مصر :ورش تمثيل وهمية

تحترق أحالم الفنانين المبتدئين المطاردين ألضواء الفن السابع ،داخل
ورش تدريب وهمية على التمثيل تستنزفهم ماليًا وأخالقيًا]13[ .
السبت  23أكتوبر /تشرين األول  2021م  17ربيع األول  1443هـ □ العدد  2609السنة الثامنة

تسبب المد العمراني،
إضافة إلى انتشار زراعة
القات ،بانحسار األراضي
الزراعية وتدهور األمن
الغذائي اليمني.
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االحتجاجات على نتائج االنتخابات مستمرة في بغداد (أحمد الربيعي/فرانس برس)

الحدث

كورونا :بكين تبدأ بتقديم جرعات لقاح معززة قبل األولمبياد
بدأت العاصمة الصينية بكني في تقديم جرعات
لقاح معززة ضد كوفيد  ،19-قبل أربعة أشهر
م ــن اسـتـضــافــة املــدي ـنــة وامل ـنــاطــق املـحـيـطــة بها
دورة األلعاب األوملبية الشتوية .وذكرت وسائل
إع ــام حـكــومـيــة ،أم ــس الـجـمـعــة ،أن أي شخص
يبلغ من العمر  18عامًا أو أكبر تلقى جرعتني
من اللقاحات الصينية وينتمي إلــى الجماعات
امل ـع ــرض ــة ل ـل ـخ ـطــر ،ب ـمــن فـيـهــم امل ـش ــارك ــون أو
املنظمون أو العاملون في مرافق األلعاب ،سيكون
ً
مؤهال للحصول على الجرعة اإلضافية .ومن
املقرر أن تبدأ األلعاب في  4فبراير /شباط مع

السماح فقط للمقيمني في الصني بالتواجد في
املدرجات .ورغم نجاح الصني إلى حد كبير في
منع انتقال الـعــدوى محليًا مــن خــال إج ــراءات
صارمة بشأن ارتداء الكمامات والحجر الصحي
وتتبع املخالطني ،مع ذلك ،استمرت الحاالت في
الـظـهــور حـيــث تــم اإلب ــاغ عــن  28حــالــة جــديــدة
أم ــس ،بـمــا فــي ذل ــك حــالــة فــي ضــاحـيــة فنغتاي
ببكني.
مــن جهة ثانية ،دعــت منظمة العفو الدولية إلى
إجراء تحقيق برملاني مستقل في وفيات كوفيد
 19-في دور رعاية املسنني اإليطالية ،وتقارير

عن أعمال انتقامية ضد عاملني في دور رعاية
املسنني الذين تحدثوا عن الـظــروف غير اآلمنة
ه ـن ــاك .واس ـت ـنــدت مـنـظـمــة الـعـفــو ف ــي نتائجها
ً
إلــى مـقــابــات مــع  34عــامــا فــي مـجــال الرعاية
ً
الـصـحـيــة ،فـضــا عــن ق ــادة نقابيني ومـحــامــن.
وقــالــت املنظمة فــي بـيــان ،أمــس الجمعة ،إن ثلث
العمال «أثــاروا مخاوف بشأن مناخ من الخوف
واالنتقام في أماكن عملهم» .وشهدت دور رعاية
املسنني في إيطاليا ،مثل تلك املوجودة في أماكن
أخــرى في أوروبــا والــواليــات املتحدة وخارجها،
نسبة كبيرة من وفيات كوفيد ،19-وفتح مدعون

عامون في عشرات الواليات القضائية تحقيقات
جنائية حول ما إذا كان من املمكن منع الوفيات.
وفــي مدينة ملبورن األسترالية ،توافد السكان
أمس على الحانات واملطاعم وصالونات التجميل،
بعدما رفعت املدينة إحدى أشد حاالت اإلغالق
ال ـعــام فــي ال ـعــالــم ملـكــافـحــة جــائـحــة كــوف ـيــد.19-
وفرضت ثاني أكبر مدن أستراليا اإلغالق العام
ملدة  262يومًا ،أي قرابة تسعة أشهر ،في ست
فترات منفصلة منذ مــارس /آذار  ،2020وهي
أطول فترة إغالق تراكمية بأي مدينة في العالم.

(أسوشييتد برس ،رويترز)
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على الرغم من المطالبات الدولية المتصاعدة بعودة عمل المؤسسات في تونس،
والخروج من الوضع االستثنائي ،ال يزال الرئيس قيس سعيّد يتمسك بخطابه وبرفض
ما يقول إنه تدخل خارجي في شؤون البالد ،مصرًا على إطالق حوار وفق رؤيته،
وهو ما يهدد بعزل البالد دوليًا

من تحرك للمحامين في
تونس ضد قرارات سعيّد
(ياسين قايدي/األناضول)

األزمة التونسية
للحديث تتمة...

لقاء بوتين ـ بينت
نضال محمد وتد

في الوقت الذي أكد فيه رئيس
حكومة االحتالل ،نفتالي بينت،
قبيل صعوده الطائرة متوجهًا إلى
سوتشي ،أن العالقات مع روسيا هي
مدماك مهم في السياسة الخارجية
اإلسرائيلية ،أوضح الرئيس الروسي
فالديمير بوتني ،من جانبه ،في
القسم العلني من اللقاء مع بينت،
أنه يأمل بأن يواصل األخير نفس
السياسة والتعاون بني إسرائيل
وروسيا ،كما كان في العقد األخير
في ظل ُسلفه بنيامني نتنياهو.
وسواء أعلنت مضامني اللقاء بني
الطرفني وما تم االتفاق عليه رسميًا،
ُ
أم لم تعلن ،فمن الواضح أن العالقات
الروسية اإلسرائيلية تتجه إلى مزيد
من التعاون االقتصادي والتجاري،
ولكن األهم من ذلك ،هو تثبيت
التفاهمات الروسية-اإلسرائيلية من
سبتمبر/أيلول  2015بشأن آلية
التنسيق بني الطرفني في كل ما
يتعلق بامللف السوري ،في سياق
منح إسرائيل حرية العمل في األجواء
السورية ما لم تقترب من مواقع
القوات الروسية ،والقبول اإلسرائيلي
الضمني ببقاء نظام بشار األسد
والدور الروسي املستقبلي وليس
فقط الحالي في سورية واملنطقة،
فيما تضمن روسيا بدورها عدم
اقتراب إيران عبر املليشيات املوالية
لها من الحدود اإلسرائيلية.
وبعيدًا عن الغزل الدبلوماسي
الذي تبادلته روسيا وإسرائيل هذا
األسبوع احتفاء بمرور ثالثني عامًا
على إعادة العالقات الدبلوماسية
بينهما ،من الواضح أن إسرائيل
باتت اليوم ،وأكثر من أي وقت مضى،
بحاجة لتثبيت التفاهمات العسكرية
واألمنية مع روسيا ،خصوصًا في
ظل االنسحاب األميركي من املنطقة،
من جهة ،ومن جهة أخرى عدم يأس
إسرائيل من دق اإلسفني بني روسيا
وإيران في سياق الوجود اإليراني في
سورية وعلى أراضيها ،سواء عبر
«املستشارين العسكريني اإليرانيني»،
أم عبر املليشيات املوالية إليران.
لن ّ
يغير لقاء بينت-بوتني ،األهداف
واالستراتيجية اإلسرائيلية في
سورية ،بل من املتوقع أن يتم توظيف
التعاون مع روسيا ملواصلة التنسيق
العسكري بينهما وزيادة الدور
ّ
الروسي لصالح إسرائيل ،كما تجلى
في األعوام األخيرة عندما قام جنود
روس بعمليات بحث عن رفاة الجنود
اإلسرائيليني في سورية وتحديدًا في
مخيم اليرموك ،وإعادة رفات الجندي
اإلسرائيلي زكريا باومل إلسرائيل،
مقابل شراء إسرائيل لقاحات
سبوتنيك الروسية وتحويلها إلى
سورية .وقد أقرت إسرائيل قبيل
الزيارة السماح للمواطنني الروس
الذي حصلوا على لقاح سبوتنيك
بدخول إسرائيل ،في اعتراف
إسرائيلي باللقاح الروسي املذكور
كبادرة تجاه روسيا ،على الرغم من
أن منظمة الصحة العاملية ال تعترف
بهذا اللقاح.

تونس ـ وليد التليلي

ال ي ـ ــزال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي قـيــس
س ـ ـعـ ـ ّـيـ ــد يـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـ ـخ ـ ـطـ ــاب رفـ ــض
الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي فـ ـ ــي شـ ـ ــؤون
الـ ـ ـب ـ ــاد ،وإدانـ ـ ـ ـ ــة مـ ــا يـ ـق ــول إنـ ـه ــا مـ ـح ــاوالت
ل ــاس ـت ـق ــواء ب ــالـ ـخ ــارج ،ردًا ع ـل ــى ال ــدع ــوات
الدولية املتصاعدة لعودة الديمقراطية وعمل
املؤسسات في تونس بشكل كامل ،والتنديد
بتجميع كل السلطات ّفي يد الرئيس ،وكان
آخــرهــا الـقــرار الــذي تبناه الـبــرملــان األوروب ــي
أم ــس األول الـخـمـيــس ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص،
وهــو ما يثير مخاوف من أن يــؤدي إلــى عزل
الـ ـب ــاد الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ــوض ــع صـ ـع ــب ،وظـ ــروف
اقـتـصــاديــة خــانـقــة .ومـقــابــل ال ــدع ــوات لوضع
خــري ـطــة واضـ ـح ــة لـ ـع ــودة ع ـمــل امل ــؤس ـس ــات،
وبحث حلول تشاركية فــي ظــل حــوار موسع
ّ
سعيد بعدم التحاور
يشمل الجميع ،يتمسك
مع أحد ،عدا مشروع الحوار مع الشباب الذي
أعلن عنه ولــم يتوضح إلــى حد اآلن ،واضعًا
البالد في مرحلة خطرة اقتصاديًا ،خصوصًا
أمـ ــام ت ـصــاعــد ض ـغــوط املــان ـحــن وال ـش ــرك ــاء،
الداعني إلى عودة املؤسسات الديمقراطية في
أقرب وقت وإطالق الحوار الوطني مع جميع
الفرقاء ،والذين يربطون بوضوح بني تواصل
التعاون االقتصادي وتنفيذ إجــراءات عملية
لعودة الديمقراطية.
وج ــدد سـعـ ّـيــد ال ـقــول أم ــس إن األس ـبــاب التي
دفـعـتــه إلع ــان ال ـتــداب ـيــر االسـتـثـنــائـيــة ،الـتــي
جـ ّـمــد بموجبها عمل الـبــرملــان وأق ــال حكومة
هشام املشيشي ثم أعطى صالحيات تنفيذية
لنفسه« ،هي إنقاذ الدولة من االنهيار وتحقيق
ّ
سعيد ،وخالل استقباله أمس
إرادة الشعب».
وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر املحمد
ال ـص ـبــاح ،ب ـ ّـن أن «ت ــون ــس ت ـع ـ ّـول ب ــاألس ــاس،
عـلــى قــدرات ـهــا الــوطـنـيــة ملــواج ـهــة الـتـحــديــات
ّ
املختلفة التي تواجهها ،كما تتطلع أيضًا إلى
الدعم االقتصادي واملالي لألشقاء واألصدقاء
ومن بينهم دولة الكويت من أجل تجاوز هذا
الظرف الدقيق».
من جهته ،أكد الوزير الكويتي مساندة القيادة
الكويتية لخيارات الرئيس التونسي وثقتها
فــي قــدرتــه على تـجــاوز الصعوبات وتحقيق
آمــال الشعب التونسي .وأعـلــن مباركة بــاده
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة ،وشـ ّـدد
ّ
عـلــى اس ـت ـعــدادهــا لـتــوفـيــر ك ــل أش ـك ــال الــدعــم
لفائدة تونس .وجـ ّـدد تطلع بــاده إلــى تلبية
ّ
سعيد للدعوة املوجهة إليه لزيارة الكويت.
ّ
وج ــاء ذلــك بـعــدمــا كــان سـعــيــد ،قــد قــال مساء

