة ،وعــرف أن تفقيره
والـسـطــو عـلــى أم ــوال ــه امل ــودع ــة فــي البنوك
وتدمير حياته ليست سوى وسيلةٍ إلبقائه
م ـنــزوع اإلرادة ليصبح ط ــوع أم ــر الــزعـيــم،
ّ
سيد الطائفة ،وتمكني هذا الزعيم من شن
حرب أهليةٍ صغيرة ،يكون هدفها الوحيد
ٍ
تجديد دم زعامته الطائفية.
(كاتب سوري)

ّ
ال يشكل خبر توقيف نيابة مكافحة اإلرهــاب في أملانيا جنديني سابقني كانا
مجموعة من املرتزقة لالنخراط في حرب اليمن مفاجأة.
يعتزمان تشكيل
ٍ
لــم يـكــن الــرجــان ليعمال عـلــى التخطيط لتجنيد مــا بــن  100و 150أملــانـيــا
للمشاركة في القتال ،وعرض رواتب شهرية تبلغ  40ألف يورو على عناصر
ّ
سابقني في الجيش أو الشرطة األملانية ،بما أنهما على دراية تامة بما يتطلبه
ه ــذا الـعـمــل مــن «مـطــالـبــة بــارتـكــاب أع ـمــال إجــرام ـيــة» ،ل ــوال أن س ــوق املــرتــزقــة
ّ
تتوسع أنشطتها لتشمل
مــزدهـ ٌـر على وقــع مــا تحققه مجموعة فاغنر التي
مــروحــة واسـعــة مــن ال ــدول ،خصوصًا األفريقية ،ال سيما بعد العقد الجديد
ّ
املتسرب مع مالي.
ْ
لكن أبــرز خطأ للجنديني السابقني ،الـلــذيــن لديهما خلفية فــي القتال خــارج
نـطــاق الــدولــة ،بـعــدمــا عـمــا فــي شــركــة «أس ـغ ــارد» لـلـخــدمــات األمـنـيــة الخاصة
املرتبطة باليمني املـتـطـ ّـرف ،والـتــي سبق أن قـ ّـدمــت «خدماتها» فــي الصومال،
ّ
نقطة تتمثل في
أنهما ظنا أن استنساخ فاغنر مهمة سهلة .وغفال عن أهم
ٍ
ذراع مليشياوية تحظى برعاية رسمية من
أن هذه املجموعة من املرتزقة
هي ً
ً
روسيا ،وترى فيها موسكو أداة فعالة لتعزيز نفوذها في مناطق الصراعات
مضطرة ّ
ّ
لتحمل أي مسؤولية رسمية عن
والحروب األهلية ،من دون أن تكون
جرائمها ،سواء كما حدث في ليبيا أو في جميع الدول التي انخرطت فيها في
القتال ،إن إلــى جانب األنظمة الرسمية أو ضدها ،فاملهم ما تريده موسكو،
ويمكن بعدئذ نقل البندقية بحسب ما تتطلبه الضرورات واملصالح .أما أملانيا،
ّ
ٌ
حسابات تناقض هذا التوجه ،خصوصًا أنها
فهي ال تتبنى هذا النهج ،ولديها
ّ
املتطرف في صفوف الجيش خالل
تنظر بكثير من الحذر إلى تغلغل اليمني
السنوات األخيرة.
الخطأ الثاني يتمثل في طبيعة البلد الذي أراد الجنديان االنطالق منه ،وهو اليمن.
تبريرات لخطوتهما برغبتهما «إحــال الـســام» و«الــدفــع بمفاوضات
وتقديم
ٍ
سالم بني املتمردين الحوثيني والحكومة اليمنية»ّ ،
مجرد هراء.
عـلــى عـكــس لـيـبـيــا ،أو أي دول ــة أخ ــرى ،ال يـنـقــص الـيـمــن املـقــاتـلــون ،بــل يوجد
فائض منهم في الجبهات ،سواء لدى الحوثيني أو الحكومة التي تحظى برعاية
التحالف .ولــم ّ
تتورع مختلف أطــراف الحرب يومًا عن ارتكاب كل ما يتطلبه
ّ
تقدمها العسكري مــن انـتـهــاكــات وجــرائــم ،س ــواء قصف مدنيني أو تصفية
ّ
أســرى حــرب أو اخـتـطــاف .وق ــدرة الحوثيني على تحقيق تـقــدم عسكري في
مقابل الشرعية في الجبهات سببها العشوائية التي تعيش في ظلها القوات
الحكومية منذ بداية الحرب .ولذلك لن تغير مشاركة عشرات أو مئات املرتزقة
من األوضاع امليدانية.
ّ
التحول
كما أغفل الجنديان السابقان قراءة واقع الحرب في اليمن ،وخصوصًا
في موقف السعودية التي حاوال الترويج للمشروع لديها من دون جدوى .تنظر
الــريــاض ،منذ فـتــرة ،إلــى هــذه الـحــرب أنـهــا عــبء ينبغي التخلص مـنــه ،وتبحث
عن التوقيت املناسب إلزاحتها عن كاهلها ،بعدما عجزت عن تحقيق ٍّأي من
أهدافها ،ســواء في ما يتعلق بإعادة تمكني الشرعية أو حماية أمن اململكة من
الحوثيني الذين باتوا يخترقون حدودها باستمرار ،باستخدام الطائرات املسيرة
أو الصواريخ الباليستية.
وإذا ك ــان الـجـنــديــان الـســابـقــان فــي أملــان ـيــا وق ـعــا فــي ف ـ ّـخ غـبــائـهـمــا السياسي
والعسكري ،وانتهى بهما املطاف رهــن االعتقال ،فذلك لن يمنع ،على األرجــح،
ّ
تكرار آخرين املحاولة ووجود من يتبناها ،في ظل اتساع نطاق االضطرابات في
أفريقيا خصوصًا.
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آراء

تفكيك تحالف «العلماء» والدولة حاسم لمستقبل البلدان المسلمة
أحمد كورو

ت ـ ـ ّـم ،ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول  ،2021اف ـت ـتــاح
«ال ـب ـيــت ال ـت ــرك ــي» ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،ف ــي حفل
رسمي رفيع املستوىّ ،
ضم الرئيس التركي
ّ
رجب طيب أردوغان .بدأ بصالة أداها كبير
الــدعــاة واملـشــايــخ املسلمني األت ــراك ،رئيس
دائ ــرة ال ـشــؤون الــديـنـيــة ،الـتــي تـشــرف على
 80أل ــف مـسـجــد .وه ــذه املـكــانــة السياسية
امل ـت ـعــاظ ـمــة ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـ ّ
ـوع ــاظ
وعـلـمــاء الــديــن فــي تــركـيــا تـجـ ّـســد الـشــراكــة
اآلخذة في التعمق بني الوعاظ ودعاة الدين
(العلماء) ونظام أردوغان.
ُعرفت تركيا ،نحو قــرن ،كأكثر الــدول التي
ّ
مجتمع ذي
متشددة في
تحكمها علمانية
ٍ
غالبية سكانية مسلمة .ولكن حتى في ظل
ه ــذه الــوضـعـيــة ،راح الـتـحــالــف بــن الــدولــة
ّ
وعـلـمــاء الــديــن املـشــايــخ يـتـعــزز فــي الـفـتــرة
األخـيــرة .في غضون ذلــك ،استعادت حركة
طالبان ،التي يقودها شيوخ الدين ،السلطة
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان .وفـ ــي ظ ــل ح ـكــم طــال ـبــان،
ليس علماء الدين مجرد حلفاء للنظام ،بل
هــم «الــدولــة» ،وهــم مــن ُيحكمون السيطرة
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة والـتـشــريـعـيــة
والقضائية.
مــن بــن  50بـلــدا تسكنها غالبية مسلمة،
ت ـم ـل ــك ت ــركـ ـي ــا الـ ـتـ ـج ــرب ــة األطـ ـ ـ ـ ــول ك ــدول ــة
علمانية ،بينما صارت أفغانستان التجربة
الثيوقراطية األعمق (مع إيــران) .في بلدان
أخــرى عديدة ذات غالبية سكانية مسلمة،
ت ـت ـفــاوت درج ـ ــات ال ـت ـحــالــف وأش ـك ــال ــه بني
ع ـل ـم ــاء الـ ــديـ ــن والـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ل ـك ــن ال ـخــاص ـيــة
ُ
املشتركة مــا بــن هــذه ّ التحالفات تختصر
فــي أنـهــا جميعها تـعــقــد جـهــود الدمقرطة
والتنمية .من بني  50بلدا تسكنها غالبية
مسلمة في العالم ،سبعة منها فقط تحكمها
ديـمـقــراطـيــة انـتـخــابـيــة .كــذلــك ف ــإن الـبـلــدان
مستويات
ذات الغالبية املسلمة تعاني من
ٍ
مـتــدنـيــة مــن الـتـنـمـيــة ،وه ــو مــا ُيـتــرجــم في
معايير اجتماعية ـ اقتصادية مثل الدخل
القومي اإلجـمــالــي للفرد ،ومتوسط العمر
املـتــوقــع ،وم ـعـ ّـدل سـنــوات ال ــدراس ــة ،ونسب
األم ـي ــة م ـقــارنــة م ــع امل ـع ــدل ال ـع ــامل ــي .وحــن

ُت َ
جمع هذه املعايير في سلة واحدة ،يتبني
أن بـلــدانــا مسلمة عــديــدة تعاني مــن حلقةٍ
مفرغةٍ من التسلط وسوء التنمية.
ت ـب ــدو ال ـت ـح ــدي ــات املـ ـع ــاص ــرة ف ــي ال ـب ـل ــدان
اإلسالمية ّ
محيرة أكثر ،حني يتم استحضار
تطورها االجتماعي ـ االقتصادي والعلمي
ّ
فــي تــاريـخـهــا امل ـبــكــر ،تـحــديـدًا بــن القرنني
الـثــامــن وال ـح ــادي عـشــر ،حــن أنـتــج العالم
اإلس ــام ــي ع ــدي ــدا م ــن ك ـب ــري ــات ال ـحــواضــر
والـفــاسـفــة الــرائــديــن .فــي ذل ــك الــزمــن ،كــان
الـعــالــم اإلس ــام ــي أك ـثــر ت ـط ـ ّـورًا مــن أوروب ــا
ال ـغــرب ـيــة .م ــا ال ــذي يـفـ ّـســر ه ــذه ال ـف ـجــوة ما
بني التاريخ املبكر الالمع للعالم اإلسالمي
وأزماته املعاصرة؟ هناك تفسيران شائعان
لهذه الظاهرة :اإلسالم واالستعمار الغربي،
وكالهما غير مفيد.
ّ
ّ
التقدم
إن تحميل اإلسالم مسؤولية إعاقة
ال يفسر اإلنجازات العلمية واالجتماعية ـ
االقتصادية للمسلمني األوائل .على امتداد
أرب ـع ــة ق ـ ــرونً ،عــرفــت املـجـتـمـعــات ًاملسلمة
وطبقات اجتماعية أرست
ديناميات فكرية
ٍ
ٍ
ع ـص ـرًا ذهـبـيــا عـلــى الـصـعـيــديــن الفلسفي
وال ـت ـج ــاري .ل ـقــد قـ ـ ّـدم ال ـع ـل ـمــاء املـسـلـمــون،
م ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـددو االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات ،م ـس ــاه ـم ــات
ع ـل ـم ـي ــة رائ ـ ـ ـ ــدة فـ ــي ال ــري ــاضـ ـي ــات والـ ـط ــب
وع ـلــم ال ـب ـصــريــات .ح ـتــى أن املـسـلـمــن هم
ّ
م ــن ع ــل ـم ــوا األوروبـ ـ ـي ـ ــن ال ـغــرب ـيــن بـعــض
التقنيات املالية وكيفية إنتاج الــورق .أما
التفسير املـبـنــي عـلــى االسـتـعـمــار الـغــربــي،
فهو إشكالي أيضًا ،ذلك أن الركود العلمي
واالقـتـصــادي في العالم اإلســامــي كــان قد
بدأ قبل فترة طويلة من انتشار االستعمار
ال ـغــربــي فــي ال ـقــرن ال ـثــامــن ع ـشــر .أك ـثــر من
ذل ــك ،تـعـ ّـرضــت ب ـلــدان عــديــدة غـيــر مسلمة
لــاسـتـعـمــار فــي آس ـيــا وأم ـيــركــا الالتينية
أنـجــزت تـقـ ّـدمــا وبـنـ ً
ـاء ديمقراطيًا ،وأثبتت
أن ال ـت ـقـ ّـدم مـمـكــن ،عـلــى الــرغــم مــن املــاضــي
االستعماري .في املقابل ،السبب الرئيسي
مل ـش ـكــات االسـ ـتـ ـب ــداد وس ـ ــوء الـتـنـمـيــة في
معظم املجتمعات املسلمة هــو مــا ّ
أسميه
ف ــي ك ـت ــاب ــي ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام Islam,( 2019
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«تـحــالــف عـلـمــاء الــديــن وال ــدول ــة» .مــا بني
القرنني الثامن والحادي عشر ،عندما كان
املسلمون املنتمون إلى مدارس ثيولوجية
مختلفة يتعاونون مــع مسيحيني ويهود
وآخرين في إرساء «العصر الذهبي» ،كانت
هناك درجة ما من الفصل ما بني «العلماء»
وال ـ ــدول ـ ــة .ل ـق ــد ع ـم ـلــت ال ـغــال ـب ـيــة الـعـظـمــى
ـزل عــن
م ــن «ال ـع ـل ـم ــاء» ف ــي الـ ـتـ ـج ــارة ب ـم ـع ـ ٍ
الدولة .وتدحض هذه الحقيقة التاريخية
الكليشيه الشائع ،والذي ّ
يدعي أن اإلسالم

يرفض بطبيعته الفصل بني الدولة والدين.
في منتصف القرن الحادي عشر ،بدأ ظهور
تحالف «العلماء» مع الدولة ،وقد ّأدى إلى
تـهـمـيــش ت ــدري ـج ــي لـلـمـفـكــريــن املـسـتـقـلــن
واملقاولني االقتصاديني ،وهــو ما سيؤدي
ـرون من الركود الفكري واالقتصادي
إلى قـ ٍ
في العالم اإلسالمي .وخــال القرن التاسع
عشر ،أضعف حكام سياسيون إصالحيون
ال ـت ـح ــال ــف م ــع ع ـل ـم ــاء الـ ــديـ ــن .وفـ ــي مـطـلــع
القرن العشرين ،كان جميع ّ
مؤسسي الدول
تقريبًا من العلمانيني .وعلى الرغم من ذلك،
ّ
ك ــان ــت ل ــدى هـ ــؤالء اإلص ــاح ـي ــن وال ـحــكــام
العلمانيني مشكلة مشتركة :كانوا شديدي
الحرص على إحكام سيطرة الدولة على كل
ً
ديناميات
شيء؛ فبدال من تشجيع صعود
ٍ
وطبقات اجتماعية ،قاموا بتوسيع
فكريةٍ
ٍ
دور الجيش وبيروقراطية املدنيني لتشمل
كل أوجه السياسة واالقتصاد.
ل ـق ــد س ــاه ــم ف ـش ــل ال ـس ـي ــاس ــات الـعـلـمــانـيــة
ف ــي ص ـعــود «ال ـع ـل ـمــاء» واإلس ــام ـي ــن منذ
سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي .وط ــوال نصف
ق ـ ـ ــرن ،ع ــرف ــت ب ـ ـلـ ــدان م ـس ـل ـمــة ع ـ ــدي ـ ــدة ،مــن
ضمنها إي ــران وباكستان ومـصــر وتركيا،
األس ـل ـم ــة م ـش ــروع ــا اج ـت ـمــاع ـيــا وسـيــاسـيــا
وقانونيا .عالوة على ذلك ،وبعد أزمة 1973
النفطية ،بدأت بلدان عديدة ،خصوصًا في
الخليج ،تستخدم عــائــدات النفط لتمويل
ت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــة والـ ـعـ ـلـ ـم ــاء فـ ــي الـ ــداخـ ــل،
وأجندات إسالمية في الخارج.
ل ـق ــد أق ـ ـ ـ ّـرت أن ـظ ـم ــة ال ـت ـح ــال ــف ب ــن ال ــدول ــة
ومـشــايــخ الــديــن قــوانــن تـعــاقــب التجديف
والـ ـ ـ ـ ّ
ـردة ع ـلــى ال ــدي ــن وال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن اآلراء
الــدي ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة املـ ـع ــارض ــة .ك ـمــا أن

تحميل اإلسالم
مسؤولية إعاقة
التقدم ال يفسر
ّ
اإلنجازات العلمية
واالجتماعية ــ
االقتصادية للمسلمين
األوائل
تحتاج المجتمعات
المسلمة إلى أنظمة
منفتحة وتنافسية
وقائمة على الجدارة
والمؤهالت

السياسات االقتصادية التي نتجت عن هذا
مقيدة وغير ّ
التحالف هي أيضًا ِّ
فعالة ،ذلك
أن م ـص ــادرة األم ــاك الـخــاصــة عـلــى سبيل
امل ـث ــال ه ــي وس ـي ـلــة ل ـل ــدول لـلـسـيـطــرة على
االقتصاد ومعاقبة املعارضة.
ً
بناء على هذا التحدي البنيوي املتواصل ،ما
الذي يمكن فعله إلعادة بناء املستقبل؟ في
تقرير صادر أخيرًا ،أساجل ملحاولة إثبات
أن تفكيك الـتـحــالـفــات بــن ال ــدول ــة وعلماء
ال ــدي ــن وإعـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء االقـ ـتـ ـص ــادات أمـ ــران
حــاسـمــان بالنسبة لـقــدرة الـبـلــدان املسلمة
ً
على إنـجــاز الديمقراطية والتنمية .وبــدال
من إلقاء اللوم على اإلســام أو االستعمار

الـغــربــي ح ـص ـرًا ،عـلــى املـجـتـمـعــات املسلمة
أن تعيد النظر فــي قــرون مــن مـعــاداة الفكر
وسـيـطــرة الــدولــة عـلــى االق ـت ـصــاد .ستكون
ً
املـجـتـمـعــات املـسـلـمــة ق ـ ــادرة عـلــى مــواجـهــة
مشكالتها االجتماعية ـ ـ االقتصادية فقط
ع ـبــر امل ــراج ـع ــة ال ـن ـقــديــة ال ــذات ـي ــة .أال ي ــورد
القرآن نفسه أن «الله ال ّ
يغير ما بقوم حتى
ّ
يغيروا ما بأنفسهم»؟
ّ
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــاتـ ـ ــي ،ت ـح ـت ــاج
املـجـتـمـعــات املـسـلـمــة إل ــى أنـظـمــة منفتحة
وتنافسية وقائمة على الجدارة واملؤهالت،
ح ـي ــث ي ـم ـكــن لـلـحـيــز ال ـس ـي ــاس ــي وال ــدي ـن ــي
والفكري والطبقات االجتماعية أن تتعاون،
ك ــل مـنـهــا بــاس ـت ـقــال ـيــة .وإصـ ـ ـ ٌ
ـاح م ــن هــذا
َ
الـ ـن ــوع يـتـطـلــب م ــأس ـس ــة ف ـصــل ال ــدي ــن عن
ال ــدول ــة .لـيــس اإلسـ ــام مـعــارضــا بطبيعته
ل ـه ــذه امل ـه ـم ــة ،وقـ ــد عـ ــرف الـ ـت ــاري ــخ املـبـكــر
لإلسالم درجة ما من الفصل بني السلطتني
الدينية والسياسية .على هذا اإلصــاح أن
يشمل أيضًا توسيع نطاق حرية التفكير،
من خالل إلغاء قوانني التجديف والردة ،في
مقابل تعميق حماية املمتلكات الخاصة
ع ـبــر م ـنــع اس ـت ـيــاء ال ــدول ــة عـلـيـهــا .ول ـهــذا
اإلصــاح حافز اقتصادي قــوي ،فالعائدات
النفطية الـتــي سـبــق أن مـ ّ ّـولــت التحالفات
بني «العلماء» والــدولــة تجف تدريجيًا مع
ن ـضــوب االح ـت ـيــاط ـيــات ،واالع ـت ـم ــاد واس ــع
الـ ـنـ ـط ــاق ع ـل ــى ت ـق ـن ـي ــات الـ ـط ــاق ــة ال ـب ــدي ـل ــة.
ٌ
ً
وس ـتـح ـتــاج ب ـل ــدان مـسـلـمــة ع ــدي ــدة ت ـحـ ّـوال
ً
اقتصاديًا وحلوال إبداعية من أجل تحقيق
االزدهـ ــار فــي حقبة مــا بـعــد االعـتـمــاد على
النفط.
إعـ ــادة تـفـسـيــر ال ـتــاريــخ أم ــر مـهــم لتسهيل
ت ـح ـق ــق اإلصـ ـ ـ ـ ــاح .وامل ـ ـعـ ــوقـ ــات ال ـب ـن ـيــويــة
الـتــي عرقلت الـتـقـ ّـدم فــي الـعــالــم اإلســامــي،
وتحديدًا التحالف بني «العلماء» والدولة،
تـمـتـلــك جـ ـ ــذورًا تــاري ـخ ـيــة ع ـم ـي ـقــة ،غ ـيــر أن
لــدى التاريخ اإلســامــي في املقابل تجارب
ن ـم ــوذج ـي ــة م ــن ش ــأن ـه ــا إلـ ـه ــام إص ــاح ــات
مـسـتـقـبـلـيــة ع ـلــى ص ـع ـيــدي ال ـع ــاق ــات بني
الدولة والدين ،واالقتصاد.
(أستاذ العلوم السياسية
في جامعة سان دييغو)

هل تندثر جماعة اإلخوان المسلمين؟
أسامة أبو ارشيد

فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع األزمـ ـ ـ ــة ال ــراهـ ـن ــة ال ـتــي
تعيشها جماعة اإلخوان املسلمني املصرية
ِّ
جبهتي الـقــائــم بــأعـمــال املــرشــد الـعــام،
بــن
إبــراهـيــم منير ،واألم ــن الـعــام السابق لها،
محمود حسني ،نجد أن َّ
ثمة من بــدأ يهيل
الـ ـت ــراب ع ـل ـي ـهــا ،مـعـلـنــن أن «إك ـ ـ ــرام املـيــت
دف ـنــه» ،خصوصًا أن أزم ــات الجماعة غير
م ـح ـص ــورة ف ــي فــرع ـهــا األم ف ــي م ـص ــر ،بل
تطاول أماكن عديدة من ساحات وجودها.
وعلى هذا األساسَّ ،
ثمة من يذهب إلى أبعد
مــن ذلــك ،مستشرفني نهاية تيار «اإلســام
السياسي» ّ
كليًا.
ال ـخــاص ـتــان ال ـســاب ـق ـتــان ت ـم ـثــان حكمني
َّ
ني مفتقدين للموضوعية وللواقعية،
قيمي ِ
وهـ ـم ــا يـ ــدخـ ــان فـ ــي ب ـ ــاب ع ـس ــف ال ـ ـقـ ــراءة
والتحليل ،وربما التفكير الرغائبي .هذا ال
يعني أن جماعة اإلخوان ،بشكل عام ،ليست
أمــام أزمــةٍ هي األخطر في تاريخ وجودها
ال ــذي ق ــارب على مــائــة ع ــام ،بــل العكس هو
الصحيح منذ االنقالب العسكري الذي أطاح
الرئيس محمد مرسي في مصر عام ،2013
ِّ
وتـحـ ّـولـهــا إل ــى خـصــم إقـلـيـمــي وع ــدو لجل
النظام الرسمي الـعــربــي .لكن الحديث عن
معضالت الجماعة وأزماتها بنيويًا ،على
الصعد الفكرية واالجتماعية والسياسية
والتنظيمية واألمنية ،بما ّيترتب على ذلك
ّ
م ــن تـشـتــت بــوصـلـتـهــا وتــرن ـح ـهــا وتـقــلــص
حجمها وشعبيتها ش ــيء ،وال ـحــديــث عن
نهايتها وموتها شــيء آخــر .نحن أبعد ما
ن ـكــون عــن دف ــن جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املسلمني
وتـشـيـيـعـهــا إل ــى م ـثــواهــا األخـ ـي ــر ،ك ـمــا أن
ّ
«اإلسالم السياسي» ليس في وارد التحلل
واألفول والتالشي .إننا أمام مرحلة جديدة
تشهد إعادة تعريف نفوذ تيارات «اإلسالم
ال ـس ـي ــاس ــي» وش ـع ـب ـي ـت ـهــا (هـ ـ ــذا مـصـطـلــح
فـ ـضـ ـف ــاض ،غ ـي ــر م ـض ـب ــوط ن ـط ــاق ــه بـشـكــل
صـ ــارم ،وال مـعــرفــة حـ ــدوده ب ــوض ــوح) ،قد
تـكــون مؤقتة أو دائ ـمــة ،مــدفــوعــة بالسحق
األم ـنــي واإلع ــام ــي الـلـ ْ
ـذيــن تـتـعـ ّـرض لهما،
ّ
وم ـتــراف ـقــة م ــع ال ـت ــوه ــان ال ـف ـكــري والـتـفــكــك
الـتـنـظـيـمــي .كـثـيــر م ــن مـسـتـقـبــل «اإلس ـ ــام
السياسي» ،وفي القلب منه جماعة اإلخوان
ٌ
املسلمني ،مرتبط بمدى قدرته على تقديم
ٍّ
رد ن ــاج ــع وفـ ـع ــال لـ ــأزمـ ــات وال ـت ـح ــدي ــات
ٌ
التي يواجهها ،وتاريخه حــافــل بمثل هذا
االنجاز .أما عن أسباب ذلك ،فإليك بعضها.
ً
أوال ،تـ ـم ـ ـثـ ــل إي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا «اإلس ـ ـ ـ ـ ــام
السياسي» نبتًا عضويًا طبيعيًا في تربة
امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة وبـيـئـتـهــا،

ً
بمعنى أنها ليست غريبة عنه وال ُمقحمة
عليه .والتنصيص الــذي يتبعه هــذا املقال
ّ
متعمد
عند كل إدراج لـ«إسالم السياسي»
مـقـصــود ،ذل ــك أن اإلسـ ــام كــديــن ،كـمــا تــدل
ع ـل ــى ذلـ ــك ال ـن ـص ــوص ال ـق ــرآن ـي ــة وال ـخ ـب ــرة
النبوية ،وبعدها املرحلة التي توصف في
ِّ
السني بـ«الخالفة الراشدة» ،فتاليًا،
اإلسالم
وحتى في غالب مراحل «اإلسالم الشيعي»
وتجاربه ،ال يعترف بفواصل وحواجز ما
بــن هــو دنـيــوي ومــا هــو أخ ــروي ،وال يقيم
اإلس ــام اعـتـبــارًا للفصل بــن مــا هــو ديني
وما هو سياسي .هذه حقيقة ،بغض النظر
ٍّ
نصي
عن جدال بعضهم فيها من دون سند
أو تــاري ـخــي .وإذا كــانــت زاويـ ــة االع ـتــراض
ً
محصورة في نقاش ما إذا كان ذلك التاريخ
وت ـجــرب ـتــه وخ ـبــرتــه ب ـن ــاء ع ـلــى اسـتـلـهــامــه
الـنــص ،روحــا ومـمــارســة ،معيارًا ال ينبغي
الخروج عليه أو تطويره ،فإن هذا يغدو أمرًا
مفهومًا ،بغض النظر عن أي قناعةٍ وتحيز
شخصي ،أما محاولة إنكاره فإنه يضعنا
أمام محاولةٍ فاقعةٍ للتزوير والتخليط.
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـ َّي ــاق ،وب ـس ـب ــب ه ـ ــذه ال ــوط ــأة
التاريخية والــنـصـيــة ،وارتـبــاطـهــا عضويًا
شموليته،
بـمــاهـيــة اإلسـ ــام دي ـنــا ون ـطــاق َ َ
الجماهيري اإلسالمي تش َّربها،
فإن الوعي َ َ
وه ــو قــابــل لــتــشـ ُّـر ِبـهــا م ـ ّـرات وم ـ ـ ّـرات ،مهما
ض ـع ــف ه ـ ــذا امل ـع ـط ــى ع ـن ــده ــم فـ ــي م ــراح ــل
معينة ،بغض النظر عــن األسـبــاب ،ومهما
ّ
تعرض هذا الوعي ملحاوالت إعادة صياغة
وت ــوجـ ـي ــه .ب ـم ـع ـنــى ،أنـ ــه ق ـ ـ ـ ٌ
ـادر دائـ ـم ــا عـلــى
استدعاء نفسه وتجديد طاقته وفرض ذاته
ٌ
وعقيدتهّ .
محصور
مرة أخرى ،النقاش هنا
فــي املـفــاهـيــم مــن حـيــث الـنـشــأة والـتـكــويــن،
وليس في صواب ممارستها ومقاربتها أو
خطئه تاليًا.
ثانيًا ،كثيرًا ما كانت إيديولوجيا «اإلسالم
السياسي» إيديولوجيا مقاومة ،وتعبيرًا
عـ ــن رف ـ ــض كـ ــل أش ـ ـكـ ــال ال ـ ـع ـ ــدوان وال ـق ـم ــع
وال ـظ ـل ــم .وب ـم ــا أن الـ ـع ــدوان ال يـ ــزال قــائـمــا
على أمة اإلسالم ،وهي ما زالت ترزح تحت
أغالل القمع والظلم ،فإنه سيكون من العبث
استشراف اندثار طاقة املقاومة هذه ،بغض
النظر عــن موقفنا منها ومــن مضامينها.
فــي فلسطني وفــي أفغانستان وفــي العراق
وف ــي لـبـنــان وف ــي ليبيا وف ــي ســوريــة وفــي
كشمير وفــي الـصــن وفــي ميانمار… إلــخ،
دائمًا ما كان اإلسالم حاضرًا في التعبئة في
ّ
التصدي ألي عدوان خارجي ،كما أنه دائمًا
ّ
ـرام
حــاضــر فــي التعبئة فــي الـتـصــد ُي لــإجـ ُ
والتوحش الــذي تمارسه أنظمة محسوبة
ٌ
حاضر في التعبئة ضد
علينا ،وهو دائمًا
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ظلم األنظمة وقمعها وفسادها وتخلفها.
من لم يفهم السبب األول الذي ورد آنفًا عن
مــاهـيــة اإلسـ ــام دي ـنــا ،وس ـطــوة ه ــذا الفهم
في وعي أتباعه ،فإنه لن يفهم النقطة التي
ِ
نوقشت توًا.
ث ــال ـث ــا ،ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـج ـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــن ت ـح ــدي ـدًا ،يـثـبــت تــاري ـخ ـهــا أنـهــا
ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـع ـم ـل ـيــات س ـح ــق وق ـم ــع دم ــوي
وحشي ومحاوالت تشويه في غير ساحة،
ومــع ذلــك مــا لبثت أن أع ــادت بعث نفسها
من بني ركام الحطام ومن بني رماد النيران.
حــدث هــذا في مصر الناصريةّ ،إبــان حقبة
الرئيس الراحل ،جمال عبد الناصر .وحدث
هذا في سوريةّ ،إبان حكم الرئيس الراحل،
حــافــظ األس ــد .وح ــدث ه ــذا فــي ليبياّ ،إب ــان
حكم الرئيس الراحل ،معمر القذافي .ذهب
هؤالء ،وتالشت تياراتهم أو ضعفت ،وبقي
اإلخوان املسلمون.
م ـ ـ ـ ّـرة أخـ ـ ـ ــرى ،مـ ــن لـ ــم ي ـف ـه ــم ال ـس ـب ــب األول
الــذي بــدأت بــه املقالة لــن يفهم مــا تــا ذلــك،
فــإيــديــولــوجـيــا «اإلس ـ ــام الـسـيــاســي» نـبـ ٌـت
طبيعي فــي فـضــاء املنطقة وبيئتها ،ومن
ث ـ ـ َّـم ف ـ ــإن ت ـســوي ـغ ـهــا ف ــي وع ـ ــي ال ـج ـمــاه ـيــر
وال ـش ـعــوب سـهــل جـ ـدًا ،وه ــي تـمـلــك ال ـقــدرة
دائـمــا على بعث نفسها وتجديد خطابها
وت ـبــريــر ذلـ ــك .أي ـض ــا ،م ــن ل ــم يـفـهــم الـسـبــب
الثاني أعــاه لن يفهم النقطة الثالثة التي
نناقشها اآلن.
لــم تنجح التجربة الـنــاصــريــة ،وهــي األهــم
عــرب ـيــا ،ف ــي ت ـقــديــم ن ـم ــوذج ن ــاج ــح لـلــدولــة
الـعــربـيــة ،قــومـيــا أو وط ـن ـيــا .وط ـب ـعــا ،نعلم
ً
أن ال ـت ـجــارب األخـ ــرى لـيـســت أح ـســن ح ــاال.
لــم يـحــارب عبد الناصر اإلخ ــوان املسلمني
بالحديد وال ـنــار فحسب ،بــل إنــه نجح في
تحشيد ال ــرأي ال ـعــام الـعــربــي ضــدهــم وفــي
شيطنتهم .ولـكــن هــزائــم مـصــر الـنــاصــريــة
أم ــام إســرائـيــل ،خصوصًا فــي حــرب ،1967
ثـ َّـم فشله في بناء دولــة تكون فخرًا عربيًا،
وت ــأس ـي ــس حـقـبـتــه لـ ـن ــواة ال ــدول ــة األم ـن ـيــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة املـ ـتـ ـخـ ـلـ ـف ــة ال ـت ــي
شهدناها ع ـقــودا ،ونعايشها ال ـيــوم ،كلها
أس ـب ـ ٌ
ـاب ق ــادت إل ــى تــاشــي أل ـقــه الـسـحــري،
ولم يلبث اإلخوان أن عادوا بعده أقوى مما
كانوا عليه.
لــن تـكــون ه ــذه الـحـقـبــة اسـتـثـنـ ً
ٌ
صحيح
ـاء.
أن اإلخ ــوان فــي حقبة انـقــاب عبد الفتاح
ّ
ال ـس ـي ـســي أق ـ ــل ت ـم ـت ـعــا ب ـح ـل ـفــاء إقـلـيـمـيــن
م ـق ــارن ــة ب ـم ــا كـ ــان ع ـل ـيــه ح ــال ـه ــم ف ــي زم ــن
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ،وصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ـ ٌـح أن الـ ـنـ ـظ ــام
قوس
الرسمي العربي ،تقريبًا ،رماهم عن ُ ٍ
جير
واح ــدة ،ولكن هــذا ال يعني انـعــدام امل ِ
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تمثل إيديولوجيا
«اإلسالم السياسي» نبتًا
عضويًا طبيعيًا في
تربة المنطقة العربية
واإلسالمية وبيئتها
ال يزال «اإلسالم
السياسي» قادرًا على
إعادة بعث نفسه،
ّ
توفر له
وال تزال البيئة
هذه اإلمكانية

واملتعاطف ،كما في نموذجي قطر وتركيا.
أض ــف إل ــى ذل ــك أن س ـي ــرورة فـشــل الـنـظــام
الــر ّس ـمــي ال ـعــربــي وت ــزاي ــد قـمـعــه وف ـســاده
ت ــوف ــر ل ـه ــم ف ــرص ــة س ــان ـح ــة إلع ـ ـ ــادة بـعــث
فــرص ـهــم وإم ـكــانــات ـهــم .ك ـمــا أن ال ـت ـحــوالت
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ،دولـ ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا ،مـثــل
ب ـ ــروز ال ـق ـط ــب ال ـص ـي ـنــي م ـنــاف ـســا لـلـقـطــب
األم ـي ــرك ــي ،وت ـصــاعــد م ـشــاك ـســات روس ـيــا
ال ـبــوت ـي ـن ـيــة ،وت ـنــامــي الـ ـش ــروخ ال ـغــرب ـيــة -
الغربية وتعمقها على ضفتي األطلسي،
وداخل كثير من املجتمعات الغربية ذاتها،
وتـصــاعــد ال ـتــوتــرات اإلقـلـيـمـيــة وأزمــاتـهــا،
ً
ـات جــديــدة لـل ـ «إســام
كـلـهــا تـنـشــئ م ـســاحـ ٍ
السياسي» اللتقاط األنفاس وإعادة ترميم
هياكله ،وربما تجديد خطابه وتطويره.
ّ
حـتــى االن ـق ـســامــات وال ـت ـشــظــي التنظيمي
ال ــذي يعانيه غير فــرع مــن ف ــروع اإلخ ــوان
الـ ـي ــوم ل ـي ــس أم ـ ــرا ج ــدي ــدا .ش ـه ــدت أوائـ ــل
خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ب ـعــد اغ ـت ـيــال
م ـ ــؤس ـ ــس ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة وم ـ ــرش ـ ــده ـ ــا األول،
حسن البنا ،عــام  ،1949تـمـ ّـردًا من الجناح
ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـج ـمــاعــة فـ ــي مـ ـص ــر ،ال ـن ــاف ــذ
ح ـي ـن ـهــا ،والـ ـ ــذي كـ ــان م ـع ــروف ــا بـ ـ «ال ـن ـظــام
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص» ،ضـ ــد املـ ــرشـ ــد ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،حـســن
الـهـضـيـبــي .لــم يـقــف األم ــر عـنــد ه ــذا الـحــد،

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

بــل إن رم ــوزًا كـبــرى فــي الـجـمــاعــة ومكتب
اإلرش ـ ـ ـ ــاد ،ك ـص ــال ــح ال ـع ـش ـم ــاوي وال ـش ـيــخ
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـغ ـ ــزال ـ ــي وأحـ ـ ـم ـ ــد عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز
والـشـيــخ سـيــد ســابــقّ ،أيـ ــدوا ه ــذا الـتـمـ ّـرد،
عشرات احتلوا املركز العام
وكانوا ضمن
ٍ
ل ـل ـج ـمــاعــة وحـ ــاصـ ــروا مـ ـن ــزل ال ـه ـض ـي ـبــي،
م ـح ــاول ــن إرغـ ــامـ ــه ع ـل ــى االس ـت ـق ــال ــة .لـكــن
بفشل كبير ،وانتهى
جهودهم تلك بــاء ت
ٍ
بهم األم ــر مفصولني مــن الـجـمــاعــة ،وبقي
الهضيبي مــرش ـدًا عــامــا لـهــا حـتــى وفــاتــه،
عــام  ،1973على الرغم من أنــه سجن أغلب
الوقت ما بني أعــوام  .1971 - 1953الالفت
هـنــا ،وهــو أم ـ ٌـر ذو دالل ــة ،أن الهضيبي لم
ً
يـكــن رج ــا مـعــروفــا وال صــاحــب نـفــوذ وال
أث ــر داخ ــل اإلخـ ــوان عـنــدمــا اخـتـيــر مــرشـدًا
عامًا عام  ،1951وإنما كان رجل التوافقات
بني الكبار حينها ،الذين تنازعوا املنصب،
صالح العشماوي ،وكيل الجماعة ،وعبد
ال ــرحـ ـم ــن الـ ـبـ ـن ــا ،عـ ـض ــو م ـك ـت ــب اإلرش ـ ـ ــاد
وشـقـيــق املــرشــد األول ومـ ّ
ـؤسـسـهــا ،وعبد
الحكيم عابدين ،سكرتير الجماعة وزوج
أخــت البنا ،وأحمد الـبــاقــوري ،أحــد القادة
ال ـتــاري ـخ ـيــن ل ـهــا ومـ ــن مـ ّ
ـؤس ـس ـي ـهــا .وقــع
اخـتـيــار ه ــؤالء عـلــى الهضيبي مفترضني
ضـعـفــه إل ــى ح ــن تــرتـيــب أوراق ك ــل واح ــد
فـيـهــم ،ولـكــن مـنــذ ذلــك الـحــن غــدا واضـحــا
أن ال ـش ــرع ـي ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة فـ ــي ال ـج ـمــاعــة
تعلو على الشرعية التاريخية .األمر ذاته
نـ ــراه ال ـي ــوم ف ــي صـ ــراع ج ـنــاحــي إبــراه ـيــم
منير ومحمود حسني ،إذ إن الغلبة ،على
األرجح ،ستكون لجناح منير ،على أساس
الشرعية التنظيمية ،مع ضرورة مالحظة
أن م ـن ـيــر وح ـس ــن ي ـم ـل ـكــان ال ـت ــاري ــخ ذات ــه
ثنايا الجماعة ،وهــو ما
والعمق ذاتــه فــي ً
يعطي منير أفضلية على الهضيبي.
صحيح أننا نشهد تراجعًا ّ
ٌ
حادًا
باختصار،
ف ــي شـعـبـيــة تـ ـي ــارات «اإلس ـ ــام ال ـس ـيــاســي»،
ّ
ّ
وتشظيًا في بنية اإلخــوان املسلمني،
وتفككًا
مترتبًا ،أو مترافقًا مع حملة أمنية وإعالمية
وسياسية شرسة عليهم ،أضف إلى ذلك العقم
الفكري الــذي يعيشونه ،ولكن ّأيــا من ذلــك ال
يعني نهايتهم ،وال ّ
يبرر استبشار البعض
قادرًا
بتشييعهم .ال يزال «اإلسالم السياسي» ّ
على إعادة بعث نفسه ،وال تزال البيئة توفر
لــه ه ــذه اإلم ـكــان ـيــة .اآلن ،هــل ي ـعــود بـمــا كــان
عليه من القوة والحجم والنفوذ والشعبية،
وهل ينجح في تطوير خطابه وأدواته ،وهل
ّ
يتمكن من تجديد شبابه ،وهل يكون بصيغ
ون ـســخ أخـ ــرى؟ تـلـكــم مـســائــل أخ ــرى تحتاج
نقاشا في سياق آخر.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)
¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
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أمطار غزيرة في نيبال والهند تقتل أكثر من  180شخصًا

لقي  99شخصًا على األقل حتفهم منذ يوم االثنني املاضي في نيبال بسبب الفيضانات واالنهيارات
األرضية التي أعقبت تساقط أمطار غزيرة أليام عدة .وفي الهند املجاورة ،سببت األمطار الغزيرة
هذا األسبوع دمــارًا واسع النطاق ،ما أدى إلى مقتل  88شخصًا ،وغمر طرقات ،وتدمير جسور،
وحدوث انهيارات أرضية وجرف منازل .وقالت الشرطة في نيبال إن رجال اإلنقاذ يبحثون عن 40
ً
مفقودًا على األقل .وأوضح املتحدث باسم الشرطة ،باسانتا بهادور كونوار ،قائال إن أغلب القتلى
(أسوشييتد برس)
كانوا في املناطق الشرقية والغربية من البالد.
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رياح قوية تسبب أضرارًا في أوروبا الغربية

انقطعت الكهرباء عن ربــع مليون منزل فرنسي ،أمــس ،وتوقفت القطارات من النورماندي إلى
العاصمة باريس بعد هبوب ريــاح عاتية اجتاحت أجــزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا.
وأفادت وسائل إعالم محلية بأن أربعة أشخاص أصيبوا في بلدة باريندريخت الهولندية ،على
الطرف الجنوبي من روتــردام ،حيث أطاحت الرياح العاتية البالط من أسطح املباني ،واقتلعت
األش ـجــار .وأدت الــريــاح إلــى سـقــوط األش ـجــار وانـهـيــار األسـقــف فــي بعض املـنــاطــق .أبـقــت هيئة
(أسوشييتد برس)
األرصاد الجوية الوطنية الفرنسية على تحذيراتها من العواصف.

األثرياء
يلوثون
ّ
الكوكب

يسبب األثــريــاء أكـثــر مــن الـفـقــراء ّ
ّ
تلوثًا
فــي العالم ،ويجب أن يخضعوا لتدابير
ضــريـبـيــة م ـح ـ ّـددة ،كـمــا أش ــارت دراس ــة
أعدها «وورلد إنيكواليتي الب» وأجراها
الخبير االقتصادي لوكاس تشانسيل،
أح ــد مــديــري «وورلـ ــد إنـيـكــوالـيـتــي الب»
فــي كلية بــاريــس لالقتصاد ،وذلــك قبل
أيام قليلة من املؤتمر العاملي حول املناخ
الذي يعقد في غالسكو .وفي وقت تزيد
مستويات انبعاثات الكربون هــذا العام
عن تلك التي كانت قبل تفشي فيروس
كورونا ،إال أن نسبة الـ  1في املائة األكثر
ثراء ساهمت في انبعاث ما معدله 110
أط ـنــان مــن ثــانــي أكـسـيــد ال ـكــربــون عــام
 2019عن كل واحد ،وفقا لهذه الدراسة.
ه ــذه االن ـب ـعــاثــات تــأتــي م ــن االسـتـهــاك
واالستثمار لهذه الفئة من السكان ،وفقًا
لـ «وورلد إنيكواليتي الب» .فاألشخاص
األغنى في العالم ،ويمثلون  10في املائة،
م ـســؤولــون عــن نـصــف االن ـب ـعــاثــات في
العالم .في املقلب اآلخر ،ساهمت نصف
الفئة األفقر من سكان العالم في إصدار
 1,6طن فقط من الكربون عن كل فرد،
أو  12في املائة من االنبعاثات العاملية.
وي ـق ــول تـشــانـسـيــل إن «ه ـن ــاك تـفــاوتــا
كبيرًا في املساهمات في مشكلة املناخ»،
مـعـتـبـرًا أن «ال ـت ــدرج فــي الــدخــل واإلرث
يـجـعــل مــن املـمـكــن تفسير ج ــزء كبير
من التفاوت» في االنبعاثات .باإلضافة
إلى األشخاص األكثر ثـ ً
ـراء ،فإن البلدان
املـتـقــدمــة لــديـهــا بـصـمــة كــربــونـيــة أعـلــى
بكثير بعد األخذ في االعتبار املنتجات
املصنعة فــي ال ـخــارج وامل ـس ـتــوردة على
أراض ـي ـه ــا .وي ــوص ــي ال ـت ـقــريــر بـمــراعــاة
االن ـب ـع ــاث ــات ال ـف ــردي ــة بـشـكــل أك ـب ــر في
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـع ــام ــة ،م ــن أجـ ــل تـحــديــد
السلوك امللوث بشكل أفضل.

(فرانس برس)

(إيريك ماكغريغور)Getty /

النظام السوري يحرم مصياف السياح
جالل بكور

ُ
ت ـع ــان ــي مــدي ـنــة م ـص ـيــاف ف ــي ري ــف حـمــاة
الغربي من مشاكل خدماتية كثيرة ،وسط
إهـمــال مجهول األس ـبــاب مــن قبل حكومة
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ال ـت ــي ت ــرك ــز ج ــل اهـتـمــامـهــا على
امل ـلــف الـعـسـكــري ف ــي املـنـطـقــة وال ـت ـصــدي لـلـغــارات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وت ـق ــول صـحـيـفــة «ال ـ ـفـ ــداء» املـحـلـيــة
التابعة للنظام إن أهــالــي مدينة مصياف يأملون
بأن تعيش مدينتهم واقعًا أفضل يخفف معاناتهم
بعدما وصلوا إلى «حد امللل» من تقديم الشكاوى
ً
ملؤسسات النظام التي ال تلقي باال لتلك الشكاوى
امل ـت ـكــررة ،بحجة أن ــه ال تــوجــد إمـكــانـيــات لتحسني
الخدمات.
وال يــوجــد إحـصــاء دقـيــق لـعــدد الـسـكــان فــي مدينة
م ـص ـيــاف ،ح ـيــث ي ـعــانــي األه ــال ــي م ــن جـ ــراء نقص
الـ ـخ ــدم ــات ع ـ ــدا ع ــن ال ـف ـق ــر وت ــدن ــي ن ـس ـبــة ال ــدخ ــل
وانتشار األمراض.
وتـفـيــد الصحيفة ب ــأن أكـثــر األزمـ ــات الـتــي يتحدث
عنها أهالي مصياف هي تراكم القمامة في املدينة،
وإشغال األرصفة التي تعوق حركة املارة والسيارات،
واإلن ــارة الغائبة عــن ش ــوارع املــديـنــة ،وســوق الغنم
امل ــوج ــود ع ـنــد م ــدخ ــل امل ــدي ـن ــة ال ـس ـيــاح ـيــة ،ومـكــب

ُ
الـقـمــامــة حـيــث ت ــرم ــى ن ـفــايــات مـصـيــاف و 11قــريــة
من محيطها .وتنتج عن تراكم القمامة في املدينة
روائ ــح كــريـهــة فــي مختلف ال ـش ــوارع .وت ـقــول ربــاب
صبيح ،وهي من سكان املنطقة ،لـ«العربي الجديد»،
إن السبب هو عدم وجود عدد كاف من العمال لدى
البلدية التي تتذرع بعدم وجود إمكانيات للتوظيف
وتـشـغـيــل امل ــزيــد م ــن آل ـيــات لـنـقــل ال ـق ـمــامــة .تضيف
صبيح أن مشكلة القمامة تترافق أيضًا مع مشكلة
فــي شبكات الـصــرف الصحي التي تزيد مــن األزمــة
وتؤدي إلى تكاثر الحشرات الناقلة لألمراض.
وتشير صحيفة «ال ـف ــداء» إلــى وج ــود مـشــاريــع من
قبل مجلس املــديـنــة الـتــابــع للنظام ،واصـفــة إياها
ً
ب ــ«ال ـخ ـج ــول ــة» .ت ـض ـيــف ن ـق ــا ع ــن رئ ـي ــس مجلس
املدينة أحمد الباشا ،أن «هناك مشاريع عدة تخص
الصرف الصحي بقيمة  138مليون ليرة» .ويخشى
ال ـس ـكــان م ــن انـ ـس ــداد شـبـكــة ال ـص ــرف ال ـص ـحــي مع
اقـتــراب الشتاء ،مــا يعني تفاقم الـكــوارث مــع تراكم
القمامة التي من املمكن أن تهدد املحاصيل الزراعية
ومياه الشرب في املدينة ومحيطها.
ويقول الباشا إن املجلس وجه إنــذارًا إلى العاملني
في سوق الغنم بهدف إخالء املكان ،مؤكدًا على عدم
وجــود إمكانيات في الوقت الحالي من أجــل إنــارة
الشوارع وترميم األرصفة .ويشكو سكان املدينة من

الضوضاء التي يسببها سوق الغنم باإلضافة إلى
الرائحة الكريهة .ويطالب السكان مجلس املدينة
بـنـقــل ه ــذا ال ـس ــوق إل ــى م ـكــان آخ ــر خـ ــارج املــدي ـنــة،
وي ــؤك ــدون عـلــى أن ــه ي ـســيء إل ــى املــدي ـنــة كــونــه يقع
بالقرب من منطقة تعد سياحية ويقصدها سكان
املناطق األخرى.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ــؤك ــد أحـ ــد األهـ ــالـ ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أنــه «ال توجد سياحة وسياح في الوقت
الحالي في مصياف بسبب إهمال املدينة واملنطقة
مــن قبل حكومة النظام وضـعــف الجانب الخدمي
وانـ ـ ـع ـ ــدام ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ج ـم ـيــع املـ ـج ــاالت،
وخصوصًا املرافق السياحية منها».
وي ـس ــأل امل ــواط ــن س .ر .ال ـ ــذي ف ـضــل ع ــدم الـكـشــف
ع ــن اس ـم ــه ل ـ ـ ــدواع أم ـن ـي ــة« :ك ـي ــف ي ـم ـكــن أن ت ـكــون
املدينة سياحية والطرقات محفرة ومن دون إنارة
والـقـمــامــة فــي كــل مـكــان ورائ ـح ــة ال ـصــرف الصحي
أي ـضــا ،بــاإلضــافــة إل ــى رائ ـحــة األغ ـن ــام وغـيــرهــا من
ً
املشاكل التي تتطلب تدخال حقيقيًا وتحتاج إلى
كمية كبيرة من املال؟».
ويــؤكــد أن حـكــومــة الـنـظــام تــدعــم مـنــاطــق أخــرى
لجعلها سياحية وتهمل مصياف ألسباب غير
واضحة ،مضيفا أن السكان يرون اهتمام النظام
واملليشيات التابعة له باملواقع العسكرية وإعادة

فقر وبطالة
يعاني معظم سكان مدينة مصياف السورية
ومحيطها من تدني مستوى المعيشة بسبب
الفقر وقلة فرص العمل ،وتدني مستوى الليرة
السورية أمام العمالت األجنبية .من جهة أخرى،
فــإن انــعــدام السياحة الداخلية فــي المنطقة
يقلل من فرص العمل ويضعف دخل الكثير من
سكانها ،األمر الذي يفاقم مشاكلهم ،في وقت ال
يبدو فيه أن هناك حلوال قريبة في األفق.

تــرمـيـمـهــا وب ـنــائ ـهــا ،وه ــي ال ـتــي تـتـعــرض بشكل
م ـت ـكــرر ل ـغ ــارات جــويــة مـجـهــولــة أو إســرائـيـلـيــة.
يتابع أن عــدم وج ــود إن ــارة فــي ال ـشــوارع املليئة
بالحفر يـهــدد أمــن الـسـكــان الـصـحــي ،إذ يتسبب
بـ ـ ـح ـ ــوادث س ـ ـيـ ــر .وه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـس ـك ــان
تعرضوا لكسور في األيدي أو في األرجل بسبب
ال ـس ـقــوط ف ــي ال ـش ــارع نـتـيـجــة ع ــدم وج ــود إن ــارة
باإلضافة إلى الحفر.
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عنصرية صينية ضد األجانب

عدة تواجه مدمني الكحول والمخدرات في
عقبات ّ
ّ
ّ
لعل
تلقي عالج إلدمانهم،
السودان ،في حال أرادوا
ّ
توفر مراكز متخصصة في إعادة التأهيل
أبرزها عدم
المؤهلة وغالء
إلى جانب النقص في الكوادر الطبية
ّ
أسعار األدوية وغيرها

بعد انحسار أخطار
كورونا داخليًا ،انتقل
الصينيون إلى إظهار
سلوك عنصري غير
تقليدي في التعامل
مع األجانب المتهمين
بـ«جلب الوباء»

مدمنون
في السودان
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ف ـ ــي أح ـ ـ ــد األيـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وج ـ ـ ــد الـ ـش ــاب
ال ـس ــودان ــي ح ـم ــدان مـحـمــد نفسه
وه ــو يستهلك الـكـحــول بــأنــواعــه،
قبل أن تــزداد ّ
معد ّالت تعاطيه شيئًا فشيئًا،
خـصــوصــا بـعــد فــض اعـتـصــام محيط قـيــادة
الجيش الـســودانــي قبل أكـثــر مــن عـ َ
ـامــن ،في
أثناء الثورة على النظام السابق ُفي البالد.
هــو كــان أحــد شهود الــواقـعــة التي قتل فيها
أك ـثــر م ــن مــائــة مـعـتـصــم وجـ ــرح فـيـهــا مـئــات
آخ ــري ــن .ي ـق ــول م ـح ـمــد ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
ّ
إن «ال ــذك ــري ــات املــرتـبـطــة بـمــوقــع االعـتـصــام
ّ
وبهؤالء العسكر الذين راحوا يقتلون الثوار،
ّ
ظلت تطاردني .ولم أجد وسيلة للهروب من
الــواقــع األلـيــم إال بتعاطي الـكـحــول املستمر،
فصرت أشرب نحو سبع زجاجات في اليوم
ّ
الواحد .لكن مشاركتي في ورشة خاصة حول
رفــع الــوعــي بــالـصــدمــات النفسية فــي مدينة
زالنجي (غربي السودان) ّ
غيرت تفكيري».
ّ
ُ
محمد« :كــنــا  30مشاركًا وطـلــب من
ّيضيف ّ
كل واحد منا رسم رمز للصدمة التي يعاني
منها ،فرسمت سالحًا .وفي خالل تلك الورشة
استطعت بمساعدة متخصصني من العمل
ّ
على الخروج من الصدمةّ ،
ثم رحت أفكر في
ّ
الـتـخـلــي ع ــن ال ـك ـح ــول» .ال يـخـفــي مـحـمــد أن
«األم ــر كــان صعبًا ج ـدًا ،وحــرمـنــي مــن النوم
أليــام .وقــد حاولت العثور على مركز إعـّـادة
ُ
تأهيل في زالنجي حيث تقام الورشة ،لكنني
َّ
لــم أوفـ ــق .كــذلــك لــم أعـثــر عـلــى ش ــيء مــن هــذا
القبيل في مدينة الجنينة (مركز والية غرب
دارفــور) حيث أعمل في إحدى املنظمات .لذا
قطعت آالف األميال إلى العاصمة الخرطوم
ّ
اإلدمان».
لتلقي عالج من ّ
ويـ ـت ــاب ــع م ـح ـم ــد أن ـ ـ ــه «بـ ـمـ ـس ــاع ــدة أص ــدق ــاء
لـ ـ ــي ،قـ ـص ــدت م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـتـ ـج ــان ــي امل ــاح ــي
ّ
لألمراض النفسية في الخرطوم ،حيث تأكد
ّ ً
املـعـنـيــون هـنــاك مــن رغـبـتــي فــي ال ـعــاج أوال،
َ
أسبوعني كمرحلة أولــى
ثـ ّـم احتجزوني ملـ ّـدة
ُ
قـبــل أن ت ـضــاف أي ــام أخ ــرى كمرحلة ثــانـيــة»،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام حـ ـق ــن وح ـ ـبـ ــوب فــي
ال ـع ــاج .وف ــي ال ـن ـهــايــة ،تـعــافـيــت م ــع متابعة
طـبـيــة» .ويــديــن مـحـمــد بــالـفـضــل فــي نجاحه
لـ«أسرة املستشفى ،وأسرتي الصغيرة وكذلك
ال ـك ـب ـيــرة ،خـصــوصــا زوج ـت ــي ال ـتــي دعمتني
ّ
بــالـكــامــل فــي ك ــل مــراحــل ال ـع ــاج .كــذلــك أديــن
بــالـفـضــل ألص ــدق ــاء كـثــر ســاهـمــوا فــي توفير
تكاليف العالج التي وصلت إلى  76ألف جنيه
س ــودان ــي (ن ـحــو  170دوالرًا أم ـيــرك ـيــا) ،وهــو
مبلغ لم يكن بمقدوري توفيره وحــدي نظرًا
إل ــى ا ّل ــرات ــب ال ــذي أت ـقــاضــاه» .ويـشـيــر محمد
إلى أنه بعد ذلك« ،نشطت في مجال التوعية
بـمـخــاطــر اإلدمـ ـ ــان وال ـت ـش ـج ـيــع ع ـلــى ال ـعــاج

بكين ـ علي أبو مريحيل

إعادة التأهيل
تتطلب رغبة
ومنشآت
وهــو «مــركــز حـيــاة للعالج والتأهيل النفسي
واالج ـت ـم ــاع ــي» الـ ــذي ّأس ـس ـتــه ف ــي ع ــام 2014
وزارة التنمية االجتماعية في والية الخرطوم
بــال ـت ـعــاون م ــع ع ــدد م ــن ال ـج ـهــات م ـثــل جـهــاز
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ــوطـ ـن ــي وق ـ ـ ـ ــوات ال ـش ــرط ــة.
ويستقبل هذا املركز آالف الشبان سنويًا ،علمًا
ّ
أن أسـ ّـرتــه تكفي نحو  30شخصًا ّفقط فيما
تستقبل عياداته أع ــدادًا أخــرى تتلقى العالج
باملتابعة املستمرة .يقول نائب مدير «مركز
حياة للعالج والتأهيل النفسي واالجتماعي»
ّ
محمد عز الدين لـ«العربي الجديد» إن
الدكتور ّ
«املركز يوفر فرصة عالج حقيقية للتخلص من
إدمان املخدرات والكحول وبنسبة كبيرة تفوق
ّ
النسب العاملية ،ال ّ
املدمنني يتعاطون
سيما أن
ّ
األخ ــف تأثيرًا على
كحوال ومـخــدرات هــي مــن ّ
اإلنـســان ،مقارنة بتلك املـتــوفــرة فــي بقية دول
العالم».
ّ
يضيف عز الدين أن «عالج اإلدمان يأتي بواحد
َ
مــن بــروتــوكــولــن أج ـيــزا عــاملـيــا .الـبــروتــوكــول
ّ
األول يـقـضــي بـسـحــب ال ـس ـمــوم م ــن الـجـســم،
وال ـث ــان ــي بـتـقـلـيــل ج ــرع ــات امل ـ ــواد املستهلكة
ّ
تــدري ـج ـيــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «امل ــرك ــز يستخدم
ّ
البرتوكول الثانيُ .فيصار إلى عزل املدمن ملدة
ّ
والتدرج في
تتراوح ما بني سبعة أيام وعشرة،
تقليل كمية املــواد ،وذلك كمرحلة أولــى .وبعد
انتهاء الـعــزل ،تمتد مرحلة التأهيل  35يومًا
بواسطة اختصاصني نفسيني واجتماعيني
وكادر تمريضي على درجة عالية من التدريب.
كــذلــك ي ـقـ ّـدم املــركــز بــرامــج ترفيهية فــي أثـنــاء
فـتــرة ال ـعــزل األول ـ ــى» ،لـهــا دور عــاجــي كذلك

فـ ــي م ـح ـي ـطــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،خ ـص ــوص ــا بــن
األصدقاء» ،فيما ّ
يشدد على «أهمية تشجيع
ّ
الدولة واملجتمع للمدمنني حتى يتمكنوا من
ّ
التخلص مــن مصابهم ،ودعــم الـعــاج ،وفتح
مراكز متخصصة في الواليات املختلفة».
إمكانيات محدودة

قصة حمدان محمد واحدة من قصص مدمنني
ســودانـيــن كثيرين نجحوا فــي التخلص من
الـكـحــول واملـ ـخ ـ ّـدرات ،فــي حــن ينتظر آخ ــرون
خــوض التجربة .ســالــم (اس ــم مستعار) شاب
س ــودان ــي م ــدم ــن مـ ـ ـخ ـ ـ ّـدرات ،ي ـخ ـبــر «ال ـعــربــي
ّ
ّ
«أفكر ّ
مليًا في اإلقالع عن عنها ،لكن
الجديد»:
ّ
ق ــدرات ــي املــالـيــة ت ـعــوق ذل ـ ّـك ،كــذلــك خــوفــي من
ّ
متخصص
نظرات املجتمع ،وعدم توفر مركز
ّ
ب ــال ـق ــرب م ــن م ـن ــزل ــي» .وبـ ـب ــطء ش ــدي ــد ،تـفــكــر
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ــودان ـي ــة امل ـخ ـت ـصــة ف ــي إن ـشـ ّـاء
مراكز إعــادة تأهيل للمدمنني وتعزيز املتوفر
مـنـهــا وت ـج ـه ـيــزه وتــوس ـي ـعــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
دور إيـ ــواء ،بــاإلضــافــة إل ــى ال ـت ـ ّ
ـزود بالوسائل
العاملية في هذا السياق ،وتأمني اختصاصيني
ّ
نفسيني وغ ـيــرهــم .كــذلــك تـفــكــر الـحـكــومــة في
الدخول في شراكات مع منظمات من املجتمع
املدني ومؤسسات اقتصادية ورؤوس أمــوال،
بهدف توفير عــاج للحاالت املستعصية في
خــارج البالد .وفي الـســودانّ ،
ثمة مستشفيات
م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي عـ ـ ــاج األمـ ـ ـ ـ ــراض الـنـفـسـيــة
والعقلية ،وفـ ّـي داخلها ّأقـســام خاصة بعالج
اإلدم ـ ـ ـ ــان ،ل ـكــنــه ال ي ـت ــوف ــر إال م ــرك ــز حـكــومــي
متخصص واحــد على طــول البالد وعرضها،
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أسباب مختلفة قد تدفع الشباب إلى اإلدمان (أوزان كوسه /األناضول)

من قبيل الرسم بمساعدة فنانني تشكيليني.
ويأتي ذلك إلى جانب إقامة محاضرات دينية
وتوفير صــاالت رياضة لألشخاص املعنيني.
ّ
يتابع عز الدين أن «الــذيــن يقصدون عيادات
املــركــز بمعظمهم ،يــأتــون برغبة منهم وليس
تحت ضغوط من أسرهم ،األمــر الــذي يساعد
في تسريع العالج» ،الفتًا إلى ّأن «املركز ّ
يقدم
كل خدماته في مقابل مبلغ رمــزي» .ويطالب
ّ
عز الدين بـ«إزالة كل العقبات الخاصة بعالج
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اإلدم ــان ،بما فيها تعديل التشريعات ونشر
التوعية وعقد شراكات بني الدولة واملجتمع
في هذا املضمار ،وتمويل البحوث ،وتصميم
ق ــاع ــدة ب ـيــانــات واض ـح ــة ع ــن أع ـ ــداد املــدمـنــن
ّ
وتوزعهم الجغرافي».
تهديد للشباب

من جهته ،يقول البروفسور علي بلدو وهو
استشاري في الطب النفسي وعالج اإلدمان،
ّ
لـ«العربي الجديد» إن «الظاهرة خطيرة جدًا
وتـهــدد حياة الشبان والـشــابــات ،خصوصًا
ب ـع ــد أن تـ ـح ـ ّـول الـ ـ ـس ـ ــودان م ــن دولـ ـ ــة مـعـبــر
ل ـل ـم ـخـ ّـدرات إل ــى دول ــة م ـقـ ّـر لـهــا ولتعاطيها
واملتاجرة فيها ،ما ّأدى إلى انتشارها حتى
فــي امل ــدارس والـجــامـعــات واملـعــاهــد العليا».
ّ
يضيف بلدو أن «ذلك الخطر ال يقابله جهد
عــام لعالج اإلدم ــان نظرًا إلــى نقص الـكــوادر
وق ـلــة امل ــراك ــز املـتـخـصـصــة ال ـتــي ال تــزيــد عن
َ
مركزين ،أحدهما حكومي والثاني خاص في
ّ
السودان ككل ،وهو عدد ال يتناسب مع أعداد
املدمنني املتزايدة ،األمر الذي ّيدفع بعضهم
إلى السفر إلى خارج البالد لتلقي العالج».
ّ
ويــوضــح بـلــدو أن «كـثـيــريــن مــن املــدمـنــن ال
يـ ـج ــدون ت ـكــال ـيــف الـ ـع ــاج وال ـت ـحــال ـيــل ومــا
إل ـي ـه ـمــا» ،مـنـتـقـدًا ب ـش ـ ّـدة «ع ـجــز ال ــدول ــة في

توفير الرعاية الصحية الجسدية والنفسية
ل ـل ـم ــدم ـن ــن» .ك ــذل ــك ي ـش ـيــر إل ـ ــى «املـ ـح ــاذي ــر
والـ ـخ ــوف م ــن ال ــوص ـم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،ومــن
ّ
املالحقات القضائية» ،مشددًا على أن «عدم
ّ
تلقي العالج ّ
يؤدي في النهاية إلى مضاعفات
خطرة قــد يدفع الـشــاب أو الشابة حياتهما
ث ـم ـن ــا ل ـ ـهـ ــا» .ويـ ـقـ ـت ــرح بـ ـل ــدو «إنـ ـ ـش ـ ــاء آل ـيــة
للتعامل مع حــاالت اإلدم ــان ،تبدأ بالتوعية
فــي امل ــدارس والـجــامـعــات ،ثـ ّـم اسـتـخــدام آلية
ّ
ّ
والتوسع
اإلنذار املبكر ،ومنح العالج مجانًا،
ف ــي إن ـش ــاء امل ــراك ــز املـتـخـصـصــة ،واسـتـبـقــاء
الكوادر املؤهلة للحؤول دون هجرتها».
ّ
لـكــن ألسـتــاذ علم االجـتـمــاع الــدكـتــور أشــرف
ّ
أدهــم رأيــا آخــر ،إذ يرى أن «العالج الحقيقي
لإلدمان أساسه عالج املشكالت االجتماعية
الـُتــي تــدفــع الـشـبــاب نـحــو هــاويــة الـتـعــاطــي،
وأوالها مشكالت البطالة وحالة اليأس العام
نظرًا إلى عدم تحقيق طموحاتهم السياسية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وامل ـع ـي ـش ـي ــة وإح ـس ــاس ـه ــم
بــال ـع ـجــز ف ــي ّ
رد ال ــدي ــن ألسـ ــرهـ ــم» .يضيف
ّ
أدهــم لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن «الـعــاج يكمن
ف ــي تــوظ ـيــف ط ــاق ــات ال ـش ـبــاب واسـتـغــالـهــا
ملصلحة التخطيط االجتماعي واالقتصادي
الـسـلـيــم ،وبــالـتــالــي اإلن ـت ــاج ،حـتــى يـشـعــروا
بــدورهــم الـفــردي والـجـمــاعــي» .ويشير أدهــم

رغبة المدمنين في
العالج بال ضغوط من األسر
تساعد في تسريعه
يجب عالج المشكالت
االجتماعية التي تدفع
الشباب نحو التعاطي
ّ
إل ـ ــى أن «إدم ـ ـ ـ ــان الـ ـكـ ـح ــول واملـ ـ ـخ ـ ـ ّـدرات مــن
األمــراض االجتماعية العديدة ،وهو يحتاج
إل ــى جـهــد كـلــي مــن قـبــل الــدولــة واملــؤسـســات
االجتماعية لــدراســة األس ـبــاب عبر باحثني
ومـ ـهـ ـتـ ـم ــن ومـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــن ،ح ـ ـتـ ــى تـ ـك ــون
امل ـعــال ـجــة ف ــي إط ــاره ــا األش ـم ــل وتـ ـ ـ ّ
ـؤدي في
النهاية إلــى خفض مـعـ ّـدالت اإلدم ــان» .كذلك
يقترح أدهــم «تغيير نظام الخدمة الوطنية
اإلل ــزامـ ـي ــة وج ـع ـل ـهــا أداة ل ـتــأه ـيــل ال ـش ـبــاب
ّ
وزجهم من خاللها في مشاريع إنتاجية مع
ً
ً
نسبة أرب ــاح لـهــم ،فـضــا عــن جعلها مدخال
عامًا إلى التوظيف».