تعنّت سعيّد
يهدد بعزل
البالد
تعامل مغلوط
بمسألة السيادة
أكد رئيس كتلة «اإلصالح
الوطني» في تونس،
حسونة الناصفي ،أن
«تصريحات الرئيس قيس
سعيّد والتعامل مع
موضوع السيادة يتم
بطريقة مغلوطة ،فال
اختالف حول السيادة
الوطنية ،وهي تعني
جميع التونسيين» ،مشددًا
في تصريح لـ«العربي
الجديد» على ّ
أن على
سعيّد «أن يعرف أن
تونس ليست في معزل
عن محيطها الخارجي
وعن شركائها من االتحاد
األوروبي وغيره» .ورأى
متأسفًا أن «هناك مواقف
اليوم على المستوى
الدبلوماسي في حاجة
إلى مراجعة».

ال ـخ ـم ـيــس ف ــي اج ـت ـم ــاع مل ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء في
قـ ـص ــر ق ـ ــرط ـ ــاج ،إن ـ ــه س ـي ـت ــم إطـ ـ ـ ــاق «ح ـ ــوار
وطني» يشارك فيه الشباب «في كامل التراب
ال ـت ــون ـس ــي وم ـخ ـت ـل ــف ت ـم ــام ــا ع ــن ال ـت ـج ــارب
الـســابـقــة» ،ويـتـطـ ّـرق إلــى مواضيع مــن بينها
«النظامان السياسي واالنتخابي» في البالد.
وأوضح ّ
سعيد وفق بيان للرئاسة التونسية،
أن الحوار «سيتم في إطار سقف زمني متفق
عليه ،وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة
ُ
تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار
مــؤتـمــر وط ـنــي» .وش ــدد عـلــى أن ال ـحــوار «لــن
يشمل كل من استولى على أمــوال الشعب أو
ّ
من بــاع ّ
ّ
سعيد أنه
ذمته إلــى الـخــارج» .وذكــر
«ب ـق ــدر ح ــرص تــونــس عـلــى مــواص ـلــة تـعــزيــز
عالقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة،
بقدر ّ
تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام
اختيارات الشعب التونسي» ،مجددًا «رفض
كل محاوالت االستقواء بالخارج للتدخل في
الشؤون الداخلية لتونس أو اإلســاءة إليها».
ً
وأكد ّ
سعيد أن «تونس ليست بضاعة أو حقال
ُ
أو رقمًا حتى توضع على جــدول األعمال في
الخارج» ،مضيفًا أن «تونس ال تريد التعاون
والتعاطف دون احترام ،بل تريد االحترام من
الـخــارج حتى وإن كــان دون تعاطف» .واتهم
ّ
سعيد أطــرافــا بأنها « تـلــوذ بــالـخــارج لتجد
مكانا فقدته لألبد في الداخل» .وخاطب الدول
األوروبية وغيرها بالقول «لو كانوا يريدون
إعــان ـت ـنــا بــال ـف ـعــل ف ـل ـي ـع ـيــدوا إل ـي ـنــا أمــوال ـنــا
املنهوبة».
ّ
وجـ ــاء ك ــام سـعـ ّـيــد ه ــذا بـعــد تـبــنــي الـبــرملــان
األوروب ــي ،أمــس األول الخميس ،ق ــرارًا يدعو
إل ــى «عـ ــودة الــديـمـقــراطـيــة فــي تــونــس بشكل
ك ــام ــل ،واس ـت ـئ ـنــاف ع ـمــل ال ـب ــرمل ــان ف ــي أس ــرع
وقــت ممكن» .وتــم تبني الـقــرار بأغلبية 534
صوتًا من أصل  685صوتًا .وجــاء في القرار:
«يـجــب حماية الــدسـتــور واإلط ــار التشريعي
فــي تــونــس واس ـت ـعــادة االس ـت ـقــرار املــؤسـســي

سعيّد :التدابير
االستثنائية إلنقاذ
الدولة من االنهيار
«النهضة» :للعودة
إلى الشرعية الدستورية
والنشاط البرلماني

فـ ــي أق ـ ـ ــرب وقـ ـ ــت م ـم ـك ــن واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام ال ـح ـق ــوق
والـ ـح ــري ــات األس ــاسـ ـي ــة» .ودع ـ ــا إلـ ــى «عـ ــودة
مؤسسات الدولة التونسية إلى العمل بشكل
طبيعي واإلعــان عن خريطة طريق واضحة
الس ـت ـئ ـنــاف ع ـمــل ت ـلــك امل ــؤسـ ـس ــات» .وأعـ ــرب
أعـ ـض ــاء ال ـب ــرمل ــان ع ــن «ق ـل ـق ـهــم ال ـع ـم ـيــق إزاء
تــركــز الـسـلـطــات بشكل كبير فــي يــد الرئيس
ال ـتــون ـســي ق ـيــس س ـعـ ّـيــد» ،وف ــق ال ـب ـي ــان .كما
حث أعضاء البرملان السلطات التونسية على
عقد «حوار وطني شامل بشكل فعال ،والذي

تقرير

إعادة ترتيب أوراق لمواكبة تحوالت المنطقة

القاهرة ـ العربي الجديد

تشهد اآلونة األخيرة ترتيب الدول الرئيسية
في املنطقة أوراقها ،تزامنًا مع إعادة تشكيل
ّ
خريطة التحالفات واملـصــالــح ،فيما يشكل
امللف الليبي أحد أبرز العناوين في ظل تعدد
الدول الفاعلة في هذا البلد .وكشفت مصادر
م ـص ــري ــة خ ــاص ــة ،ف ــي أحـ ــاديـ ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،عــن رســائــل للقاهرة عبر ضغوط
وتـ ـح ــرك ــات م ــن ج ــان ــب أب ــوظ ـب ــي ف ــي امل ـلــف
الليبي أخيرًا ،وجزء من السبب هو الرد على
اتفاقات مصرية مع كل من قبرص واليونان
تم استبعاد اإلم ــارات منها .وقالت املصادر
إن اإلمــارات تسعى لتدارك األمــر بعدما أدت
إعادة ترتيب األوراق في املنطقة إلى تقليص
أدوارها أخيرًا ،مشيرة إلى أن أبوظبي سعت
لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـق ــاه ــرة م ــن خـ ــال م ـ ّحــاولــة
تعطيل االتفاقات االقتصادية التي وقعتها
ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة مـ ــع ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـل ـي ـب ـيــة ب ــرئ ــاس ــة ع ـب ــد الـحـمـيــد
الدبيبة ،الذي زار القاهرة الشهر املاضي.
وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن الـ ـق ــاه ــرة فــوجـئــت
بتسخني الساحة الليبية في ظل محاوالت
مصرية ودولية لتهدئة األوضاع والسيطرة
عليها للمضي نـحــو إجـ ــراء االسـتـحـقــاقــات
االنتخابية ،الفتة إلى أنه قبل وصول الدبيبة،
الشهر املاضي ،إلى القاهرة وتوقيع اتفاقيات
تجاوزت قيمتها الثالثني مليار دوالر ،كانت
م ـصــر ق ــد اس ـتــدعــت رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
الليبي عقيلة صالح ،وقائد مليشيات شرق
ليبيا خليفة حفتر ،لالتفاق حــول ترتيبات
امل ـش ـه ــد ال ـل ـي ـبــي وضـ ـم ــان ع ـ ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد.
وك ـش ـفــت املـ ـص ــادر أن قـ ــرار ال ـب ــرمل ــان سحب
الثقة من حكومة الدبيبة ،والذي كان من بني
حيثياته توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة
مع بعض ال ــدول ،كــان مفاجئًا للقاهرة ،قبل

أن تكتشف أن هناك دورًا إماراتيًا وراء تلك
ال ـخ ـطــوة ،ال ـتــي تبعتها خ ـطــوات أخ ــرى من
خالل دفع حفتر لتعطيل تفاهمات مع مصر
بشأن التهدئة مع الدبيبة.
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن األمـ ــر ل ــم يـقـتـصــر فقط
ع ـل ــى ع ــرق ـل ــة الـ ـجـ ـه ــود املـ ـص ــري ــة ال ـخ ــاص ــة
بتقريب وجهات النظر بني الدبيبة وحفتر،
والـ ـت ــي س ـعــى ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــري ال ـح ــاك ــم من
ورائها لتقديم نفسه كالعب رئيسي لإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـل ــف إل ــى
جــانــب تــركـيــا ،ولـكـنــه امـتــد إل ــى دف ــع أط ــراف
فــاع ـلــن ف ــي شـ ــرق لـيـبـيــا تــرب ـط ـهــم عــاقــات
قــويــة بــأبــوظـبــي إلــى تفجير املـشـهــد برمته،
الفـتــة إلــى التحركات األخـيــرة الـتــي شهدها