عــانــى اآلس ـيــويــون عـمــومــا والصينيون
تـحــديـدًا مــن مـظــاهــر عـنـصــريــة ال سابق
لها في معظم دول العالم العام املاضي،
بسبب تحميل الصني تحديدًا مسؤولية
تفشي جائحة فيروس كورونا .وانتشرت
عـلــى وســائــل اإلع ــام ومــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي صور كثيرة تظهر اعتداءات
ع ـل ــى أف ـ ـ ــراد آس ـي ــوي ــن ف ــي دول غــربـيــة
يعتقد مواطنوها بأن املأكوالت الغريبة
ال ـتــي يـتـنــاولـهــا ب ـعــض الـصـيـنـيــن مثل
الخفافيش والـحـيــوانــات الـبــريــة شكلت
الـسـبــب الــرئـيـســي فــي انـتـقــال الـفـيــروس
من الحيوان إلى البشر ،رغم أن هذا األمر
يظل موضع بحث وجــدل غير محسوم.
وك ــان الف ـتــا أن الـحـمـلــة ض ــد الصينيني
واآلسـيــويــن القــت اسـتـنـكــارًا شــديـدًا من
األجانب املقيمني الذين عايشوا املراحل
األولى لظهور الفيروس .لكن الصينيني
أنـفـسـهــم تـعــامـلــوا بعنصرية مــع هــؤالء
ال ــواف ــدي ــن بـعــدمــا ت ـغـ ّـيــرت امل ـعــادلــة بعد
أشهر قليلة من تعافي بلدهم من الوباء
ونجاحه فــي السيطرة عليه ،فــي مقابل
ان ـت ـش ــاره ف ــي ال ـع ــال ــم .وع ـ ــزز ذلـ ــك نسب
اإلعـ ـ ــام ال ـص ـي ـنــي اإلصـ ــابـ ــات ال ـجــديــدة
بــالــوبــاء إل ــى أج ــان ــب ،رغ ــم أن ـهــم منعوا
مــن دخ ــول ال ـبــاد ط ــوال نـحــو  18شـهـرًا.
وتـ ـك ــررت امل ــواق ــف ال ـع ـن ـصــريــة ف ــي مــدن
ومـ ـن ــاط ــق ص ـي ـن ـيــة عـ ـ ــدة ،وب ـي ـن ـه ــا مـنــع
األجــانــب مــن دخ ــول مجمعات ومتاجر،
وتجنب االقـتــراب منهم داخــل القطارات
ومترو األنفاق ،وعــدم استخدام املصعد
ل ــدى وج ـ ــود أج ـن ـبــي داخـ ـل ــه .ك ـمــا جــرى
ت ـحــذيــر األطـ ـف ــال الـصـيـنـيــن م ــن الـلـعــب
أو االق ـ ـتـ ــراب م ــن أق ــران ـه ــم األج ــان ــب في
الحدائق واملتنزهات.
يقول التاجر الفلسطيني محمد فارس
امل ـق ـي ــم فـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــوانـ ـج ــو (جـ ـن ــوب)
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :أعـ ـم ــل م ـن ــذ 21
عــامــا فــي ال ـبــاد ،وعـشــت مــع الصينيني
خالل ظهور فيروس ســارس عام ،2003
حــن تطوعت فــي لجان شعبية لتقديم
خ ــدم ــات ل ـل ـم ـس ـنــن .وك ـ ـ ــررت ذل ـ ــك ل ــدى
ظ ـه ــور ف ـي ــروس ك ــورون ــا ن ـهــايــة ،2019
عبر االلتحاق بلجنة الحي فــي املنطقة
التي أقيم فيها مــن أجــل تقديم خدمات
للسكان أثناء فترة الحجر الصحي ،مثل
تــأمــن أدوي ــة ومـسـتـلــزمــات يــومـيــة .لكن
بعدما نجحت الصني في ّ
صد الجائحة
ً
وانتشر الوباء في الخارج ملست تحوال
فــي سلوك الـنــاس مــع األجــانــبُ ،
ومنعت
شخصيًا ،بــا سـبــب ،مــن دخ ــول مجمع
تجاري ،رغم أنني أحمل املؤشر الصحي
عـلــى هــاتـفــي الـخـلــوي ،وال ــذي يستخدم
إلث ـبــات خـلــو الـشـخــص مــن امل ــرض .كما
الحـظــت تـجـنــب أط ـفــال ال ـحــي االخ ـتــاط
بــأب ـنــائــي ال ـص ـغــار ،وس ـمـعــت م ــرة جــدة
صينية تقول لحفيدها البالغ  9أعوام :ال
تقترب من هذا الولد (مشيرة إلى ابني)،
كي ال ينقل لك الفيروس».
مــن جـهـتـهــا ،تـشـيــر املـعـلـمــة امل ـصــريــة في
إحدى املدارس العربية ،شيرين مصطفى،
في حديثها لـ«العربي الجديد» ،إلى أنها
ل ــم تـتـخـيــل ي ــوم ــا أن تـنـقـلــب الـعـنـصــريــة
التي واجهها الصينيون في الخارج إلى
عنصرية مضادة تستهدف األجانب في
ال ــداخ ــل .وت ـق ــول« :خ ــال فـتــرة الـجــائـحــة،
دافعنا كمغتربني بشراسة عن الصينيني،
وصـحـحـنــا مـعـلــومــات مـغـلــوطــة ع ــدة عن
نمط حياتهم عبر الوسائل املتاحة مثل

مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،كما رفض
بعضنا الـعـ ّـودة إلــى بلدانهم خــال فترة
اإلجـ ــاء وفــض ـلــوا ال ـب ـقــاء فــي ال ـص ــن ،ما
جعلهم يواجهون تهمة الوالء للصني على
حساب الوطن .لكن استهداف الصينيني
أنفسهم لنا الحقًا أصابنا بصدمة .وأنا
ال أستطيع أن أنـســى خ ــروج كــل مــن كان
داخل مصعد تواجدت فيه ألنني أجنبية،
إذ ش ـعــرت حـيـنـهــا بــأن ـنــي ف ـي ــروس على
هيئة إن ـســان» .وتتحدث عــن مــوقــف آخر
شهد جلوسها وحدها على كرسي داخل
حجرة ملترو األنفاق تتسع لعشرة أفــراد،
ألن ال ــرك ــاب ال ـص ـي ـن ـيــن اب ـت ـع ــدوا عنها
خشية أن تنقل الفيروس إليهم ،فــي ظل
اعتقادهم بأن كل أجنبي مصاب به.
مبرر «الخوف»

ّ
يعلق الباحث الصيني ليوان يونغ على
الظاهرة بأن «الثقافة الصينية التقليدية
ت ـن ـبــذ ال ـع ـن ـصــريــة وتــرف ـض ـهــا بــال ـكــامــل،
لـكــن الـشـعــور بــالـخــوف مــن الــوبــاء أثـنــاء
ّ
ال ـج ــائ ـح ــة ول ـ ــد س ـل ــوك ـي ــات ش ـ ـ ــاذة ،مـثــل
تـجـنــب االح ـت ـكــاك بــاألجــانــب ،خصوصًا

أن اإلصـ ــابـ ــات ال ـت ــي م ـص ــدره ــا ال ـخ ــارج
وص ـلــت إل ــى م ـع ــدالت خ ـط ـيــرة» .يضيف
في حديثه لـ«العربي الجديد»« :ال يعرف
الصيني إذا كان األجنبي الذي يقف قربه
دخــل البالد قبل الجائحة أو بعدها ،لذا
يفترض بديهيًا أن الشخص املعني قادم
من بلد موبوء ،ما يجعله يفكر في حماية
ً
نفسه أوال عبر البقاء على مسافة آمنة
تطبيقًا ملبدأ التباعد االجتماعي» .ويلفت
ُ
ليوان إلى أن «صينيني كثرًا يجهلون أن
سـلـطــات بــادهــم حـظــرت الـسـفــر ومنعت
األجـ ــانـ ــب م ــن الـ ــدخـ ــول أشـ ـهـ ـرًا ع ـ ــدة ،ثــم
س ـم ـحــت ب ــذل ــك شـ ــرط ال ـخ ـض ــوع لـحـجــر
صـ ـح ــي إل ـ ــزام ـ ــي ال يـ ـق ــل عـ ــن  21ي ــوم ــا.
وجعلهم ذلــك أكثر حساسية وح ــذرًا في
تـعــامـلـهــم م ــع األج ــان ــب ،عـلـمــا بــأن ـهــم ال
يميزون بني أجنبي مقيم وزائر».
وكانت منصات التواصل االجتماعي في
الصني شهدت إطــاق حمالت عنصرية
ضــد األج ــان ــب ،وصـفـهــم بعضها بأنهم
«قمامة يجب التخلص منها فــي أســرع
وقــت للحفاظ على الـبــاد ،وتحصينها
ضد كورونا».

بعض األجانب تعرضوا لمقاطعة في المترو (وانغ غانغ)Getty /
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عمال العراق ضحية غياب اشتراطات السالمة
ّ
تختلف الحوادث القاتلة
عمال
التي يقع ضحيّتها ّ
عراقيون ،منها السقوط
مبان مرتفعة
من
ٍ
والحرق والدهس
والصعق بالكهرباء
باإلضافة إلى الوفاة
الناجمة عن اإلنهاك
المفاجئ بالعمل وغيرها

حوادث الوفيات ما زالت
تسجل بشكل يومي بين العمّ ال
(همن بابان /األناضول)

بغداد ـ سالم الجاف

عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـ ــوع ـ ــود ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـهــا
املتكررة بتحسني أحــوال ّ
ّ
العمال
الحكومات
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وم ـن ـهــا إلـ ـ ــزام أصـ ـح ــاب الـعـمــل
واملـشــاريــع بتوفير مـعـ ّـدات الحماية واألمــن
ّ
الــازمــة ملستخدميهم ،فــإن حــوادث الوفيات
ُ
م ــا زال ـ ــت ت ـس ـ َّـج ــل ب ـش ـكــل ي ــوم ــي بـيـنـهــم في
م ــدن عــراق ـيــة مـخـتـلـفــة .وي ـق ــول م ـس ــؤول في
وزارة الداخلية العراقية في بغداد لـ«العربي
ّ
ّ
ال ـجــديــد» إن «م ــا ال يـقــل عــن  10وف ـيــات بني
ّ
ّ
العمال في الـعــراق تحدث بمعدل أسبوعي،
اشتراطات السالمة».
كثير منها بسبب فقدان ّ
يـضـيــف امل ـس ــؤول الـ ــذي فــضــل ع ــدم الكشف
ّ
ع ــن هـ ّ
ـوي ـتــه أن «حـ ـ ــوادث ال ــوف ــاة بمعظمها
ُ
تطوى بتسوية عشائرية بني أهــل الضحية
وصاحب العمل ،من ضمن العرف العشائري
واالجتماعي أو الفصل .ويأتي ذلك من خالل
تقديم تعويض لذوي الضحية الذين هم في
العادة من الفقراء الذين يقبلون التعويض،

إذ ّإن القانون العراقي لن ّ
يعوضهم أو يدفع
ّ
لهم راتبًا .وهكذا يفضل هؤالء تعويضًا من
صاحب العمل في مقابل التنازل عن الشكوى
اضطرارًا».
ّأم ـ ــا وزارة ال ـع ـم ــل وال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
فـتـقـ ّـر بتقصير فــي قضية حـمــايــة العاملني
َ
للقطاعني
فــي معظم األنـشـطــة االقـتـصــاديــة
ال ـع ــام والـ ـخ ــاص .وق ــد صـ ـ ّـرح م ـع ــاون مــديــر
امل ــرك ــز الــوط ـنــي لـلـصـحــة وال ـســامــة املهنية
ّ
فــي ال ـ ــوزارة م ـشــرق عـبــد الـخــالــق ب ــأن «فــرق
الـتـفـتـيــش الـتــابـعــة لـلـمــركــز رص ــدت ح ــوادث
وإص ــاب ــات نـتـيـجــة اف ـت ـقــار بـيـئــة ال ـع ـمــل في
الـقـطـ َ
ـاعــن الـخــاص وال ـعــام» إلــى اشـتــراطــات
ّ
ال ـ ّســامــة ،مــوضـحــا أن ذل ــك ي ـعــود إل ــى عــدم
ـروط الصحة والسالمة وقلة الوعي
توفر شـ ّ
بأهمية توفرها للحفاظ على حياة العمال.
ولفت عبد الخالق في تصريحاته الصحافية
ّ
الـســابـقــة إل ــى أن «رص ــد وتسجيل إصــابــات
ال ـع ـمــل ف ــي مـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات واألن ـش ـطــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة يـ ـت ـ ّـم م ــن خ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــاون مــع

العمال في
حقوق
ّ
العراق تكاد تكون غائبة
تمامًا منذ  18عامًا
يجب أن تكون هناك
دولة مؤسسات حقيقية
تلتزم بالقوانين
الـجـهــات الـصـحـيــة امل ـخـ ّـولــة بـمــوجــب قــانــون
ّ
ال ـع ـمــل» ،مـضـيـفــا أن «م ــن ش ــأن نـشــر ثـقــافــة
الصحة والسالمة املهنية تقليل اإلصــابــات
للحفاظ على عناصر اإلنتاج ،وفي ّ
مقدمتها
ّ
الـعـنـصــر ال ـب ـش ــري ،ب ـيــد أن أغ ـلــب امل ـشــاريــع
ال تعير ه ــذا الـجــانــب األهـمـيــة املـطـلــوبــة ،ما

يـ ـع ـ ّـرض ح ـي ــاة ال ـعــام ـلــن إلـ ــى ال ـخ ـط ــر» .من
جـهـتــه يــؤكــد رئ ـيــس لـجـنــة الـعـمــل والـهـجــرة
فــي ال ـبــرملــان املنتهية والي ـتــه رع ــد الدهلكي
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن «ث ـ ّـم ــة ح ــاج ــة إل ــى
ُ
تشريعات قانونية في هذا الشأن .لذلك وضع
قــانــون الـتـقــاعــد والـضـمــان االجـتـمــاعــي على
ّ
طاولة التصويت قبل االنتخابات ،لكن الوقت
لم ُيسعف لجنة العمل إلكمال هــذا القانون،
ّ
لــأســف» .ويلفت الدهلكي إلــى أن «البرملان
ـرار قــانــون التقاعد
الـجــديــد س ــوف يـتــابــع إق ـ ّ
وال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي ،ألنـ ــه ُي ـ َـع ـ ّـد م ــن أه ـ ّـم
القوانني التي تخص حياة العامل واملواطن»،
مــوضـحــا «ذهـبـنــا إل ــى ه ــذا الـقــانــون لضمان
حقوق الشباب ّ
العمال فــي القطاع الخاص.
ّ
فتكرار الحوادث التي يذهب ضحيتها عمال
يعود إلــى ضعف التشريعات وعــدم تطبيق
ال ـقــانــون .فــالـقــوانــن بـعــد ع ــام ( 2003تــاريــخ
ُ
االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي ل ـل ـع ــراق) بـ ــدأت تـطـ ّـبــق
مزاجيًا» .ويشدد الدهلكي على «ضــرورة أن
ت ـكــون ثـ ّـمــة دول ــة مــؤس ـســات حقيقية تلتزم

ّ
بــالـقــوانــن ،إذ إن ــه ال بـ ّـد للقانون أن يضمن
حقوق ّ
العمال والفقراء».
وفي هذا اإلطــار ،يقول عضو اتحاد نقابات
عـ ـ ّـمـ ــال ال ـ ـعـ ــراق س ـع ــد الـ ـك ــرخ ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ّإن «حقوق ّ
العمال في البالد تكاد
ّ
تكون غائبة تمامًا منذ  18عامًا» ،موضحًا أن
«البرملانات املتعاقبة لم تنصفهم من خالل
ّ
التشريعات .كذلك فإن الحكومات التي توالت
عـلــى الـسـلـطــة مـنــذ ع ــام  2003ل ــم تـ ّـتـخــذ أيّ
خطوات من شأنها النهوض بواقع ّ
العمال
ّ
امل ـتــردي» .ويـبـ ّـن الـكــرخــي أن «أج ــرة العامل
العراقي تصل إلى  25ألف دينار عراقي (نحو
 17دوالرًا أميركيًا) في أحسن األحوال ،وهذا
املبلغ ال يكفيه ّ
لسد قوت يومه بعد االرتفاع
الـكـبـيــر فــي األس ـع ــار نتيجة ق ــرار الحكومة
خفض قيمة الــديـنــار فــي مقابل ال ــدوالر في
نهاية العام املاضي» .يضيف ّأن ّ
«ثمة عددًا
غـيــر قليل مــن الـعـ ّـمــال ت ـعـ ّـرض إل ــى ح ــوادث،
بعضها ّأدى إلى الوفاة أو ّ
تسبب في إعاقة
ّ
توفر ّ
أي تعويض للمصابني وأسر
من دون

ّ
امل ـت ــوفــن ،س ــواء أك ــان ذل ــك م ــن قـبــل املـعــامــل
والشركات التي كانوا يعملون بها أم من قبل
الحكومة».
ّ
ّ
وفــي سياق متصل ،يــؤكــد املــرشــح الفائز في
حسني عــرب ،وهــو نائب سابق،
ّاالنتخابات ّ
تأخر عن ّ
بقية دول العالم في كل
أن «العراق
ّ
شــيء .فالدولة العراقية لم تتمكن من توفير
ّ
ال».
ضمانات ملختلف الشرائح ،من بينها العم ّ
يضيف عــرب لـ«العربي الـجــديــد»« :ال تتوفر
لــديـنــا خـطــط اسـتــراتـيـجـيــة واض ـحــة لضمان
ّ
حـقــوق ال ـعـ ّـمــال» ،مــوضـحــا أن «قـيــام الـبــرملــان
ال ـجــديــد بـتـمــريــر ق ــان ــون الـتـقــاعــد والـضـمــان
االجتماعي سوف يضمن حقوق ّ
العمال بشكل
ّ
كبير» .ويشير ّعرب إلى أن ّ «هــذا القانون في
ّ
حال إقــراره ،فإنه سوف يوفر للعمال ضمانًا
ّ
صحيًا ورواتب تقاعدية ،مؤكدًا أن «إجراءات
ال ـص ـحــة وال ـس ــام ــة املـهـنـيــة وال ــدف ــاع املــدنــي
ّ
ضعيفة فــي ك ــل مــواقــع الـعـمــل فــي ال ـعــراق إال
ّ
فــي مــا ن ــدر» .وي ـشــدد عـلــى «ض ــرورة معاقبة
ّ
املتسببني في األذى ّ
للعمال».
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على ماذا تراهن القوى الدولية واإلقليمية في ســورية؟ لماذا خســرت القوى الديمقراطية المعركة في سورية وغيرها من
بلدان الربيع العربي؟ هل هزمت المعارضة الســورية إلى غير عودة؟ هل يمكن تأهيل بشــار األسد؟ هذه األسئلة وغيرها ،محور
مطالعة برهان غليون الموسعة التالية

القضية السورية
في مواجهة الرهانات الدولية
لماذا لن يستفيد األسد؟

برهان غليون

 1نهاية الـشــرق األوس ــط القديم:يـشـكــل إخ ـف ــاق س ـيــاســات الـغــرب
في الشرق األوســط الحدث األبرز
لـهــذا الـعـقــد .خسر الـغــرب أو هــو على وشك
أن يـخـســر ك ــل ره ــان ــات ــه ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،فـبــدل
نجاحه في ما أطلق عليه املثقفون والساسة
األميركيون بناء األمة التي افترضوا غيابها،
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،قـ ـ ّـوضـ ــت الـ ـت ــدخ ــات
األميركية في العراق وفي أفغانستان هياكل
ّ
الـ ــدولـ ــة ،وم ــزق ــت ال ـن ـس ـيــج االج ـت ـم ــاع ــي في
الـبـلــديــن ،وأط ـل ـقــت ال ـع ـنــان لـتـنــامــي حــركــات
ّ
التطرف الطائفية ،ومعها سياسات االرهاب،
وآل حكم كابول إلــى حركة طالبان .وانتهت
سياسة احـتــواء إي ــران الخمينية الـتــي عمل
عـلـيـهــا ال ـغ ــرب ع ـق ــودا طــوي ـلــة إل ــى اجـتـيــاح
مليشيات إيــران معظم أقـطــار املـشــرق ،وإلــى
زعــزعــة استقرار بـلــدان الخليج الغنية التي
لم ّ
يتردد بعضها في البحث عن الحماية في
كنف تل أبيب املفترض أنها عدوة تاريخية
لـ ـه ــا .وبـ ـ ــدل أن ت ـ ـ ـ ّ
ـؤدي س ـي ــاس ــة ال ـع ـقــوبــات
ال ـطــوي ـلــة وغ ـي ــر ال ـنــاج ـعــة إل ــى ك ـســر شــوكــة
النظام اإليــرانــي ،أخرجت املــارد الـنــووي من
عـبــاءة املــرشــد ،لتضع املنطقة أم ــام احتمال
ّ
سـ ـب ــاق ت ـس ــل ــح نـ ـ ــووي ي ـس ـت ـنــزف ق ــدرات ـه ــا،
وي ـه ـ ّـدد بـ ّ
ـزجـهــا فــي أت ــون مـحــرقــة ال ينبغي
االستهانة باحتماالتها.
ولم تخفق واشنطن في تطبيق حل الدولتني
إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي الذي ّ
سمم
حياة شعوب املنطقة أكثر من قــرن فحسب،
ولكنها أخفقت أيضا فــي ثني تــل أبيب عن
استكمال مشروع االستيطان اليهودي في
الضفة الغربية لقطع الـطــريــق على أي أمـ ٍـل
بقيام دولــة فلسطينية فــي املستقبل .وبعد
فشل مــا سـ ّـمــي التحالف الـعــربــي أو الــدولــي
إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ال ـكــارث ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ،تـفــاقــم
ال ـص ــراع واتـسـعــت رقـعـتــه وآثـ ــاره الـكــارثـيــة.
وه ــذا هــو الــوضــع أيـضــا فــي معظم مناطق
أف ــري ـق ـي ــا شـ ـم ــال وج ـ ـنـ ــوب الـ ـصـ ـح ــراء ال ـتــي
تـنـخــرهــا ال ـصــراعــات وال ـن ــزاع ــات وال ـحــروب
الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ت ـحــت أن ـظ ــار ال ــدول
الـغــربـيــة ،وأحـيــانــا بمساعدتها ورعــايـتـهــا.
ّ
تصدع التهدئة في
وأحــدث هــذه اإلخفاقات
لبنان أمــام تصميم مليشيا حــزب الله على
تقويض سلطة الــدولــة وال ـقــانــون ،لتجنيب
أنصارها املساءلة في قضية االنفجار الكبير
الذي دمر مرفأ بيروت واألحياء املحيطة به.
وبموازاة هذه اإلخفاقات ،تزايدت املخاطر
مـ ــن ت ـ ـحـ ـ ّـدي ال ـ ـصـ ــن ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة ال ـه ـي ـم ـنــة
الغربية ،األميركية خاصة ،على السياسة
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة .وشـ ـيـ ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا،
ّ
تبدلت األولــويــات االستراتيجية ،ووجــدت
واشنطن أن مصلحتها تكمن في تقليص
إن ـف ــاق ـه ــا ع ـل ــى ح ـف ــظ ن ـف ــوذه ــا ف ــي ال ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ل ـتــوج ـيــه مـ ـ ــوارد أكـ ـب ــر ،عـسـكــريــة
وسياسية وتقنية ،ملواجهة الخطر الصيني
واآلس ـي ــوي املـتـنــامــي فــي ال ـعــالــم .وه ــذا ما
ت ــرج ــم ب ـت ـخ ـف ـيــض اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا امل ــادي ــة
والـسـيــاسـيــة فـيـهــا ،وسـحــب معظم قواتها
وقواعدها العسكرية من منطقتنا وحذفها
من قائمة أولوياتها االستراتيجية.
ت ـح ـمــل هـ ــذه الـ ـتـ ـب ـ ّـدالت ف ــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الغربية مخاطر كبيرة على استقرار منطقةٍ
ـات مــزمـنــة مـنــذ انفصالها
تعيش أص ــا أزمـ ـ ٍ
عــن اإلمـبــراطــوريــة العثمانية ،ودخــولـهــا في
الفلك الغربي األوروب ــي ،ثــم األمـيــركــي ،فتهز
ّ
متعدد
توازناتها وتطلق ديناميكيات صراع
االطـ ــراف بــن مـكــونــاتـهــا ،كـمــا تثمير شهية
ّ
تتصيد الـفــرص لــوراثــة
ال ــدول االخ ــرى الـتــي
مواقع نفوذها في هذه املنطقة الحيوية من
ال ـعــالــم .ومـثـلـمــا لـعــب ص ــراع ال ـقــوى الـكـبــرى
على الشرق األوسط ،منذ بداية القرن املاضي،
دورا رئيسا في رسم الخرائط الجيوسياسية
للمنطقة ،وتـحــديــد ديـنــامـيـكـيــات نــزاعــاتـهــا
الــداخـلـيــة ،وأيـضــا أشـكــال وح ــدود الـنــزاعــات
املزمنة فيها وعليهاّ ،
يفجر انسحاب الغرب
االستراتيجي من مواقع عديدة كان يسيطر
عليها نزاعات وحــروب بمقدار ما يخلق من
رهــانــات جــديــدة ،وم ــا ينتج مــن الطموحات
واألط ـمــاع لــدى ال ــدول اإلقليمية األق ــدر على
اق ـت ـس ــام م ــواق ــع ال ـن ـف ــوذ ال ـغ ــرب ــي ال ـقــدي ـمــة.
وبـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ي ـك ـش ــف مـ ــن مـ ــواطـ ــن اخ ـت ــال
وضـعــف فــي بنى ال ــدول والـبـلــدان وتــوازنــات
الـقــوى الــذاتـيــة فيها ،يـحــول الضعيفة منها
إلــى فريسة جــاهــزة وسهلة للطامعني فيها.
ولن ّ
تتردد الدول اإلقليمية التي حققت قسطا
ّ
مــن الـتـقــدم الـصـنــاعــي والـتـقـنــي والـعـسـكــري،
خ ـصــوصــا ف ــي ال ــدخ ــول ف ــي ال ـت ـنــافــس على
وراثة ما يمكن وراثته من إرث اإلمبراطورية
ال ـش ــرق أوس ـط ـي ــة ال ـغــرب ـيــة امل ـت ـه ــاوي ــة ،وفــي
السعي إلى الحصول على نصيبها منها.
وألن تــراجــع استثمار الـغــرب االستراتيجي
فــي ه ــذه املـنـطـقــة الـتــي ال ت ــزال تـتـمـتــع ،على
الرغم من كل شيء ،بأهمية استراتيجية ،من
ّ
دون أن يعني تخليها عن مصالحها الكبيرة
فيها ،تتقاطع فيها ،كما هو واضــح وضوح
الشمس ،الصراعات اإلقليمية مع الصراعات
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الــدولـيــة مــع الـسـعــي إل ــى تهميش الـنــزاعــات
الـسـيــاسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة واحـ ـت ــواء ال ـقــوى
املحلية وتشغيلها لحسابها.
ه ـك ــذا بـ ــدل ال ـت ــدخ ــات ال ـع ـس ـكــريــة الـقــديـمــة
الـتــي اتسمت بها الـسـيــاســات االستعمارية
الكالسيكية ،تنحو االستراتيجية الراهنة
إل ـ ــى الـ ـت ــدخ ــل مـ ــن خ ـ ــال إش ـ ـعـ ــال الـ ـح ــروب
الداخلية ،والتالعب بالقوى املحلية وتغيير
مــوازيــن ال ـقــوى مــن خــالـهــا .وه ــذا مــا ّ
يفسر
ت ـنــامــي ظ ــاه ــرة الـ ـح ــروب بــالــوكــالــة ال ـت ــي ال
يقتصر استخدامها اليوم على دول الهيمنة
اآلفلة ،وإنما يأخذ أحجاما أكبر عند الدول
اإلقليمية الـتــي تطمح إلــى الـحـلــول محلها،
واحـتــال مــواقــع نفوذها السابقة ،فــا تقلل
هذه الحروب من التكاليف املادية والبشرية
لـ ـلـ ـق ــوى الـ ــدول ـ ـيـ ــة ّواإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة املـ ـتـ ـن ــازع ــة
فحسب ،ولكنها تخفف عنها املسؤولية في
ال ـجــرائــم املــرتـكـبــة ،كـمــا تـســاهــم فــي توسيع
دائ ــرة انتشارها مــن دون رادع .واأله ــم أنها
تجعل أغلبها حــروبــا بــا نهاية ،أي حــروب
مستحيلة وص ـفــريــة ،حصيلتها الــوحـيــدة
امل ــوت وال ـخ ـس ــارة امل ـت ـبــادلــة .وال يحسمها،
ف ــي أف ـض ــل الـ ـح ــاالت ،إال اإلنـ ـه ــاك وال ـخ ــراب
املتبادل ومنطق الحد من الخسائر وتوفير
التضحيات اإلضافية املجانية.
ه ـ ــذا مـ ــا ح ـ ـ ـ ّـول امل ـ ـشـ ــرق إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة زالزل
وت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدعـ ـ ــات جـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة
وث ـقــاف ـيــة م ـت ـنــاس ـلــة ،وإل ـ ــى م ـس ــرح ل ـحــروب
ّ
مــركـبــة تـتــداخــل فيها الـنــزاعــات الــدولـيــة مع
النزاعات اإلقليمية مع النزاعات السياسية،
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة وال ـق ــوم ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة ،أي
ـادالت مـعـقــدة ومـتـشــابـكــة ،مستعصية
ب ـم ـعـ
ٍ
على الحل أو تكاد.
وما من شك في أن لهذا الوضع ،االستثنائي
في تعقيده ،دورا رئيسا فيما آلت إليه ثورات
ّ
تحولت من انتفاضات
الربيع العربي التي
س ـيــاس ـيــة ش ـع ـب ـيــة وس ـل ـم ـيــة ذات مـحـتــوى
ديـمـقــراطــي وت ـح ـ ّـرري واضـ ــح ،فــي البحرين
والـيـمــن وال ـع ــراق ولـبـنــان وليبيا وســوريــة،
حروب دوليةٍ وإقليميةٍ وطائفيةٍ وقومية
إلى
ٍ
متداخلة .كما كان له أثره الواضح في تلغيم
العالقات العربية اإليرانية والعربية التركية،
ّ
وفي توتر العالقات بني دول الخليج وتفكك
مجلس التعاون الذي جمعها عقودا طويلة

دفعت سورية الثمن
األعلى لتنازع السياسات
الدولية واإلقليمية
ترك األمور كما هي
عليه في سورية
والمشرق يعني
العيش إلى جانب بركان
متفجر لن يتوقف عن
قذف حممه

مــاضـيــة ،وفــي دفــع بـعــض منها إلــى البحث
سبل جــديــدة للحماية فــي إســرائـيــل ،و/
عــن ّ
أو تبني سياسات راديكالية في التعامل مع
املعارضة ،والسعي إلى تجريمها وقتلها.
الخاسر األكبر في هذا االنقالب االستراتيجي
ك ــان ال ـق ــوى وال ـح ــرك ــات الــديـمـقــراطـيــة الـتــي
راه ـنــت فــي كــل ب ـلــدان ال ـشــرق األوسـ ــط على
مــوقــف ق ــوي لـلـغــرب فــي دع ــم عملية انتقال
سياسي وإص ــاح اجتماعي ،وفــي مواجهة
سـ ـي ــاس ــات اإلب ـ ـ ـ ــادة امل ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـم ـعــارضــات
القائمة أو الوليدة من نظم ّ
تمرست بالقمع
ال ــدم ــوي ،وأحـكـمــت بالفعل سيطرتها على
ّ
وحصنت نفسها أمــام أي
الدولة واملجتمع،
نقد أو احتجاج.
أما في سورية التي دفعت الثمن األعلى لتنازع
ّ
السياسات الدولية واإلقليمية ،فقد شكل هذا
ال ـت ـحــول االس ـتــرات ـي ـجــي نـقـطــة مـفـصـلـيــة في
تطور الـصــراع واملــواجـهــة الداخلية ،ووضــع
م ـص ـيــر الـ ــدولـ ــة وال ـ ـبـ ــاد وامل ـج ـت ـ ّم ــع أي ـض ــا،
باملعنى الـحــرفــي للكلمة ،عـلــى ك ــف عفريت.

استحالة «تأهيل األسد»
جميع محاوالت إعادة تأهيل بشار األسد اليوم أو غدا سوف تفشل.
ببساطة ألنه من دون تغيير في الحكم وتسوية سياسية ،وما تتضمنه
من تغيير جــذري في قواعد ممارسة الحكم وتوزيع السلطات
والصالحيات في سورية ،ال يمكن حل أي مسألة من المسائل العديدة
والمعقدة التي ولدتها الحرب العدمية ،وفي مقدمها مسألة بناء
الدولة المفككة والمنحلة ذاتها ،فال يوجد اليوم دولة في سورية
وإنما أجهزة وجيوش ومليشيات أجنبية متصادمة ومتنافسة،
ومناطق منعزلة بعضها عن بعض ،ومفتقرة أي إدارة مدنية جدية.

هــذا مــا يعنيه تسليم ال ــدول الغربية بفشل
ال ـض ـغ ــوط االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـتــي
اعتمدت عليها للتوصل إلى تسوية سياسية
وعدم استبعاد خيار التعامل مع األسد كأمر
واقع وامتحان التعايش معه.
ل ـكــن ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــا يـمـثـلــه ه ــذا املــوقــف
من تكريس للوضع التراجيدي القائم ،وما
يـنـطــوي عـلـيــه م ــن ق ـبــول بــاس ـت ـمــرار الـحــرب
والفوضى والبؤس اإلنساني املرتبط بهما
أمــرا واقعا أيضاّ ،
يوجه التسليم بمثل هذا
الـ«انتصار» لألسد ونظامه رسالة خطيرة
إلى الشعوب والقوى الديمقراطية في العالم
أج ـمــع ،فـشــرعـنــة بـقــاء األس ــد ،رسـمـيــة كانت
أم واقـعـيــة ،تعني عمليا ،شرعنة استخدام
األسلحة الكيميائية وحروب اإلبادة والقتل
العشوائي ،وإزالة كل الخطوط الحمر من أمام
األنظمة الديكتاتورية في حروبها الراهنة
والـقــادمــة ضــد إرادة الـتـحـ ّـرر لــدى شعوبها،
وف ـي ـمــا وراء ذل ـ ــك ،ض ــد ال ـش ـع ــوب األخ ـ ــرى.
ّ
عنه
وسيكون التطبيع الــذي بــدأت تتحدث ً
بعض ًالحكومات العربية واألجنبية هدية
مجانية ال ّ
تقدر بثمن لجميع مجرمي الحرب
الديكتاتوريني القائمني على رأس عملهم
من
ّ
والقادمني ،واملرشحني لتكرار حروب اإلبادة،
وإشـ ـع ــارا سـلـبـيــا م ــن املـجـتـمــع ال ــدول ــي إلــى
ّ
الطغم املفترسة التي تتحكم بمعظم أقطار
ّ
التشدد والعنف وضرب
الجنوب بأن منطق
الحائط بأي ضغوط عاملية ،أو قيم إنسانية،
أو مواثيق دول ــة ،هــو وحــده املنطق الناجع
لضمان البقاء في الحكم واالستمرار فيه.
 2مل ــاذا لــن يستطيع األس ــد االس ـت ـفــادة منتــراجــع الـغــرب وانكفائه :لــن يكون النحسار
اه ـت ـم ــام الـ ـغ ــرب ب ــال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ع ــواق ــب
ـدار م ــا ،يكشف
سـلـبـيــة ف ـح ـســب ،ف ـه ــو ،ب ـم ـق ـ ٍ
لـلـمـشــرقـيــن ه ـشــاشــة أنـظـمـتـهــم وبـنـيــاتـهــم
ويـ ــزعـ ــزع اسـ ـتـ ـق ــرار ح ـك ــوم ــات ـه ــم ،ي ـف ـت ــح ،ال
م ـحــالــة ،عـيــونـهــم ع ـلــى ال ـق ـصــور املستحكم
ف ــي مــؤس ـســات ـهــم واع ـت ـق ــادات ـه ــم وأســال ـيــب
تـنـظـيـمـهــم وعـمـلـهــم وت ـف ـك ـيــرهــم .وال ب ــد أن
املديد لوهم
يوقظهم على مخاطر االستسالم ً
الحماية الدولية ،سواء كانت مرتبطة بالثقة
بـ ـق ــدرة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ع ـلــى إلـ ـ ــزام األط ـ ــراف
باحترام مواثيقها أو بقدرة الدول املركزية أن
تفرض قرارها وتملي إرادتها على الجميع،
عالم أصبح ،بالفعل،
فهذا لم يعد ممكنا في
ٍ
ّ
متعدد األقطاب.
وعلى الرغم مما يثيره هذا التراجع الغربي
ّ
التوسع لدى قوى جديدة تنتظر
من شهية
دورهـ ـ ــا لـتـحـصــد ال ـغ ـن ــائ ــم ،إقـلـيـمـيــة كــانــت
أم دولـ ـي ــة ،ف ــإن ــه ي ـف ـت ــح ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
شهية الشعوب املقهورة لالنعتاق ،وينهي
واإلم ـع ـيــة الـتــي سيطرت
ثـقــافــة االس ـت ـســام ّ
ع ـل ـي ـهــا قـ ــرونـ ــا ،وي ـ ـغـ ــذي ال ـ ـنـ ــزوع إلـ ــى أخ ــذ
األفـ ـ ــراد وامل ـج ـت ـم ـعــات مـصـيــرهــم بــأيــديـهــم،
واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ــى ق ــدراتـ ـه ــم ومـ ـب ــادراتـ ـه ــم.
وبـعـكــس الهيمنة الـغــربـيــة الـتــي ال تستمد
قوتها من القدرة العسكرية فحسب ،وإنما
تـمـ ّـد جــذورهــا فــي ال ــدور االسـتـثـنــائــي الــذي
لعبته الشعوب األوروب ـيــة فــي تقدم املدنية
والحضارة الحديثة ،أي في أسلوب حياتنا
ال ــراه ــن ومـخـيـلـتـنــا وأفـ ـك ــارن ــا وم ـشــاعــرنــا
أيـضــا ،تفتقر سيطرة الـقــوى املنافسة مثل