فوجئت القاهرة بسحب
الثقة البرلمانية من
حكومة الدبيبة

معسكر ش ــرق ليبيا بــاتـجــاه التصعيد مع
حكومة الــوحــدة الــوطـنـيــة ،ومـحــاولــة عرقلة
إج ـ ـ ــراء االس ـت ـح ـق ــاق ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ووق ــف
كافة التفاهمات واالتفاقيات التي أبرمتها
حكومة الدبيبة.
وأضــافــت امل ـصــادر أن «أبــوظـبــي وج ــدت في
امل ـلــف الـلـيـبــي ضــالـتـهــا ف ــي م ـحــاولــة إع ــادة
تموضعها فــي املنطقة ،مــن خــال املساومة
به في ملفات أخــرى» ،وتابعت أن «أبوظبي
سريعًا
تدرك جيدًا الحاجة املصرية للشروع ّ
فــي تنفيذ االتـفــاقـيــات االقـتـصــاديــة املــوقـعــة
م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـل ـي ـب ـيــة لـتـحـســن م ــؤش ــرات
االقتصاد املصري ،خصوصًا في ظل توقف
كافة املنح الخليجية التي كانت ّ
تقدم للنظام
املصري» .وفي هذا السياق ،تندرج املناورة
التي نفذها اللواء  106مجحفل الذي يقوده
خالد ،نجل خليفة حفتر» .وشهدت املناورة
ألول مــرة ظـهــور طــائــرات «مـيــغ  »29الليبية
رس ـم ـي ــا ،وال ـت ــي ن ـف ــذت أع ـم ــال قـ ــذف أرض ــي
على مناطق ّ
تجمع القوات املعادية ،وتغطية
ُ
ّ
تقدم القوات بريًا .كما استخدمت في املرحلة
ال ـثــان ـيــة م ــن املـ ـن ــاورة أس ـل ـحــة املـ ـي ــدان ،مثل
صــواريــخ «غ ــراد» املـحـمــولــة عـلــى شــاحـنــات،
وامل ــداف ــع املـ ـج ــرورة وم ــداف ــع الـ ـه ــاون ،وذل ــك
لتدمير نقاط تمركز قوات معادية.
وعلى جانب آخــر من الخالفات غير املعلنة
بــن مـصــر واإلم ـ ــارات أخ ـي ـرًا ،قــالــت املـصــادر
إن «مـ ـص ــر س ـع ــت خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـســاب ـقــة
للسيطرة على مـحــاوالت تهميشها ،والتي
وص ـلــت إل ــى ح ــد اإلط ــاح ــة بـهــا م ــن اتـفــاقــات
ع ـلــى صـعـيــد ال ـت ـحــالــف امل ـص ــري الـقـبــرصــي
الـيــونــانــي ال ــذي تــأســس بـمـشــاركــة إمــاراتـيــة
ُ
فاعلة في بادئ األمر ،قبل أن تفاجأ القاهرة
بـتـنـسـيــق وتــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــات ب ــن مـكــونــات
التحالف في غيابها ،تارة مع إسرائيل وتارة
أخـ ــرى م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات» ،مـضـيـفــة أن «تـحــريــك

الورقة التركية في هذه األجواء كان ضرورة
مـتـعــددة األهـ ـ ــداف» .وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن
ّ
«القاهرة سعت لتدارك املوقف سريعًا باتباع
سياسة إخـمــاد الـنـيــران ،وج ــرى قطع شوط
كبير في التهدئة مع أنقرة ،قبل أن تستخدم
أب ــوظ ـب ــي الـ ــورقـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة ن ـف ـس ـهــا مل ـن ــاوأة
ال ـقــاهــرة ،بـعــد تــوقـيــع اتـفــاقـيــات ثــاثـيــة بني
مصر وقبرص واليونان ،فاتجهت اإلمــارات
ب ـع ــده ــا لـ ــزيـ ــادة الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي مــع
تــركـيــا» .وتـســارعــت أخـيـرًا وتـيــرة املباحثات
التجارية واالقتصادية بني أنقرة وأبوظبي
بعد قطيعة وسنوات من االتهامات املتبادلة
بني البلدين.
وجــه آخــر للمناوشات بــن مصر واإلم ــارات
ظـهــر واض ـح ــا ف ــي ت ـحــركــات الـبـلــديــن أخـيـرًا
ف ــي امل ـلــف الـ ـس ــوري ،وذلـ ــك ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تسعى فيه القاهرة لتوسيع دورهــا في هذا
امللف لتحقيق عدة أهــداف سياسية .ولفتت
املـصــادر إلــى أن املـلــف الـســوري يشهد حالة
مــن التنافس والــزخــم فــي الــوقــت الــراهــن في
ظل املتغيرات والتوجهات الدولية ،وارتباطه
بشكل وثيق بملف إي ــران ،ففي حــن تسعى
الـ ـق ــاه ــرة الس ـت ـغ ــال اإلشـ ـ ـ ـ ــارات األم ـيــرك ـيــة
ل ـت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ـه ــا ك ــوسـ ـي ــط فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـل ــف
م ــن خ ــال ع ــاق ــات ق ــوي ــة تــربـطـهــا بــالـنـظــام
الـ ـس ــوري ،فــوجـئــت بـتـحــركــات إم ــارات ـي ــة في
امل ـل ــف ذات ـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـطــع اإلمـ ـ ــارات
عالقتها الرسمية ّمــع ســوريــة منذ فبراير/
ش ـب ــاط  .2012وت ـل ــق ــى ولـ ــي ع ـه ــد أبــوظ ـبــي
ً
م ـح ـمــد ب ــن زاي ـ ــد ،م ـس ــاء األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ات ـص ــاال
هــاتـفـيــا م ــن رئ ـي ــس ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري بـشــار
األســد بحثا خالله «عالقات البلدين وسبل
تعزيز التعاون املشترك في مختلف املجاالت
مل ــا فـيــه مـصــالـحـهـمــا امل ـت ـب ــادل ــة» ،بــاإلضــافــة
إلى «تطورات األوضــاع في سورية ومنطقة
الشرق األوسط».

يجب أن يشمل املجتمع املدني» .وشــدد على
ضــرورة «استعادة نظام قضائي مستقل في
البالد ،من شأنه أن يؤدي إلى إصالح املحاكم
العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات
العسكرية للمدنيني».
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ذلـ ـ ــك ،ت ـت ـصــاعــد االنـ ـتـ ـق ــادات
الــداخـلـيــة لـسـعـ ّـيــد .ودع ــت حــركــة «الـنـهـضــة»
لـ ــ«ض ــرورة وض ــع ح ــد لـلـحــالــة االسـتـثـنــائـيــة
التي كرست االنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ
التشاركية في إيجاد حلول لألزمة السياسية
ال ــراه ـن ــة» ،مـطــالـبــة ب ــ«ال ـع ــودة إل ــى الـشــرعـيــة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وض ـ ـ ــرورة اس ـت ـئ ـنــاف ال ـن ـشــاط
البرملاني من أجــل توفير الـشــروط القانونية
للحكومة مثل املصادقة على ميزانية الدولة
وق ــان ــون امل ــال ـي ــة ط ـب ـقــا مل ـق ـت ـض ـيــات ال ـقــانــون
وال ــدسـ ـت ــور» .واس ـت ـن ـكــرت ال ـحــركــة ف ــي بـيــان
صــدر عن مكتبها التنفيذي مساء الخميس،
«التعتيم اإلعالمي حول الوضع االقتصادي
واملـ ــالـ ــي وغ ـ ـيـ ــاب امل ـع ـط ـي ــات ح ـ ــول م ـش ــروع
ميزانية  .»2022ونبهت من «خطورة خطابات
التخوين والتشويه التي طاولت العديد من
الشخصيات ورم ــوز االنـتـقــال الديمقراطي».
واع ـت ـبــرت أن «اإلج ـ ـ ــراءات االسـتـثـنــائـيــة ومــا
ت ــاه ــا م ــن ق ـ ـ ـ ــرارات غ ـي ــر دسـ ـت ــوري ــة أض ـ ـ ّـرت

بـمـكــاســب تــونــس وبسمعتها الـتــي حققتها
بعد الثورة ،وأدت إلى عزلة السلطة التونسية
بعد  25يوليو داخليًا ودوليًا».
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي ف ـ ــي «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
الديمقراطي» ،هشام العجبوني ،في تصريح
ّ
سعيد يتكرر
لـ«العربي الجديد» ،أن «موقف
تقريبًا وكــأنــه لــم يفهم أن الـسـيــادة الوطنية

عندما تكون منقوصة وأن يحتاج البلد إلى
قروض من الخارج لتمويل املوازنة ونستورد
ال ـح ـبــوب ل ـل ـغــذاء فــإنــه ال يـمـكــن ال ـحــديــث عن
س ـيــادة حـقـيـقـيــة» ،مبينًا أن ــه عـنــدمــا «يـكــون
ً
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي شــريـكــا فــاعــا ويـســاعــدك
ً
فــي ال ـقــروض ويـضــخ لــك أمـ ــواال ،فطبيعي أن
يـهـتــم ب ـمــا ي ـجــري ف ــي ت ــون ــس ،خ ـصــوصــا أن

مغادرة السفير األميركي قريبًا

أثار إعالن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ،عزمها ترشيح سفير بالدها
في تونس ،دونالد بلوم ،لمنصب سفير فوق العادة في باكستان ،من
دون الكشف عن خلفه ،تساؤالت حول مستقبل العالقات الدبلوماسية
بين تونس وواشنطن ،مع تصعيد أميركا موقفها رفضًا لقرارات
الرئيس التونسي قيس سعيّد .وقال المحلل السياسي طارق الكحالوي،
لـ«العربي الجديد» ،إن الخطوة قد تكون منفصلة ،لكن الضغط
األميركي على سعيّد سيستمر عبر مطالبته بجدول واضح للحل.