روس ـيــا أو إي ــران أو الـصــن ألي شــرعـيــة أو
عـمــق أيــديــولــوجــي أو عــاطـفــي .وه ــي تخلق
مقاومتها عند الشعوب التي تقع ضحيتها
في اللحظة ذاتها التي تفرض فيها نفسها،
ّ
وال يبقى لها ما يمكنها من االستمرار سوى
استعراض قدراتها على االستخدام املفرط
للعنف وارتكاب املجازر لتأديب معارضيها.
فقد الغرب وسوف يستمر في فقد مزيد من
نـفــوذه فــي الـعــالــم ،ألنــه لــم يعد لـهــذا النفوذ
ج ــوان ــب ب ـن ــاءة تـغـطــي عـلــى آث ـ ــاره السلبية
الحتمية .وقــد أظـهــر فــي تعامله مــع ثــورات
الربيع العربية ،والـســوريــة خــاصــة ،افتقاره
املـتــزايــد لـهــذه الـجــوانــب التعويضية .وكما
كان ّ
لتردده في تقديم الحماية ،واسترخاصه
دمــاء املشرقيني ،دور كبير فــي خـســارة هذه
الثورات الشعبية رهاناتها ،كان لذلك أيضا
دوره فــي سـقــوط وهــم الــرهــان على تضامن
ال ـغ ــرب لـتـحـقـيــق ال ـحــريــة وح ـق ــوق اإلن ـســان
امل ـ ـن ـ ـشـ ــودة الـ ـت ــي ك ــان ــت ق ـض ـي ـت ــه ومـ ـص ــدر
هيمنته العاملية الحقيقية.
بالتأكيد ،سوف يحتاج ّاالستقرار في املنطقة
زمـنــا طــويــا ،ول ــن يتحقق إال باستعادتها
الحد األدنــى من استقاللها الجيوسياسي،
وتقليص حجم التدخالت الخارجية ،سواء
كـ ــان ذلـ ــك ف ــي ن ــزاع ــات ـه ــا أو ف ــي ال ـت ـســويــات
توازنات
املطلوبة إلنهائها ،وكذلك بحصول
ٍ
أكثر استقرارا تعكس توزيع القوى الحقيقي
واملهارات والكفاءات واإلنجازات الحضارية
داخل املنطقة ذاتها.
ّ
التحول
هذا يعني أن علينا أال ننظر إلى هذا
االستراتيجي من جانبه السلبي فقط ،فهو،
بمقدار ما يحمل من األخطار الفعلية التي
يـنـبـغــي مــواج ـه ـت ـهــا ،يـ ـق ـ ّـدم ف ــرص ــا جــديــدة
لتطوير قدرات الشعوب املادية والسياسية
واألخ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة
بـ ـن ــاء م ـن ـظــومــات ـهــا امل ـع ــرف ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـل ــى أس ـ ــس أكـ ـث ــر تـمــاسـكــا
ّ
يخص العالقات
وفاعلية .وكذلك األمر فيما
مع الــدول الغربية التي ستبقى ،على الرغم
م ــن ان ـح ـســار ن ـفــوذهــا ال ـتــدري ـجــي ف ــي ســدة
الهيمنة العاملية ،عقودا طويلة مقبلة.
وبــاملـثــل ،ال ينبغي أن نعتقد أن مــا تسبب
في خسارتنا رهاناتنا سوف يساعد األسد
وح ـل ـف ــاءه ع ـلــى تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــم وف ــرض
مصالحهم بالقوة على حسابنا ،فليس من
املحتم أن تكون خسارة طرف ربحا للطرف
اآلخـ ـ ـ ــر .وم ـ ــا رأى ف ـي ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ن ـجــاحــا ان ـت ـخــاب ـيــا يـ ـج ـ ّـدد شــرع ـيــة األس ــد
ويـ ـب ـ ّـرر إع ـ ــادة تــأهـيـلــه ال ي ــرى ف ـيــه الـعــالــم
إال دلـيــا على اإلمـعــان فــي احتقار الشعب
وال ــرأي الـعــام الــدولــي ،واالسـتـهـتــار بالقيم
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وان ـ ـعـ ــدام األه ـل ـي ــة األخ ــاق ـي ــة
والفكرية ،والفشل الذريع في التجاوب مع
أبسط واجبات مسؤول سياسي في السعي
إلــى تجنيب بــاده الـكــارثــة ،والحفاظ على
سيادة البالد واستقاللها ووحــدة الشعب
وأمنه وازدهار أحواله .وفيما وراء ذلك ،لن
يقبل أي سياسي يحترم نفسه ومهنته أن
يتعامل مــع مــن سـعــى بـيــديــه ورجـلـيــه إلــى
تدمير بلده وتشريد شعبه والقضاء على
ـوات
مـسـتـقـبــل أب ـن ــائ ــه ،م ــن أج ــل ك ـســب س ـن ـ ٍ
إضافية في السلطة ،بعد عشرين عاما من
الحكم املطلق والفاسد إال كقاتل ومسؤول
عن جرائم حرب وإبادة جماعية.
وف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـقـ ــادي ،ج ـم ـي ــع مـ ـ ـح ـ ــاوالت إع ـ ــادة
تــأه ـيــل األسـ ــد ال ـي ــوم أو غ ــدا س ــوف تـفـشــل.
ببساطةٍ ألنه ،أوال ،من دون تغيير في الحكم
وتسوية سياسية ،ومــا تتضمنه من تغيير
في قواعد ممارسة الحكم وتوزيع السلطات
وال ـصــاح ـيــات ،حــل أي مـســألــة م ــن املـســائــل
الـ ـع ــدي ــدة واملـ ـعـ ـق ــدة الـ ـت ــي ول ــدتـ ـه ــا ال ـح ــرب
الـعــدمـيــة ،وف ــي مقدمها مـســألــة بـنــاء الــدولــة
ّ
املفككة واملنحلة ذاتها ،فال يوجد اليوم دولة
في سورية وإنما أجهزة وجيوش ومليشيات
أج ـن ـب ـيــة م ـت ـصــادمــة وم ـت ـنــاف ـســة ،وم ـنــاطــق
منعزلة بعضها عن بعض ،ومفتقرة أي إدارة
مدنية ّ
جدية.
وثــان ـيــا ،ألن ال ـن ـظــام نـفـســه ل ــم ي ـعــد نـظــامــا،
وإنما تحول شراذم وشلال وشبكات مصالح
تنهش بعضها بعضا ،كما أب ــرزت ذلــك في
األشـهــر املــاضـيــة ق ــرارات الحجز على أمــوال
وحـ ـس ــاب ــات آالف م ــن ال ـص ـنــاع ـيــن ورجـ ــال
األع ـ ـمـ ــال ،ب ـمــن ف ـي ـهــم ع ــدي ــدون م ــن امل ــوال ــن
للنظام ،باإلضافة إلى هجرة عشرات األلوف
منهم الى خارج سورية.
وثالثا ،ألن األســد يخطئ عندما يعتقد أنه
ال يزال االبن املدلل للغرب بسبب تعاونه أو
الحاجة إلـيــه وإل ــى أجهزته االستخباراتية
ف ــي ال ـح ــرب ض ــد اإلره ـ ـ ــاب ،ب ـعــد أن اكـتـشــف
الجميع أن صانع السم شاربه .وأن اعتماده
على حماية طهران وتماهيه مع سياساتها
ٌ
سبب إضافي ملقاومة بقائه.
(أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

MEDIA

شبكة
ترامب

سيطلق الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب
تطبيقه الـخــاص للتواصل االجـتـمــاعــي بعنوان
«تروث سوشيال» ،الذي قال إنه سيتحدى شركات
التكنولوجيا الكبرى ،مثل تويتر وفيسبوك ،التي
منعته من التفاعل عبر منصاتها .ووفــق بيان
وزعـتــه مجموعة تــرامــب لــإعــام والتكنولوجيا
اململوكة له وشركة ديجيتال وورلــد أكويزشن،
وهــي شركة اسـتـحــواذات خــاصــة ،فــإن التطبيق

الجديد ستنشئه شركة جديدة تشكلت بموجب
االندماج بني الشركتني.
وقــال ترامب في بيان مكتوب« :نعيش في عالم
أصـبــح فيه لطالبان حـضــور هــائــل على تويتر،
ب ـي ـن ـمــا يـ ـج ــري إس ـ ـكـ ــات رئ ـي ـس ـك ــم األم ـي ــرك ــي
املفضل .هــذا غير مـقـبــول» .ومضى يـقــول« :أنــا
مـتـحـمــس إلرسـ ــال أول ــى الـحـقــائــق ال ـتــي أكتبها
م ــن خ ــال مـنـصــة ت ــروث ســوش ـيــال قــري ـبــا .إن

مجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا تشكلت
مــن أجــل إعـطــاء صــوت للجميع .إنني متحمس
ألن أبــدأ قريبًا مشاركتكم أفكاري على منصة
تروث سوشيال والرد على شركات التكنولوجيا
الكبرى».
وحسبما جــاء في البيان ،فــإن مجموعة ترامب
وشركة ديجيتال وورلد ستندمجان في شركة
ُ
تطرح للتداول العام إذا وافقت الجهات التنظيمية
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واملساهمون .ويعتزم تطبيق تروث سوشيال أن
يجري إطالقًا تجريبيًا لضيوف تتم دعوتهم في
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،يتبعه طرح على
الصعيد الوطني في الربع األول من عام .2022
ولدى الشركة الجديدة أيضًا خطط لطرح خدمة
اشـتــراكــات فيديو حسب الطلب تـعــرض برامج
ترفيهية وأخبارًا ومدونات صوتية.

(رويترز)

تحول سيغيّر استخدام اإلنترنت كما
تبدأ شركات أبرزها «فيسبوك» ،استثمارات ضخمة في مجال «ميتافيرس» ،في
ّ
نعرفه ،وينقل العالم إلى واقع افتراضي .فما هو هذا الكون الماورائي الذي سيعيش فيه البشر؟

«ميتافيرس» ...عصر ما بعد اإلنترنت
حمزة الترباوي

ّ
تصبح حياتنا كفيلم «أفــاتــار»؟ اتجاه
هل ّ
ّ
يـبــدو أن ــه يـتـعــزز يــومـيــا ،مــع اعـتــزام شركة
االن ـخ ــراط فــي «املـيـتــافـيــرس»،
«فـيـسـبــوك» ّ
ّ
ب ــال ــرغ ــم م ــن أنـ ـه ــا ل ـي ـســت ال ــوحـ ـي ــدة ،لـكــن
ّ
وتوجهاته
تأثيرها على قـطــاع اإلنـتــرنــت
ي ـش ـيــر إلـ ــى تـ ـح ـ ّـول ق ـ ــادم خـ ــال ال ـس ـنــوات
ال ـخ ـمــس امل ـق ـب ـلــة ف ــي ك ـي ـفـ ّـيــة اس ـت ـخــدام ـنــا
ل ــإن ـت ــرن ــت ،وش ـك ــل ح ـيــات ـنــا االف ـت ــراض ـ ّـي ــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا .رف ـ ـ ــع الـ ـ ــوبـ ـ ــاء واإلغـ ـ ــاق الـ ـ ــوعـ ـ ــي
بمصطلح «مـيـتــافـيــرس»  ،Metaverseكما
ّ
عجل بتشكيله ،خصوصًا بسبب ممارسة
تـفــاصـيــل ال ـح ـيــاة وال ـع ـمــل ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
على مدار فترة الجائحة ،وتطور املحتوى،
وس ـل ــوك املـسـتـهـلـكــن ورغ ـبــات ـهــم ،بحسب
مــا تقول وكــالــة «رويـتــرز» .فـفــي هــذا العقد
الجديد ،سوف يتواصل الناس اجتماعيًا
فــي عــوالــم افـتــراضـيــة تـطــورت مــن األلـعــاب
ً
بـ ــدال م ــن م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
ال ـت ـق ـلـيــديــة م ـثــل «إن ـس ـت ـغ ــرام» و«ت ــوي ـت ــر»
و«تـيــك ت ــوك» .ســوف يصبح بـنــاء األشـيــاء
م ــع األص ــدق ــاء ف ــي ع ــوال ــم اف ـتــراض ـيــة أم ـرًا
شــائ ـعــا ،وسـتـصـبــح األح ـ ــداث ال ـك ـبــرى في
العوالم االفتراضية األكثر شعبية ،وسوف
ت ـط ـغــى ك ـل ـم ــات م ـث ــل «م ـي ـت ــاف ـي ــرس» عـلــى
حديث الناس.

تزايد االستثمار في «ميتافيرس»
ّ
دشنت مجموعة من سبعة مستشارين من
مختلف الصناعات ،بما في ذلك الصحافة
واأللـ ـع ــاب ،صـنــدوقــا ل ـل ـتــداول فــي بــورصــة
ّ
ن ـيــويــورك ي ـكــون ســلــة م ــن األوراق املــالـيــة
ال ـت ــي ي ـتــم ت ــداول ـه ــا م ـثــل األسـ ـه ــم ،تجمع
ال ـشــركــات ال ـتــي ق ــد ت ـكــون األف ـض ــل لــوضــع
بناء «ميتافيرس» .وكان الرئيس التنفيذي
لشركة  ،Epic Gamesتيم سويني ،صريحًا
في نيته أن تصبح لعبة «فورتنايت» جزءًا

تحول من اإلنترنت
ّ
إلى الميتافيرس خالل
العقد المقبل

كبيرًا من «ميتافيرس» .وفي الوقت نفسه،
تم طرح منصة األلعاب «روبلوكس» ،التي
سمحت لجيل من الالعبني بإنشاء عوالم
وتجارب افتراضية خاصة بهم.
وف ــي ال ـصــن ،تـمـتـلــك «تـيـنـسـنــت» ،التكتل
التكنولوجي الــذي يمتلك حصصًا كبيرة
في شركات األفالم واستوديوهات األلعاب،
م ـح ـف ـظ ــة مـ ـتـ ـن ــوع ــة ت ـش ـم ــل اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
فـ ــي  .Epic Gamesب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذلـ ــك،
ً
يــوصــف تطبيق «وي ت ـشــات» أص ــا بأنه

«فيسبوك» و«ميتافيرس»
ّ
ليست الـشــركــة وحــدهــا ،لـكــنـهــا األب ــرز في
م ـجــال االسـتـثـمــار فــي «م ـي ـتــاف ـيــرس» .فقد
اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»،
مارك زوكرببرغ في تموز/يوليو الفائت أن
«امل ـيــزة الرئيسية للـميتافيرس ستتمثل
ً
فــي الــوجــود  -الـشـعــور بــالــوجــود فـعــا مع
الناس».
وه ــذا األس ـب ــوع ،أعـلـنــت «فـيـسـبــوك» (الـتــي
تنوي تغيير اسمها خالل أيام) أنها تعتزم
توظيف عشرة آالف شخص من دول االتحاد
األوروبـ ـ ــي ف ــي ال ـس ـنــوات الـخـمــس املـقـبـلــة،
لـلـعـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر ع ــال ــم «م ـي ـتــاف ـيــرس»
الــرقـمــي امل ــوازي ال ــذي يطمح إلــى تحقيقه
مــؤســس الـشـبـكــة االج ـت ـمــاع ـيــة األمـيــركـيــة
العمالقة ورئيسها مارك زوكربيرغ .واعتبر
البريطاني نيك كليغ واإلسـبــانــي خافيير
أوليفان ،املسؤوالن الكبيران في املجموعة
التي تضم راهنًا  63ألف موظف ،في مقال
أن «هــذا االستثمار هو بمثابة منح الثقة
ل ـق ــوة ص ـن ــاع ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا األوروب ـ ـيـ ــة
وإم ـك ــان ــات امل ــواه ــب الـتـقـنـيــة األوروبـ ـي ــة».
وك ــرر امل ـس ــؤوالن أن «فـيـسـبــوك» ال تسعى
من خالل «ميتافيرس» إلى بناء عالم مغلق
ج ــدي ــد ع ـلــى غ ـ ــرار شـبـكـتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة.
وأكدا أن «أي شركة لن تمتلك (ميتافيرس)
أو تستثمره».

ما هو الـ«ميتافيرس»؟

«ميتافيرس» ُأو «الكون الفوقي /املاورائي»
ه ــو املــرح ـلــة املـسـتـقـبـلـيــة ،مــرح ـلــة م ــا بعد
اإلن ـت ــرن ــت أو م ــا س ـيــأتــي ب ـعــد اإلن ـت ــرن ــت.
إنه مساحة افتراضية حيث يمكن للبشر
املرتبطني بالعالم املادي ،العمل باستخدام
ال ـ ـصـ ــور الـ ــرمـ ــزيـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل ب ــال ــواق ــع
االفتراضي واملعزز وتوجد في كال املكانني،
بحيث يـفـقــدون االت ـصــال بـمــا هــو حقيقي
وم ــا ه ــو غ ـيــر حـقـيـقــي ،وي ـم ـتــزج ال ـعــاملــان
الحقيقي واالفتراضي إلى حد االندماج.
وم ــن امل ـف ـتــرض أن يـتـيــح الــ«مـيـتــافـيــرس»
زي ــادة الـتـفــاعــات الـبـشــريــة عـبــر اإلنـتــرنــت
م ــن خـ ــال ت ـحــريــرهــا م ــن ال ـق ـي ــود امل ــادي ــة،
بفضل تقنيتي الواقع االفتراضي والواقع
ً
املعزز خصوصًا .فهو يمكن أن يوفر مثال
إمـ ـك ــان ال ــرق ــص م ــع أشـ ـخ ــاص ع ـل ــى بـعــد
آالف الكيلومترات ،وشــراء أو بيع سلع أو
خدمات رقمية لم يتم بعد اخـتــراع الكثير
منها.

الفرق بين «ميتافيرس» واإلنترنت

وص ــف م ــارك زوك ــرب ـي ــرغ الــ«مـيـتــافـيــرس»
بأنه «إنترنت متجسد» ،وهو في األساس
نـسـخــة م ـطــورة مــن اإلن ـتــرنــت حـيــث يمكن
أن تـ ـك ــون لـ ـلـ ـن ــاس «تـ ـ ـج ـ ــارب م ـخ ـت ـل ـفــة ال
يمكن القيام بها بــالـضــرورة على تطبيق
ثنائي األبعاد أو صفحة ويب» .فاالختالف
األبـ ــرز ب ــن اإلن ـتــرنــت و«م ـي ـتــاف ـيــرس» هو
«ال ـ ـتـ ــواجـ ــد» ،أي ال ـش ـع ــور ب ــأن ــك تـتـفــاعــل
ً
جسديًا مــع األمــاكــن واألش ـخــاص ب ــدال من
مشاهدتها من النافذة .ويمكن أن ينطبق
هـ ــذا ع ـلــى ج ـمــع ال ــزم ــاء ف ــي ال ـع ـمــل حــول
طاولة افتراضية في خدمة مثل «فيسبوك
ً
ه ــوراي ــزن» ،ب ــدال مــن «زوم» كـمــا هــو عليه
الحال اآلن.

جذور اسم «ميتافيرس»

ٌ
مفهوم طوره نيل ستيفنسون
«ميتافيرس»
في روايــة الخيال العلمي  snow crashعام
 ،1992وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ف ـضــاء إلـكـتــرونــي
مواز للواقع املادي ،يستطيع املستخدمون
ٍ
التالقي فيه بهدف التفاعل أو املناقشة أو
حتى الترفيه ،ويتخذون لذلك شكل صور
رمزية تمثلهم ،أو ما يعرف بالـ«أفاتار».
ويشكل الـ«ميتافيرس» ،وهي كلمة تجمع
كلمتي «ميتا» و«يونيفرس» باإلنكليزية،
أي «ال ـكــون ال ـفــوقــي/املــاورائــي» ،نــوعــا من
ال ـب ــدي ــل ال ــرق ـم ــي ل ـل ـعــالــم املـ ـ ـ ــادي ،ويـمـكــن
الوصول إليه عبر اإلنترنت.
عقارات «ميتافيرس»

أرض
شــرع عشاق «ميتافيرس» في شــراء
ٍ
افتراضية بشكل يشبه ذلك التزاحم القديم
ع ـلــى أس ـم ــاء ال ـن ـطــاقــات ف ــي األي ـ ــام األول ــى
لــإنـتــرنــت .يــوجــد حــالـيــا بـضـعــة آالف من
مــالـكــي األراضــي عـلــى املـنـصــات الرئيسية
القائمة على البلوكشني .نظريتهم هي أنه
مع تجمع املزيد من الناس في هذه البيئات،
ستكون قطع األراضــي في املواقع املركزية
مطلوبة للغاية بسبب حجم الزيارات .هذه
األماكن سوف تجتذب املزيد من االهتمام،
ويـمـكــن تـحـقـيــق ال ــدخ ــل مـنـهــا ب ـعــدة طــرق
مـخـتـلـفــة ك ـمــا ي ــؤك ــد ال ـخ ـب ــراء .ح ـت ــى اآلن،
ه ـن ــاك عـ ــدد ق ـل ـيــل نـسـبـيــا م ــن األش ـخ ــاص
الذين يدفعون املال مقابل األراضي في هذه
العوالم ،لكنهم ماضون نحو االرتفاع.

«مـيـتــافـيــرس ثـنــائــي األب ـع ــاد» ،وه ــو مكان
يـمـكــن لـلـعـمــاء فـيــه فـعــل أي ش ــيء عمليًا.
إذ يمكن ملستخدمي التواصل االجتماعي
والتسوق واإلب ــداع والــدفــع مقابل األشياء
فــي ال ـعــالــم الـحـقـيـقــي وال ـتــواصــل مــن أجــل
ّ
العمل ،بحسب يذكر موقع «نازداك».
وع ـ ـلـ ــى «ديـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــراالن ـ ــد» ،وه ـ ـ ــي م ـن ـصــة
ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ت ـع ـت ـبــر واح ـ ـ ــدة م ــن رواد
«مـ ـيـ ـت ــافـ ـي ــرس» ،أصـ ـب ــح مـ ــن امل ـم ـك ــن اآلن
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى وظ ـي ـف ــة م ــدي ــر ل ـع ـب ــة فــي
كازينو افتراضي.
وأبــدى كثيرون ،بينهم الرئيس التنفيذي
ل ـشــركــة «مــاي ـكــروســوفــت» ســات ـيــا نــاديــا،
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا ب ــ«م ـي ـتــاف ـيــرس» ،ونيتهم
اإلنفاق واالستثمار في هذا املجال.

في الميتافيرس يمتزج العالمان الحقيقي واالفتراضي إلى حد االندماج ()Getty

مشاريع التشفير

«ميتافيرس» و«أن أف تي»« :أن أف تي» (non-fungible
 )tokensهــو أس ـلــوب تشفير عـبــر الــرمــوز غـيــر القابلة
لــاسـتـبــدال ،يمكنه مـنــح ش ـهــادة تثبت أصــالــة أي منتج
رق ـمــي ،س ــواء أك ــان ص ــورة أو رسـمــا تعبيريًا أو فيديو
أو مقطوعة موسيقية ،أو مقالة صحافية أو ســوى ذلك.
و«أن أف تي» طريقة لتسجيل من يملك سلعة افتراضية
معينة ،وإنشاء ونقل السلع االفتراضية هو جزء كبير من
«ميتافيرس» .وبالتالي ،فــإن «أن أف تــي» هي بنية مالية
مفيدة محتملة لـ«ميتافيرس» .بعبارات أكثر عملية :إذا
اشتريت قميصًا افتراضيًا من محل في «ميتافيرس»،
يمكن لـ«أن أف تي» إنشاء إيصال دائم والسماح باسترداد
نفس القميص للمحل .لكننا نشهد بالفعل بعض التقاطع
مع خدمات «ميتافيرس» .على سبيل املثال ،تقوم شركة
 Polygonal Mindببناء نظام يسمى CryptoAvatars
يتيح لألشخاص شــراء صور رمزية ثالثية األبعاد مثل
«أن أف تي» ،ثم استخدامها عبر عوالم افتراضية متعددة.
العمالت املشفرة :أعلنت «فيسبوك» أنها تعمل على عملة

ُ
سابقًا
كانت تعرف
ً
مشفرة خاصة بها تسمى ً ،Diem
ً
باسم «ليبرا» ،ستعمل باعتبارها عملة مستقرة ،بديلة
عــن ال ــدوالر األمـيــركــي ،ي ــورد مــوقــع «بـيــزنــس إنـســايــدر».
ومن املتوقع أيضًا أن تطلق الشبكة االجتماعية محفظتها
الرقمية  .Noviوستجرى تجربة هذه املحفظة على نظام
الدفع القائم على البلوكتشني.
األلعاب في «ميتافيرس» :تعمل األلعاب الالمركزية على ما
يسمى «العب لتكسب» ،حيث تتم مكافأة األلعاب بأصول
داخل اللعبة .لالعبني أيضًا سيطرة وملكية على أصولهم،
ّ
إذ تزداد قيمة هذه األصول كلما لعبوا اللعبة أكثر .يشكل
ه ــذا صـلــب ف ـكــرة «م ـي ـتــاف ـيــرس» .وحـقـقــت ف ـكــرة «الـعــب
لتكسب» في ألعاب مثل  Axie Infinityعائدات تصل إلى
ما يقرب من  250مليون دوالر في غضون ثالث سنوات.
وهناك  Star Atlasو MOBOXو ،Illuviumالتي تمثل
أمثلة أخــرى على املشاريع الالمركزية التي تم إنشاؤها
مــن أج ــل «مـيـتــافـيــرس» ،بــاإلضــافــة إل ــى مـنـصــات أخــرى
لليانصيب والتسوق وغيرها.

األكوان المتعددة

ب ـعــد م ـن ـتــديــات ال ــوي ــب وم ـن ـص ــات الــويــب
وتطبيقات األجهزة املحمولة ،ندخل مرحلة
جــديــدة مــن وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
ع ـص ــر األكـ ـ ـ ــوان املـ ـتـ ـع ــددة ،ح ـي ــث تـتــوســع
العوالم االفتراضية لأللعاب لتصبح مراكز
رئـيـسـيــة لـلـتـفــاعــل االج ـت ـمــاعــي والـتــرفـيــه.
يقول موقع «تيك كرانتش» إنه ،في غضون
عشر سنوات ،سنكون قد خضعنا لتحول
نموذجي في وسائل التواصل االجتماعي
والتفاعل بني اإلنسان والحاسوب ،ونبتعد
عــن التطبيقات ثنائية األبـعــاد التي تركز
عـ ـل ــى نـ ـش ــر املـ ـحـ ـت ــوى نـ ـح ــو الـ ـخ ــاص ــات
املشتركة ،وعصر يمزج فيه الواقع املختلط
ُ(ي ـن ـظ ــر إل ـي ــه ب ــاس ـت ـخ ــدام س ـم ــاع ــات رأس
خـفـيـفــة ال ـ ــوزن) ب ــن ال ـع ــامل ــن االف ـتــراضــي
واملادي.
لـكــن هــل ال ـعــالــم عـمــومــا مستعد تقنيًا أو
ثقافيًا لهذا املستقبل؟
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منوعات فنون وكوكتيل
أنمي

شهد محمد قيس

مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ،قـ ــد ي ـبــدو
مسلسل األنمي منتقمو طوكيو
وك ــأن ــه ق ـ ــادم م ــن الـسـبـعـيـنـيــات،
إذا ما استبعدنا أساليب الرسم الحديثة؛
فأشكال الشخصيات ،وتسريحات الشعر
ال ـخــاصــة ب ـهــا ،ومــاب ـس ـهــا ،ال تـنـتـمــي إلــى
هذا العصر .إال أنه من إنتاج  ،2021وتدور
أحداثه بني العقدين األخيرين!
تبدأ األحداث في عام  ،2017مع بطل األنمي
ت ــاك ــام ـي ـت ـش ــي ،الـ ـ ــذي ي ـع ـيــش حـ ـي ــاة مـمـلــة
وفارغة تمامًا .وأثناء مشاهدته للتلفزيون،
يسمع بخبر وفــاة فتاة وشقيقها ،ويتذكر
أن هــذه الفتاة كانت حبيبته في الثانوية.
الح ـق ــا ،ي ـت ـعــرض تــاكــامـيـتـشــي إل ــى ح ــادث
قـ ـط ــار ،ل ـك ـنــه ي ـع ــود ب ــال ــزم ــن  12ع ــام ــا إلــى
ّ
الــوراء ،تحديدًا إلى أيام الثانوية التي حن
إلـيـهــا .وشـيـئــا فشيئًا ،ي ــدرك أن عليه فعل
شـ ــيء ل ـي ـغ ـيــر امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ــذي ت ـم ــوت فـيــه
الفتاة التي يحبها.
فــي الــزمــن ال ــذي يـعــود إلـيــه ،يـتــورط البطل

في مسلسل األنمي ،Tokyo revengers ،نخوض مغامرة قوامها العودة في الزمن ،مع شاب
ينتمي إلى عصابة أمست إجرامية ،وعليه أن يعود  12عامًا ليُبطل وقوع بعض األحداث

Tokyo revengers

لن يحدث أي شيء م ّرتين

مع عصابات دراجــات نارية ،كان قد تورط
مـعـهــا بــالـفـعــل ســاب ـقــا ،ق ـبــل أن ي ـهــرب إلــى
مــديـنــة أخـ ــرى .وأس ــاس ــا ،بـمـجــرد رجــوعــه،
ي ـعــود إل ــى الـشـكــل ال ـخــارجــي ال ــذي يــوحــي
بأنه فــرد من عصابة؛ شعر أشقر مصبوغ
وتسريحة غريبة ،وبنطال عريض أقرب إلى
ش ــروال .هــذه األشـكــال ،رغــم انها تعود إلى
موضة قديمة جدًا ،لكنها ما زالت حتى اآلن
الزي الذي يميز عصابات الدراجات النارية
ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،أو م ـق ـلــدي ـهــم ،وهـ ــي بــالـفـعــل

عصابات مــن املــراهـقــن؛ أي أن املسلسل ال
يبالغ بأعمار الشخصيات كثيرًا.
تنتمي هذه العصابات باألصل إلى ثقافة
ت ــدع ــى  .Bōsōzokuوتـ ـع ــد ث ـق ــاف ــة فــرع ـيــة،
ت ــأس ـس ــت فـ ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ع ـل ــى أيـ ــدي
ط ـي ــاري ال ـكــام ـي ـكــاز ال ـعــائــديــن م ــن ال ـحــرب
العاملية الثانية .ولكي يتمكنوا من التأقلم
م ــع ال ـع ــودة إل ــى ال ـح ـيــاة املــدن ـيــة ،اخ ـت ــاروا
التسكع بالدراجات النارية بسرعة خطرة،
وأيـضــا أنـشــأوا مجموعات بقيم عسكرية.

تفتقر شخصية بطل
المسلسل إلى العمق
والخلفية التاريخية

كـمــا استلهموا مــن األف ــام الـغــربـيــة بعض
أشـ ـك ــالـ ـه ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
مغامرات السرعة .وبعد فترة ،تحولت هذه
املجموعات من طيارين سابقني إلى شباب
ساخطني على املجتمع ،تـتــراوح أعمارهم
بني  17و 20عامًا ،وفي الغالب من الطبقات
ال ـف ـق ـي ــرة ،وامل ـت ـس ــرب ــن م ــن املـ ـ ـ ــدارس .ال ــزي
الــرسـمــي لـهــذه الـعـصــابــات مــأخــوذ عــن زي
الطيارين في الحرب العاملية الثانية .بأزياء
حربية ،وتسريحات شعر غربية ،يمكننا أن

ال شيء سوى
الماضي
اقتُبس «منتقمو طوكيو»
من عملين شهيرين حول
العودة في الزمن ،من
دون االستعانة بالخيال
العلمي ،هماRe: Zero :
و .Erasedال نعرف كيف
ولماذا يحصل البطل على
هذه القدرة ،لكنه مختار
من قوى ال نعرف ماهيتها
ليعدل الماضي .وتبعًا
لكونها أعماًال ال تستند
إلى نظريات علمية ،فنحن
ال نرى الخطوط الزمنية
األخرى ،ال شيء سوى
الماضي ،الحاضر ،المستقبل
في خط واحد .وربما تأثر
«منتقمو طوكيو»
بـ  Erasedأكثر.
لجأ بعض المشاهدين إلى قراءة المانغا لمعرفة ما يخبئه الموسم المقبل ()Imdb

اليف ستايل

مع حلول موسم الخريف ،يبدو واضحًا أن
مشاكل القدمني تزيد؛ إذ تشعر كثيرات بأنه
قد يستحيل التخلص منها ،على الرغم من
استخدام الكريمات املرطبة ومستحضرات
ال ـع ـنــايــة .ف ـمــع ان ـخ ـفــاض درج ـ ــات الـ ـح ــرارة،
نستبدل مباشرة األحذية املفتوحة املعتمدة
صيفًا ،بتلك املغلقة مــن األم ــام الـتــي تحمي
القدمني .إال أن عوامل عديدة يمكن أن تساهم
فــي مــواجـهــة مـشـكــات عــديــدة فــي الـقــدمــن،
ومنها هذه األحذية ذات الكعب العالي ،التي
قد تجعل القدمني أكثر عرضة ملشاكل تزيد
سوءًا مع قدوم فصل الشتاء.
ت ـب ــدو األح ــذي ــة امل ـف ـتــوحــة م ــن االخ ـت ـي ــارات
املثلى إذا كنت ترغبني بترك قدميك ّ
حرتني
صيفًا ،خصوصًا أنــه فــي هــذا الفصل تكون
ّ
للتعرق ونـمــو الجراثيم
الـقــدم أكـثــر عــرضــة
فيها .في الوقت نفسهُ ،ينصح بهذه األحذية
بشكل مؤقت وملرحلة معينة فقط ،كونها ال
تحمي القدمني من كافة العوامل التي يمكن
أن تؤذيها ،إضافة إلى أنها يمكن أن تساهم
بتشقق كعب القدم مع مرور الوقت .مع حلول
فصل الخريف ،تبرز الحاجة إلى اللجوء إلى
وســائــل عــديــدة يمكن أن تساعد فــي حماية
ً
القدمني من مشاكل معينة قد تزيد حدة مع
الوقت .أبــزر هذه املشاكل :الــورم في اإلبهام،
والـ ـ ـت ـ ــواء ال ـك ــاح ـل ــن ،وال ـض ـع ــف واألل ـ ـ ــم فــي
العضالت ،والتقرحات ،واملسامير.
كما أنــه مــع انـخـفــاض مـعــدالت الــرطــوبــة في
ال ـج ــو ،واشـ ـت ــداد ال ـب ــرد ف ــي ال ـخ ــري ــف ،تــزيــد
مـشـكـلــة ال ـت ـش ـق ـقــات ف ــي ال ـقــدمــن وال ـج ـفــاف
ف ـي ـه ـمــا .وي ـم ـكــن أن ت ـب ـلــغ م ــراح ــل مـتـقــدمــة،

فعالية

سينما بعيدًا عن هوليوود
الدوحة ـ العربي الجديد

تقدم مؤسسة الــدوحــة لألفالم سلسلتني من أفالم
السينما املستقلة في الواليات املتحدة هذا الشهر
في مسرح الدراما بالحي الثقافي «كتارا» ،في إطار
العام الثقافي قطر-أميركا  .2021انطلقت سلسلة
األفــام األولــى تحت اســم «روائــع األفــام املستقلة»
ي ــوم أم ــس ،وت ـتــواصــل ال ـي ــوم ،وتـتـضـ ّـمــن بــاقــة من
األفــام املعاصرة التي ذاع صيتها في العديد من
مهرجانات السينما الدولية .بينما تحمل سلسلة
األفــام الثانية اسم «سلسلة أفــام العام الثقافي»،
ويـبــدأ عرضها فــي الفترة مــن  26إلــى  30أكتوبر/
تشرين األول ،وتشمل  5أف ــام ساهمت فــي كتابة
تاريخ السينما املستقلة في الواليات املتحدة.
وفــي هــذا الصدد ،قالت فاطمة الرميحي ،الرئيسة
ُ
التنفيذية ملؤسسة الدوحة لألفالم «تربط السينما
األميركية ع ــادة بــأفــام هــولـيــوود واسـتــوديــوهــات
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـش ـه ـي ــرة .ن ــأم ــل م ــن خ ـ ــال ع ـ ــرض ه ــذه
املجموعة مــن األف ــام الكالسيكية املتنوعة ،جنبًا
إلى جنب مع األفالم املعاصرة املميزة ،أن نصطحب
الـجـمـهــور ف ــي رح ـلــة يـتـعــرف خــالـهــا عـلــى تــاريــخ
تطور األفالم املستقلة في الواليات املتحدة».
وتـضــم سلسلة «روائـ ــع األف ــام املـسـتـقـلــة»  8أفــام
صــدرت خــال األع ــوام الخمسة املاضية ،وكــان لها
دور بارز في تعزيز مسيرة السينما املستقلة.
يتضمن بــرنــامــج روائـ ــع األفـ ــام املـسـتـقـلــة فيلمني

روائـيــن ُ
(عــرضــا يــوم أمــس) .الفيلم األول هو فيلم
ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي «ت ـس ـعــة أي ـ ــام» ( )2020لـلـمـخــرج
إي ــدس ــون أودا ،وي ـق ـ ّـدم رؤي ــة تــأمـلـيــة ت ـمـ ّـس القلب
ل ـل ــروح اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي تـعـيــش ف ــي ط ــي الـنـسـيــان
ُ(يعرض أيضًا اليوم).
أمــا الفيلم الثاني فهو «ميناري» ( )2020للمخرج
لــي إي ــزاك تـشــونــغ ،وي ــروي قصة مفعمة باملشاعر
الرقيقة عن أصولنا وجذورنا من خالل عائلة كورية
أمـيــركـيــة تـنـتـقــل إل ــى مــزرعــة فــي والي ــة أركـنـســاس
بـحـثــا ع ــن حـلـمـهــا األم ـي ــرك ــي .كــذلــك ت ـق ـ ّـدم سلسلة
األفالم املستقلة أيضًا مجموعة مختارة من األفالم
القصيرة التي يبدأ عرضها عند الساعة  5مساء
يوم  22أكتوبر /تشرين األول ،وتشمل فيلم ّ
«تلمس
الخطى» ( )2019للمخرج دوغ روالند ،ويروي قصة
ِّ
مراهق ورجل معاق جسديًا
متشرد
لقاء يجمع بني
ٍ
في أحد شوارع مدينة نيويورك في وقت متأخر من
الليل .وتضم القائمة فيلم «محادثة كونشيرتو»
( )2021لنب براودفوت وكريس باورز ،والذي يسلط

تضم السلسلة األولى
 8أفالم صدرت خالل األعوام
الخمسة الماضية

الضوء على رحلة عازف البيانو املوهوب وامللحن
َ
َّ
يتقصى أصل عائلته
السينمائي كريس باورز وهو
من خالل جده البالغ من العمر  91عامًا.
إل ــى ج ــان ــب فـيـلــم «ع ــزي ــزت ــي ف ـيــادل ـف ـيــا» ()2021
للمخرجة رينيه ماريا أوسوبو ،والذي يستعرض
حالة مــن التسامح وال ــروح املجتمعية فــي شمال
فيالدلفيا عبر قصة ثالثة آبــاء .كما سيتم أيضًا
ع ــرض فـيـلــم «م ـن ـط ــادان» ( )2017لـلـمـخــرج م ــارك
س ـم ـي ــث ،وال ـ ـ ــذي ي ـس ـلــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى م ـغ ــام ــرات
اثنني من فصيلة حيوان الليمور ،وهما يتجوالن
بـطــائــرتـيـهـمــا ح ــول ال ـعــالــم ح ـتــى ت ـق ـتــرب منهما
عاصفة فجأة فيتعرضان للمشاكل.
وكذلك يعرض فيلم «أغنية الفيل» ( )2018للمخرج
لــن توملينسون ،وال ــذي يــروي القصة الحقيقية
امل ــأس ــاوي ــة ألول ف ـيــل س ـيــرك ف ــي أم ـي ــرك ــا ،وكــذلــك
فيلم الــرســوم املتحركة السطوع ( )2017للمخرج
شيالينغ يانغ الــذي يعد سيرة شبه ذاتية لفتاة
تحاول التأقلم مع فقدان جدتها .وتتضمن سلسلة
أفـ ــام ال ـع ــام ال ـث ـقــافــي خـمـســة م ــن أف ـض ــل وأش ـهــر
األفــام التي يرجع تاريخها للفترة من  1973إلى
 ،2017وتـســاعــد ه ــذه األف ــام الـجـمـهــور فــي تتبع
مـســار تـطــور األف ــام املستقلة عـلــى م ــدار العقود
الخمسة املاضية.
سيبدأ عــرض األف ــام يــوم  26مــن أكتوبر /تشرين
األول ال ـ ـجـ ــاري ع ـل ــى الـ ـس ــاع ــة  7مـ ـس ــاء مـ ــع فـيـلــم
«األراضي الوعرة» ( )1973للمخرج تيرينس مالك.