هناك اتفاقية بني تونس واالتحاد األوروبــي
ومن بني بنودها احترام الديمقراطية وحقوق
اإلن ـس ــان ،وبــالـتــالــي ه ـنــاك ال ـت ــزام مــن الــدولــة
التونسية تجاه االتحاد».
وأمام تأكيد وزير الخارجية التونسية عثمان
الجرندي ،ملساعدة وزير الخارجية األميركية
ّ
سعيد سيعلن عن خطوات
يائيل ملبارت ،أن
تطمئن شركاء تونس ،يبقى السؤال الحقيقي
عن مدى استعداد ّ
سعيد للتضحية بمشروعه
للنظام السياسي وبحث مشترك مــع ساحة
س ـيــاس ـيــة وح ـقــوق ـيــة ال ت ـقــاس ـمــه ال ـخ ـي ــارات
وتخشى أن يقود البلد إلى عزلة.
وفــي تحليله للوضع الـحــالــي ،اعتبر املحلل
الـسـيــاســي مــاجــد الـبــرهــومــي ،فــي حــديــث مع
«العربي الـجــديــد» ،أن األمــر مرتبط بفرضية
«أن ي ـق ــوم س ـع ـ ّـيــد ب ـت ـحــديــد خ ــري ـط ــة طــريــق
واض ـحــة وبـمــواعـيــد م ـحــددة وبـسـقــف زمني
واضــح في أســرع وقــت ،وفــي هــذه الحالة فإن
الــوضــع يمكن أن يسير نحو ان ـفــراج داخلي
وخـ ــارجـ ــي ،ول ـك ــن إن ت ـم ـســك ب ــاإلبـ ـق ــاء عـلــى
ال ــوض ــع االس ـت ـث ـنــائــي إلـ ــى م ــا ال ن ـهــايــة فــإن
األمور ستسير من سيئ إلى أسوأ» .ولفت إلى
أن «الـكــرة اآلن في ملعب رئيس الجمهورية،
وإذا م ــا سـيـتـمـكــن م ــن ح ـســن إدارة املــرحـلــة
اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا وأمنيًا» ،مشددًا
ّ
سعيد
على أنــه ليس «مــن صالح تونس وال
هــذا الـبــطء والتلكؤ فــي ال ـخــروج مــن الوضع
االستثنائي».
وبـخـصــوص الضغط الــدولــي املـتـنــامــي ،لفت
الـبــرهــومــي إل ــى أن «ه ـنــاك انـقـســامــا واضـحــا
ف ــي تــونــس ب ــن م ــن يـعـتـبــر أن م ــا حـصــل في
البالد انقالب واستنجد بالجهات األجنبية
واس ـت ـق ــوى ب ـهــا ،وب ــن ال ـط ــرف امل ـقــابــل ال ــذي
يعتبر أن ما حدث هو تصحيح مسار ،وما زال
يستهزأ بهذه األط ــراف الخارجية وال يعرف
حجمها ووزن ـه ــا» .وأض ــاف «أن سـعـ ّـيــد غير
شاعر بخطورة هــذه ال ــدول» ،مؤكدا أنــه «من
األول ــى فتح قـنــوات حــوار معها ومــع وسائل
اإلع ـ ــام ،لـيــس خــوفــا م ــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
ولكن ألنها الطرف األقــوى في العالم»ّ .
وبي
أن السبب الـثــانــي هــو «أن الــواليــات املتحدة
هي طرف داعم لالقتصاد التونسي وال يجب
خ ـس ــارة ال ـح ـل ـفــاء الـتـقـلـيــديــن ال ــذي ــن دع ـمــوا
اس ـت ـق ــال الـ ـب ــاد وم ـخ ـت ـلــف املـ ــراحـ ــل ب ـع ــده،
وبالتالي ال يجب على الطرف الحاكم معاداة
الحليف األميركي».
ّ
لسعيد ولتونس ليس
ولكن الرهان الحقيقي
سياسيًا فقط ،وإنما هو اقتصادي واجتماعي
بــالــدرجــة األول ــى ،وهــو ال ــذي سيحدد مصير
املوقف الشعبي والقوى االجتماعية واملدنية
واالقـتـصــاديــة ،وبشكل عــاجــل .ورأى الخبير
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي رض ـ ــا شـ ـكـ ـن ــدال ــي ،أن «الـ ـب ــاد
تـسـيــر ن ـحــو ال ـغ ـمــوض وعـ ــدم ال ـي ـقــن بسبب
ت ــأخ ــر ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي إع ـ ـ ــان خ ــري ـط ــة طــريــق
سياسية تنهي حالة الضبابية التي تكتنف
الوضع العام في تونس» .ووصــف شكندالي
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،الــوضــع
ب ــ«ال ـل ـح ـظــة الـ ـف ــارق ــة» ال ـت ــي ت ـضــع «ال ـق ـي ــادة
السياسية فــي ورطــة نتيجة شــح التمويالت
الخارجية وتداعياتها على التوازنات املالية
ل ـت ــون ــس» .واع ـت ـب ــر ال ـش ـك ـن ــدال ــي أن «وجـ ــود
صـعــوبــات لتعبئة م ــوارد خــارجـيــة قــد يزيد
الحاجة إلى التمويل املباشر عن طريق البنك
املــركــزي وهــو حــل ستكون لــه نتائج وخيمة
عـلــى معيشة الـتــونـسـيــن بـسـبــب الـتــداعـيــات
التضخمية ملــواصـلــة الـلـجــوء نـحــو التمويل
الداخلي املكثف عبر إجبار البنك املركزي على
ضخ السيولة لتمويل املوازنة».

متابعة

األزمة الجزائرية الفرنسية تصل إلى اللغة
الجزائر ـ عثمان لحياني

بدأت األزمة السياسية بني الجزائر وباريس
تتخذ أبعادًا أخــرى خــارج حيز التصريحات
وامل ـ ــواق ـ ــف ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة .ف ـب ـع ــد ق ـيــام ـهــا
ب ــاس ـت ـب ـع ــاد ش ـ ــرك ـ ــات ف ــرن ـس ـي ــة ع ــامـ ـل ــة فــي
مجاالت حيوية في الجزائر ،تتوجه الحكومة
ال ـجــزائــريــة نـحــو اسـتـبـعــاد الـلـغــة الـفــرنـسـيــة
مــن املعامالت اإلداري ــة واملصالح الحكومية،
كوجه من أوجه القضاء على مخلفات الفترة
االستعمارية ،ولزيادة الضغوط على باريس.
ّ
ووجه عدد من الوزراء في الحكومة تعليمات
مشددة إلى كافة املصالح الحكومية والهيئات
الـتــي تـقــع تـحــت إشــراف ـهــا ،ب ـضــرورة االل ـتــزام
باستخدام اللغة العربية حصرًا في املراسالت
الــرسـمـيــة والــوثــائــق ال ـتــي ت ـصــدرهــا ،بعدما
كانت تصدر باللغة الفرنسية .وأصــدر وزير
التكوين والتعليم املهنيني ،ياسني ميرابي،
تعليمات إلى إطارات وزارته ومصالحها في
الواليات باستعمال اللغة العربية في ميدان
التدريس ،وكذلك في املراسالت الصادرة عن
ه ــذا الـقـطــاع ،م ـشــددًا عـلــى أن ــه «يــولــي أهمية
خاصة لتطبيق مضمون هذه التعليمات».
كــذلــك أص ــدر وزي ــر ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة عبد
الحق سبقاق تعليمات إلــى مجموع إطــارات
ومـصــالــح الـ ــوزارة تعميمًا باستعمال اللغة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ــري ــاض ــي وفـ ــي كــافــة
املــؤس ـســات الـتــابـعــة ل ــه ،م ـش ــددًا عـلــى أن ــه لن
يسمح بأي تهاون في هذا املوضوع.
بـ ــدورهـ ــا ،دعـ ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـع ـل ـم ــاء املـسـلـمــن
ال ـجــزائــريــن ،ك ـبــرى املــرج ـع ـيــات الــديـنـيــة في
ال ـ ـبـ ــاد ،إل ـ ــى إس ـ ـنـ ــاد ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي مـسـعــى
اس ـت ـب ـع ــاد ال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة وإح ـ ـ ــال الـلـغــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة م ـح ـل ـه ــا فـ ــي امل ـ ـعـ ــامـ ــات اإلداري ـ ـ ـ ــة
وامل ـ ــراس ـ ــات .ودع ـ ــا رئ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة ،عـبــد
ال ـ ــرزاق ق ـس ــوم ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس،
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إل ــى «تـسـلـيــط عـقــوبــات ضــد كــل مــن يـتـمــادى
ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـل ـغــة األج ـن ـب ـيــة ع ـلــى حـســاب
اللغة الوطنية» .وسبق هذا القرار قرار مماثل
اتخذته وزارة العمل والـضـمــان االجتماعي،
إذ أص ـ ــدرت تـعـلـيـمــات تــؤكــد م ـنــع اسـتـعـمــال
اللغة الفرنسية في املراسالت والوثائق التي
تـصــدرهــا الـ ــوزارة واملــؤس ـســات الـتــابـعــة لها،
واالقتصار على استخدام اللغة العربية.
وقـبــل أس ـبــوع ،أعلنت وزارة التعليم العالي
أن الـ ـت ــدري ــس فـ ــي املـ ــدرسـ ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ــذك ــاء
االصـطـنــاعــي ،واملــدرســة العليا للرياضيات،
ل ــن يـتــم بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ،وق ــد ت ــم اعـتـمــاد،
باإلضافة إلى اللغة العربية ،اللغة اإلنكليزية
لـتــدريــس املـ ــواد الـعـلـمـيــة فــي املــدرس ـتــن ،في
الوقت الــذي تقوم فيه مجموعات من النخب
السياسية واملدنية بحمالت للمطالبة بتعزيز
اللغة العربية في املدارس.
وكانت أحــزاب سياسية قد طالبت الحكومة،
ف ــي خ ـض ــم األزم ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع ب ــاري ــس،
بتعميم استعمال اللغة العربية في اإلدارات

وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وف ـ ـ ــي ال ــوث ــائ ــق
واملـ ــراسـ ــات ال ــرس ـم ـي ــة ،إذ ط ــال ــب «الـتـجـمــع
الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي» الـحـكــومــة بــإنـهــاء ما
وصـفـهــا بــ«الــوصــايــة الـلـغــويــة الفرنسية في
اإلدارات والهيئات العمومية» ،داعيًا إلى رفع
الـتـجـمـيــد ع ــن ق ــان ــون الـتـعــريــب ال ـص ــادر عــام
 1990وتفعيله .فــي حــن اعـتـبــر رئـيــس كتلة
«حركة مجتمع السلم» ،أحمد صادوق ،خالل
مناقشة برنامج الحكومة في البرملان أخيرًا،
أن هذه الخطوة ّ
تعد «أكبر رد اعتبار للسيادة
الوطنية».
وعلى مــر عـقــود ،أخــذت مسألة اللغة أبعادًا
سياسية في الجزائر ،إذ تظهر مع كل أزمة
س ـي ــاس ـي ــة بـ ــن األخ ـ ـيـ ــرة وف ــرنـ ـس ــا ،خــاصــة
ّ
أن ب ــاري ــس ظ ــل ــت تـعـتـبــر اس ـت ـم ــرار هيمنة
«الفرنسية» على اإلدارات الجزائرية مكسبًا
سـ ـي ــاسـ ـي ــا يـ ـضـ ـم ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار م ـصــال ـح ـهــا
الـحـيــويــة ،فيما سـعــت الـنـخــب الــوطـنـيــة في
الجزائر في مناسبات محدودة إلى استبعاد
اللغة الفرنسية وتعريب اإلدارات الحكومية،

لكن محاوالتها كانت تواجه ّ
صدًا من اللوبي
الفرانكفوني املدعوم من باريس .فقد أصدر
ال ـبــرملــان ال ـجــزائــري فــي عـهــد رئـيـســه املـقــرب
م ــن اإلس ــام ـي ــن ،ع ـبــد ال ـعــزيــز ب ـل ـخ ــادم ،في
ديسمبر /كانون األول  ،1990قانون تعميم
اس ـت ـع ـمــال ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ووقـ ـع ــه حينها
الرئيس الـشــاذلــي بــن جــديــد ،فــي  16يناير/
كانون الثاني  .1991لكن اللوبي الفرانكفوني
نجح في الــرابــع من يوليو /تموز  1992في
إص ــدار مــرســوم يقضي بتجميد اسـتـخــدام
هذا القانون.
ل ـكــن أزم ـ ــة س ـيــاس ـيــة م ـت ـج ــددة ب ــن ال ـجــزائــر
وباريس عام  ،1996نتجت عن رفض الرئيس
الـ ـج ــزائ ــري األسـ ـب ــق ل ـي ــام ــن زروال مـقــابـلــة
الرئيس الفرنسي جاك شيراك ،في نيويورك
عـلــى هــامــش أع ـم ــال الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
املتحدة ،دفعت زروال إلى إصدار قرار بإلغاء
التجميد ،وإعــادة تفعيل قانون تعميم اللغة
العربية في  21ديسمبر /كانون األول .1996
لكن زروال استقال من الحكم في أغسطس/
ّ
آب  1998وس ــل ــم ال ــرئ ــاس ــة إل ــى ع ـبــد الـعــزيــز
بوتفليقة فــي إب ــري ــل /نـيـســان  ،1999ليعيد
األخير تجميد قانون تعميم اللغة العربية.
ل ـك ــن الـ ـخـ ـط ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وإن
ً
كانت تبدو جــادة ومتأخرة أصــا في اتجاه
اس ـت ـب ـع ــاد ال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـص ــال ــح الـلـغــة
الوطنية ،فإن بعض القراءات السياسية تبدو
مــرتــابــة بـعــض الـشــيء مــن إمـكــانـيــة أن تكون
هــذه الخطوة عـبــارة عــن رد فعل ظرفي على
امل ــواق ــف وال ـت ـصــري ـحــات الـفــرنـسـيــة املسيئة
لـلـجــزائــر ،أكـثــر منها تكريسًا ملـبــدأ الـسـيــادة
الوطنية .ويــذهــب آخ ــرون فــي قــراء تـهــم أبعد
مــن ذل ــك ،معتبرين أن الـخـطــوة هــي محاولة
الس ـت ـق ـط ــاب ك ـت ـلــة م ــن ال ـ ــرأي الـ ـع ــام املـحـلــي
ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة عـ ـل ــى اإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجتماعية في الداخل.

3

شرق
غرب
محادثات بين
بوتين وبينت

اس ـ ـت ـ ـض ـ ــاف ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينت (الصورة)
أمس الجمعة ،في أول لقاء بينهما.
وف ـ ــي ت ــرح ـي ـب ــه ب ـب ـي ـنــت فـ ــي ب ــداي ــة
محادثاتهما فــي منتجع سوتشي
ال ـ ــروس ـ ــي عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر األس ـ ـ ـ ــود،
أش ــاد بــوتــن بــال ـعــاقــات الــروسـيــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ووص ـ ـف ـ ـهـ ــا ب ــأن ـه ــا
«فـ ــريـ ــدة» ،مـضـيـفــا «ه ـن ــاك الـعــديــد
مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة ،ول ـك ــن
هناك أيضًا فرص للتعاون ،خاصة
فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» .ب ـ ـ ــدوره،
أش ـ ــاد ب ـي ـنــت ب ــ«ال ـع ــاق ــة الـعـمـيـقــة
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى ت ـطــرق
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات لـ ـل ــوض ــع فـ ــي س ــوري ــة
و«الجهود املبذولة لوقف البرنامج
النووي العسكري اإليراني».
(أسوشييتد برس ،األناضول)

 3144وحدة استيطانية
جديدة
كشفت الـقـنــاة اإلســرائـيـلـيــة العامة
«كـ ـ ـ ـ ــان  ،»11ل ـ ـيـ ــل أول مـ ـ ــن أمـ ــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،أن ح ـك ــوم ــة االحـ ـت ــال
تـعـتــزم األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،املـصــادقــة
عـ ـل ــى بـ ـن ــاء  3144وح ـ ـ ــدة سـكـنـيــة
اس ـت ـي ـطــان ـيــة ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
املحتلة ،من خــال مجلس التنظيم
والـ ـبـ ـن ــاء ال ـت ــاب ــع لـ ـ ـ ــإدارة امل ــدن ـي ــة.
وأشـ ــارت الـقـنــاة إل ــى أن ه ــذا الـقــرار
كان يفترض أن تتم املصادقة عليه
قبل أكثر من شهرين ،إال أن إضراب
مستخدمي اإلدارة املدنية في حينه
حال دون انعقاد املجلس.
(العربي الجديد)
إصابات بقمع مسيرات
ضد االستيطان
قمعت ق ــوات االحـتــال اإلسرائيلي
أمــس الجمعة ،مسيرات وفعاليات
سلمية ضد االستيطان ،في أماكن
عدة من الضفة الغربية املحتلة ،ما
أوقع عشرات اإلصابات بالرصاص
املطاطي وقنابل الغاز .في األثناء،
أدى  40ألـ ـ ــف ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ص ــاة
الجمعة أمس ،في املسجد األقصى،
عـلــى الــرغــم مــن إج ـ ــراءات االحـتــال
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي وعـ ــرق ـ ـل ـ ـتـ ــه وصـ ـ ــول
املصلني.
(العربي الجديد)
سورية :تظاهرة ضد
روسيا في دير الزور
شـ ـ ـ ـ ــارك ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــن أمـ ــس
ال ـج ـم ـع ــة ،ف ــي ت ـظ ــاه ــرة ع ـن ــد دوار
قــريــة الـحـصــان فــي ريــف ديــر الــزور
الـغــربــي الـخــاضــع لـسـيـطــرة «ق ــوات
سـ ــوريـ ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» (قـ ـس ــد)،
ضـ ـ ــد وجـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ــروس ـ ـيـ ــة
ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة ،وك ــذل ــك
ض ــد ال ـن ـظ ــام .وأوضـ ـح ــت شـبـكــات
م ـح ـل ـي ــة أن املـ ـحـ ـتـ ـج ــن ت ــوجـ ـه ــوا
نـحــو نـقـطــة الـتـمــاس الـفــاصـلــة بني
قــراهــم ومـنــاطــق الـنـظــام ،وتحدثوا
إل ــى الـضـبــاط ال ــروس مـعـ ّـبــريــن عن
رفضهم لدخول أية آلية روسية أو
جندي روسي إلى مناطقهم.
(العربي الجديد)
غروسي :ال دليل
على تخصيب إيران
اليورانيوم سرًا

ق ــال املــديــر ال ـعــام لـلــوكــالــة الــدولـيــة
ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ،رف ــاي ـي ــل غــروســي
(الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) ،خ ـ ــال ن ـ ـ ــدوة نـظـمـهــا
مركز «هنري ستيفنس» األميركي،
أول مــن أمــس الخميس ،إنــه ليست
لــديــه أي مـعـلــومــات ت ــدل عـلــى قيام
إي ـ ــران بـعـمـلـيــات ســريــة لتخصيب
الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ــوم .وأكـ ـ ـ ــد غ ـ ــروس ـ ــي أن
وكــالـتــه تــراقــب كــافــة املـنـشــآت التي
تقوم إي ــران بتخصيب اليورانيوم
فـيـهــا ،مـضـيـفــا «لـ ــدي درجـ ــة عالية
من الثقة بقدرات جهازنا للتفتيش
على التأكد مما يجري (في إيران)،
إذا سمحوا لنا بالعمل».
(األناضول)
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تتجه األنظار في العراق إلى االسم الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد
االنتخابات التشريعية ،والذي سيكون لـ«التيار الصدري» الكلمة األولى
في اختياره ،دون إغفال ضرورة التوافق مع كتل رئيسية ،على أن
يكون االسم مؤشرًا إلى االستقرار من عدمه

تقرير

غضب من اإلدارة األميركية

عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية

الحكومة
العراقية

كرر الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،الذي
يواجه أزمات عدة،
وعوده بإصالح
منظمة التحرير ،إال أن
شكوكًا تحيط بهذه
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على الــرغــم مــن عــدم بــروز بــوادر
لـ ـلـ ـتـ ـق ــارب بـ ــن ق ـط ـب ــي الـ ـص ــراع
ال ـس ـيــاســي ال ـح ــال ــي ف ــي ال ـع ــراق
على منصب رئاسة الحكومة املقبلة ،وهما
«التيار الصدري» بزعامة رجل الدين مقتدى
ّ
الصدر ،والقوى الحليفة إليران التي نظمت
نـفـسـهــا أخ ـي ـرًا داخـ ــل م ــا ي ـع ــرف بـ ــ«اإلط ــار
التنسيقي» بزعامة رئيس الــوزراء األسبق
ن ــوري املــال ـكــي ،إال أن جـمـيــع الـتــرجـيـحــات
الحالية في بغداد والنجف تتحدث عن أن
أي ــا مــن املـعـسـكــريــن املـتـنــافـســن لــن يتمكن
من تسمية رئيس الحكومة املقبلة من دون
موافقة وقبول الطرف اآلخر ،وهو ما تدفع
نحوه مرجعية النجف ،ممثلة باملرجع علي
السيستاني .ويعني ذلــك أن الحل الراجح
فــي األزمـ ــة هــو رئ ـيــس وزراء تــوافـقــي على
غ ــرار سيناريو انتخابات عــام  2018الــذي
أوصل عادل عبد املهدي إلى رئاسة الوزراء،
وم ــن ب ـعــده مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،حـتــى مع
توقعات باستمرار هــذه األزم ــة إلــى نهاية
العام الحالي.
ون ـف ــى م ـص ــدر ق ــري ــب م ــن الـ ـص ــدر حـصــول
أي تــواصــل مـبــاشــر بــن األخ ـيــر أو أعـضــاء
الـهـيـئــة الـسـيــاسـيــة فــي «ال ـت ـيــار ال ـصــدري»
وبــن تحالفي «الـفـتــح» و«دول ــة الـقــانــون»،
الحليفني املدعومني من طهران ،بخالف ما
تحدثت عنه تـقــاريــر محلية عــراقـيــة .وقــال
املـ ـص ــدر ،ف ــي ح ــدي ــث هــات ـفــي م ــع «ال ـعــربــي
الجديد» من مدينة النجف ،أمس الجمعة،
إن زع ـي ــم «تـ ـي ــار ال ـح ـك ـم ــة» ع ـم ــار الـحـكـيــم
يـسـعــى حــالـيــا إل ــى «تــرطـيــب األج ـ ــواء» بني
املعسكرين السياسيني الشيعيني ،مؤكدًا
أن «هذا املسعى تكلل بتوقف التصريحات
املـتـشـنـجــة ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام مـنــذ مـســاء
اإلثنني املاضي ،باستثناء تحالف املالكي،
إذ يتحرك بشكل جــدي ملنع وصــول رئيس
وزراء صدري أو مرشح من التيار الصدري
ويؤلب اآلخرين بهذا االتجاه».
وت ـح ــدث امل ـص ــدر ع ــن «ف ـي ـت ــو» ع ـلــى ع ــودة
املالكي إلى رئاسة الحكومة من قبل أطراف
ع ــدة داخ ــل ال ـع ــراق وح ـتــى خــارج ـهــا ،لكنه