«الهيبة» بنسخة تركية :تبادل تجاري
ً
وص ـ ــوال إل ــى الـتـقـشــر ف ــي ال ـقــدمــن وال ـن ــزف
ً
والحكة واأللــم .بدال من ترك مشاكل القدمني
تـ ــزيـ ــد سـ ـ ـ ــوءًا فـ ــي الـ ـخ ــري ــف وال ـ ـش ـ ـتـ ــاء ،مــن
ال ـض ــروري الـقـيــام بـكــافــة ال ـخ ـطــوات الــازمــة
للعناية بهما حفاظًا على صحتهما .فال بد
مــن املحافظة على صحة القدمني والعناية
بـهـمــا ح ـتــى ف ــي ف ـصــل ال ـش ـت ــاء ،ع ـنــد ارتـ ــداء
جوارب وأحذية مغلقة من األمام باستمرار.
كما أن اختيار األحذية املناسبة من الخطوات
األساسية لحماية القدمني.
كذلكُ ،ينصح باختيار أحذية عريضة مغلقة
من األمام .فبينما تنخفض درجات الحرارة،
مــن الـطـبـيـعــي أن تــرغـبــي بــاعـتـمــاد األحــذيــة
املغلقة من األمــام التي تحمي القدمني .لكن،
أيـ ـض ــا ،م ــن امل ـه ــم أال ت ـخ ـت ــاري ت ـلــك الـقـلـيـلــة
العرض من األمام أو ّ
املروسة؛ ألنها تتسبب
ب ــامل ــزي ــد م ــن األذى ،خ ـصــوصــا ع ـنــد املـشــي
ّ
التسوق .أما
ألوقــات طويلة ،كما في فترات
تلك ّ
املروسة ،فال تعتمديها إال من وقت إلى
آخر وباعتدال.
كما ُينصح بانتعال األحذية املناسبة؛ ففي
حال الوجود في املكتب للعمل ،ما من مشكلة
في انتعال حذاء بكعب عال من وقت إلى آخر.
ل ـكــن ف ــي ح ــال ال ــوق ــوف ل ـســاعــات طــوي ـلــة ،ال

يتسبب الهواء الجاف
والبارد بتشقق القدمين
والشعور باأللم بهما
ّ
يفضل اختيار جوارب مصنوعة من نسيج مريح للقدمين ()Getty

من فيلم
«تلمّ س
الخطى»
()Imdb

متابعة

ّ
تتنفس
أحذية الخريف ...دعي قدمك
كارين إليان ضاهر

نميز عصابات الدراجات النارية اليابانية.
وينجذب بعض املتابعني إلى هذه الثقافة
من الناحية الشكلية على األقــل ،إذ يساهم
رواجـ ـه ــا ك ـث ـقــافــة فــرع ـيــة ف ــي خ ـلــق قــاعــدة
معجبني ال بأس بها .وال ّ
شك أن هذا الشكل
كــان واح ـدًا مــن أكـثــر العناصر جاذبية في
مسلسل .Tokyo revengers
بــاإلضــافــة إل ــى الـشـكــل ال ـخــارجــي؛ ف ــإن لهذه
الـ ـعـ ـص ــاب ــات أخ ــاقـ ـي ــات م ـع ـي ـنــة ي ـل ـتــزمــون
ب ـهــا ،لـكــن عـصــابــة «طــوكـيــو مــان ـجــي» ،التي
سينتمي إليها تاكيميتشي ،تنحرف الحقًا
عن هذا الطريق ،وتصبح أجرامية ،وهو ما
يتسبب أخيرًا في موت ّ
عدة أشخاص .ومثل
أي قصة ع ــودة فــي الــزمــن ،عليه أن يصحح
هذا املسار .من دون آلة زمنية ،وال أي اختراع،
يعود تاكاميتشي بمحض الصدفة .ولتفعيل
هذه القدرة ،عليه أن يصافح شقيق حبيبته
لـيـعــود  12عــامــا بــالـتـحــديــد ،وال ـف ـعــل نفسه
ل ـل ـعــودة إل ــى املـسـتـقـبــل .أي أن ــه ال يستطيع
إع ـ ــادة ن ـفــس الـ ـح ــدث ،فـمـبـجــرد ع ــودت ــه إلــى
زمــن ال ـحــادث ،يمر الــزمــن نفسه فــي املاضي
ليتطابق التاريخ تمامًا ،عدا أنه قبل  12عامًا.
لذلك ،يختلف  Tokyo revengersبهذه النقطة
عن بقية أعمال العودة في الزمن.
بسبب هذه الطريقة ،ينمو البطل تاكيميتشي
«مجددًا» مع كل تجربة يعيشها ،فمع كل حل
يفشل وال يمكن ت ـكــراره ،عليه ُّأن يـطــور من
نفسه ليجد طرقًا أخرى ملنع تحقق املستقبل
املـخـيــف .وبــالـطـبــع أي شخصية ت ـمــوت في
املاضي الذي يعود إليه ،ال يمكن تفادي موتها
أبدًا .ومرة بعد مرة ،تتعقد األمور أكثر ،وما
أن يقترب من النجاح ،تعود النتيجة نفسها
للظهور ،حتى تتغير في الحلقة األخيرة إلى
األســوأ ،وال يمكن للمشاهد أن يتخيل كيف
سيتم حل األمور .بعد عرض الحلقة األخيرة
فــي سبتمبر/أيلول املــاضــي ،لـجــأ كثير من
املتابعني إلى املانغا ليعرفوا ماذا سيحدث،
ً
بدال من انتظار املوسم التالي .يبدو أن حل
املـشـكـلــة األخ ـي ــرة بـحــاجــة إل ــى س ـحــر! ومــن
منطقي ،سوى أن
الصعب إيجاد أي
طريق ُ
ً
ما حدث لم يحدث فعال ،بل ش ّبه لنا!
على كل حال ،كان العمل مليئًا باألمور غير
املنطقية الـتــي غطت عليها أحـيــانــا سرعة
األح ـ ـ ــداث وكـ ـث ــرة ال ـش ـخ ـص ـيــات .فــاملـشـكـلــة
األساسية هي غياب أي خلفية للشخصية
الرئيسية ،نحن ال نعرف من أي بيئة أتى،
وكيف هي عائلته ،وملاذا بدأ في هذا الطريق
في األصــل .ورغــم عودته إلــى زمــن كــان فيه
طالبًا في الثانوية ،نحن ال نرى شكل بيته
وال عائلته ،على الرغم من أن الكاتب أظهر
لـنــا خلفية شخصية أخ ــرى .الشخصيات
عمومًا تفتقر إلى العمق والخلفية ،وليست
سوى شكل خارجي مميز ،وبعض الصفات
العامة وال ــدواف ــع .بــاإلضــافــة إلــى أن التأثر
العاطفي سطحي بعض الشيء؛ إذ ال يبدو
ال ـب ـطــل ،ع ـلــى األق ـ ــل ،ق ــد ت ــأث ــر بـشـكــل كبير
باملشاهد الفظيعة التي رآها أكثر من مرة،
فسوى الحزن والرغبة في التغيير ،ال يوجد
شيء آخر.
العيب الثاني ،كان في فكرة العودة في الزمن
نفسها؛ فهذه القدرة بدت وكأنها ظهرت من
العدم ،وال أحد يعرف متى وملاذا تعمل بهذه
ّ
الـطــريـقــة ف ـقــط؟ علينا أن نـســلــم فـقــط بأنها
قدرة إلهية ما ،أراد بها إضافة معنى لحياة
فارغة لشخص ما.
وم ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذه ال ـ ـع ـ ـيـ ــوب ،ت ـم ـك ــن األنـ ـ ـم ـ ــي مــن
الــوصــول إلــى قمة مــوســم ربـيــع  2021بعد
 ،to your eternityواملوسم الخامس من My
 ،Hero Academiaوســاهــم فــي ذل ــك عنصر
التشويق الحاضر بشكل كبير ،وجاذبية
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــردة مـ ـ ــن عـ ـص ــاب ــات
الدراجات النارية وما يرافقها من إثارة.
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يعتبر هذا النوع من األحذية من االختيارات
املناسبة ،ومــن األفضل اعتماد الحذاء الذي
يحمي القدمني بشكل أفضل ويريحهما.
ومـ ــن امل ـه ــم أن تـحـسـنــي اخ ـت ـي ــار الـ ـج ــوارب
املصنوعة من نسيج مريح للقدمني ،يفسح
امل ـجــال للبشرة لتتنفس .تجنبي ال ـجــوارب
القطنية ألنها تحفظ الرطوبة ،وتتطلب وقتًا
أطـ ــول لـتـجــف .أم ــا ف ــي ح ــال تـبـلــل ال ـج ــوارب
والحذاء ،فمن الضروري نزعها سريعًا.
وال بد من االستراحة في حــال الشعور بألم
ف ــي ال ـق ــدم ــن؛ إذ ي ـجــب الـ ـح ــرص ع ـلــى خلع
الـ ـح ــذاء س ــري ـع ــا .ك ـمــا ُي ـن ـصــح بـحـفــظ ح ــذاء
مــريــح فــي مـكــان الـعـمــل أو فــي الـسـيــارة ملثل
ه ــذه األوق ـ ـ ــات ،ال ـت ــي يـمـكــن أن ت ـك ــون هـنــاك
حاجة فيها لتبديل الحذاء.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،اح ــرص ــي ع ـلــى اس ـت ـخــدام
حـجــر الـخـفــاف بــانـتـظــام إلزال ــة الـجـلــد امليت
وت ـن ـع ـيــم الـ ـق ــدم ــن .وان ـق ـع ــي ق ــدم ـي ــك ب ــامل ــاء
وامللح ملدة  20دقيقة يوميًا في حال مواجهة
مشكالت كالتقشر الزائد والنزف .واعتمدي
امل ــرط ــب الـ ـخ ــاص ب ــال ـق ــدم ــن واس ـت ـخــدم ـيــه
بانتظام فــي هــذا املــوســم ،ألن الـهــواء الجاف
والـبــارد ،إضافة إلــى التدفئة في املـنــازل ،من
األس ـبــاب األســاسـيــة لتشقق الـقــدمــن ،الــذي
قد يسبب نزيفًا .واملشكلة الكبرى تكمن في
أن التشققات التي تصبح عميقة فيما تزيد
حدة تسمح بنمو الجراثيم والفطريات .من
هنا تأتي أهمية ترطيب القدمني جيدًا .أخيرًا،
احرصي على نظافة قدميك لتجنب مشاكل
كـثـيــرة ،كـغــرز الـظـفــر فــي الـجـلــد والـفـطــريــات
وغـ ـي ــره ــا .وال ت ـن ـســي أن ت ـج ـف ـفــي ال ـقــدمــن
جيدًا بعد غسلهما قبل ارتداء الجوارب ،ألن
الفطريات تنمو في الرطوبة والدفء.

اشترت شركة إنتاج تركية
حقوق إعادة تصوير
مسلسل «الهيبة» بأجزائه
كلها ،وبدأت التحضيرات
لتصويره على األراضي
التركية
إبراهيم علي

أخيرًا ،أعلن في بيروت عن أن شركة إنتاج
تــركـيــة اش ـت ــرت ح ـقــوق مـسـلـســل «الـهـيـبــة»،
وستعمل على تصويره قريبا .قبل خمس
س ـن ــوات ،ع ــرض الـكــاتــب هـ ــوزان عـكــو قصة
م ـس ـل ـس ــل «الـ ـهـ ـيـ ـب ــة» عـ ـل ــى شـ ــركـ ــة ص ـ ــادق
الـ ـص ـ ّـب ــاح ،ل ـت ـب ــدأ رحـ ـل ــة ال ـع ـم ــل ال ـط ــوي ـل ــة،
وتتحول إلى مجموعة من األجــزاءُ ،يعرض
ً
حاليا األخير منها بعنوان «الهيبة :جبل».
لم يكن الكاتب السوري هوزان عكو يدرك أن
املسلسل سيتحول مع الوقت إلى «سلسلة»،
بــل تـنـصــل مــن امل ـش ــروع بـعــد ال ـجــزء األول،
وح ــذف اسـمــه كـكــاتــب وصــاحــب الـفـكــرة في
الجزء الثالث.
اعتمد هــوزان عكو في فكرة «الهيبة» على
ال ــراب ــط ال ـتــاري ـخــي وال ـج ـغــرافــي ب ــن لبنان
وس ــوري ــة .وم ــن خ ــال ه ــذا األم ـ ــر ،اسـتـعــان
ب ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـج ــدي ــدة،
لتؤدي هــذه الــدرامــا التشويقية املــؤثــرة ،ما
ّ
(الصباح) إلى استثمار
دفع بشركة اإلنتاج
ال ـن ـجــاح م ــن خ ــال أجـ ــزاء ج ــدي ــدة ،رغ ــم كل

االنتقادات الشديدة التي واجهت السلسلة.
ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات لـ ــم ت ـع ــره ــا ش ــرك ــة اإلن ـ ـتـ ــاج وال
«أبطال» القصة أي اهتمام ،بل كان الجميع
يعمل على القاعدة التجارية ذاتها ،لكسب
املزيد من نسبة املشاهدة والترويج فقط.
الواضح أن التبادل «الدرامي» التجاري بني
تركيا وشركات اإلنتاج العربية بدأ منذ فترة
ال بــأس بها ،وتحديدًا قبل خمس سنوات.
كما أن إصرار املحطات العربية على عرض
املسلسالت التركية ،رغم األزمات السياسية،
والدعوة إلى املقاطعة ،لم يؤثر على حسن
العالقة الناشطة بني العرب واألتــراك ،حتى
الحت في األفق فكرة أخرى ،وهي «تعريب»
بعض املسلسالت التركية ،وتحويلها إلى
أعـمــال عربية مــع ممثلني عــرب مــن «الصف
األول» ،وكسب سوق آخر في املنافسة .هكذا،
العربي ،شرط تصوير
تلقفت تركيا العرض
ُ
م ـع ـظــم هـ ــذه امل ـس ـل ـس ــات «املـ ـب ــاع ــة» داخ ــل
تركيا ،وإعادة توظيف فريق العمل التركي
من مخرجني وتقنيني ضمنها.
ال ـيــوم ،بعد الـتـجــارب الـتــي اجـتــاحــت سوق
ً
تماما ضرورة
العرض العربي ،تعي تركيا
التبادل «التجاري» القائم على املنافسة في
األع ـمــال الــدرام ـيــة .واخ ـت ــارت لـهــذا الـغــرض
م ـس ـل ـســل «الـ ـهـ ـيـ ـب ــة» ،ل ـع ـل ــه األش ـ ـهـ ــر الـ ــذي
تـصــدر قــائـمــة املـسـلـســات الـعــربـيــة ونسبة
املشاهدة في السنوات األخيرة .وكسبت مع
ّ
الصباح الخطوة األولــى
ذلــك شركة صــادق
على هذا الطريق ،ما سيفتح أمامها الباب
للدخول بــراحــة تامة إلــى تركيا ،ومنافسة
ش ــرك ــات إنـ ـت ــاج سـبـقـتـهــا إلـ ــى إس ـط ـن ـبــول،
ونـفــذت «أج ـنــدة» الـعـمــل الـخــاصــة بتعريب
املسلسالت التركية األصلية ،وتحويلها إلى

نادين نسيب نجيم بطلة الجزء األول من «الهيبة» ()MBC

درام ــا عربية مشتركة .أعـمــال تحقق أعلى
نـسـبــة مـتــابـعــة فــي س ــوق الـخـلـيــج الـعــربــي،
وتـ ـع ــود ب ــال ــرب ــح امل ــال ــي ال ــوف ـي ــر م ــن خ ــال
ّ
املنصات
عرضها الحصري ،خصوصًا على
البديلة.
ت ـط ــورات كـثـيــرة شـهــدتـهــا ال ــدرام ــا العربية

امل ـش ـتــركــة ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيّـ ــرة ،ل ــم تكن
بـعـيــدة ع ــن ت ـصــور وأف ـك ــار ص ــن ــاع ال ــدرام ــا
ال ـتــرك ـيــة ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــراق ـب ــون م ــن بعيد
«املـنــافــس» الـعــربــي ،ويـنـتـظــرون تـطــور هذا
ال ـت ـعــاون ،وكـيـفـيــة الــدفــع بــاإلن ـتــاج العربي
املشترك نفسه إلى املراتب األولــى من خالل

نـسـبــة امل ـشــاهــدات ال ـتــي حققها خ ــال عقد
كــامــل .ه ــذا مــا أف ـضــى إل ــى الـنـتـيـجــة أع ــاه،
وتـحــويــل ال ــدرام ــا الـعــربـيــة إل ــى مسلسالت
تــركـيــة ،وأول الغيث «الـهـيـبــة» :فهل تنجح
ال ـت ـجــربــة ال ـعــرب ـيــة (األول ـ ـ ــى) ال ـقــائ ـمــة على
السيطرة والحروب والتهريب مع األتراك؟
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تاريخ شادي لويس الموجز للخليقة وشرق القاهرة

قراءة
تبدأ الحكاية بهروب
الطفل مع والدته بسبب
تعنيف األب لألم أمام
أقاربهم الذين كانوا في
م ما إن
زيارة عائلية .ثُ ّ
تخرج األم مع طفلها
تتحول
من المنزل حتى
ّ
آسر من
الرواية إلى مسارٍ ٍ
المشي يرافق السرد في
شوارع القاهرة التي نراها
بعيني طفل خائف
سومر شحادة

يـ ـحـ ـك ــي ل ـ ـنـ ــا ال ـ ـكـ ــاتـ ــب امل ـ ـصـ ــري
شادي لويس ( )1978في روايتهِ
األخيرة «تاريخ موجز للخليقة
وشــرق القاهرة» (دار العني )2021 ،حكاية
ّ
العنف في الثقافة بكل ما تتضمنه مفردة
ّ
شاسعة مثل «الثقافة» من مكونات ،فاللغة
وال ــدي ــن وال ـس ـل ـطــة وال ـعــائ ـلــة ح ــاض ــرة في
ٌ
حكاية العنف هــذه .الــروايــة مثال على تلك
ّ
يتكبد عناءها الناس في شرق
املشقة التي
الـقــاهــرة ،وفــي غــربـهــا ،ولــربـمــا ام ـتــدادًا إلى
الخليقة ّ
برمتها.
التاريخ الذي يوجزه لويس في روايتهِ هو
تاريخ العنف ،العنف في السرديات الكبرى
 ومـنـهــا الـنـصــوص الــديـنـيــة  -ال ـتــي تؤثرفي الثقافة على امـتــداد العصور ،والعنف
الـيــومــي الـتــراتـبــي ال ــذي ينتقل فــي األس ــرة
من األب إلى األم ،ومن األم إلى الطفل ،ومن
الطفل إلى الحيوانات.
ون ــراه فــي ال ـخــارج ينتقل مــن الـجـيــش إلــى
ال ـش ــرط ــة ،وم ــن ال ـشــرطــة إل ــى الـ ـن ــاس .ن ــراه
يـنـتـقــل ف ــي ال ـل ـغــة م ــن ال ـن ــص املـ ـق ـ ّـدس إلــى
الكاهن ،ومن الكاهن إلى الرعية.
ن ـ ــراه ف ــي الـ ــروايـ ــة ح ــروب ــا ب ــن الـ ـ ــدول كما
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هزيمة شاملة أمام الـعنف
ف ــي الـ ـح ــرب ال ـع ــراق ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة وهــزي ـمــة
 ،1967وأيـضــا فــي املـعــارك الـتــي تـحــدث في
الشوارع ويتناوب عليها البشر في النهار
ً
ّ
وا ّلـكــاب فــي الليل .إن ق ــراءة فــي شكل هذا
ّ
النص الذي يستورد العنف من كل جانب،
ّ
ت ــأخ ــذ ب ــال ـق ــارئ إلـ ــى خ ــاص ــةٍ م ـف ــاده ــا أن
العنف بــذاتــه أداة الــروائــي املثلى لتحفيز
شخصياتهِ  .إذ في البحث ّ
عما جعل السرد
غــزي ـرًا تـلـقــائـيــا ومـتـنــوعــا فــي روايـ ــة الـيــوم
ً
الــواحــد ،ال يحتاج الـقــارئ وقتًا طــويــا كي
ُي ــدرك املـمـكـنــات الـتــي صنعتها مـشــاهــدات
َ
استعاد ذلك اليوم
العنف لدى الراوي الذي
من طفولتهِ .
في أحداث يبدو ّأنها خرجت ّ
للتو من ذاكرة
الطفل ،على الرغم من مرور السنوات ،نجد
َّ
ّ
أن ِس ِجل العنف يبقى جديدًا دومًا ،فحكاية
ُ
الـعـنــف ال تـجّـيــز لـضـحــايــاه أن يـنـســوا .في
ضوء هذا ُيمثل الطفل أولئك الذين يعانون
من عنف يجهلونه.
ت ـبــدأ ال ـح ـكــايــة ب ـه ــروب ال ـط ـفــل م ــع والــدتــه
بسبب تعنيف األب لألم ُأمام أقاربهم الذين
كانوا في زيارة عائلية .ث ّم ما إن تخرج األم
ّ
تتحول الرواية
مع طفلها من املنزل حتى
آسر من املشي الذي يرافق السرد.
إلى
مسار ٍ
ٍ
يمشي الطفل ووالدته في شــوارع القاهرة،
تتواتر األسئلة بينهما ،وفي تواتر األسئلة
ي ـ ـتـ ــوارى شـ ـع ــور ال ـط ـف ــل ب ــالـ ـخ ــوف .وب ـعــد
ساعات من املشيُ ،يــداري شعوره بالتعب
ٍ
وراء سؤاله عن الوجهة ،ما يدفع والدته إلى
الغضب منه.
فالكنيسة التي لجأت إليها لم تستقبلهما،
لـكــون املـنـ ّـزل يقع فــي مناطق نـفــوذ كنيسة
أخرى ،وألنها هاربة من منزل زوجها ،وهذا
َحـ ـ َـد ٌث خ ــارج إرادة الـ ـ ّ
ـرب .إذًا ،ب ــات الـقــارئ
ّ
ّ
يعرف أن األم ال تملك وجهة لهروبها .لكن
الطفل يخشى ذلك وال يعرفه.
خ ــال ســاعــات ال ـه ــروب أع ــاد ال ـ ــراوي ســرد
مـ ـش ــاه ــدات ق ــاس ـي ــة م ــن سـ ـن ــوات ال ـط ـفــولــة

كــاتــب وصــحــافــي مــصــري من
مواليد القاهرة عام  ،1978درس
الهندسة في جامعة عين شمس،
وعلم النفس في جامعة شرق
لــنــدن .يكتب باللغتين اإلنكليزية
والعربية ،صدر له باإلنكليزية «فوكو
في ميدان التحرير» ( ،)2018وثالث
روايات بالعربية ،هي« :طرق الرب»
(الكتب خــان ،)2018 ،و«على خط
جرينتش» (دار العين ،)2019 ،و«تاريخ
موجز للخليقة وشــرق القاهرة»
(دار العين.)2021 ،

وقفة
مع

في غياب الفرادة األدبية

وصفة الشعر
ال ـش ـعــراء أنـفـسـهــم .امل ــاح ــظ ،كـمــا يقول
ّ
املعداوي ،أن انتماء الكاتب أو الفنان إلى
ّ
أي مدرسة أدبـيــة ،أو اتـجــاه ،في الغرب
ً
م ـث ــا ،م ـثــل ال ـســريــال ـيــة أو ال ــوج ــودي ــة،
ال يـ ـنـ ـف ــي سـ ـ ـم ـ ــات كـ ـت ــابـ ـت ــه (أو ف ـن ــه)
ـان جـمـيــع األدب ــاء
الـشـخـصـيــة .ول ـهــذا ك ـ ّ
ه ـنــاك ،حـســب رأي ــه ،يـمــثـلــون «الـظــاهــرة
الجميلة فــي تــاريــخ ال ـفــن ،ونـعـنــي بها
ظاهرة االستقالل واألصالة».
ه ــذا ه ــو امل ــأخ ــذ ال ـب ــارز الـ ــذي يـمـكــن أن
يطاول أي جنس أدبــي ،إذ إن أهم قيمة
ّ
فنية لشعرنا املعاصر هي أن يكون لكل
ّ
املتميز،
شــاعــر طعمه ال ـخــاص ،ولــونــه

ّ
وط ــاب ـع ــه امل ـس ـت ـق ــل .وهـ ــو ب ـه ــذا املـعـنــى
ّ
يحاول ،أو حاول ،أن يؤسس ملا يمكن أن
ّ
نسميه الشخصية الشعرية ،أي سمات
ال ـشــاعــر وخـصــوصـيـتــه ال ـت ــي ال تشبه
أي شاعر آخــر .يمكن ّ
تتبع التشابه في

بدأت الرواية العربية
أيضًا تعاني من تشابه
األساليب

مـعـظــم ال ـف ـن ــون ،ب ــل ق ــد ي ـكــون الـتـشــابــه
ّ
وال ـ ـت ـ ـكـ ــرار أخـ ـط ــر مـ ــا يـ ــواجـ ــه ال ـك ــت ــاب
والشعراء والفنانني ،وقد تكون واحدة
من املشكالت التي تواجه الشعر العربي
الـيــوم ـ بــل إن الــروايــة ب ــدأت تعاني من
ّ
ت ـشــابــه األس ــال ـي ــب ف ــي ظ ــل االس ـت ـخــدام
ّ
شبه اآللــي للغة ـ غياب الفرادة األدبية،
والشخصية الشعرية ذات الخصوصية
ال ـتــي تــرفــض ال ـت ـكــرار .وه ــي مشكلة لم
يـتـصـ َّـد لتحليلها والـبـحــث عــن أشـكــال
ّ
تجليها في الفنون الكتابية والبصرية
ُ
النقد العربي بعد.
العربية،
(روائي من سورية)

ممدوح عزام

ـداث راف ـقــت
امل ـب ـك ــرة ،وق ــد تـقــاطـعــت م ــع أح ـ ـ ُ
يكتشف أمًا ِل ّصة،
مسيره مع والدته .وهو
ّ
تسرق من محالت األلبسة بخفةِ من اعتاد
الظفر بمعارك صغيرة.
يـسـتـعـيــد ال ـط ـفــل ،شـ ـج ــارات األب م ــع األم،
وكالهما استخدمه شاهدًا على تلك العالقة
ال ـتــي ل ــن ت ـصــل إل ــى ن ـهــايــة إال ب ـمــوت أحــد
ُ
طرفيها .فالسيدة املسيحية املصرية تبحث
خالص من زواجها ،ال يتوافر لها سوى
عن
ٍ
إن لجأت إلى الجامع الكبير.
مـ ــا دفـ ـ ــع الـ ـس ـ ّـي ــد امل ـ ـصـ ــري (زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا) إل ــى
اس ـتــدعــاء أقــارب ـهــا ،الــذيــن َع ـ َـرض ــوا إخ ــراج
َ
الـ ـج ــان ِم ـ ــن ج ـس ــده ــا .ف ــي م ـش ـهــد ان ـت ـحــار
ٍّ
األم ،وه ـ ــو م ـش ـهــد مـ ـت ــرو وبـ ـ ـ ــارد ،يــوصــل
لـ ــويـ ــس ح ـق ـي ـق ــة املـ ـ ـ ــوت وال م ـ ـبـ ــاالتـ ــهِ  .فــي
ـره لـلـجـســد ،ألمـ ــاراتـ ــهِ وان ـف ـع ــاالت ــهِ ،
ت ـص ــوي ـ ِ
ُ
يريد أن
جسد ال
يخبرنا لويس ببراعةٍ عن
ٍ
ُ
رغبته في
جسد انطفأت
يقاوم املــوت ،عن
ٍ
ُ
مهمته فـقــط ،أن
الـ َحـ َيــاة .فهو جسد ام ــرأة،
َ
ُيتقاذف بني الوالءات ،وبني بيوت الجيران
واإلرس ــالـ ـي ــات ،وب ــن الـبـيــت والـ ـش ــارع .في
غ ـمــرة ال ـه ــروب الـكـبـيــر ،الـ ــذي يـشـبــه سـفـرًا

التاريخ الذي
روايته
يوجزه لويس في
ِ
هو تاريخ العنف
يعترف بهزيمة شاملة
منذ نهاية الثمانينيات في
مصر

من أسفار الخليقة ،وفي يوم يشهد أعمال
الحروب
عنف ديني يستعيد الراوي ذكرى
ّ
مع «إسرائيل» ،وال سيما هزيمة  .1967إنه
ّ
طـفــل ،لـكــن الـكــاتــب يـسـتـخــدم ذاكـ ــرة الطفل
بعدما اكتست الحوادث العارية وعيًا ،كي
ً
يعترف بهزيمة شاملة شهد فصوال منها
فــي نهاية الثمانينيات فــي مصر .عــدا عن

مـ ـه ــارة ل ــوي ــس ف ــي ب ـن ــاء م ـشــاهــد حـيــاتـيــة
ّ
تلقائية ودالة ،وبناء جملة سردية بسيطة
ّ ّ
ُ
تقدم كل ما ينتظر القارئ معرفته عن تاريخ
الشخصية وبنائها النفسي ،وعن العائلة
املصرية وسياقها السياسي واالجتماعي
وأنماط ّ
تدينها.
فهو يستخدم الحكايات  -حتى تلك التي
تبدو مفككة ومن دون سؤال جوهري  -في
الــوصــول إلــى ســرد منضبط غير انفعالي،
ّ
ـدث أوســع منه.
كــل حــدث فيهِ يـنــدرج فــي حـ ٍ
مثل حكاية العنف الـتــراتـبــي فــي مؤسسة
األيتام حيث فصلت الحكومة بني األطفال
بـحـســب ديــانــات ـهــم ،مسلمني ومسيحيني،
إلى جانب من ال يعرفون دياناتهم.
كـ ـم ــا أورد ل ــوي ــس حـ ـك ــاي ــة عـ ــن ال ـت ـج ـن ـيــد
ُ
االج ـبــاري تـتـحــدث عــن فصل بــن الضباط
ّ
املتعلمني والجنود غير املتعل ُمني ،وأولئك
ال ــذي ــن ال ي ـع ــرف ــون إن ك ــان ــوا أم ـ ّـي ــن أو ال.
بذلك فهي رواية عن العنف ،عن االستبعاد
والـتـصـنـيــفّ .أم ــا امل ـث ــال األبـ ــرز للحكايات
ال ـت ــي ت ـب ــدو م ــن غ ـي ــر ط ــائ ــل ،ف ـه ــي حـكــايــة
رجائي الذي تاه في شوارع القاهرة بسبب

بناء الشركة السويسرية ّ
لحيني متشابهني.
كــان رجــائــي يــزور العائلة املصرية ،ودخــل
ّ
ّ
حيًا مشابهًا ،وبــذلــك نــدرك أن حكاية هذه
رقم  ،30يمكن أن تكون
الشارع
في
العائلة
ّ
حكاية أي منزل آخر ،إنها حكاية الجميع.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات الـ ـ ـس ـ ــردي ـ ــة ال ـت ــي
يستخدمها صاحب «طرق الرب» من تناص
م ــع نـ ـص ــوص مـ ـق ـ ّـدس ــة ،وإدراج ح ـكــايــات
فرعية ،وتوثيق معلومات.
ّ
ـدوره يبتكر تقنياتهِ لتبديد
فــإن ال ــراوي ب ـ
ِ
ث ـقــل الـ ـي ــوم ،وت ـب ــدي ــد ق ـس ــوة ال ـط ـف ــول ــة؛ إذ
ي ـن ـش ـغ ــل فـ ــي عـ ــد خ ـ ـطـ ــواتـ ــهِ داخ ـ ـ ــل املـ ـن ــزل
وخــارجــه .حتى فــي أكثر املــواقــف صعوبة،
وهـ ـ ّـو ي ـه ــرب بــرف ـقــة وال ــدت ــه م ــن االن ـف ـجــار
والناس ،كان الطفل ّ
يعد الخطوات .وعندما
ّ
ّ
يرد على الكاهن بأن كنيسته أقرب ملنزلهم
ّ
من الكنيسة في الحي اآلخر بثالث خطوات،
يكتشف ّأن ُح ّج ُ
ته تنتمي إلى عاملهِ وحسب،
َ
ٌ
ف ـي ـم ــا ل ـل ـك ـب ــار ُح ـ ــج ـ ــج م ـخ ـت ـل ـفــة تـكـشـفـهــا
الـسـنــوات الـقــادمــة للطفل ،ويعيدها األدب
إلى الواجهة.
(كاتب من سورية)

أديب كمال الدين

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

سيدني ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
إعداد قصائد كتبتها أخيرًا للنشر.
■ ما آخر عمل صدر لك ،وما عملك القادم؟
 بالعربية صدر لي عن منشورات ضفاف ،فيبيروت ،املجلد السادس من أعمالي الشعرية
ال ـكــام ـلــة .وه ــو ي ـضـ ّـم خـمـســا م ــن مجاميعي
ُ
ال ـش ـع ــري ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـن ـش ــر مـ ــن قـ ـب ــل ،وهـ ــي:
«ش ـخ ـص ـيــات ح ــروفـ ـي ــة»« ،وكـ ـ ــان ل ــه حـ ــرف»،
«ق ــال ل ــي ح ــرف ــي»« ،فـتـنــة الـ ـح ــرف» ،و«ح ــرف
م ــن ش ـم ــس» .وبــاإلن ـك ـل ـيــزيــة صـ ــدرت ل ــي في
أس ـتــرال ـيــا ح ـيــث أق ـيــم مـجـمــوعـتــي «ح ـيــاتــي،
ّ
لتضم أربعني قصيدة اخترتها من
حياتي!»
شعري وترجمتها بنفسي إلى اإلنكليزية.