أق ـ ّـر فــي الــوقــت ذات ــه ب ــأن «والدة الحكومة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون بـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ــن اإلطـ ـ ــار
الـتــوافـقــي بــن الـكـتــل الـسـيــاسـيــة الشيعية
األرب ـ ــع الــرئ ـي ـس ـيــة حــال ـيــا (دول ـ ــة ال ـقــانــون،
الفتح ،التيار الصدري ،تيار الحكمة) ،وهو
ما تدعمه مرجعية النجف أيضًا ،لضمان
أن ت ـك ــون ال ـح ـكــومــة م ـس ـت ـقــرة .ل ـكــن ه ــذا ال
يعني الـتـنــازل عــن حــق «الـتـيــار ال ـصــدري»
في «كونه الكتلة األكبر انتخابيًا» ،بحسب
املصدر.
في املقابل ،ال تبدو أن لدى القوى السياسية
الكثير من الخيارات املتاحة في ما يتعلق
بشخصية رئـيــس الـ ــوزراء املـقـبــل ،وهــو ما
دفع بأحد الساسة العراقيني إلى استعارة
امل ـعــادلــة الـلـبـنــانـيــة فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،بشأن
مـ ـح ــدودي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تحقق الحد األدنــى من التوافق السياسي
داخـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــراق وخـ ــارجـ ــه مل ـن ـصــب رئ ــاس ــة
الـحـكــومــة .كـمــا أن ال ـقــوى املكلفة باختيار
رئيس ال ــوزراء ،وفــق الـ ُـعــرف السياسي في
ال ـعــراق الـقــائــم عـلــى املـحــاصـصــة الطائفية
(بعد الغزو األميركي)ّ ،
التنافس
تعول على
ّ
امل ـح ـت ــدم ب ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـســن ـيــة
وال ـك ــردي ــة ح ـي ــال اخ ـت ـيــار رئ ـي ــس لـلـبــرملــان
ورئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة ،بـمـعـنــى أن اخـتـيــار
رئ ــاس ـت ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة والـ ـب ــرمل ــان يـسـبــق
اخـتـيــار رئـيــس الـحـكــومــة .إذ يــدعــو رئيس
الجمهورية الـحــالــي بــرهــم صــالــح البرملان
لــان ـع ـقــاد خـ ــال  15ي ــوم ــا ب ـعــد امل ـصــادقــة
على نتائج االنتخابات البرملانيةُ ،
ويعقد
بــرئــاســة األك ـبــر س ـنــا ،ثــم ينتخب الـبــرملــان
ف ــي ال ـج ـل ـســة نـفـسـهــا رئ ـي ـســا ل ــه ونــائ ـبــن،
باالقتراع السري ،ثم يحدد رئيس البرملان
الجديد مــوعـدًا النتخاب الرئيس العراقي
الجديد بأغلبية الثلثني.
وفــي هــذا السياق ،تتردد في بغداد أسماء
ع ـ ــدة ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة ،أب ــرزه ــا
رئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيــدان
( 54عامًا) ،الــذي يتمتع بعالقات ثابتة مع
مختلف القوى السياسية في البالد ،إضافة
إل ــى كــل مــن ط ـهــران وواش ـن ـطــن وال ــري ــاض.
كما يتم تداول اسم مستشار األمن الوطني
الـحــالــي قــاســم األعــرجــي ،ال ــذي لعب أخيرًا
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دورًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى ت ـهــدئــة بني
الفصائل الحليفة إليران والتحالف الدولي،
ً
تمتعه بعالقات جيدة مع القوى
فضال عن ّ
العربية السنية والكردية ،وتكليفه بمهام
خــارج ـيــة ،أب ــرزه ــا الــوســاطــة الـعــراقـيــة بني
السعودية وإيــران .كما ُيطرح اسم القيادي
في حزب «الدعوة» محمد شياع السوداني،
إلــى جانب جعفر الـصــدر ،السفير العراقي
فــي لـنــدن واب ــن عــم مقتدى ال ـصــدر .أمــا في
حــال العجز عــن االتـفــاق على اســم لرئاسة
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـس ـي ـع ــاد طـ ـ ــرح اسـ ـ ــم مـصـطـفــى
الكاظمي لرئاسة الحكومة ،خصوصًا مع
وجود قبول خارجي في هذا الشأن.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال السياسي العراقي
غــالــب الـشــابـنــدر ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إنــه
ُ
«ل ـغ ــاي ــة اآلن ل ــم ت ـط ــرح أس ـم ــاء ذات قـبــول
سـ ـي ــاس ــي حـ ـت ــى داخـ ـ ـ ــل ال ـك ـت ـل ــة ال ـ ــواح ـ ــدة
نـفـسـهــا ،واألخـ ـب ــار ف ــي ال ـع ــراق تـتـغـيــر بني
سـ ــاعـ ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ـنـ ــاك ج ـ ـهـ ــات تـتـعـمــد
اخ ـتــاق أخ ـبــار وإش ــاع ــات كــاذبــة ،وتـســرب
مـعـلــومــات مـغـلــوطــة لــوســائــل اإلعـ ــام ،لكن
ال ـت ـســري ـبــات م ــن داخـ ــل ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
املعنية باملوضوع حاليًا تعتبر الكاظمي
خ ـي ــارًا جـ ـيـ ـدًا» .وأض ـ ــاف ال ـش ــاب ـن ــدر« :لـكــي
ُ
أكـ ــون ص ــادق ــا ،ه ـنــاك أس ـم ــاء تـ ـط ــرح ،نـعــم،
لكنها تبقى ضعيفة ،والكاظمي حظوظه
جـيــدة ونـجــح فــي تحقيق تـقــدم فــي ملفات
عـ ــدة ،أه ـم ـهــا إن ـق ــاذ ال ـج ـيــش م ــن االن ـه ـيــار
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الـ ــذي ك ــاد يـتـسـبــب ب ــه عـ ــادل ع ـبــد امل ـهــدي،
وتحاشي املواجهة الدموية في األزم ــات».
وخ ـت ــم بــال ـقــول إن «ه ـن ــاك نـقـطــة حـ ّـســاســة
أخ ــرى ،وهــي أن أي رئـيــس وزراء يــأتــي من
أي كتلة ،سيمثل خطرًا على الكتل األخرى،
بمعنى أنه ينحاز لكتلته على حساب الكتل
الباقية ،لذا فإن الجو العام يحبذ أن يكون
رئيس الوزراء توافقيًا ،لكن من خارج الكتل
الشيعية الحالية».
مــن جـهـتــه ،رأى الـسـيــاســي ال ـعــراقــي قصي
م ـح ـبــوبــة أن خ ـفــايــا امل ـف ــاوض ــات الـحــالـيــة
فــي بـغــداد تؤكد سحب اســم نــوري املالكي
م ــن الـتــرشـيــح لــرئــاســة ال ـح ـكــومــة ،وتـقــديــم
ً
أس ـ ـمـ ــاء أخـ ـ ــرى بـ ـ ــدال عـ ـن ــه ،أه ـم ـه ــا مـحـمــد
شياع السوداني ،ومحافظ البصرة أسعد
العيداني ،إضافة إلــى وجــود أسماء أخرى
محسوبة على الصدر ،منها ّ
نصار الربيعي
وم ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ،الف ـت ــا ف ــي تـصــريــح
إع ــام ــي ،إل ــى أن تـحــالــف «ال ـف ـتــح» بــزعــامــة
هادي العامري موافق على الجميع ،شرط
أال يتم إبعاده من الحكومة.
وتعليقًا على ذلك ،اعتبر الباحث في الشأن
السياسي العراقي طالب األحمد أن التوافق
بني املعسكرين املتصارعني في بغداد في ما
يتعلق برئاسة الحكومة هو نتيجة حتمية.
وأوض ـ ـ ــح األح ـ ـمـ ــد ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن التيار الصدري لديه خياران،
ّ
األول أن يــأخــذ الـســلــة الحكومية بالكامل
ويشكلها بنفسه من دون اآلخرين ،وهو أمر
صـعــب ،أمــا الـخـيــار الـثــانــي فهو طــرح اسم
تــوافـقــي مــن خ ــال الـتـيــار يقبله اآلخـ ــرون،
وهــذا هــو املــرجــح فــي املشهد العراقي اآلن،

بغض النظر عن النتائج االنتخابية للقوى
السياسية النافذة ،معتبرًا أن الخيار الثاني
س ـي ـع ـطــي أي ـض ــا ف ـس ـحــة ل ـل ـص ــدر لـلـتـحــرك
بـحــال أخفقت هــذه الـحـكــومــة ،على اعتبار
أن رئيس الــوزراء توافقي وال يمثل «التيار
الصدري».
ورأى األحمد أن «التوافق على الكاظمي أكثر
إمـكــانـيــة مــن غـيــره مــن األس ـمــاء املـطــروحــة،
من دون إغفال وجــود مخاوف لــدى بعض
ال ـق ــوى م ــن عـ ــودة تـسـلــم ال ـكــاظ ـمــي رئــاســة
الحكومة ألربع سنوات أخرى مقبلة وكاملة
الصالحيات وبدعم داخلي وخارجي» ،في
إشارة إلى القوى الحليفة إليران املعارضة
لالنفتاح العراقي الذي تحقق خالل حكومة
الكاظمي مع املحيط الخارجي وسياسته
املتعلقة بتعزيز مؤسسات الدولة األمنية،
وت ـح ــدي ـدًا ال ـج ـي ــش ،أم ـ ــام ن ـف ــوذ الـفـصــائــل
املسلحة.
في غضون ذلك ،تواصل شخصيات مدنية
ومـسـتـقـلــة ف ــازت فــي االن ـت ـخــابــات األخ ـيــرة
حراكها لتشكيل تحالف جديد داخل البرملان
تحت عـنــوان مــدنــي ،سيكون هــو األول من
نــوعــه مـنــذ ع ــام  2006الـ ــذي شـهــد تشكيل
أول ب ــرمل ــان مـنـتـخــب ف ــي ال ـب ــاد .وف ــي هــذا
اإلطــار ،أجرى زعيم حركة «امتداد» املدنية
ع ــاء ال ــرك ــاب ــي ،خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن،
سلسلة لقاءات في النجف وبغداد ،قبل أن
يغادر إلى مدينة السليمانية للقاء قيادات
الـتـيــار املــدنــي ال ـكــردي امل ـعــارض فــي إقليم
ً
كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،شـمــالــي ال ـب ــاد ،ممثال
بحركة «الجيل الـجــديــد» ،التي استطاعت
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى  9مـ ـق ــاع ــد ف ـ ــي الـ ـب ــرمل ــان

متابعة

طرابلس ـ العربي الجديد

لـ ــم يـ ـص ــدر عـ ــن م ــؤت ـم ــر «اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ل ـي ـب ـيــا»،
الــذي ُعقد أمــس األول الخميس فــي طرابلس
بمشاركة  27دولة وأربع منظمات دولية (األمم
امل ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــادان األوروبـ ـ ــي واألف ــري ـق ــي
والـجــامـعــة الـعــربـيــة) ،أي م ـق ــررات ،بــل اكتفى
بإصدار بيان ختامي تضمن عناوين عريضة
سبق أن توافق حولها املجتمع الــدولــي .فما
املكاسب الليبية من املؤتمر؟
ت ـل ــت وزيـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـح ـكــومــة ال ــوح ــدة
الوطنية الليبية ،نجالء املنقوش ،برفقة وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـكــوي ـتــي ال ـش ـيــخ أح ـمــد الـنــاصــر
املحمد الصباح ،الذي شارك في رئاسة املؤتمر
كون بالده تترأس الــدورة الحالية بالجامعة
الـعــربـيــة ،نــص الـبـيــان الـخـتــامــي ،وال ــذي أكــد
م ـج ـمــوعــة نـ ـق ــاط ،أه ـم ـه ــا «الـ ــرفـ ــض ال ـقــاطــع
لـلـتــدخــات األجـنـبـيــة فــي ال ـش ــؤون الليبية»،
ودعــم خطة اللجنة العسكرية املشتركة «+ 5
 »5بشأن إخ ــراج املرتزقة والـقــوات األجنبية،
ومطالبة الحكومة بــدعــم إج ــراء االنتخابات
في موعدها املحدد في  24ديسمبر /كانون
األول املـقـبــل .وعـلــى الــرغــم مــن أن املــؤتـمــر تم
على مستوى وزراء الخارجية للدول املعنية
بليبيا ،إال أن  10وزراء خارجية مثلوا بالدهم
فيه ،بينما خفضت  17دولة مستوى تمثيلها
الــدبـلــومــاســي ،ووص ــل إل ــى حــد سـفــرائـهــا في
ليبيا بالنسبة لبعضها .ومن بني الدول التي
خفضت تمثيلها تركيا ،من خالل نائب وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي سـ ــادات أون ـ ــال ،وروس ـيــا