أديب كمال الدين

إطاللة

المعداوي إلى
يشير
ّ
أن مشكلة التشابه
والتكرار التي تواجه
الشعر التقليدي العربي
المعاصر ،ليست بسبب
المدرسة أو االتجاه،
بل بسبب الشعراء
أنفسهم

شادي لويس

راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت ٍ
راض ع ــن ن ـتــاجــي الـشـعــري
ـا
ـ
ن
أ
ال ـح ـمــد ل ـل ــه،
وسعيد بــه ،ألنني ٍ ُ
رسمت فيه مسارًا شعريًا
خــاصــا ب ــي ،فـكــان مـســار الـشـعــريــة الحروفية
الصوفية ،حتى صــار الـحــرف عندي كينونة
م ـت ـع ــددة ال ــرم ــوز واملـ ـسـ ـت ــوي ــات ،كــامل ـس ـتــوى

ّ
أذكر أنني صادفت اسم الناقد املصري
ّ
أنــور املعداوي ( )1965-1920في الكثير
الكتب واملـقــاالت والــدراســات ،لكثير
من
ّ
م ــن ال ـن ــق ــاد امل ـص ــري ــن ،م ــن ب ــن أول ـئــك
ال ــذي ـ ّـن ع ــاص ــروه ،أو جـ ــاؤوا م ــن بـعــده،
ولـ ـك ــن ــي لـ ــم أع ـ ـثـ ــر عـ ـل ــى ّ
أي مـ ــن كـتـبــه
النقدية ،وهي ثالثة فقط .ومن الواضح
أنـهــا ضمنت لـهــذا الـنــاقــد مكانة نقدية
وأدبـ ـي ــة ش ــدي ــدة األه ـ ّـم ـي ــة ف ــي ال ـتــاريــخ
ّ
األدبـ ــي ال ـعــربــي ال ـحــديــث ،يلمسها كــل
َمن راجع الكتابة النقدية العربية ،حيث
كان للمعداوي تأثير كبير وواضــح في
القرن العشرين،
حقبة الخمسينيات من ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أس ـم ــاء ن ــق ــاد آخ ــري ــن ال
يمكن تجاهلهم بالطبع ،مثل محمود
أمـ ــن ال ـع ــال ــم وم ـح ـمــد م ـن ــدور ولــويــس
عوض وعبد القادر القط وغيرهم.
ّ
ولـ ـع ــل ق ـ ـ ــراءة ك ـت ــاب ــه ال ـن ـق ــدي ال ـث ــال ــث،
«كـ ـلـ ـم ــات فـ ــي األدب» (صـ ـ ـ ــدرت طـبـعــة
ّ
«مؤسسة
إلكترونية مـنــه ،حــديـثــا ،عــن
هنداوي») تجعلك تعيد النظر أيضًا في
املـكــانــة ،إذ رغــم مــرور أكثر مــن خمسني
عــامــا ع ـلــى صـ ــدور الـطـبـعــة األول ـ ــى من
ً
الكتاب ،وهــي طبعة صــدرت أصــا بعد
رحـيــل امل ـع ـ ّـداوي ،ال ت ــزال امل ـقــاالت التي
ك ـت ـب ـهــا راه ـ ـنـ ــة ،ال لـ ـج ـ ّـدة امل ــوض ــوع ــات
وح ـســب ،بــل ألصــالــة الـنـظــر واملـعــالـجــة
أيـ ـ ـض ـ ــا .حـ ـي ــث ت ـك ـش ــف الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة ع ـمــق
أفكاره ،وبراعتها ،وقدراته على تحليل
النصوص األدبية ،واملواقف اإلنسانية،
بـفـكــر جــديــد وم ـخــالــف م ــن ج ـهــة ،بـقــدر
م ــا ه ــو م ـشـ َـبــع بـ ّـامل ـعــانــي الـعـمـيـقــة من
جـهــة ثــانـيــة ،بـغــض الـنـظــر عــن احتمال
االختالف مع كتاباته.
وف ــي واحـ ــدة م ــن أب ــرز األف ـك ــار الـنـقــديــة
وأكـثــرهــا أصــالــة فــي هــذا الـكـتــاب ،وهو
يـ ـض ـ ّـم دراسـ ـ ـ ـ ــات فـ ــي ال ـش ـع ــر وال ـق ـص ــة
وامل ـ ـسـ ــرح والـ ـ ــروايـ ـ ــة ،ي ـش ـيــر امل ـ ـعـ ـ ّـداوي
إلـ ــى امل ـش ـك ـلــة ال ـج ــوه ــري ــة ال ـت ــي تــواجــه
الشعر التقليدي العربي املعاصر ،وهي
ال ـت ـشــابــه والـ ـتـ ـك ــرار ،ح ـيــث يـفـتـقــر إلــى
الـتـنـ ّـوع وال ـف ــرادة ،ال بسبب املــدرســة أو
االتجاه الذي ينتمي إليه الشعراء ،حيث
الـخـطــابـيــة وال ـت ـقــريــر وج ــزال ــة األل ـف ــاظ
ّ
املتحرر
تطغى على التعبير الوجداني
مــن ش ــروط الـشـعــر املـسـبـقــة ،بــل بسبب

أنور المعدّ اوي

فعاليات
ال ـ ــدالل ـ ــي ،ال ـق ـن ــاع ــي ،ال ـط ـف ــول ــي ،ال ـت ــرم ـي ــزي،
التشكيلي ،األس ـط ــوري ،ال ــروح ــي ،الـخــارقــي،
السحري ،الطلسمي ،التراثي ،اإليقاعي .وقد
ُ
بدأت ذلك منذ مجموعتي األولى« :تفاصيل»
ٍّ
بإصرار ومثابر ٍة وتحد عبر
 ،1976وواصلته
ٍ
 25مجموعة شعرية ،مثل «نــون»« ،النقطة»،
«ش ـ ـجـ ــرة ال ـ ـ ـحـ ـ ــروف»« ،الـ ـ ـح ـ ــرف وال ـ ـغ ـ ــراب»،
«مواقف األلف»« ،في مرآة الحرف»« ،حرف من
ّ
م ـ ّـاء» ،وأص ــدرت املـجــلــدات الستة مــن أعمالي
ُ
ْ
الش ّ
عرية الكاملة ،التي ترجمت إلى الفرنسية
ّ
ّ
ّ
ّ
واإليطالية واإلنكليزية واألوردية واإلسبانية
ّ
ّ
والكردية .ونلت جائزة اإلبداع عام
والفارسية
ْ
ْ
 .1999مثلما اخ ِت َ
يرت قصائدي ضمن أفضل
الـقـصــائــد األس ـتــرالـ ّـيــة املـكـتــوبــة بــاإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة
عــامـ ّـي  2007و  2012على الـتــوالــي .ومــن ِن َعم
ال ـل ــه ع ـل ـ ّـي ك ــذل ــك أن صـ ــدر  13ك ـت ــاب ــا ن ـقـ ّ
ـديــا
ع ــن ت ـجــرب ـتــي ،م ــع ُع ــدد كـبـيــر م ــن ال ــدراس ــات
ّ
النقدية واملقاالت ،ونوقشت الكثير من رسائل
املــاج ـس ـت ـيــر والـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ع ـن ـهــا ف ــي ال ـع ــراق
والجزائر واملغرب وتونس وإيران والهند.
■ لــو قـ ّـيــض لــك ال ـبــدء مــن جــديــد ،ف ــأي مـســار كنت
ستختار؟
لــن أخـتــار ســوى مــا اخـتــرت .هــذا على صعيد
الكتابة ،لكن على صعيد الحياة كنت بــدأت
حياة أخرى مختلفة تمامًا.

ُ
رسمت مسارًا شعريًا خاصًا
بي هو مسار الشعرية
الحروفية الصوفية

بطاقة

أديــب كمال الدين شاعر ومترجم وصحافي
من العراق مقيم حاليًا في أسترالياُ .و ِلــد عام
 ،1953ت ـخــرج م ــن كـلـيــة اإلدارة واالق ـت ـصــاد
ب ـجــام ـعــة بـ ـغ ــداد عـ ــام  ،1976وح ـص ــل عـلــى
بكالوريوس في االقتصاد ،كذلك حصل على
بكالوريوس فــي األدب اإلنكليزي عــام 1999
مــن كلية اللغات بجامعة بـغــداد أيـضــا ،وعلى
دب ـل ــوم ال ـتــرج ـمــة ال ـف ــوري ــة م ــن امل ـع ـهــد التقني
لوالية جنوب أستراليا  .2005نشر شعره منذ
منتصف السبعينيات ،وأصدر أخيرًا املجلدات
ُ
الستة مــن أعـمــالــه الشعرية الـكــامـلــة .ترجمت
أعماله إلى العديد من لغات العالم.
■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
العالم يسير لألسف من َس ّيئ إلــى أســوأ وا
أسفاه! على صعيد املناخ والعالقات الدولية
والتطرف والعنصرية تبدو الصورة كالحة!
كيف لنا أن نخفف من غلواء كل هذه الرداءة
والتفاهة واألنانية التي تحاصرنا بقسوة
وتحاصر األرض كلها؟
ـأرض ابتسامتها ولالجئني
كـيــف نعيد ل ـ
َ
وللمشردين وللمعذبني وللفقراء أحالمهم
ال ـت ــي ُس ــرق ــت ف ــي وض ــح ال ـن ـه ــار؟ ه ــذه هي
األسئلة الـتــي يـفـ ّـر الجميع مــن ّمواجهتها،
وإن واج ـهــوهــا فبكثير مــن ال ـخــفــة ال ـتــي ال
ُ
تحتمل!
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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ّ
تنظم «مكتبة قطر الوطنية» في الدوحة ،عند السادسة من مساء الثالثاء
المضلّلة
رواد الوعي اإلخباري :مكافحة المعلومات ُ
المقبل ،ندوة بعنوان ّ
واألخبار الزائفة والتحيُّز .يشارك في الندوة ّ
كل من الباحثين واإلعالميين باتريشيا
هنت ،وغلين هاربر ،وعبد السالم رزّاق ،وجون سيلفا ،وإليا يابلوكوف.
حتى الثالثين من الشهر الجاري ،تتواصل فعاليات الدورة األولى من معرض البصرة
الدولي للكتاب التي انطلقت أول أمس في المدينة العراقية .تحمل الدورة
الحالية اسم الشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب ( 1926ـ  /1964الصورة) حيث توزّع
عدة جلسات نقدية حول
طبعة جديدة من ديوانه «أنشودة المطر» ،وتقام
ّ
دور السياسة في حركة تجديد الشعر العربي في منتصف القرن الماضي.
ّ
لقاء افتراضيًا
تنظم «جامعة ديوك» األميركية ،عند السادسة من مساء اليوم،
ً

بعنوان األدب العربي في الترجمة بمشاركة ديما أيوب وألكسندرا شريتح
(الصورة) وميشيل هارتمان .تناقش الندوة أسئلة مثل :كيف يقرأ الجمهور
تقدم هذه الترجمات نظرة وفيّة للمجتمع العربي
النصوص المترجمة؟ هل
ّ
وثقافته؟

تقيم «فرقة شهبا إلحياء التراث» عند التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل
حفًال موسيقيًا بعنوان ليالي األُنس في بيروت على خشبة مسرح «مترو المدينة»
نحاس (قانون) ،ومحمد
في العاصمة اللبنانية.
تتكون الفرقة من العازفين محمد ّ
ّ
خير نحاس (ناي /الصورة) ،وعلي عبدو (تشيلّو) وإبراهيم سكري (إيقاع).
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سمعة مصر
اإلساءة إلى ُ

أكذوبة
الوطنيّات
الفارغة
في عرضه بـ«مهرجان
الجونة السينمائي»،
هوجم «ريش» ،للزهيري،
واتّهم باإلساءة إلى
سمعة مصر ،ما أثار نقاشًا
ُ
حول مفهوم اإلساءة
نديم جرجوره

ّ
لن يستقيم ٌ
بلد طاملا أن فنانني
ُ
وفـ ـن ــان ــات ع ــرب ــا ي ـس ـي ـئ ــون إل ــى
ُس ـم ـع ـت ــه ،بـ ـتـ ـص ـ ّـرف أو ق ـ ــول أو
عمل .أساسًا ،تعبير «اإلساءة إلى
سلوك أو
سيء ّ
سمعة» ُم ٍ ٌ
بحد ذاته ،واستخدامه أكثر
بلد تحتاج إلى أدوات
إساءة منه .استقامة ٍ
وأفـعــال كثيرةُ ،يفترض بفنانني وفنانات
ْ
بتصرف وقــول وسلوك
أن ُيساهموا فيها،
ٍ
نقاش ومواجهة وتعرية،
وعمل ،في إطــار
ٍ
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ن ـق ـي ــض ه ـ ـ ــذا ،ف ـي ـكــون
الـنـقـيــض إس ـ ــاءة لـلـبـلــد ون ــاس ــه ،وللمهنة
التي يمارسونّ .أما السؤال ،الذي ربما ُيف ِقد
ٌ
التعليق ضــرورتــه ،فكامن في معرفة مدى
ّ
بتصرف
أهمية فنانني وفنانات ،يخطئون
وقول وسلوك وعمل ،فتكون أفعالهم الفنية
ّ
(وغير الفنية غالبًا) إهانة للفن وحيويته

حوار

نجوميةٍ لهم
ومـعـنــاه ،لـشـ ّـدة
بهتانه ،رغــم ّ
ً
ّ
ولهن ،تخرج قليال من بلدهم ،لكنها تعجز
ّ
عــن تخطي البحر واملحيط إلــى العالم ،إال
نادرًا جدًا.
ّات ـ ـهـ ـ ٌ
ـام ج ــدي ــد بـ ــاإلسـ ــاءة إلـ ــى ُس ـم ـعــة مصر
ي ـســوقــه مـنـتـفـضــون ع ـلــى «ري ـ ــش» (،)2021
ل ـل ـم ـصــري ع ـمــر ال ــزهـ ـي ــري ،الن ــزعــاج ـهــم من
ت ـصــويــره ال ـف ـقــر ف ــي ب ـلـ ّـدهــم .ت ـصــويــر الـفـقــر
إهــانــة للبلد ،بينما تفشي الفقر فــي البلد،
ألسباب كثيرة بعضها مرتبط بسوء إدارة
ّ
البلد من نظام يحكم البلد ويتحكم بناسه،
ل ـي ــس إس ـ ـ ــاءة مل ـص ــر ول ـش ـع ــب م ـص ــر .ثــاثــة
ممثلني ،شــريــف منير وأحـمــد رزق وأشــرف
ـرض لــ«ريــش»،
عبد الباقي ،يخرجون مــن عـ ٍ
في الدورة الـ 14( 5ـ  22أكتوبر /تشرين األول
ّ
 )2021لـ«مهرجان الجونة السينمائي» ،ألن
ُ
ّ
«وطنيتهم» تثير فيهم حماسة االنتفاض
ُ
عليه ،فتصويره الفقر مهني للبلد ،بالنسبة
إلـيـهــم ،بعد عــرض دول ــي أول لــه فــي ال ــدورة
الـ ــ 6( 74ـ  17يــولـيــو /تـمــوز  )2021ملهرجان
ّ
«كان» السينمائيّ .
ّ
ه ــؤالء وأمثالهم يظنون أن الـغــرب ينتظر
ّ
فيلمًا كـهــذا كــي ُي ــدرك أن الفقر يـعـ ّـم مصر،
وهـ ــذا يـجـعـلـهــم وط ـن ـيــن ،ي ـحــرصــون على
ُس ـم ـعــة ال ـب ـلــد ،م ــن دون اه ـت ـمــام بـحــا ّجــات
ن ــاس ــه ،وب ـي ـن ـهــم فـ ـق ــراء ك ـث ـي ــرون ،أو أن ـهــم
يـ ّـدعــون حرصًا على البلد بينما حرصهم
ه ـ ـ ــذا مـ ـعـ ـن ـ ّـي ب ـس ـل ـط ــة ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ع ـس ـك ـ ّ
ـري
ـش وقـتــل واض ـحــن .هــؤالء
وجـمــاعـتــه بـبـطـ ٍ

مصري (إبراهيم رمضان /األناضول)
شريف منير :استعراض خائب لممثل
ّ

تصوير الفقر سينمائيًا
ّ
تفشيه
إساءة ،بينما
واقعيًا ليس إساءة
ّ
الــوط ـن ـيــون ي ـع ـت ـبــرون أن «ري ـ ــش» ـ الـفــائــز
ب ــ«ال ـجــائــزة الـكـبــرى نـ ْـس ـبـ ّ
ـرســو» و«جــائــزة
االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـنـقــاد (فـيـبــريـســي)» في
ً
الدورة نفسها للمهرجان نفسه ـ ُيسيء فعال
إلى بلد الفراعنة ،فيخافون على بلدهم من
واقع يعاني ناس البلد من طغيانه
تصوير
ٍ
فــي حـيــاتـهــم الـيــومـيــة .ه ــؤالء يـخــافــون من
ـورة ،ف ـيـ ّـدعــون وطـنـيــة زائ ـفــة،
وض ــوح ال ـص ـ ّ
وي ــرفـ ـض ــون ف ــن ــا ،أس ــاس ــه األول مــواج ـهــة
السلطات ّكلهاّ ،
وأولـهــا سلطة الفن التابع
للسلطة الحاكمة .يخافون من نقل الواقع
سينمائيًا إلى خارج البلد ،ويخافون أيضًا

ّ
مــن نــاس البلد فيتهمون فيلمًا بــاإلســاءة
إلى ُسمعة البلد ،ألنه يقول لناس البلد ما
ً
يعرفه ناس البلد ويعيشونه أصال.
أي غ ـب ــاء ه ـ ــذا؟ أي ح ـم ــاق ــة ّ
وادع ـ ـ ـ ــاء وط ـنــي
ّ
وخ ـ ـضـ ــوع لـ ـح ــاك ـ ٍـم أو خ ـ ــوف مـ ـن ــه؟ أي ف ــن
يمارسه هؤالء وأمثالهم؟
هـنــاك مــن يخشى احـتـفـ ً
بفيلم فــي محافل
ـاء
ّ ٍ
سـيـنـمــائـيــة غــرب ـيــة ،رب ـمــا ألن ال ــذي يخشى
احـ ـتـ ـف ــاء كـ ـه ــذا غـ ـي ــر م ـ ـعـ ــروف فـ ــي أوسـ ـ ــاط
س ـي ـن ـمــائ ـيــة غ ــربـ ـي ــة .امل ـم ـث ـل ــون امل ـص ــري ــون
ال ـثــاثــة ،كــالـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مــن العاملني
في صناعة السينما املصرية ،غير معروفني
في غرب يصنع سينما ،معظمها ّ
أهم وأرقى
ٍ
هذه
وأجـمــل وأعـمــق مــن ُتلك ّالتي تصنعها ّ
ال ـغــال ـب ـيــة ،ف ــي ب ـل ـ ٍـد ي ـس ــم ــى تــاري ـخ ـيــا بــأنــه
ْ
«هوليوود العرب» .لكن ،هناك من ُينجزون
ّ
أفالمًا مصرية ،أقله في األعوام الـ 25األخيرة،
يرتقون بها ومعها إلى مصاف إبداع بصري
وجمالي ودرامي ووثائقي متفاوت األهمية،
ٌ
ّ
ل ـك ــن امل ـش ـت ــرك بـيـنـهــا ك ــام ــن ف ــي حـيــويـتـهــا

وت ـ ـجـ ــديـ ــدهـ ــا ،لـ ـغ ــة ومـ ـع ــالـ ـج ــة وم ــواضـ ـي ــع
ّ
واشتغاالت تقنية
وتأمالت وحكايات وأداء
ٍ
ُ
ُ
َ
وفنية .هــؤالء يحاربون عندما يحتفي بهم
ّ
ّ
ٌ
يهتم
غرب يريد سينما ،رغم أن في الغرب من
ّ
بما ُت ّ
قدمه السينما ال بالسينما كفن.
ُتهمة كهذه جاهزة دائمًا .أفالم ّ
عدة ،منتمية
إلى ما ُيعرف بـ«الواقعية املصرية الجديدة»
ً ُ ّ
ف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن الـ ـ ـ ــ ،20مـ ـث ــا ،تــت ـهــم
ّ
بــاإلســاءة إلــى ُسـمـعــة مـصــر ،ألن صانعيها
ّ
ـاالت مـسـتــلــة من
ـوال وح ـ ـ
ي ـغــوصــون ف ــي أح ـ ـ ٍ
ٍ ّ
واق ــع ُيــدركــونــه ويـعـيـشــونــه ،ل ـكــن تـصــويــره
وقراءته وسرده تفاصيل
سينمائيًا ،وتناوله ً
وتأثيراتُ ،يثير وطنية مشبوهة في نفوس
ّ
لفراغ
تواقة إلى سلطة حاكمة ،وخانعة لها،
ٍ
ُ
ُمخيف يقيم فيها.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أجراه سعيد المزواري

عن أفالم فرنسية قديمة وجديدة ،مقاالت لناجح
حسن في كتاب «رحلة في السينما الفرنسيّة» .بهذه
المناسبة ،التقته «العربي الجديد» في هذا الحوار

أك ـث ــر س ـي ـن ـمــات ال ـعــالــم وفـ ــرة ف ــي اإلن ـت ــاج
ّ
وتنوع املواضيع ،والقدرة على النفاذ إلى
أسواق توزيعية جديدة.

ناجح حسن

السينما الفرنسية
الجديدة حاكت
النموذج الهوليوودي

ف ــي ك ـت ــاب ــه ال ـن ـق ــدي الـ ـج ــدي ــد« ،رحـ ـل ــة فــي
ّ
الفرنسية» (دار خـطــوط،)2021 ،
السينما
يغوص الناقد السينمائي األردنــي ناحج
حسن في تركيبة الفيلم الفرنسي ،صناعة
ً
وت ــألـ ـيـ ـف ــا وتـ ـخـ ـيـ ـي ــا .م ـ ـقـ ــاالت ودراسـ ـ ـ ــات
ّ
ع ــن أفـ ــام فــرنـسـيــة قــدي ـمــة وح ــدي ـث ــة ،لـكــن
ُم ـن ـط ـل ـقــات كــات ـب ـهــا ف ــي ت ـشــريــح ال ـخ ـطــاب
ُ
ّ
السينمائي تمنح الـقــراء ة متعة ال تقاوم،
فــي تـ ّـاريــخ ُ السينما الفرنسية املـعــاصــرة.
ّ
ـدارس
يـ ـتـ ـج ــن ــب املـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف ك ـ ــام ـ ــا عـ ـ ــن ا ّملـ ـ ـ ـ ـ ّ
وال ـت ـي ــارات واألســال ـيــب األكــادي ـمــيــة ،لكنه
ّ
النقدي .طريقة
ُيضمرها ببراعة في املــن
ذكية لتحرير الكتابة النقدية من طابعها
اإلنـشــائــي ،الـقــائــم عـلــى اج ـ ّتــرار النظريات
أفالم ال تتوفر فيها شروط
وإسقاطها على
ٍ
الصناعة السينمائية .هذا في مقابل وعي
ّ
املـ ــؤلـ ــف ل ـه ــذا ال ـت ـض ـخــم ال ــافـ ـك ــري ،ال ــذي
ي ـع ـي ـشــه ال ـن ـقــد ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـع ــرب ــي ،فــي
تــدو َيــر وتــولـيــف وتــرجـمــة نـظــريــات غربية
ُ
ت ـس ــق ــط ع ـل ــى ال ـف ـي ـلــم ال ـع ــرب ــي .ع ــن كـتــابــه
ال ـجــديــد ه ــذا ،حـ ــاورت «ال ـعــربــي الـجــديــد»
ناجح حسن:
¶ ما الذي يجعل ناقدًا سينمائيًا أردنيًا يكتب عن
ً
ّ
ّ
العربي ّة؟
الفرنسية ،بدال من األردنية أو
السينما
ّ ُ
أنـ ـج ـ ُ
ـزت ه ــذا ال ـك ـتــاب ان ـطــاقــا مــمــا تـمــثـلــه
صناعة األفالم الفرنسية من بصمة راسخة
ف ــي م ـس ـيــرة ال ـفــن ال ـس ــاب ــع ،ب ـعــد تــألـيـفــي 6
إص ـ ـ ــدارات سـيـنـمــائـيــة ع ــن الـسـيـنـمــات في
األردن والدول العربية والعالم .في اإلصدار
الجديد ،رغبت في اقتصار موضوعه على
بـعــض ال ـعــوالــم الــرح ـبــة للفيلم الـفــرنـســي،
المـتــاكــي مـخــزونــا وافـ ـرًا مــن الـكـتــابــات عن
أفــام وشخصيات في السينما الفرنسية،
ح ـص ـي ـلــة مـ ـش ــاه ــدات ش ـخ ـص ـيــة تــابـعـتـهــا
ً
فــي مـهــرجــانــات عربية ودول ـيــة ،فـضــا عن
اخـتـيــاري عــروضــا فــي املشهد السينمائي

األردن ـ ـ ـ ــي ،أت ــاح ــت ل ــي االق ـ ـتـ ــراب م ـن ـهــا فــي
ف ـع ــال ـي ــات ال ـ ـنـ ــادي ال ـس ـي ـن ـمــائــي األردن ـ ـ ــي،
ّ
«مؤسسة عبد الحميد
ولجنة السينما في
شومان» ،وعروض «الهيئة امللكية األردنية
لـ ــأفـ ــام» و«املـ ـعـ ـه ــد ال ـث ـق ــاف ــي ال ـف ــرن ـس ــي»،
ون ـ ـشـ ــاطـ ــات «م ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـع ــرب ــي
الفرنسي» ومهرجاني «الفيلم الفرنسي»
و«الـفـيـلــم األوروب ـ ــي» ،املنعقدة سنويًا في
ّ
عمان.
ّ
الفرنسية» ،قراءة عاشقة
¶ في «رحلة في السينما
في أفــام سينمائية فرنسية قديمة وحديثة .ما
الذي تعنيه لك هذه املقاالت ،علمًا ّأن املرحلة التي
يعيشها النقد السينمائي العربي تفترض تأليف
ّ
مفاهيمي وصرح معرفي؟
كتب ذات بناء
ّ
ّ
متنوعة،
فضلت اختيار مواضيع وعناوين
تجمع نتاجات السينما الفرنسية القديمة
والـحــديـثــة ،أو أفــامــا أنـجــزهــا بـعــض أبــرز
مـ ـخ ــرج ــي امل ـ ــوج ـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة،
ـام ت ـح ــاك ــي ال ـس ــائ ــد ف ــي الـسـيـنـمــا
إلـ ــى أف ـ ـ ـ ٍ
الـفــرنـسـيــة ،ال ـتــي نـجـحــت شـبـكــات الـعــرض
والتوزيع العاملية في التقاطها وتسويقها

ّ
في الصاالت املحلية ،ملا تمثله من ظواهر
مواضيع
نـجــومـيــة ،وم ــا تنهض عليه مــن
ّ
تاريخية ملحمية آسرة ،أو بفعل ما حققته
مــن جــوائــز رفـيـعــة فــي مـهــرجــانــات عــاملـيــة،
جـ ّـراء ما انطوت عليه من إحــاالت ودالالت
فكرية وجمالية بليغة .هناك أف ـ ٌ
ـام عادية
ب ـس ـي ـطــة ت ـن ــاق ــش ق ـض ــاي ــا الـ ـف ــرد وأزم ــات ــه
فــي العيش الـيــومــي ،وتمتلئ بأسئلة هذا
ّ
ٌ
معلوم ومؤكد أن السينما
الواقع الصعب.
ٌ
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ط ــافـ ـح ــة ب ــأشـ ـك ــال وأس ــالـ ـي ــب
درامـيــة وإبــداعـيــة ،وهــذا ُي ِّ
صعب على ناقد
ْ
يعمل في صحيفة يومية أن يغوص فيها
ّ
ّ
أو ُيـحـيــط ب ـهــا ،ألن ه ــذا يـتـطــلــب دراسـ ــات
أكــادي ـم ـيــة ومـنـهـجـيــة ،تـنـهــل م ــن الفلسفة
وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا ،وتدعمه
ُ
مؤسسات تعنى بهذا الحقل اإلبداعي.
¶ بــرأيــك ،مــا السبيل إلــى تحقيق مـشــروع نقدي
مؤسسات ّ
سينمائي عربي ،في غياب ّ
ّ
فنية قادرة
عـلــى دع ــم الـنـقــد الـسـيـنـمــائــي وجـعـلــه ف ــي صلب
الحياة الثقافية العربية؟
لألسف ،نفتقر في البلدان العربية إلى هذا

سيرة
كتب عديدة ،تندرج في قراءات مختلفة ألحوال السينما العربية
له
ٌ
والغربية ،ومتابعة أفالم وقضايا ،ومراجعة مسارات وتاريخ وتفاصيل.
عضو النادي السينمائي األردني بين عامي  1983و ،1990انتسب حسن
«مؤسسة عبد الحميد شومان» أعوامًا طويلة.
إلى لجنة السينما في
ّ
من كتبه« :السينما والثقافة السينمائية في األردن» ( )1991و«شاشات
العتمة شاشات النور ،كتابة في أفالم أردنية قصيرة» ()2000

ّ
املؤسسات املعنية بدراسة فنون
النوع من
اآلخ ــري ــن وإب ــداع ــات ـه ــم ،خــاصــة ف ــي مـجــال
الفن السابع ،رغم وجود جامعات ومراكز
ً
دراسات ومعاهد بحث كثيرة ،تهتم ـ قليال
ً
أص ــا ـ بــدراســة الـعـلــوم والفلسفة والفكر
ّ
ُ
ّ
واألدب .إال أن السينما غــائـبــة أو مغيبة
تمامًا ،وهــذا عائد إلى عدم وجــود اهتمام
ّ
جدي بعالم صناعة األفالم وتوثيقها ،فما
بــالــك بــالـنـقــد الـسـيـنـمــائــي ،ال ــذي ال نـجــده
هــذه األيــام إال في زوايــا مـحــدودة من هذه
الصحيفة أو تلك.
ّ
وإذا ُوج ـ ــد ،ف ــا ي ـت ـعـ ّـدى عـ ــادة ب ــث أخ ـبــار
ً
نقال عن وكاالت أنباء إخبارية ،عن جائزة
م ـم ـن ــوح ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم أو ذاك ،فــي
ْ
مـهــرجــان مــا ،أو عــن نـجـ ٍـم أو نجمة .لــك أن
تنظر مليًا فــي عـشــرات املـجــات الـصــادرة
عن ّ
مؤسسات عربية .عندها ،ستالحظ كم
ّ
ُ
ٌ
ٌ
أن النقد السينمائي مـظـلــوم ومـغـيــب عن
ثقافتنا العربية.
¶ اس ـت ـن ــادًا إل ــى ق ــراءات ــك ودراسـ ــاتـ ــكّ ،أي واق ــع
ترسمه للسينما الفرنسية منذ سبعينيات القرن
املنصرم؟
عـقــب نـجــاحــاتـهــا املـتـتــالـيــة فــي ستينيات
القرن ال ـ  ،20بفعل تنامي موجة السينما
الـ ـج ــدي ــدة وت ـ ـنـ ـ ّـوع اش ـت ـغ ــاالت ـه ــا ،س ــاي ــرت
الـسـيـنـمــا الـفــرنـسـيــة ـ ف ــي ال ـع ـقــود الـتــالـيــة
ـ تـ ـ ـي ـ ــارات ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـ ـسـ ــائـ ــدة ،وح ــاك ــت
الـنـمــوذج الـهــولـيــوودي ،وبالتالي خرجت
م ــن ح ــدوده ــا ،وق ـ ّـدم ــت ن ـتــاجــات مشتركة
ّ
م ــع الـسـيـنـمــا األوروب ـ ـيـ ــة ،ث ــم ات ـج ـهــت إلــى
بـلــدان ناطقة باللغة الفرنسية ،وتحديدًا
ف ـ ــي آس ـ ـيـ ـ ّـا وأفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،وأتـ ـ ــاحـ ـ ــت ف ــرص ــا
كثيرة لعشاق السينما هناك للعمل وراء
فقدموا قصصًا ّ
الكاميراّ ،
عدة عن أعوام ما
ّ
التحرر واالنعتاق.
قبل وما بعد
بالتالي ،غــدت السينما الفرنسية من بني

¶ م ــاذا عــن الـفـيـلـمــوغــرافـيــا الـفــرنـسـيــة الـجــديــدة:
ّ
جمالية
هل هناك إبــداالت مفاهيمية وخصائص
شهدتها في األعوام القليلة املاضية ،بحكم تغيير
املركزية الهوليوودية وارتباك أفالمها ،ما يجعل
مركز اإلنتاج السينمائي ّ
يتحول إلى بلدان أخرى،
منها فرنسا؟
ّ
فــي األع ــوام األخ ـيــرة ،تــابـعــت ق ــدرة صــنــاع
السينما الفرنسية وبــراعـتـهــم فــي خوض
غ ـم ــار مــواض ـيــع جــري ـئــة ،ت ـت ـنــاول دواخ ــل
الـ ـنـ ـف ــس الـ ـبـ ـش ــري ــة ،وتـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ع ـص ـي ـبــة
ع ــاشـ ـتـ ـه ــا مـ ـن ــاط ــق س ــاخـ ـن ــة ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة .ثــم
ّ
ات ـج ـهــت ال ــى ال ـغــوص فــي مــاحــم وأس ـفــار
ّ
أدبـيــة ،قدمتها بتالوين إبداعية متميزة،
ن ــاف ـس ــت ف ـي ـهــا ال ـص ـن ّــاع ــة ال ـه ــول ـي ــوودي ــة،
ّ
مــع اتـجــاه بعض صناعها إلــى العمل في
أف ـ ــام ال ـتــرف ـيــه واملـ ـغ ــام ــرات وال ـكــوم ـيــديــا
وال ـت ـشــويــق وال ـح ــرك ــة وال ـخ ـي ــال الـعـلـمــي،
التي نافست فيها نتاجات استوديوهات
ّ
ومميزًا،
هوليوود ،ومنحتها رونقًا خاصًا
ّ
ت ـع ــززت فـيـهــا مـكــانــة الـفـيـلــم الـفــرنـســي في
دنيا األطياف واألحــام .هــذا ثبت في تلك
املـعـطـيــات واالح ـصــائ ـيــات ال ـتــي أوضـحــت
أس ـ ـبـ ــاب زي ـ ـ ــادة أع ـ ـ ــداد مـ ـ ّش ــاه ــدي ّال ـف ـي ـلــم
ْ
ال ـفــرن ـســي .ل ـك ــن ،ه ـن ــاك ن ــق ــاد ي ـت ـمــنــون أال
ت ـط ـغــى هـ ــذه األع ـ ـ ــداد املـ ـت ــزاي ــدة م ــن أف ــام
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـف ــرن ـس ـي ــة ع ـل ــى ت ـل ــك األعـ ـم ــال
امل ــده ـش ــة ،ال ـت ــي ال تـ ــزال عــال ـقــة ف ــي ذاك ــرة
ع ـش ــاق ال ـس ـي ـن ـمــا ،وظ ـل ــت ّم ــوض ــع اف ّـت ـتــان
ك ـث ـيــريــن م ــن مـ ـ ّ
ـؤرخـ ــي ونـ ــقـ ــاد وم ـنــش ـطــي
نـ ـ ـ ـ ــوادي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـشـ ـغ ــف،
بعروض الفن والتجربة.
¶ ش ـهـ َـد ْت السينما الـفــرنـسـ ّـيــة الـجــديــدة ارتـبــاكــا
ُ
كبيرًا على مستوى صناعتها ،بحيث ّإن املشاهد
يدهش من سذاجة بعض األفالم ،نظرًا إلى أنماط
ُ
وص ــور ه ــذه الـسـيـنـمــا ،وتــاريـخـهــا امل ـش ــرق ،إلــى
حدود املوجة الجديدة.
ّ
عرفتها
التي
التكنولوجية
أعتقد أن الثورة
ّ
ّ
الـسـيـنـمــا ،وأدت إل ــى ازدي ـ ــاد ع ــدد صــنــاع
ّ
ّ
وتنوع األعمال السينمائية،
وتعدد
األفالم
روائ ـي ــة ووثــائ ـق ـيــة وتـجــريـبـيــة ومـتـفــاوتــة
الـ ـط ــول ،ســاه ـمــت (ال ـ ـثـ ــورة املـ ــذكـ ــورة) فــي
ت ـغ ـل ـي ــب ن ـ ـمـ ــاذج مـ ــن ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـس ــائ ــدة
عـلــى تـلــك اإلنـ ـج ــازات ال ـشــاعــريــة والـحــاملــة
ْ
بالتغيير .لكن ،ال يزال هناك بصيص أمل
ّ
وتفاؤل في القدرات الشابة الجديدة ،التي
أخ ــذت عـلــى عاتقها تـطــويــر أفـكــار جــديــدة
وم ـه ـمــومــة بــاالش ـت ـغــال ع ـلــى م ـن ـظــور غير
م ــأل ــوف ف ــي تـ ـن ــاول وص ـ ــوغ مـ ـف ــردات لـغــة
سينمائية ،تتناغم مــع إيـقــاعــات ُمبتكرة،
بـغـيــة إث ـ ــراء وتـفـعـيــل م ــا قـ ّـدم ـتــه الـسـيـنـمــا
الفرنسية في موجاتها املتتالية ،عبر أكثر
من حقبة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ترك إبراهيم
روتيش ،زوج
العبة القوى
الكينية أجنيس
جيبيت تيروب
والمشتبه
به األول في
قتلها ،مالحظة
في المنزل
يعترف فيها
بمسؤوليتها
عن وفاة
شريكته ،حسبما
ذكرت الشرطة
المحلية .وفي
تلك الرسالة،
أكد روتيش أن
عالقته بمن
كانت بطلة
العالم لمسافة
 10كيلومترات
والمتخصصة
في سباق 5000
متر ،كانت «مليئة
بالصراعات»
ولهذا السبب
«قرر إنهاء
حياتها».

اعتراف بالجريمة
الراحلة تيروب بطلة العالم في سباق  10كيلومترات (كيريل كوزاييف/فرانس برس)

أنسو فاتي يجدد
عقده مع نادي برشلونة
حتى 2027

توخيل يؤكد
إصابة روميلو لوكاكو
وتيمو فيرنر

تشافي :غافي
يتمتع بجميع السمات
لمواصلة االنتصارات

وقع مهاجم برشلونة ،أنسو فاتي ،الذي سيبلغ
 19عامًا في  31أكتوبر/تشرين األول الجاري،
على تجديد عقده حتى  30يونيو/حزيران 2027
بشرط جزائي بلغ مليار يورو .وعلى هذا النحو،
يصبح أنسو فاتي ثاني العب في التشكيلة
املستقبلية املرتقبة لبرشلونة يتم تجديد عقده
مع النادي الكتالوني في بداية املوسم بعد العب
خط الوسط بيدري ،الذي وقع حتى  30يونيو/
حزيران  2026بشرط جزائي مماثل.