ً
التي أوفــدت ممثال لها من السفارة الروسية
لــدى ليبيا ،وأميركا من خــال مساعدة وزير
الـخــارجـيــة فــي مـكـتــب ش ــؤون ال ـشــرق األدن ــى
يائيل ملبرت ،واملغرب أيضًا التي استضافت
ع ــددًا مــن ال ـل ـقــاءات الـلـيـبـيــة ،مــن خ ــال املــديــر
العام في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
األفريقي ،فؤاد يازوغ.
وق ــال وك ـيــل وزارة ال ـخــارج ـيــة الـلـيـبـيــة ،عمر
كـتــي ،إن «املــؤت ـمــر يـعــد مكسبًا ليبيًا كبيرًا،
وح ـمــل رس ــال ــة ذات داللـ ــة ل ـلــداخــل وال ـخ ــارج
ح ــول وص ــول ال ـبــاد إل ــى امل ــراح ــل األول ــى من
االس ـت ـق ــرار» .وأضـ ــاف ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن «االستجابة الدولية للمشاركة
فــي املؤتمر كانت كبيرة بالنسبة للتوقعات
الـلـيـبـيــة» .ولـفــت إل ــى أن «أه ــم الــرســائــل التي
ح ـم ـل ـهــا امل ــؤت ـم ــر أن ال ـن ـق ــاش ل ــم ي ـك ــن ح ــول
وقف إطالق النار أو الحوار بني األطــراف ،بل
تمحور حول دعم إجراء االنتخابات والتأكيد
على السيادة الليبية ورفض التدخل األجنبي
وغ ـي ــره ــا م ــن املـ ـلـ ـف ــات» ،م ــا ي ــؤك ــد ح ـس ـبــه أن
«القضية في ليبيا تقدمت ملراحل جديدة في
مسيرة االستقرار».
ووفقًا لقراءته ملجريات املؤتمر الدولي ،رأى
الباحث في «املركز الليبي لألبحاث والدراسات
املتقدمة» حسني الشكري ،أن «املجتمع الدولي
حمل من جانبه رسالة واضحة عبر ممثليه
فــي املــؤت ـمــر» .وأوضـ ــح ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن الــرســالــة «جـ ــاءت مــن خ ــال الـتــركـيــز على
الجانبني األمـنــي والـسـيــاســي ،دون أن يكون
للجانب االقتصادي أي حضور ،ما يعني أن

املجتمع الدولي يقول لليبيني إن حل األزمة ال
يــزال بعيدًا عن املقاربات االقتصادية ويجب
حلها سياسيًا وأمنيًا» .وعند إعالن املنقوش
عن مضمون مبادرة «استقرار ليبيا» ،خالل
بيان متلفز ليل األحد املاضي ،أوضحت أنها
تــرتـكــز عـلــى م ـســاريــن ،األول أم ـنــي عـسـكــري،
واآلخــر اقتصادي تنموي ،لكن الشكري رأى
أن «انـتـهــاء املــؤتـمــر ببيان دون أن يعلن عن
مـ ـق ــررات ي ـع ـنــي أن امل ـش ــارك ــن ال ــدول ـي ــن في
املؤتمر ال يــزالــون عند الـتــوافــق على املبادئ
دون أن ي ـص ـل ــوا إل ـ ــى رؤيـ ـ ــة م ــوح ــدة ب ـشــأن
الحل في ليبيا ،سيما ملف القوات األجنبية
وامل ــرت ــزق ــة» .وع ـلــى الــرغــم مــن الـتـقــدم الكبير

محلل سياسي:
المبادرة الحكومية مالت
ألوروبا وأميركا

شارك ممثلون عن  27دولة في المؤتمر (محمود تركية/فرانس برس)

حذرت واشنطن عباس
من الحديث عن حل
الدولة الواحدة
يكرر عباس وعوده
بإصالح منظمة التحرير
منذ سنوات

لم يطب ّق عباس فعليًا وعوده السابقة (عصام ريماوي/األناضول)

أسرى «الجهاد» يعلّقون تصعيدهم بعد نيل مطالبهم
الــزم ـن ـيــة داخـ ــل ال ـخ ـطــة الـلـيـبـيــة ال ـشــام ـلــة ما
يـ ــزال ب ـع ـي ـدًا ،خ ـصــوصــا أن أن ـق ــرة ومــوسـكــو
أكبر طرفني دوليني يمتلكان وجودًا عسكريًا
في ليبيا .في املقابل أعــرب املحلل السياسي
ال ـل ـي ـبــي م ـ ـ ــروان ذوي ـ ــب ع ــن ت ـف ــاؤل ــه ال ـك ـب ـيــر،
مـعـتـبـرًا املــؤت ـمــر «ن ـجــاحــا ك ـب ـي ـرًا» للحكومة.
وقال ،لـ«العربي الجديد» إن «املؤتمر بمثابة
رســالــة دول ـيــة ملــن ي ـنــازع الـحـكــومــة» ،مـشــددًا
عـلــى أن أه ــم رســالــة «ه ــي قـطــع الـطــريــق أمــام
من يفكر في مغامرة عسكرية جديدة ،وكذلك
رســالــة ملــن يـحــاول الـتــأزيــم وخـلــق انقسامات
داخـ ـلـ ـه ــا» .وق ـ ــال« :ال ي ـم ـكــن أن ن ــرف ــع سـقــف
التوقعات ونسرف كثيرًا ،فيكفي أن الحكومة
حددت ما تريد من املجتمع الدولي ،وضمنت
مؤتمري برلني األول والـثــانــي فــي مبادرتها
دون أن تذكر املؤتمرات الدولية األخرى التي
انعقدت في أبوظبي وباليرمو وباريس».
وإذ أقر ذويب بأن املبادرة الحكومية جاءت
مــائـلــة لـلـسـيــاســات األوروبـ ـي ــة واألمـيــركـيــة،
فقد أشــار إلــى أن «األهــم من ذلــك هو الرؤية
الليبية الـتــي فرضتها الحكومة بــأن ليبيا
مستعدة لــاسـتـقــرار ،وأن ـهــا ت ـجــاوزت أزمــة
أمنية كبيرة ،بدليل حضور كل هذه الوفود،
وأن الــدور اآلن على املجتمع الدولي ليحدد
موقفه من امللف الليبي» .واعتبر أن الحكومة
«وإن فشلت ربما في تمرير بعض أهدافها
إال أنها تمكنت اآلن من إحراج أطراف ليبية،
مثل (ال ـلــواء الليبي املتقاعد خليفة) حفتر
ال ـ ــذي لـ ــن ي ـم ـك ـنــه رف ـ ــض دخ ـ ــول ال ـح ـكــومــة
لبنغازي مجددًا وعقد مؤتمر فيها».

احتفت حركة «الجهاد
اإلسالمي» بإجبار أسراها
االحتالل على الرضوخ
لمطالبهم لوقف
العصيان والتمرد على
قوانين إدارة السجون
رام اهلل ،غزة ـ العربي الجديد

أج ـبــر أس ــرى «ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» االح ـتــال
اإلسرائيلي على االنصياع ملطالبهم ،ما أدى
إلى تعليق خطواتهم النضالية التي شرعوا
بها منذ أكثر من شهر ،وكذلك إضرابهم عن
ّ
الـطـعــام ال ــذي اسـتـمـ ّـر مل ــدة تسعة أي ــام .وأك ــد
ّ
نــادي األسير الفلسطيني ،أمــس الجمعة ،أن
ّ
أســرى «الجهاد اإلسالمي» علقوا خطواتهم،
بعد أن حققوا مطالبهم .ووفق بيان للنادي،
وصلت نسخة منه إلى «العربي الجديد» ،فقد
كان أبرز تلك املطالب وقف الهجمة املضاعفة
ع ـل ــى أس ـ ــرى «الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي» ،وإل ـغ ــاء
ال ـع ـقــوبــات ال ـج ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ف ــرض ــت عليهم
منذ عملية «نفق الحرية» البطولية ،وإعــادة
كــافــة املـعــزولــن ،بـمــن فيهم ق ـيــادات التنظيم
إلــى األقـســام العامة ،وإلـغــاء الغرامات املالية
الـتــي تـقــدر بماليني الـشــواكــل ،والـسـمــاح لهم
بالزيارة ،وااللتزام بعدم فتح ملفات لألسرى
الذين واجهوا ّ
السجان بحرق الغرف ،واألهم

هــو الـحـفــاظ عـلــى البنية التنظيمية ألســرى
ّ
ال ـج ـهــاد ،وش ــك ــل ذل ــك حـمــايــة أله ــم مـنـجــزات
الحركة األسيرة تاريخيًا.
وأوضــح نادي األسير أن هذا االنتصار الذي
ارتـكــز على وح ــدة الـحــركــة ّاألس ـيــرة ،جــاء في
أع ـق ــاب بــرنــامــج ن ـضــالــي نــفــذتــه ال ـحــركــة من
خ ــال لجنة ال ـط ــوارئ العليا لــأســرى ،الــذي
اسـتـنــد إل ــى الـعـصـيــان وال ـت ـمــرد عـلــى قــوانــن
مضن وشاق
إدارة السجن ،وكذلك بعد حوار
ٍ
ّ
خاضته كل مكونات الحركة األسيرة مع إدارة
س ـجــون االح ـت ــال عـلــى م ــدار أك ـثــر مــن شهر.
ّ
ول ـفــت نـ ــادي األس ـي ــر إل ــى أن وحـ ــدة الـحــركــة
األسـيــرة فــي هــذه املعركة أثبتت مـجــددًا أنها
ّ
السالح األقوى في وجه السجان ،حيث إن ما
جــرى على مــدار الشهر مــن تكاتف واشتباك
يومي فرض انتصارًا لكل الفلسطينيني.
واحتفت حركة «الجهاد اإلسالمي» في غزة،
أمس الجمعة ،بانتصار أسراها على االحتالل،
ع ـقــب تــوص ـل ـهــم التـ ـف ــاق م ــع إدارة ال ـس ـجــون
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،يـقـضــي بــوقـفـهــم اإلض ـ ــراب عن
ال ـط ـعــام ،مـقــابــل إن ـه ــاء ال ـع ـقــوبــات املـفــروضــة
عليهم .وقال مسؤول ملف األسرى في الحركة
جميل عليان ،خالل االحتفال في غزة« :نهنئ
األسرى األبطال وذويهم وأبناء شعبهم بهذا
االنجاز واالنتصار» .وحذر «العدو ومصلحة
سجونه ،من أي محاولة للنكوص أو التالعب
بأي من مطالب األسرى العادلة».
وأضاف عليان أن «ما يجري من عدوان بحق
أســرانــا األب ـطــال ،يـفــرض علينا العمل الجاد
بـكــل الـ ُـس ـبــل م ــن أج ــل ت ـحــريــرهــم» .وت ــاب ــع إن