أكد توماس توخيل ،مدرب تشلسي ،أن روميلو
لوكاكو أصيب بالتواء في الكاحل في مباراة ماملو،
وأن تيمو فيرنر أصيب بإصابة عضلية ،وأنهما
سيغيبان عدة أيام .وخرج لوكاكو من الشوط األول
بعد التحام مع دفاع ماملو ،في حني لم يكمل فيرنر
أول شوط أيضًا .وأضاف «كان الحظ يحالفنا عادة
في اإلصابات ،ولكن لدينا مباريات كثيرة اآلن،
ومسابقات كثيرة ،واآلن نحتاج لحلول ،وليس
ألعذار .كالهما كانا في حالة جيدة».

أكد العب برشلونة السابق تشافي هرنانديز،
مدرب السد القطري حاليًا ،أن غافي ،أحد أبرز
العبي النادي الكتالوني« ،يتمتع بجميع السمات
ملواصلة تحقيق االنتصارات» ،لذا توقع له
مستقبال «رائعا» .وتابع املدرب اإلسباني «إنه
العب يتمتع بموهبة كبيرة وسمات فنية وبراعة
بدنية» ،مضيفًا «أكثر ما يدهشني أنه عند
سن  17عامًا يتنافس مع العب عمره  ،30كيف
يتنافس وكيف يلعب ،وسماته الفنية وموهبته».
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مباريـات
األسبـوع

يقام اليوم الجمعة نهائي النسخة التاسعة
واألربعين من كأس أمير قطر لكرة القدم ،الذي
سيشهد أيضا افتتاح إستاد الثمامة سادس
مالعب المونديال جاهزية في قطر استعدادا
لكأس العالم 2022

كأس
أمير قطر

التعادل السلبي يحكم مواجهة
ليل وإشبيلية في المجموعة السابعة
للجولة الثالثة على التوالي فشل ليل الفرنسي وإشبيلية اإلسباني في حصد
انتصارهما األول في املجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا ،وذلك بتعادلهما
سلبًا .وعلى ملعب (بيير موروا) ،لم ينجح الفريقان في فك شفرة الشباك التي
ظلت نظيفة على مــدار ال ــ 90دقيقة .وبهذه النتيجة ،يكتفي كل فريق بإضافة
نقطة ،حيث بات رصيد ليل نقطتني (تعادلني وخسارة) في املركز الثالث .فيما
أضاف الفريق األندلسي نقطته الثالثة بتعادل ثالث ،دون تحقيق أي انتصار،
ليظل وصيفًا بفارق  4نقاط كاملة عن املتصدر سالزبورغ النمساوي الذي
حقق انتصارات كبير على متذيل ترتيب املجموعة فولفسبورغ األملاني (.)1-3
بايرن يتحدى بنفيكا والـ« »VARويواصل
انتصاراته في المجموعة الخامسة
رغــم تدخل تقنية حكم الفيديو املساعد « »VARبإلغاء هدفني لــه فــي شباك
مضيفه بنفيكا البرتغالي ،إال أن بــايــرن ميونخ األملــانــي نجح فــي عــزف نغمة
االنتصارات في املجموعة الخامسة برباعية نظيفة في اللقاء على ملعب (النور)
في الجولة الثالثة ،ليحلق منفردا بصدارة املجموعة بالعالمة الكاملة حتى اآلن.
ورغم أن التعادل السلبي ظل مسيطرًا على نتيجة املباراة حتى الدقيقة  ،70إال
أن الفريق البافاري سجل هدفني «أبيضني» على مدار الشوطني .وجاء الهدف
األول في الدقيقة  43بتوقيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ،إال أن تقنية
الـ ــ« »VARألغته بــداعــي وجــود ملسة يــد على صاحب القميص رقــم « .»9وفي
الشوط الثاني ،تدخلت التقنية أيضًا ،وألغت هدفًا ثانيًا للضيوف األملان جاء هذه
املرة في الدقيقة  52عن طريق توماس مولر بداعي التسلل .إال أن هذا لم ينل من
إصرار العبي البايرن الذين سجلوا هذه املرة هدفًا صحيحًا في الدقيقة  70عن
طريق النجم ليروي ساني .مهد الهدف الطريق النتصار بافاري عريض آخر في
املجموعة ،ليأتي الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق بمساعدة النيران الصديقة

إستاد مونديالي ونهائي مثير

الدوحة ـ محمد السعو

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة
من أجل
القطرية الدوحة ،الجمعةُ ،
ُمـتــابـعــة اف ـت ـتــاح إس ـت ــاد الــثـمــامــة
سادس مالعب مونديال قطر  2022جاهزية،
وهو الذي سيحتضن املواجهة النهائية ،بني
نادي السد وخصمه التاريخي الريان ،بحثا
عن التتويج بأغلى ألقاب الكرة القطرية وهو
كأس األمير لكرة القدم.
ولم تعد املباراة النهائية ملسابقة كأس أمير
قطر حدثا استثنائيا فقط بالنسبة للشعب
القطري ،باعتبارها البطولة األغـلــى كرويا
على مدار تاريخه ،بل تحولت خالل األعوام

كأس أمير قطر بطولة
عمرها  48عامًا وأيقونة
ُ
إستادات المونديال
املاضية إلى تظاهرة رياضية يشهدها العالم
أج ـم ــع ،وتـخـلــد تــدشــن إسـ ـت ــادات نـهــائـيــات
بطولة كأس العالم «قطر .»2022
فبعد أن زينت قطر نهائي النسخة الخامسة
واألربعني من كأس أميرها في التاسع عشر
من مايو/أيار  ،2017بافتتاح إستاد خليفة

الجماهير ستحضر النهائي بسعة كاملة (اللجنة العليا للمشاريع واإلرث)Getty/

السد والريان وصراع على اللقب األغلى محليًا (محمد دبوس/األناضول)

ال ــدول ــي ال ـ ــذي ت ــم ت ـط ــوي ــره ،أول إسـ ـت ــادات
م ــون ــدي ــال ق ـطــر ج ــاه ــزي ــة ،ت ـعــود اآلن لـتـبــرز
ن ـه ــائ ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـت ــاس ـع ــة واألرب ـ ـعـ ــن مــن
املسابقة األغلى ،الذي سيقام مساء الجمعة
ب ــاف ـت ـت ــاح م ـل ـعــب ال ـث ـم ــام ــة سـ ـ ــادس مــاعــب
امل ــون ــدي ــال ج ــاه ــزي ــة وذل ـ ــك ب ـح ـض ــور كــامــل
للجماهير في طاقته االستيعابية البالغة 40
ألف مشجع .وأصبح إستاد ُ
الثمامة الجديد،
ســادس مالعب مونديال قطر  ،2022بعدما
أنهت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،العمل
على  5مــاعــب ،وهــي إسـتــاد خليفة الــدولــي،
وإس ـتــاد الـجـنــوب ،وإس ـتــاد الـبـيــت ،وإسـتــاد
أحمد بن علي ،وإستاد املدينة التعليمية.
إستاد مونديالي جديد

ويقع إستاد الثمامة على بعد  12كيلومترا
إلــى الجنوب من وســط مدينة الــدوحــة وعلى
مـقــربــة م ــن م ـطــار حـمــد ال ــدول ــي ،وي ـم ــزج بني
األصــالــة وامل ـعــاصــرة فــي التصميم ،محتفيا
بالتراث العربي األصيل الذي تتناقله األجيال
فــي قـطــر واملـنـطـقــة عـلــى م ــدى ال ـع ـقــود ،حيث
يحاكي اإلستاد بتصميمه الرائع «القحفية»،
وه ـ ــي ال ـق ـب ـع ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة امل ـن ـس ــوج ــة ال ـتــي
يرتديها الــرجــال فــي قطر واملـنـطـقــة ،وتشكل
قـطـعــة ال غـنــى عـنـهــا تـحــت ال ـغ ـتــرة وال ـع ـقــال،
وترمز لالعتزاز بالنفس والكرامة.
وسيستضيف إسـتــاد الثمامة خــال بطولة
ك ــأس ال ـعــالــم  ،2022ث ـمــانــي م ـب ــاري ــات حتى
ال ــدور ربــع الـنـهــائــي ،كما ستقام على أرضــه
مباريات خالل بطولة كأس العرب «فيفا قطر
 ، »2021حيث يحتضن ســت مـبــاريــات حتى
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي .وبـعــد إس ــدال الستار
على منافسات املونديال في  ،2022من املقرر
خفض الطاقة االستيعابية لإلستاد بتقليل
عدد املقاعد إلى  20ألف مقعد ،بما يتالءم مع
االحتياجات املحلية ليتم استخدام اإلستاد
في استضافة مباريات كرة القدم وغيرها من
الفعاليات الرياضية ،وذلك بعد تفكيك نصف
املقاعد والبنية التحتية الرياضية والتبرع
بها لتطوير مشاريع رياضية في دول نامية
حول العالم.
وف ــي مــرح ـلــة اإلرث ال ـت ــي ت ـلــي ب ـطــولــة كــأس
ال ـعــالــم «فـيـفــا قـطــر  ،»2022سـيـشـكــل إسـتــاد
الـثـمــامــة مــركــز ج ــذب حـيــويــا يـخــدم املجتمع
امل ـح ـل ــي ،ح ـيــث سـيـتــم تـفـكـيــك م ـقــاعــد ال ـجــزء
العلوي من املدرجات ،وإنشاء فرع ملستشفى
س ـب ـي ـتــار ل ـل ـطــب ال ــري ــاض ــي ،وفـ ـن ــدق م ــن فئة
ال ـخ ـمــس ن ـج ــوم .وس ـت ـضــم املـنـطـقــة املحيطة

بهدف إيفرتون بالخطأ في مرماه .لم تكد تمر دقيقتان حتى أضاف بطل أملانيا
الهدف الثالث الذي سجله ليفاندوفسكي ،ليأتي بعده ساني من جديد ويختتم
الرباعية في الدقيقة .85

يأمل الريان العودة إلى
سكة التتويج ،حين يالقي
نظيره السد ،في نهائي
بطولة كأس أمير قطر
أيوب الحديثي

س ـي ـكــون فــريــق ال ــري ــان ع ـلــى مــوعــد لـلـعــودة
إلى سكة التتويج ،حني يالقي نظيره السد،
اليوم الجمعة ،في نهائي بطولة كأس أمير
قطر لكرة الـقــدم ،على اسـتــاد الثمامة ،الــذي
أصبح ســادس استادات بطولة كأس العالم
قـطــر  2022اكـتـمــاال« .الــره ـيــب» ال ــذي حصد
لـقــب ك ــأس األم ـي ــر ف ــي  6مـنــاسـبــات ســابـقــة،
سيكون أمــام فرصة ذهبية للصعود ملنصة
ال ـت ـتــويــج ،ف ــي ظ ــل ال ـت ـعــزيــزات ال ـتــي ضمها
إلــى صفوفه ،يتقدمهم الكولومبي خاميس
رودريغز والفرنسي ستيفن نزونزي ،برفقة
الجزائري ياسني إبراهيمي ،وبقيادة املدير
الفني املتألق لوران بالن.
ن ــادي ال ــري ــان ال ــذي تــأســس ع ــام  ،1967يعد
مــن األن ــدي ــة الـتــي تمتلك قــاعــدة جماهيرية
كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،إذ يـحـظــى
الفريق بمساندة كبيرة ليس على مستوى
الــدوري القطري فقط ،ولكن على املستويني
العربي واآلسيوي .وحقق الريان ،الكثير من

أميركا ينفرد بصدارة الدوري
المكسيكي ويقترب من ربع النهائي
تغلب كـلــوب أمـيــركــا بـقـيــادة امل ــدرب سانتياغو س ــوالري  1-2على سانتوس
الغونا ليواصل تصدره لجدول الدوري املكسيكي ويقترب من التأهل إلى ربع
النهائي ،في ختام منافسات الجولة الـ 14من البطولة .وأحرز ثنائية أميركا كل
من اإلسباني ألبارو فيدالغو وسباستيان كوردوبا ،ليصل الفريق إلى النقطة
رقم  31ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن الوصيف أطلس الذي تعادل بدون أهداف
مع كروز أزول .وفي مباراة أخرى ،أمطر تيغريس أونال شباك ضيفه باتشوكا
بثالثية نظيفة حملت توقيع كل من الكولومبي لويس كينيونيس واألوروغوياني
نيكوالس لوبيز وخوان بابلو بيجون ،ليرتقي الفريق إلى املرتبة الثالثة ،بينما
أحــرز لوبيز هدفه السابع ليقلص الـفــارق مع متصدر ترتيب هدافي الــدوري؛
األرجنتيني خيرمان برترامي العب سان لويس .بينما انتهت مباراة تولوكا
ونيكاكسا بالتعادل  ،1-1كما تعادل تيخوانا مع غواداالخارا لكن بدون أهداف.

إستاد الثمامة تحفة مونديالية جديدة تفتتحها قطر (اللجنة العليا للمشاريع واإلرث)Getty/

بإستاد الثمامة العديد من املرافق الرياضية
مــن ضمنها مــاعــب لـكــرة الـسـلــة ،وك ــرة الـيــد،
وال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،وحـ ـ ــوض س ـب ــاح ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
مسارات للجري ولركوب الدراجات الهوائية
ت ـت ـصــل ب ـم ـس ــارات الـ ــدراجـ ــات ال ـه ــوائ ـي ــة في
املنطقة املحيطة.
نهائي مثير

ويـتـقــابــل ال ـســد ون ـظ ـيــره ال ــري ــان ،ف ــي نهائي
ُ
كأس أمير قطر وهي املسابقة التي تعد إحدى
أقدم املسابقات الكروية في املنطقة الخليجية،
بـعــدمــا ب ــدأت فــي مــوســم  ،1973/1972وتــوج

بـهــا لـلـمــرة األولـ ــى ن ــادي األه ـل ــي ،لـتـتــواصــل
بعدها رحلة طويلة ُعمرها  48عامًا ،شهدت
الكثير من األحداثّ .
ومرت بطولة كأس األمير،
بعدة مراحل خالل السنوات املاضية ،بعدما
كانت املشاركة فيها ُمخصصة ألندية دوري
الدرجة األولــى ،حتى عام  ،2000التي شهدت
مشاركة فرق الدرجة الثانية ،للمرة األولى في
املسابقة املحلية.
وي ـع ـت ـبــر ال ـس ــد األكـ ـث ــر ت ـتــوي ـجــا بــال ـل ـقــب في
 17مناسبة ،كــان أخــرهــا الـعــام املــاضــي على
حساب العربي ،الذي يأتي باملركز الثاني بـ8
ألقاب ،وفي املركز الثالث فريق الغرافة بسبع

كأس األمير ...فرصة الريان الستعادة األلقاب

الريان عزز صفوفه بنجوم كبار (سيمون هولس)Getty/
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اإلنجازات والبطوالت ،لعل أهمها فوزه بلقب
الـ ــدوري الـقـطــري  8م ــرات فــي مــواســم ،1976
 ،1995 ،1990 ،1986 ،1982،1984 ،1978ثم
البطولة الغائبة منذ  21عامًا والتي جاءت
في موسم  2016-2015بعد عودته من الدرجة
الثانية .كما فاز الريان بكأس األمير  6مرات
فــي مــواســم 2011،2010، 2006، 2004، 1999
 ،2013،وتوج الريان بكأس قطر (ولي العهد)
في مواسم  ،2012،2001، 1996، 1995كما توج
بكأس الشيخ جاسم عــدة مــرات كــان آخرها
في املوسم الرياضي  2019-2018على حساب
الدحيل .وعن أمل تعويض اإلخفاقات ،قال
ب ــان م ــدرب «الــره ـيــب» فــي تـصــريــح لوكالة
(ف ــران ــس بـ ــرس) « :نـحــن م ــدرك ــون لصعوبة
املـهـمــة ،ألن ال ـســد فــريــق جـيــد ج ـدًا فــي قطر.
ل ــم يـخـســر مـنــذ سـنــة ون ـصــف ال ـس ـنــة .يملك
العـبــن جيدين ومــدربــا جـيـدًا .لــم ننجح في
اآلون ــة األخـيــرة (بتحقيق الـفــوز) ،لكن يجب
ال ـتــأكــد م ــن أن الــاع ـبــن م ـس ـت ـعــدون لـلـفــوز.
الـفــوز بكأس األمـيــر هــام لجماهير الــريــان».
وفــي تصريحات سابقة حــول البطولة ،قال

الريان حصد
لقب كأس األمير في
 6مناسبات سابقة

قــائــد مـنـتـخــب فــرنـســا ال ـســابــق« :أن ــا سعيد
ب ــأن ألـعــب فــي ك ــأس األم ـيــر وشـعــارنــا دائـمــا
هو تحقيق الفوز وأتطلع أن نكون جاهزين
لتقديم عرض جيد» .وتابع «أريــد أن أوصل
لفريقي أن األهمية دائما في تحقيق الفوز،
فكل مـبــاراة مهمة ،واملـهــم دائـمــا هــو املـبــاراة
القادمة .هذه ليست املــرة األولــى التي نلعب
فـيـهــا فــي ك ــأس األم ـي ــر ،مــا أحـ ــاول زرع ــه في
عقلية الالعبني ،هو تحقيق الفوز بكل لقاء».
مــن جهته ،أكــد فهد يــونــس ،ح ــارس الــريــان،
فــي تصريح صحافي ،أن تحضيرات فريقه
ل ـل ـم ـبــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـك ــأس األم ـي ــر سـتـكــون
نـفـسـيــة أك ـثــر مـنـهــا ف ـن ـيــة .وأض ـ ــاف يــونــس:
«الـكــل يــريــد أن يـخــرج مــن األج ــواء األخـيــرة،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـق ــب ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري،
وب ــال ـت ــال ــي ال ـت ــرك ـي ــز ك ـ ــان ع ـل ــى االس ـت ـع ــداد
معنويا ونفسيا أك ـثــر ،يـجــب أن نــركــز فقط
عـلــى الـنـهــائــي واألج ـ ــواء الـكـبـيــرة والـتـحــدي
ال ــذي يـنـتـظــرنــا ،خـصــوصــا فــي ظــل حضور
س ـمــو األمـ ـي ــر ،وال ـج ـمــاه ـيــر ال ــري ــان ـي ــة الـتــي
ستؤازرنا» .وستكون مواجهة السد اختبارًا
مثاليا ،سيشهد مشاركة صفقات «الرهيب»
الجديدة ،خاميس ونزونزي ،خصوصا بعد
املــردود املخيب خالل الخسارة أمام الدحيل
بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ،خ ــال مـنــافـســات األس ـبــوع
ال ـس ــادس لـبـطــولــة دوري نـجــوم قـطــر ،حيث
سيكون الريان مطالبا بظهور قوي من أجل
مجابهة فريق هيمن على البطوالت املحلية
في املوسم املاضي.

بطوالت ،منها  5ألقاب كانت باسم االتحاد،
فـيـمــا يـحـتــل فــريــق ال ــري ــان امل ــرك ــز ال ــراب ــع ب ــ6
بطوالت.
ُ
ويعتبر أكبر مفاجأة حصلت في بطولة كأس
األمير ،هو تمكن نادي أم صالل ،من التتويج
باللقب في عام  ،2008بعدما تفوق في نصف
النهائي على حامل اللقب السد ،ثم حسم األمر
في املواجهة النهائية ،عندما أطاح بالغرافة
بطل الــدوري .ويحمل الغرافة الرقم القياسي
بعدد األلقاب في بطولة كأس أمير قطر لكرة
القدم في فترة التسعينات من القرن املاضي،
بعدما حقق الفريق اللقب في  4مرات متتالية،

منذ عام  1995إلى  ،1998بعدما بسط نفوذه
عليها .لكن نادي السد ،استطاع فرض هيبته
على جميع منافسيه ،بعدما استطاع تحقيق
ل ـقــب ب ـطــولــة ك ــأس األمـ ـي ــر ،ف ــي  17مـنــاسـبــة،
بدأها في حقبة السبعينات من القرن املاضي
( ،1975و ،1976و ،)1977ثم حصل عقبها على
 5ألـقــاب فــي الثمانينات والتسعينات ،فيما
عــاد لبسط نفوذها مــع بــدايــة الـقــرن الحالي،
بـ 8ألقاب ،كان آخرها في العام املاضي .2020
وجاء النادي العربي في املركز الثاني ،كأكثر
الفرق تحقيقًا لبطولة كــأس األمـيــر ،بواقع 8
م ــرات ،فيما أتــى الـغــرافــة ثــالـثــا ( 7بـطــوالت)،

والريان رابعًا برصيد ( 6بطوالت) ،واألهلي
خــامـســا ( 4بـ ـط ــوالت) ،والــدح ـيــل س ــادس ــا (3
ب ـط ــوالت) .ويـضــم كــا الـفــريـقــن فــي صفوفه
الـعــديــد مــن الـنـجــوم الـبــارزيــن الـقــادريــن على
تـجـيـيــر االن ـت ـص ــار ل ـفــري ـقــه ،ف ــال ـس ــد بـقـيــادة
النجم اإلسباني وامل ــدرب تشافي يعول على
هــدافــه ب ـغــداد بــونـجــاح ومـحـتــرفــه اإلسـبــانــي
كــازوال وكذلك أكــرم عفيف وحسن الهيدوس
ف ــي أن ي ـب ــرز ف ــي ال ــري ــان ال ـ ــذي ي ـق ــود الـنـجــم
الـفــرنـســي ال ـســابــق لـ ــوران ب ــان ،الـكــولــومـبــي
خ ــامـ ـي ــس رودري ـ ـغ ـ ـيـ ــز والـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ي ــاس ــن
براهيمي وغيرهم من النجوم.

بوكا جونيورز يحقق الفوز
ويتابع مطاردة ريفر بليت
ف ــاز بــوكــا جــونـيــورز  1-2عـلــى غ ــودوي ك ــروز فــي الـجــولــة الـ ــ 17مــن ال ــدوري
األرجنتيني ليتقدم إلى املركز الثالث برصيد  30نقطة .وسجل ثنائية بوكا
جونيورز كل من الكولومبي فرانك فابرا والالعب الصاعد لويس فاسكيز،
ليحقق الفريق ثامن انتصار له على التوالي ،بينما أحرز توماس بادالوني هدف
الضيوف الوحيد .ويعول بوكا جونيورز على االستمرار في درب االنتصارات
واه ـتــزاز مستوى ريـفــر بليت فــي الـجــوالت الثماني املقبلة ليحيي آمــالــه في
املنافسة على اللقب .كما وصل النوس إلى النقطة  30بفضل انتصاره خارج
أرضه  3-1على سان لورنزو.

مدربا الريان والسد يتطلعان إلى مباراة حماسية
يطمح اإلسباني هيرنانديز،
مدرب السد ،والفرنسي
بالن ،مدرب الريان ،لحسم
قمة نهائي كأس األمير
أك ــد نـجـمــا ك ــرة ال ـق ــدم األوروبـ ـي ــة اإلسـبــانــي
ت ـش ــاف ــي ه ـي ــرن ــان ــدي ــز ،مـ ـ ــدرب نـ ـ ــادي ال ـس ــد،
والفرنسي لــوران بــان ،مــدرب نــادي الريان،
ت ـط ـل ـع ـه ـمــا ل ـل ـق ـمــة الـ ـك ــروي ــة امل ــرت ـق ـب ــة ال ـتــي
س ـت ـج ـم ــع الـ ـف ــريـ ـق ــن فـ ــي نـ ـه ــائ ــي ال ـن ـس ـخــة
الـتــاسـعــة واألرب ـع ــن مــن ك ــأس األم ـيــر الـيــوم
الجمعة املـقـبــل ،والـتــي ستشهد اإلع ــان عن
جاهزية استاد الثمامة ،أحد استادات كأس
العالم .2022
وقـبـيــل املـ ـب ــاراة املــرتـقـبــة ب ــن ال ـفــري ـقــن؛ زار
تشافي ال ــذي قــاد املنتخب اإلسـبــانــي للفوز
بـكــأس الـعــالــم  ،2010وب ــان ال ــذي حصل مع
منتخب بالده فرنسا على لقب نسخة 1998
من املونديال ،استاد الثمامة والذي سيشهد
نهائي أهــم البطوالت فــي رزنــامــة كــرة القدم
القطرية .وأع ــرب بــان ،عــن أمله فــي تحقيق
لقبه األول مــع نــادي الــريــان ،وإضــافــة اللقب
الـســابــع فــي بطولة كــأس األمـيــر إلــى رصيد
الــره ـيــب ،والـتـتــويــج ب ــأول بـطــولــة لــه خــارج
فرنسا ،بينما أكد تشافي خالل الزيارة على
جاهزية الـســد للمواجهة املرتقبة ،وانـتــزاع

اللقب للعام الـثــانــي على الـتــوالــي ،والثامن
عشر في تاريخ النادي.
وتوقع تشافي ،خوض منافسة صعبة أمام
الريان ،وقال« :نترقب املباراة التي ستجمعنا
مع نادي الريان ،وهي مواجهة هامة بالنسبة
لـنــا ول ـن ــادي ال ــري ــان ،كـمــا تـحـظــى بمتابعة
كـبـيــرة وتـعـنــي الـكـثـيــر لـجـمـهــور ك ــرة الـقــدم
فــي قطر باعتبارها أهــم الـبـطــوالت الكروية
في البالد» .ووعد تشافي جمهور «الزعيم»،
بـتـقــديــم أداء كـ ــروي يـضـمــن تـحـقـيــق ال ـفــوز،
وتجاوز أي توتر قد يشعر به الالعبون في
مـثــل هــذه املــواجـهــات الـحــاسـمــة ،خــاصــة في
ظل حضور جماهيري بالطاقة االستيعابية
ال ـكــام ـلــة ل ــاس ـت ــاد ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن الـجـمـيــع
ي ـتــرقــب بـشـغــف كــاس ـي ـكــو ال ـك ــرة ال ـق ـطــريــة،
والذي تميزه األجواء الحماسية املمتعة ،كما
هو الحال في املنافسات التقليدية بني ناديي
برشلونة وريال مدريد».
ووص ــف تـشــافــي ،سـفـيــر بــرنــامــج إرث قطر،
تصميم اسـتــاد الثمامة بــالــرائــع ،الحتفائه
بجانب مــن الثقافة العربية الـعــريـقــة ،الفتًا
إلى إبداع املهندس املعماري القطري إبراهيم
الجيدة في تصميم هــذه األيقونة املعمارية
ُ
ال ـت ــي ت ـج ـس ــد «ال ـق ـح ـف ـي ــة» أو ق ـب ـعــة الـ ــرأس
التقليدية الـتــي يرتديها الــرجــال والصبية
في أنحاء الوطن العربي ،وترمز إلى الكرامة
واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز ب ــالـ ـنـ ـف ــس .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :ي ـع ـك ــس
التصميم الفريد الستاد الثمامة جانبًا هامًا
م ــن الـتـقــالـيــد الـعــربـيــة وه ــي الـقـحـفـيــة الـتــي

يعتز الجميع بها ،وهو استاد مذهل بالفعل،
وال شك في أنه سيحظى بإعجاب املشجعني
والــاع ـبــن وامل ــدرب ــن عـلــى ح ــد س ـ ــواء» .من
جانبه ،قال لــوران بــان ،قلب الدفاع السابق
في املنتخب الفرنسي ،إنه يسعى إلى حصد

أول لقب له في قطر ،وأن تحقيق هــذا اللقب
عـلــى أرض اس ـتــاد الـثـمــامــة سـيـكــون إنـجــازًا
استثنائيًا بالنسبة لــه ،مشيرًا إلــى إعجابه
بتصميم االس ـتــاد ،وأض ــاف« :يـمـتــاز استاد
الـثـمــامــة بتصميم فــريــد يـضــاهــي تصاميم

تشافي يتطلع لحصد لقب جديد مع السد (كريم جعفر/فرانس برس)

بـقـيــة اس ـت ــادات مــونــديــال قـطــر  ،2022وهــي
اسـتــادات مبهرة جــرى تشييدها وفــق أعلى
املـعــايـيــر ال ـعــامل ـيــة ،وتـشـعــرنــي بــالــرغـبــة في
العودة مجددًا إلى صفوف الالعبني».
وأبدى تشافي ،نجم وسط املنتخب اإلسباني
ونــادي برشلونة السابق ،سعادته بحضور
افتتاح اسـتــاد مونديالي آخــر ،بعد أن شهد
كالعب في صفوف السد افتتاح استاد خليفة
الدولي في  2017ونجح مع زمالئه في انتزاع
اللقب من الريان والفوز بلقبه األول في كأس
األم ـيــر مــع ن ــادي الــزع ـيــم .وع ـقــب تــولـيــه دفــة
تدريب نادي السد؛ شهد تشافي أيضًا افتتاح
استاد الجنوب في  2019خالل حضور الفريق
في نهائي كأس األمير في مواجهة الدحيل،
ك ـمــا ق ــاد الــزع ـيــم ل ـل ـفــوز بـلـقــب نـسـخــة 2020
من البطولة بعد تغلبه على النادي العربي،
تزامنًا مــع افتتاح اسـتــاد أحـمــد بــن علي في
دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي .وف ــي هــذا
السياق؛ أعرب تشافي عن سعادته بحضور
اف ـت ـتــاح اس ـت ــاد آخ ــر م ــن اسـ ـت ــادات مــونــديــال
 ،2022واملشاركة في نهائي نسخة أخرى من
كأس األمير التي تحظى باهتمام واســع في
قطر ،وتابع« :أعتبر املشاركة في نهائي كأس
األمير وافتتاح صرح مونديالي آخر تشريفا
لــي وملشجعي ن ــادي الـســد ،وهــو مــا يزيدني
فخرًا بعد أن حظيت بحضور افتتاح استاد
خليفة ال ــدول ــي ،واس ـت ــاد ال ـج ـنــوب ،واس ـتــاد
أحمد بن علي».
(العربي الجديد  -قنا)
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على هامش الحدث

تقرير
يجلس العديد من المدربين على دكة البدالء حاليًا حول العالم ،ينتظر
بعضهم فرصته المناسبة ،فيما يفاضل آخرون بين العروض المقدمة
كل اسم .اليوم في الجزء الثالث من سلسلة
لهم ،وتختلف بالتالي ظروف ّ
«مدربون بدون ٍ
ناد» نتحدث عن  6أسماء تنتظر دورها

مدربو الدكة
حسين غازي

قبل فترة من الزمن ،بــات املــدرب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي لـ ـ ــويـ ـ ــس ف ـي ـل ـي ـب ــي
س ـ ـ ـكـ ـ ــوالري ب ـ ـ ـ ــدون ع ـ ـمـ ــل ،ع ـقــب
رحـيـلــه عــن ن ــادي غــريـمـيــو وم ــؤخ ـرًا خسر
س ـت ـي ــف بـ ـ ـ ــروس م ـن ـص ـب ــه ف ـ ــي ن ـي ــوك ــاس ــل
يونايتد .في الوقت نفسه نــرى في املوسم
الـحــالــي الـعــديــد مــن املــدربــن يجلسون في
منازلهم ملتابعة املباريات ربما ،أو يقضون
أوقاتهم بالقرب من عائالتهم ،فيما اتجه
بعضهم السـتــديــوهــات التحليل ،فـمــن هم
أش ـهــر «م ــدرب ــي ال ــدك ــة» حــال ـيــا ،ف ــي ال ـجــزء
الثالث من هذه السلة يا ترى؟
باولو فونيسكا

واحـ ـ ــد م ــن املـ ــدربـ ــن امل ـم ـي ــزي ــن ف ــي الـ ـق ــارة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،خـ ــاض ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـجــارب
فــي الـبــرتـغــال قـبــل أن يـتــألــق صحبة نــادي
ش ــاخ ـت ــار دون ـت ـس ــك األوك ـ ــران ـ ــي ب ــن ف ـتــرة
 2016حتى  2019ليعود ويدرب نادي روما
اإليطالي بني عامي  2019حتى .2021
تـشـيــر آخ ــر ال ـت ـقــاريــر ال ـقــادمــة م ــن إنـكـلـتــرا
إل ــى أن فــونـيـسـكــا ق ــد ي ـكــون م ــدرب ــا لـنــادي
نـيــوكــاســل بــن لحظة وأخـ ــرى ،وذل ــك وفقًا
ملا ذكرته شبكة قنوات «سكاي سبورتس»
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي كـ ــان مــرش ـحــا في
الـصـيــف امل ــاض ــي ل ـتــدريــب نـ ــادي تــوتـنـهــام
ه ــوسـ ـتـ ـب ــرز اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي .وك ـ ـ ـ ــان ج ــوزي ــه
مورينيو مــدرب رومــا الحالي ،قد استبعد
نفسه من السباق لتدريب نادي نيوكاسل،
م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه س ـع ـيــد ف ــي ال ـ ـنـ ــادي اإلي ـط ــال ــي
العاصمي .وسيقود مساعد املــدرب غرايم
جــونــز فــريــق نـيــوكــاســل مــؤقـتــا ،اب ـت ـ ً
ـداء من
مباراة السبت ضد كريستال باالس.
أندريه فيالس بواش

م ـ ـ ــدرب ب ــرتـ ـغ ــال ــي مـ ـمـ ـي ــز ،ع ــرف ــه ال ـج ـم ـيــع
بقيادته أكثر من فريق كبير على املستوى
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فيليب كوكو
بعيد عن عالم التدريب
منذ عام 2020
األوروبـ ــي ،كــان مــؤخـرًا مــع ن ــادي مرسيليا
قـبــل أن يــرحــل عـنــه فــي ع ــام  ،2021وقبلها
ق ـ ــاد نـ ـ ــادي ش ـن ـغ ـه ــاي ال ـص ـي ـن ــي وزي ـن ـيــت
سان بطرسبرغ وكذلك توتنهام وتشلسي
اإلنـكـلـيــزيــن ،وقـبـلـهـمــا بــورتــو الـبــرتـغــالــي
وأكاديميكا.
حقق فــي مسيرته لقب ال ــدوري البرتغالي
وال ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي م ــوس ــم 2011-2010
وبطوالت أخرى مع بورتو ،إضافة لتتويج
في روسيا بلقب الدوري والكأس والسوبر.
يتحدث فـيــاس ب ــواش اإلنكليزية بطالقة
مـ ـن ــذ ال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة ،حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت جـ ــدتـ ــه مــن
سـتــوكـبــورت بــإنـكـلـتــرا .ف ــي س ــن الـســادســة
عشرة وجــد نفسه يعيش فــي نفس املبنى
ال ـس ـك ـنــي ال ـ ــذي كـ ــان يـقـطـنــه ال ـس ـيــر بــوبــي
روب ـس ــون ،حـيــث ك ــان ي ــدرب بــورتــو آن ــذاك.
بعد نقاش بني االثنني حول كرة القدم ،عينه
روب ـســون فــي قـســم املــراقـبــة فــي بــورتــو ،ثم
ساعده للحصول على الشهادات املناسبة
لـيـصـبــح م ــدرب ــا وت ـع ـلــم أســال ـيــب الـتـكـتـيــك
ّ
والتعرف عليها أكثر ،عمل بعدها مساعدًا
لـجــوزيــه مــوريـنـيــو فــي بــورتــو ولـحـقــه إلــى
ّ
تشلسي وإنتر بنفس املنصب وتعلم منه
الكثير.
جينارو غاوتوزو

ربما لم يقنع جينارو غاتوزو حتى اللحظة
الجميع بقدراته التدريبية على الرغم من
شخصيته القوية والغريبة الـتــي يعرفها
الجميع منذ أن كــان العبًا شرسًا ومتمردًا
في أرضية امليدان .غاتوزو حاليًا على دكة

[]3

جوردي ألبا :سنخوض الكالسيكو
بمعنويات كبيرة بعد الفوز على دينامو
أوضــح جــوردي ألبا ،ظهير أيسر برشلونة اإلسباني ،بعد الفوز الثمني على دينامو
كييف األوكــرانــي بهدف نظيف في ثالث جــوالت املجموعة الخامسة بــدوري األبطال،
أن الفريق سيدخل مواجهة «الكالسيكو بمعنويات كبيرة» أمام الغريم التقليدي ريال
مدريد األحد املقبل على ملعب (الكامب نو) .وقال ألبا ،الذي اختير رجل املباراة من
االتحاد األوروبي للعبة (يويفا) ،في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه
ملعب (الكامب نو) «كنا أمام مباراتني مصيريتني للغاية (فالنسيا في الليغا ودينامو
كييف في التشامبيونزليغ) ،والناس تتفاعل بشكل جيد مع الفريق ،وتساعدنا على
التحسن .مـبــاريــات الـبــارســا-الــريــال مختلفة تمامًا ،وليس هناك أهمية لحالتك قبل
ّ
املباراة» .وأضاف «كنا قادرين على صناعة أكثر من فرصة في الشوط األول من خالل
الكرات العرضية داخل املنطقة ،باإلضافة ألهداف محققة وجها لوجه أمام الحارس،
وأعتقد أن الشوط األول كان جيدا للغاية».

فابيو كانافارو

املـ ــدرب اإلي ـطــالــي وال ــاع ــب الـســابــق فابيو
كانافارو ،ترك قبل أسابيع نادي غوانغزو
الصيني باالتفاق مع األخير عقب قيادته
له من عام  2017حتى  2021وقبل في موسم
.2015-2014
مسيرة كــانــافــارو التدريبية بــدأت فــي عام
كمساعد في فريق األهلي اإلماراتي
،2013
ٍ
الـ ــذي اع ـت ــزل ف ــي ص ـفــوفــه ع ــام  ،2011قبل
أن ي ـت ـجــه ل ـغ ــوان ـغ ــزو ث ــم ال ـن ـصــر وب ـعــدهــا
تيانجني كــوانـجـيــان ودرب أيـضــا منتخب
الصني في عام  .2019مؤخرًا تواجد فابيو
كــانــافــارو فــي الـعــاصـمــة البريطانية لندن
مل ـشــاهــدة أرسـ ـن ــال وكــري ـس ـتــال بـ ــاالس في
ّ
ـاد جديد بعد مغادرة
ظــل سعيه إليـجــاد نـ ٍ
الصني.
خــال مقابلته األخـيــرة مع سكاي سبورت
إيطاليا أكــد أن أولويته في الوقت الحالي
هــي الـتــدريــب فــي أوروب ـ ــا ،لكنه فــي الــوقــت
عينه اعترف أنه لن يغلق أي باب يفتح له.

سيباستيان هالير
برز نجم الالعب العاجي لفريق أياكس أمستردام سيباستيان هالير بشكل
الفت في مسابقة دوري األبطال وكذلك الدوري الهولندي

ُيعتبر فريق أياكس أمستردام مفاجأة بداية منافسات دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا ،عـنــدمــا نـجــح فــي تحقيق ثــاثــة ان ـت ـصــارات في
بداية املسابقة مكنته من تصدر ترتيب مجموعته رغم وجود
بوروسيا دورتموند الذي كان املرشح األول لقيادة الترتيب.
وتميز أيــاكــس بقدراته التهديفية بما أنــه سجل  11هدفًا بعد
ثالث جوالت وهو رقم مميز يثبت مهارات العبي الفريق ،غير أن
الفضل في هذا العدد الهام من األهداف يعود إلى نجمه العاجي
سيباستيان هالير ،صاحب ستة أهــداف بعد بداية البطولة أي
أكثر من نصف أهداف فريقه ،منها «سوبر هاتريك» في اللقاء
األول ضد سبورتنيغ لشبونة البرتغالي .وأعاد الالعب العاجي
إلى األذهان تألق عديد الالعبني في السنوات املاضية مع النادي
الهولندي الذي كان وراء بروز أكثر من اسم بداية بماركو فان
باسنت أو باتريك كلوفيرت أو زالتــان إبراهيموفيتش ولويس
سواريز وغيرهم من األسماء التي ّ
مرت بفريق أياكس قبل أن
تتميز في مختلف املالعب األوروبية الحقًا.
وانـضـ ّـم هالير إلــى كوكبة مــن النجوم القليلة التي نجحت في
تسجيل أربعة أهداف في لقاء واحد في دوري أبطال أوروبا فقد
تميز في الجولة األولى وصنع الحدث بامتياز ووضع فريقه على

إيمري بعد الفوز :قدمنا مباراة جادة ولكننا عانينا
أكد أوناي إيمري ،املدير الفني لفياريال اإلسباني ،عقب االنتصار الكبير الذي تحقق
في عقر دار يونغ بويز السويسري ( )4-1في ثالث جوالت املجموعة السادسة بدوري
أبطال أوروبــا ،أن فريقه قدم مباراة جادة للغاية ،رغم املعاناة التي واجهها في بعض
فترات اللقاء .وأشار إيمري في تصريحاته عقب اللقاء «كنا ندرك أن التقدم بهدفني
ليس كافيًا ،ألن هدف املنافس يعيده للمباراة من جديد .وهذا ما حدث بعد تسجيل
الهدف األول ،عقب مجموعة من الـفــرص ،ولكننا في النهاية انتفضنا بشكل جيد،
وفزنا باملباراة» .وأضاف «املنافس يلعب بكثافة كبيرة ،بينما نمتلك موهبة أكبر ،ولكن
بدون كثافة كبيرة ،والعبوه أجبرونا على إخــراج أقصى ما لدينا من مجهود .هناك
بعض األندية التي ال تتيح لك فرصة رد الفعل» .واختتم املدرب املخضرم تصريحاته
«نعم لــم نسيطر على امل ـبــاراة بالشكل الــذي نــريــده ،ولكننا عرفنا كيف نسجل من
الفرص التي أتيحت لنا».

املــدربــن الذين ينتظرون العرض املناسب
ل ـخ ــوض ال ـت ـج ــرب ــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي كـ ــان حتى
نهاية املوسم املاضي مدربًا لنادي نابولي
قـبــل وص ــول لــوتـشــانــو سباليتي ،وأش ــرف
قبلها على ناديه السابق ميالن ،ويواظب
حاليًا على متابعة املـبــاريــات مــع صديقه
بــاولــو مالديني مــن أرض امللعب فــي سان
سيرو.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن كـ ـث ــرة اإلش ـ ــاع ـ ــات ال ـتــي
ّ
تخص نادي نيوكاسل ارتبط اسم جينارو
غاتوزو بالفريق اإلنكليزي ،قد يكون القرار
خاطئًا ،خاصة بظروف النادي الحالية ،مع
اإلدارة الجديدة إثر صفقة بيعه لصندوق
االسـتـثـمــارات الـسـعــودي ،واحـتــال الفريق
مــرك ـزًا مـتــأخـرًا فــي الـتــرتـيــب ،وه ــو ال ــذي ال
يـمـتـلــك خ ـب ــرة ال ـت ــدري ــب ه ـن ــاك ف ــي بـطــولــة
تـشـهــد أس ـل ــوب لـعــب مـخـتـلــف ع ــن الـ ــدوري
اإليطالي.

وجه رياضي

زهير ورد

بول سكولز :رونالدو أنقذ اليونايتد
«مقلق»
مرة أخرى ومستوى الفريق ُ
أك ــد ب ــول س ـكــولــز ،أس ـط ــورة مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،أن الـنـجــم الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونــالــدو كــان البطل من جديد في انتصار الفريق الصعب على ضيفه
أتاالنتا اإليطالي ( ،)2-3بعد أن كان الفريق متأخرا بهدفني نظيفني ،ولكنه أشار في
الوقت ذاته إلى أن الشوط األول لـ«الشياطني الحمر» يدعو للقلق كثيرا .وقال سكولز في
تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» ،عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب «أولد ترافورد»،
«ال أريد إفساد االحتفال بالفوز ،ألنها كانت ليلة كبيرة لكريستيانو كبطل من جديد،
بالفوز باللقاء ،ولكن الشوط األول يدعو للقلق كثيرا» .وكان الفريق اإلنكليزي متأخرًا
بهدفني حتى الدقيقة  ،53قبل أن ينتفض ويسجل ثالثة أهداف ،كان نصيب رونالدو
منها هدف االنتصار في الدقيقة  ،81بينما سجل كل من ماركوس راشفورد وهاري
ماغواير الهدفني األول والثاني على الترتيب .واختتم سكولز تصريحاته «لم ُ
يبد لي أن
هناك فريقا ،الروح الجماعية كانت غائبة .هل سيلعبون بهذا املستوى أمام ليفربول؟».

طريق التأهل سريعًا .وراهن أياكس على املهاجم العاجي ،بما
ّ
أنه ُيعتبر أغلى صفقة في تاريخ الفريق الهولندي بعد أن دفع
أكثر من  30مليون يــورو إلــى فريق وستهام اإلنكليزي حتى
يحصل على توقيع ّ
هدافه الجديد.
ولم تكن بداية الالعب العاجي موفقة مع فريقه الجديد فبسبب
خطأ إداري لم يقع تسجيله ضمن القائمة التي خاضت املوسم
املاضي منافسات األوروبــا ليغ ووجد نفسه خارج الحسابات،
ُليحرم الفريق من خدماته بعد أن وصل إلى الدور ربع النهائي،
وبــالـنـظــر إل ــى أرق ــام هــالـيــر فــي بــدايــة املــوســم فــإن وج ــوده كــان
ّ
سيغير املـعـطـيــات .واسـتـفــاد هــالـيــر مــن تجربته الـســابـقــة مع
أوتــري ـخــت الـهــولـنــدي لينجح مــع فــريـقــه الـجــديــد فـفــي ســن 27
عامًا ،خاض الالعب العاجي عديد التجارب وتنقل بني الدوري
الفرنسي عندما لعب لفريق أوكسير والهولندي مع أوتريخت
واألملاني مع إنتراخت فرانكفورت واإلنكليزي مع وستهام قبل
أن يحط الرحال مجددًا في هولندا مع أياكس.
وانتظر هالير التمتع بفرصة تمثيل منتخب فرنسا األول بما
أن والده فرنسي وقد تكون في فرنسا كما شارك مع منتخبات
ّ
الشبان ولكنه لم ينجح في تحقيق حلمه وبالتالي اختار منذ
فترة قصيرة تمثيل ساحل العاج ،وطبعًا فقد شارك أساسيًا
وساعده في تحقيق بداية جيدة في تصفيات كأس العالم.

ُيــذكــر أن كــانــافــارو كــان آخــر العــب إيطالي
يفوز بالكرة الذهبية ،ولعب املدافع السابق
أندية
 421مباراة في الــدوري اإليطالي مع ّ
نابولي وبــارمــا وإنـتــر ويــوفـنـتــوس ،ومثل
ريال مدريد في إسبانيا عقب تتويجه بلقب
مــونــديــال  ،2006لـكــن ال ـس ــؤال ال ــذي يطرح
نفسه هـنــا ،مــا ال ــذي كــان يفعله فــي لندن؟
هل يناظر وظيفة مرتقبة في أرسنال؟ الذي

ربما لن يصبر على اإلسباني ميكيل أرتيتا
بحال تعثره فــي الفترة املقبلة ،لكن أيضًا
هـنــاك بـعــض ال ـت ـســاؤالت املـهـمــة ،هــل يقدر
كــانــافــارو على مـجــاراة نسق البريميرليغ
ً
وال ـن ـج ــاح؟ أرت ـي ـت ـيــا م ـث ــا خ ـب ــره لـسـنــوات
صـحـبــة ب ـيــب غـ ــوارديـ ــوال كـمـســاعــد م ــدرب
في مانشستر سيتي ولعب هناك سنوات
ويعرف األجواء جيدًا ورغم ذلك نراه يعاني.

نيكس يفوز على سلتيكس
ودنفر يثأر من فينيكس
قاد يوليوس راندل والوافد الجديد الفرنسي
إي ـفــان فــورنـيـيــه فــريـقـهـمــا ن ـيــويــورك نيكس
للفوز على بوسطن سلتيكس  134-138بعد
شــوطــن إضــاف ـيــن ،فيما ث ــأر دنـفــر ناغتس
م ــن فـيـنـيـكــس ص ـنــز بـ ـف ــوزه ع ـل ـيــه ،98-110
ف ــي مـنــافـســات دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
لـلـمـحـتــرفــن.عـلــى مـلـعــب مــادي ـســون سكوير
غ ـ ـ ـ ــاردن ،س ـج ــل رانـ ـ ـ ــدل  35ن ـق ـط ــة وأض ـ ــاف
فــورنـيـيــه فــي سـلــة فــريـقــه الـســابــق وف ــي ّأول
م ـب ــاراة لــه فــي عـقــر دار فــريـقــه ال ـجــديــد بعد
انـتـقــالــه إل ـيــه ف ــي آب /أغ ـس ـطــس 32 ،نقطة،
منها ثالثية حاسمة في الدقيقة األخيرة من
الشوط الثاني اإلضافي ،إلى جانب  6مرتدات
و 4سرقات ،في فوز دراماتيكي لنيكس.
وك ــان بــوسـطــن فــرض الـتـمــديــد بـعــدمــا نجح
م ــارك ــوس سـ ـم ــارت ،ص ــاح ــب  15ن ـق ـطــة فــي
املباراة ،في رمية بعيدة قبل صافرة النهاية
ليعادل النتيجة  .116-116وتألق في صفوف
الخاسر جايلن براون مع  46نقطة ،وأضاف
 9مــرتــدات و 6تـمــريــرات حاسمة ،فيما ظهر
زمـيـلــه جــايـســون تــاتــوم ب ـصــورة متواضعة
برغم تسجيله  20نقطة.
في املقابل ،توزعت نقاط نيكس بني العبيه
ال ـخ ـم ـس ــة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ،بـ ـم ــن ف ـي ـه ــم الع ــب
سلتيكس السابق كيمبا ووك ــر صــاحــب 10
نقاط و 8مرتدات و 3تمريرات حاسمة ،لكنه
ارت ـك ــب خ ـطــأيــن دفــاع ـيــن سـمـحــا لـسـمــارت

يوليوس راندل قدم مباراة مميزة وساهم في
فوز نيكس (سارة ستير)Getty/

بتعديل النتيجة .فــي فينيكس ،قــاد أفضل
الع ــب فــي الـ ــدوري املــوســم املــاضــي الصربي
نيكوال يوكيتش فريقه دنفر ناغتس للفوز
على فينيكس صنز  ،98-110بتسجيله 27
ّ
نقطة والـتـقــاطــه  13مــرتــدة ،وأض ــاف كــل من
ويل بارتون  20نقطة ومايكل بورتر جونيور
 15والوافد الجديد من بروكلني ،جيف غرين
 .13وث ــأر دنـفــر مــن خـســارتــه أم ــام صـنــز في
الدور نصف النهائي في املوسم املاضي من
سلسلة مباريات املنطقة الغربية في األدوار
اإلقصائية بنتيجة -4صفر.
وفي مباراة أخرى ،سجل الكاميروني جويل
إمبيد  22نقطة وقاد فريقه فيالدلفيا سفنتي
س ـي ـك ـســرز ال ـ ــذي ب ــدا واض ـح ــا أن ــه ال يـبــالــي
بــال ـجــدل ال ــدائ ــر ح ــول الع ـبــه األس ـت ــرال ــي بن
سيمونز ،للفوز على نيو أورليانز بيليكانز
.97-117
وخ ــاض سفنتي سـيـكـســرز م ـبــاراتــه األول ــى
هـ ــذا امل ــوس ــم ع ـلــى وقـ ــع إيـ ـق ــاف «ال ـع ـم ــاق»
سيمونز ( 2.11م) بعد تصرف غير رياضي
أثناء تمارين الفريق ،من دون أن يؤثر ذلك
ع ـلــى م ـع ـنــويــات الــاع ـبــن ف ــي غ ــرف تـبــديــل
املالبس ،حيث انطلق بطل املنطقة الشرقية
املوسم املاضي في مسار الفوز .وكان إمبيد
الــذي انتقد بشدة تصرف زميله األسترالي،
أحــد ستة العبني سجلوا أكثر من  10نقاط،
إلــى جانب كل من توبياس هاريس وتيريز
م ــاك ـس ــي ( 20ن ـق ـطــة ل ـك ــل م ـن ـه ـم ــا) ،ال ـتــركــي
ف ــورك ــان قــرق ـمــاز ( ،)22جـ ــورج ن ـيــانــغ ()11
وسيث كوري (.)10
وبــرز في صفوف بيليكانز ،براندون إنغرام
كــأفـضــل مسجل مــع  25نـقـطــة ،فيما أضــاف
الـكـنــدي ميكيل ألـكـسـنــدر-ووكــر  .23وافتقد
ال ـفــريــق ال ـخــاســر لـنـجـمــه زي ــون ولـيــامـســون
ال ــذي يـتـعــافــى مــن جــراحــة خـضــع لـهــا عقب
إصــابــة فــي قــدمــه .فــي امل ـقــابــل ،سـجــل ك ــارل-
أن ـتــونــي ت ــون ــز م ــن الــدوم ـي ـن ـي ـكــان  30نقطة
لفريقه مينيسوتا تـمـبــروولـفــز الـفــائــز على
ه ـيــوســن روك ـت ــس  ،106-124فـيـمــا أض ــاف
أن ـتــونــي إدواردز  .29واس ـت ـهــل يــوتــا ج ــاز،
أفضل فريق في ال ــدوري الـعــادي في املوسم
املاضي ،حملته بفوز سهل على أوكالهوما
سـيـتــي ث ــان ــدر  .86-107وفـ ــرض ج ــاز نفسه
بفضل لعبه الجماعي مع خمسة العبني في
صفوفه مع أكثر من  14نقطة ،بينهم األكثر
نجاعة الكرواتي بويان بوغدانوفيتش مع
 22نقطة ،فيما سجل جوردان كالركسون .18
(فرانس برس)

فيليب كوكو

العــب برشلونة ومنتخب هولندا السابق،
فيليب كوكو ،غائب عن عالم التدريب منذ
ع ــام  ،2020تـحــديـدًا ي ــوم ت ــرك ن ــادي ديــربــي
ك ــاونـ ـت ــي ،وه ـ ــو ال ي ـس ـت ـب ـعــد ب ـح ـســب آخ ــر
التقارير العودة للتدريب في هولندا.
في نوفمبر العام املاضي ترك صاحب الـ50
العمل في «برايد بــارك» لصالح اإلنكليزي

واي ــن رونـ ــي ،قـبــل أن يصبح األخ ـيــر مــديـرًا
ـام قليلة
فنيًا في يناير .وقــال كوكو
قبل أيـ ً ٍ
ً
تماما على
منفتحا
لـ « :Ziggo Sportسأكون
التدريب في الدوري الهولندي ،أهم شعور،
عـنــدمــا أنـظــر إل ــى نـفـســي ،هــو أنـنــي أحصل
عـلــى ال ــداف ــع وال ـن ـهــم م ــرة أخ ــرى لــانـطــاق
مـ ـج ــددًا ف ــي ع ــال ــم الـ ـت ــدري ــب ب ـن ـس ـبــة مــائــة
باملائة .في هذه املهنة ال يمكنك التفكير».

فونيسكا مرشح
لتدريب نيوكاسل
اإلنكليزي (غابريلي
مالتينتي)Getty/

ماركينيوس :تم تفسير كلمات نيمار
حول االعتزال بعد المونديال بشكل خاطئ
قال قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس إن مواطنه وزميله في باريس سان جيرمان،
نيمار دا سيلفا «أسيء فهمه بشدة» حني ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية أن يكون
مونديال  2022الذي سيقام في قطر هو األخير له مع منتخب بالده.
وفي تصريحات ملحطة «تي إن تي سبورتس» البرازيلية ،قال املدافع إن نيمار «أسيء
فهمه ،قال للتو إنه ال يعرف كيف سيكون بعد كأس العالم ( )2022مع املنتخب الوطني،
عال».
وما إذا كان سيصمد ألربع سنوات أخرى على مستوى ٍ
وشدد ماركينيوس على أنه من أجل تمثيل املنتخب البرازيلي «يجب أن يكون الالعب
عال للغاية» ،موضحًا أن هذا هو ما يقلق نيمار.
بحالة جيدة جدًا وعلى مستوى ٍ
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هوامش

ّ
شكلت قصص زواج ملوك وملكات إنكلترا مصدر فضول وبحث المؤرخين والجمهور على حد سواء .بعضهم تزوج
لطالما
ّ
فضلوا عدم الزواج قط
من نساء لم يرض القصر عنها ،وآخرون

زواج الملك جورج الخامس ()Getty

الزواج الملكي

باختصار

حكايات من قصر بكنغهام
كاتيا يوسف

م ــن عــادت ـهــا أن تـشـغــل ال ـعــاقــات
ال ـغــرام ـيــة وال ــزي ـج ــات ب ــن امل ـلــوك
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاسّ .
ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ق ـصــص
العائلة املالكة البريطانية ،من بني األكثر
إث ــارة ،خــاصــة فــي عصرنا الـحــديــث؛ حياة
أميرة ويلز ديانا ومصرعها ،وما تالها من
نظريات مؤامرة ،قد تداول أحداثها العالم.
تبقى أس ــرار مـلــوك الـعــالــم الـتــي أفلتت من
ً
جنبات قـصــورهــم وقــاعـهــم ج ــزءًا ضئيال،
ّ
لـكــنـهــا ق ــد ت ـكــون األك ـث ــر رومــان ـس ـيــة .على
ّ
س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ق ــص ــة الـ ـ ـغ ـ ــرام بـ ــن امل ـل ـكــة
فـيـكـتــوريــا واألمـ ـي ــر ألـ ـب ــرت ،الـ ــذي عــرضــت
عليه ال ــزواج فــي  15أكتوبر/تشرين األول
 ،1839وأقيم حفل زفافهما في  10فبراير/
شـبــاط  1840فــي قـصــر ســانــت جيمس في
ّ
ل ـنــدن .ول ـغــايــة يــومـنــا ه ــذا ،يــذكــرنــا مبنى
«متحف ألبرت وفيكتوريا» في لندن بهما.
وال ت ـ ـ ـ ــزال عـ ــاقـ ــة ال ـ ـحـ ــب الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـت ــي
عــاشـهــا امل ـلــك إدوارد ال ـثــامــن حـتــى تـنــازل
ع ــن ال ـع ــرش لـ ـل ــزواج م ــن حـبـيـبـتــه وال ـيــس
س ـي ـم ـب ـســون ،م ـث ــار إعـ ـج ــاب واس ـت ـه ـجــان.
وكانت سيمبسون أميركية مطلقة ّ
مرتني،
من رجلني كانا ال يــزاالن على قيد الحياة،
ً
وهو ما لم يكن مقبوال في الكنيسة آنذاك.

ول ــو قــارنــا بــن قـصــة املـلــك إدوارد الثامن
واألمـيــر ه ــاري ،نــرى أوجــه تشابه إلــى حد
ما .إذ ّ
تزوج هاري من ميغان ماركل ،وهي
أيضًا أميركية ومطلقة .وبعد فترة وجيزة
ّ
من زواجهما ،اختارا في عام  2020التخلي
عن مهامهما امللكية ومغادرة بريطانيا.
تـ ّ
ـرب ــع ع ـلــى ال ـع ــرش ال ـبــري ـطــانــي  61ملكًا
وم ـل ـكــة خ ــال م ــا يــزيــد ع ــن أل ــف عـ ــام ،لكن
أربعة منهم فقط لم ّ
يتزوجوا على اإلطالق.
وه ــو مــا أث ــار فـضــول ال ـنــاس الــذيــن راح ــوا
ّ
يحللون أسباب ذلك.
ّ
ّ
بارلوّ ،أن امللك ويليام
يرجح املؤرخ ،فرانك ً
الثاني ،لم يتزوج مطلقا ،ألنــه كــان مثليًا.
وذلــك بحسب ما أورد موقع «مــاي لندن»،
وهـ ــو اع ـت ـق ــاد ال ي ـق ـب ـلــه املـ ــؤرخـ ـ ًـون ال ـي ــوم
بشكل عام وحسب ،بل يقبله أيضا بعض
مـعــاصــريــه فــي ال ـقــرن ال ـح ــادي ع ـشــر .ومــن
املفترض أن ّ
يفسر هذا االحتمال سبب عدم
زواج ـ ــه .وق ــد قـتــل وي ـل ـيــام ال ـثــانــي فــي نيو
فــورســت بسهم طــائــش أث ـنــاء الـصـي ّــدُ ،وال
تزال حقيقة قتله غامضةُ ،
ويعتقد إنه قتل
عمدًاً ،
بناء على تعليمات شقيقه األصغر،
هنري ،للوصول إلى العرش.
ّأم ـ ــا امل ـل ــك إدوارد ال ـخ ــام ــس ،االب ـ ــن األك ـبــر
إلدوارد الــرابــع ،فال يحتاج عــدم زواجــه إلى
اف ـت ــراض ــات ،كــونــه تــولــى ال ـع ــرش وه ــو في

الـثــالـثــة ع ـشــرة مــن ال ـع ـمــر ،واس ـت ـمـ ّـر حكمه
ملـ ــدة ش ـهــريــن ف ـق ــط ،وهـ ــي ال ـف ـت ــرة األق ـصــر
ع ـم ـرًا ف ــي ت ــاري ــخ م ـلــوك إن ـك ـل ـتــرا .وبـحـســب
رواي ــة مسرحية ويليام شكسبير ،بعنوان
ّ
«ري ـت ـشــارد ال ـثــالــث» ،إن قـتـلــه هــو وشقيقه
ريتشارد في برج لندن ،جاء بناء على أوامر
مــن عـمــه ري ـت ـشــارد دوق غـلــوسـتــر ،بـعــد أن
أعـلــن أن األم ــراء املــوجــوديــن فــي الـبــرج غير
شــرع ـيــن ،وس ـ ّـم ــى نـفـسـّـه ال ــوري ــث الـشــرعــي
للتاج .وعلى الرغم من أنه لم يتم إثبات هذه
التهمة على ريتشارد ،فقد كان االشتباه به
كونه الجاني صدمة فــي الـبــاد عــام ،1483
وال ت ــزال حـتــى يــومـنــا ه ــذا تـثـيــر انـقـبــاضــا
وح ــزن ــا ف ــي نـ ـف ــوس ك ــل م ــن ي ـت ـع ـ ّـرف عـلــى
النهاية املأساوية ألمراء برج لندن الصغار.
وبعد مــرور مــا يـقــارب قــرن مــن الــزمــن على
وفــاة إدوارد الخامس ،وتوالي العديد من
امللوك وامللكات ،استلم العرش البريطاني
صـبــي آخـ ــر ،وه ــو امل ـلــك إدوارد ال ـس ــادس،
ال ــذي كــان يبلغ تسع أو عشر سـنــوات من
العمر فقط عندما رحل والــده ،امللك هنري
الثامن .وكان هو االبن الوحيد ،املولود من
زوجته جني سيمور.
ّ
وم ــع أن إدوارد ال ـس ــادس ك ــان أول حــاكــم
ّ
بروتستانتي لـلـبــاد ،لــم يـتـســن لــه إنـجــاز
الكثير ،كونه رحل قبل بلوغه سن الرشد،

ال تزال عالقة الحب
الكبيرة التي عاشها
امللك إدوارد الثامن
حتى تنازل عن العرش
للزواج من حبيبته
واليس سيمبسون،
مثار إعجاب
واستهجان
■■■
ّ
يرجح املؤرخ ،فرانك
ّ
بارلو ،أن امللك ويليام
الثاني ،لم يتزوج مطلقًا،
ّ
ألنه كان مثليًا ،وهو
اعتقاد يوافق عليه
معظم املؤرخني
■■■
ال يزال قرار امللكة
إليزابيث األولى ،بعدم
الزواجّ ،
يحير املؤرخني.
وقد يكون إعدام
والدتها بقرار من
والدها هو السبب

وهو في الخامسة عشرة من عمره ّ ،بسبب
م ــرض حـ ّـيــر األط ـب ــاء ،لـكــن ُيـعـتـقــد أن ــه كــان
يعاني من السل.
وبـ ـع ــد وف ـ ــاة ّإدوارد ،ن ـش ــب ص ـ ــراع عـلــى
الـخــافــة ،مــع أنــه كــان قــد أعلن فــي وصيته
أنـ ـ ـ ــه ال ي ـ ــري ـ ــد أن تـ ـخـ ـلـ ـف ــه أخ ـ ـ ــوات ـ ـ ــه غ ـيــر
الشقيقات ،ماري وإليزابيث األولى ،بل ابنة
ً
ونظرا إلى أن ماري
عمه ليدي جني جراي.
كــانــت كاثوليكية ،فقد تــم اختيار السيدة
جني جراي لتكون التالية في ترتيب والية
ال ـعــرش .ولـكــن بـعــد إعــانـهــا مـلـكــة ،دخلت
ماري لندن مع مؤيديها وتم نقل جني إلى
البرج .دامت فترة حكمها تسعة أيام فقط،
ثم ُأعدمت عام  ،1554عن عمر ً 17
ّ
عاما.
وأخيرا ،ال يزال قرار امللكة إليزابيث األولى،
ب ـعــدم الـ ـ ــزواج ،يـحـ ّـيــر امل ــؤرخ ــن ،ويـفـتــرض
ّ
ّ
معرفتها بأن والدها امللك هنري
بعضهم أن ّ
الـثــامــن قــد نــفــذ حـكــم اإلع ــدام بــوالــدتـهــا ،قد
ّ
ّ
وتميزت
بتمسكها بخيارها.
يكون السبب
فترة حكمها باالعتدال واإلنـصــاف والسلم
ال ـن ـس ـب ــي فـ ــي ج ـم ـيــع أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد ،عـلــى
الـنـقـيــض م ــن وال ــده ــا الـ ــذي أس ــس كنيسة
إن ـك ـل ـتــرا ف ـقــط ب ـهــدف الـ ـ ــزواج م ــن الجميلة
آن بــولــن ،وشقيقتها املـلـكــة م ــاري األول ــى
الكاثوليكية املتدينة ،التي سعت إلى تحويل
إنكلترا إلــى الكاثوليكية ،واعتمدت أقصى
درج ــات الـصــرامــة وأحــرقــت البروتستانت،
ح ـتــى أغ ــرق ــت ال ـب ــاد ف ــي ح ـم ــام دم .ول ـهــذا
ُ
السبب تعرف باسم ماري الدموية.
وبحسب موقع املتاحف امللكية غرينيتش،
ّ
إن إليزابيث ّاألول ــى أعلنت فــي وقــت مبكر
مــن حكمها أن ـهــا لــن ت ـتــزوج ألنـهــا «كــانــت
م ــرت ـب ـط ــة ب ـ ـ ــزوج وه ـ ــو م ـم ـل ـكـ ّـة إن ـك ـل ـت ــرا».
ّ
ووجدت أن كل الرجال الذين رشحوهم لها
لم يكونوا مناسبني لسبب أو آلخر.

وأخيرًا
ليلى األطرش في أفغانستان
معن البياري

طافت الروائية واملسرحية واإلعالمية األردنـيــة ،ليلى
األطـ ـ ــرش ،ال ــراح ـل ــة ق ـبــل أيـ ــام (م ــوال ـي ــد ب ـيــت ســاحــور،
 ،)1948فــي روايــاتـهــا التسع ،منذ « ..وتـشــرق غربا»
ـاد عــديــدة ،فــي الـشــرق وال ـغــرب ،وكــان
( ،)1988فــي ب ـ ٍ
من شخصياتها ،إلى فلسطينيني وأردنيني ،عراقيون
ٌ
حضور
وسودانيون ولبنانيون و . ...ودائما ،لفلسطني
باهظ ،بشعبها في أرضه وشتاته ،في ًمجمل ما كتبت،
ُ
سيما فــي مــا ُيمكن حسبانها ربــاعـيــة ،اختتمت في
«ترانيم الـغــوايــة» ( ،)2014الــروايــة التي كانت القدس،
مكانا وتاريخا وروحا ،فضاء السرد والحكي فيها .أما
آخر روايات صديقتنا «ال تشبه ذاتها» (دار الشروق،
ّ
ـور فيها لفلسطني
عــمــان ،)2018 ،فــإل َــى بعض حـضـ ٍ
ونـكـبـتـهــا ،ف ــإن عــامل ـهــا امل ــرك ــزي ،ال ـطــاغــي ف ــي مـســار
ال ـســرد وانـعـطــافــاتــه ومـحـكـ ّـيــاتــه ال ـص ـغــرى وال ـك ـبــرى،
هو أفغانستان .وهــذا الفـ ٌـت ّفي سـيــرورة تجربة ليلى
األط ــرش الــروائـيــة ،وربـمــا يــدل على رغـبـ ٍة لــدى الكاتبة
في اختبار كفاءتها وجدارتها في تصوير مقاطع من
حال هذا البلدّ ،
سيما وأن الشخصية املركزية في النص
امرأة أفغانية ،هي التي تحكي وتروي ،في غرفتها في
مركز للعالج من السرطان في ّ
عمان التي وصلت إليها
ٍ

مــن لندن التي كانت قــد هــاجــرت إليها مــن كــابــول مع
ّ
استجدت هناك.
أسرتها الثرية ،هربا من األوضاع التي
نجحت ليلى األطــرش ،إلى ّ
ْ
حد كبير ،وإن ليس تماما،
في هذه اإلزاحة التي أخذت إليها قارئها ،بعد أن أجرت
بحثا تاريخيا وسياسيا بشأن أفغانستان ،البلد الذي
ُ
يحضر بعيني الــراويــة ومـنـظــورهــا ،وهــي حبيبة ماء
العينني أرسالن الغلزاني ،الطبيبة في لندن ،سليلة عائل ٍة
بشتونية مترفة ٌ بالغة الـثــراء ،والـ ُـدهــا سفير سابق في
ّ
عهد امللك .عائلة ّ
محبة للفن واملوسيقى وتعلم اللغات
ّ
ّ
األجنبية ،والبلد كانت تتوفر على ما ييسر هذا ،قبل أن
يطرأ عليها كارهو الفن الذين يغلقون معهد املوسيقى
فــي كــابــول ،ويـهــدمــون تماثيل ب ــوذا .كـ ُـبــرت حبيبة في
لـنــدن ،ونضج ُ
وعيها هـنــاك ،وتــدافـعــت فيها الذكريات
ـوال كانت
عن أفغانستان ،وسمعت من أبويها عن أحـ ٍ
في البلد الذي صار كثيرون من شبابها يرتحلون إلى
الجبال للقتال مع «طــالـبــان» ،الحركة التي تظهر قبيل
ومساره ،وجريانه على لسان
تدافع السرد في الرواية
ِ
ـرارات ومغامرات ،عن أفــراح وأحــزان ،عن
حبيبة ،عن مـ ٍ
مــرض لئيم ،عــن طالقها مــن الفلسطيني الــذي ّ
أحبته
عابئ بقضية
في لندن ،وكان مخادعا ومقامرا ،وغير
ٍ
شعبه ،عندما ال يمتنع عن الشراكة في مشاريع تجارية
مــع إســرائـيـلـيــن .ح ـضــرت أفـغــانـسـتــان فــي «ال تشبه

ماض
ذاتها» (نالت جائزة كتارا في  )2019مشاهد من
ٍ
يــذهــب إلـيــه حـنـ ٌ
ـن مـقـيـ ٌـم فــي الـعــائـلــة ،سيما األب الــذي
يأتي في سرد ابنته شخصا رائقاّ ،
وذواقــة ،وصاحب
مــزاج ،مغرما بعمر الخيام ،وساخطا من الــذي يفعله
النافذون في بلده .وحضرت أفغانستان ،سيما كابول
وم ــزار شــريــف ،مجتمعا ّ
متدينا ،متسامحا ،عطوفا،
ّ
شغوفا بمولويات املتصوفة .وإلــى هــذا ،ثمة يهود هذا
ّ
يتحدث عــن أصل
البلد ،فحاخام الكنيس فــي كــابــول
عبراني للبشتون األفـغــان ،وع ــزرا ابــن ســارة ،صديقة
أم حبيبة ،يهاجر إلــى فلسطني .ال تأتي ليلى األطــرش
على هذه املحكيات بلغة املتسأنس بالتاريخ واالجتماع

وقائع أفغانية راهنة عابرة
مضادة لمزاج آخر في زمن
ّ
انسحب ومضى ،ووقائع
فلسطينية عابرة

إثنيات وعقائد وخــرافــات،
ـاالت إلــى
ٍ
الــذي يهجس بــإحـ ٍ
وإنما إيحاء بإحاطة الراوية املتكلمة بتفاصيل كل ما
ّ
يخص أسرتها وذاكرتها .وكان في الوسع أن تكون هذه
ّ
املواضع من الرواية أكثر إقناعا ،لو اتسقت مع اعتناء
أكثر بتفاصيل أوفى للمكان ،من قبيل األطعمة واألزياء
وغيرهما .أما أن ّ
جد األب ،بالغ الثراء ،لم ّ
يتورع عن تجريب
مبيدات حشرات ٌفي فقراء لصالح شركة أجنبية مقابل
منبت
املال ،فثمة مرسلة تنبئ عن توازي االنتهازية في ٍ
في العائلة مع االنتهازية البادية في الفلسطيني الذي
تزوجته حبيبة عن رضى وإعجاب به ،وأثمر الزواج عن
ابن ٍة ،نلقاها في الرواية تستمع إلى ما نقرأ ،ما تحكيه
ّ
مضادة
والدتها لها ولنا .وقائع أفغانية راهنة عابرة
ملزاج آخر في زمن انسحب ومضى ،ووقائع فلسطينية
ّ
ـرض قــاس،
عــابــرة ،وتــداعــي تــذكــر ّوتــأمــل فــي ٌلحظة م ـ ٍ
اجتمعوا في سرد ضفرته محكيات تنامت وتناسلت
ٌّ
كثير من أسباب
من بعضها ،فانبنى نص يتوفر على ّ ٍ
الغبطة بــه .فــي استعادته وإطــالــة مـتـجــددة عليه هنا
ٌ
ّ
تحية إلــى روح كاتبته ،املبدعة حقا ،والتي شقت في
روايـتـهــا ه ــذه ،األخـيــرة لـهــاَ ،
مسربا فــي رحلتها التي
خاضت في غير مجرى للتجريب واملغامرة اإلبداعية،
وكانت املغامرة ،في غير عمل
في أفغانستان مثالً .. ،
ونص وكتابة ،أنيقة وممتعة غالبا.
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