«اإلضراب عن الطعام ،هو محطة من محطات
الـصـمــود فــي مــواجـهــة ال تنتهي وال تتوقف
إال بزوال االحتالل وتحرير أرضنا واسترداد
مـقــدســاتـنــا» .واع ـت ـَبــر ال ـق ـيــادي ف ــي «الـجـهــاد
ّ
اإلسالمي» محمد شلح ،من جهته ،أن «العدو
ال ـخ ــائ ــب وال ـج ـب ــان كـ ــان ي ـس ـت ـجــدي أب ـنــاء نــا
األس ـ ــرى أن يـضـغـطــوا ع ـلــى (قـ ـي ــادة الـحــركــة
فــي) ال ـخــارج ،لــوقــف الفعاليات والتظاهرات
املساندة لألسرى في غزة والضفة».
وكانت الهيئة القيادية العليا ألســرى حركة
«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي» ف ــي س ـج ــون االح ـت ــال
أعلنت ،في بيان ،تعليق اإلضراب عن الطعام
ّ
استمر على مــدار  9أيــام النتزاع حقوق
الــذي
األسـ ــرى ،ووق ــف اإلج ـ ــراءات االنـتـقــامـيــة التي
ات ـخ ــذت ـه ــا م ـص ـل ـحــة ال ـس ـج ــون اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ضدهم بعد عملية «نفق الحرية» التي تمكن
خاللها خمسة مــن أســرى «الـجـهــاد» ،وأسير
من حركة «فتح» ،من الهرب من سجن جلبوع
قبل أن يعاد أسرهم .وذكــرت الهيئة القيادية
أنها «أدارت مفاوضات صعبة ومعقدة تحت
ضـغــط اسـتـمــرار الـتـمــرد واإلضـ ــراب املـفـتــوح،
وبعد  9أيــام مــن اسـتـمــرار اإلض ــراب املفتوح،

«سرايا القدس» :سنبقى
السند الصلب والدرع
الحصين ألسرانا

شرق
غرب
الصومال :فرماجو
وروبلي يدعوان لإلسراع
باالنتخابات

دعا الرئيس الصومالي محمد عبد
ال ـلــه فــرمــاجــو (الـ ـص ــورة) ،ورئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـح ـم ــد حـ ـس ــن روب ـ ـلـ ــي،
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك ،إل ـ ــى ت ـســريــع
العملية االنتخابية لتعيني رئيس
جــديــد لـلـبــاد ووض ــع حــد للصراع
بينهما .وقال البيان إن «القياديني
ي ــدع ــوان ال ــوالي ــات ال ـفـيــدرالـيــة إلــى
ب ــدء ان ـت ـخــاب مـجـلــس نـ ــواب خــال
األس ـب ــوع ــن امل ـق ـب ـلــن» ،ك ـمــا أعـلـنــا
أن ـ ـه ـ ـمـ ــا س ـ ـي ـ ـتـ ــوق ـ ـفـ ــان ع ـ ــن إج ـ ـ ـ ــراء
تعيينات متضاربة ،ويدعمان فتح
تـحـقـيــق ح ــول اخ ـت ـفــاء املــوظ ـفــة في
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـصــومــال ـيــة إكـ ــرام
تهليل.
(فرانس برس)

إثيوبيا :ضربة جوية
جديدة على عاصمة
تيغراي
ّ
ن ـ ــف ـ ــذ ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اإلث ـ ـ ـيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،أمـ ــس
ال ـج ـم ـع ــة ،ض ــرب ــات ج ــوي ــة ج ــدي ــدة
على مدينة ميكيلي ،عاصمة إقليم
ت ـي ـغ ــراي ،ش ـمــالــي الـ ـب ــاد ،ف ــي يــوم
رابـ ـ ــع ت ـس ـت ـهــدف ف ـي ــه امل ــدي ـن ــة ه ــذا
األسـ ـب ــوع .وق ــال ــت امل ـت ـحــدثــة بــاســم
الحكومة بيلني سيوم إن الضربات
استهدفت مركز تدريب تستخدمه
«جـ ـبـ ـه ــة تـ ـح ــري ــر ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي» ال ـت ــي
تخوض الحكومة معها حربًا منذ
نحو عــام ،وذلــك بعد يــوم من إدانــة
وزارة الخارجية األميركية تصعيد
العنف في اإلقليم.
(فرانس برس)
فرنسا تطمئن الـ«ناتو»
بشأن «الدفاع األوروبي»

ن ـص ـحــت وزي ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ـل ـ ـ ــورن ـ ـ ــس بـ ـ ــارلـ ـ ــي
(الصورة) ،أمس الجمعة ،نظراءها
ف ــي ح ـل ــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ب ـعــدم
ال ـ ـخ ـ ــوف م ـ ــن الـ ـخـ ـط ــط ال ــدف ــاعـ ـي ــة
ل ــاتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ق ــائ ـل ــة إن ـهــا
س ـت ـع ــزز ال ـح ـل ــف وت ـف ـي ــد أم ـي ــرك ــا.
وق ــال ــت ب ــارل ــي ف ــي جـلـســة للحلف:
«أسـ ـم ــع ت ـصــري ـحــات حـ ــول ش ــؤون
الدفاع األوروبية وألحظ تهديدات،
أقول ال تخافوا» ،مضيفة أن «الدفاع
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـي ــس مل ــواجـ ـه ــة ح ـلــف
األطلسي ،بل على النقيض تمامًا».
(رويترز)

الحدث

رسائل مؤتمر «استقرار ليبيا» :تبديد الهواجس األمنية
الذي أحرزته لجنة « »5 + 5العسكرية الليبية
بــإعــانـهــا عــن خـطــة شــامـلــة إلخ ــراج املــرتــزقــة
وال ـقــوات األجـنـبـيــة ،إال أن الـشـكــري اعتبر أن
خفض التمثيل الدبلوماسي التركي الروسي
فــي املؤتمر يؤكد أن التوافق حــول املـحــددات

العراقي الجديد .وقال الركابي ،في تصريح
مقتضب لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن املدنيني
يسعون إلى «معارضة حقيقية في البرملان
امل ـق ـبــل» ،مـضـيـفــا أن «ف ـتــح مـلـفــات الـفـســاد
واالن ـت ـه ــاك ــات وم ـحــاس ـبــة امل ـت ــورط ــن بها
سـتـكــون أول ــى أعـمــالـنــا» ،مـشــددًا عـلــى عــدم
مشاركة تحالفه في أي حكومة مبنية على
محاصصة طائفية وحزبية.
ووف ـق ــا لـعـضــو بـ ــارز ف ــي ح ــرك ــة «امـ ـت ــداد»،
تـ ـح ــدث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ط ــال ـب ــا ع ــدم
ذكـ ــر اسـ ـم ــه ،فـ ــإن ال ـ ـحـ ــراك ال ـح ــال ــي يـسـعــى
إلـ ــى تـشـكـيــل ت ـحــالــف أف ـق ــي م ــن مستقلني
ومــدن ـيــن ،ي ـت ـجــاوز ع ــدده ال ـ ــ 40مـقـعـدًا في
ال ـب ــرمل ــان ،وهـ ــذا سـيـشـمــل الـ ـح ــراك ال ـكــردي
ف ــي إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ،وك ــذل ــك املـسـتـقـلــن
فــي مـنــاطــق ب ـغــداد والـشـمــال وال ـغ ــرب ،كما
هــو ال ـحــال فــي الـجـنــوب ال ـعــراقــي .وأض ــاف
امل ـصــدر أن املـشـتــرك فــي ه ــذا الـتـحــالــف هو
ال ـت ــداف ــع م ــع األح ـ ـ ــزاب الـتـقـلـيــديــة الــديـنـيــة
فــي ب ـغــداد والـقــومـيــة فــي إقـلـيــم كــردسـتــان
وخ ـلــق م ـعــادلــة سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة ،طــرفـهــا
اآلخر املدنيون ،والهدف هو دولة مواطنة،
كــاشـفــا عــن أن الـتـحــالــف الـجــديــد قــد ُيعلن
رسميًا بعد اإلع ــان عــن مـصــادقــة القضاء
عـلــى نـتــائــج االن ـت ـخــابــات .وأع ــرب عــن أمله
«فــي استقطاب نــواب مستقلني جــدد ،على
الــرغــم مــن أن بعض األح ــزاب الـتــي سجلت
نـتــائــج مـتــواضـعــة فــي االنـتـخــابــات صــارت
ُ
تـقـ ّـدم مبالغ ضخمة للنواب املستقلني من
أجل االنضمام إليها ضمن مسعى رفع عدد
مقاعد كتلتها داخل البرملان» ،بحسب قوله.
(شارك في التغطية من بغداد سالم الجاف)

عكس اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة
ال ـت ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،م ـس ــاء اإلث ـن ــن
املاضي ،عمق األزمة التي تمر بها القيادة
الفلسطينية على الصعيد الــداخـلــي من
جـهــة ،بعد إع ــان حــزبــن رئيسيني ،هما
«الشعب» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،م ـق ــاط ـع ــة االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،قـبــل
عودتهما للمشاركة املشروطة ،وخارجيًا
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــد إق ـ ـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس وع ـضــو
الـلـجـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـحــركــة «ف ـت ــح» امل ـقــرب
مـنــه حـســن الـشـيــخ أن اإلدارة األميركية
«تماطل» و«تكذب» في وعودها للقيادة
الفلسطينية.
ع ـلــى الـصـعـيــد ال ــداخ ـل ــي ،نـجـحــت حــركــة
«ف ـت ــح» ف ــي إق ـن ــاع «ال ـش ـع ــب» و«الـجـبـهــة
الديمقراطية» بالعودة عن قــرار مقاطعة
اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة ،والذي
جــاء ألسـبــاب ع ــدة ،لكن السبب الــواضــح
هو قطع عباس مخصصات الحزبني منذ
يونيو/حزيران املاضي وحتى سبتمبر/
أي ـلــول املــاضــي .اجـتـمــاعــات نــائــب رئيس
«فتح» محمود العالول وأمني سر اللجنة
املركزية للحركة جبريل الرجوب وعضو
مــركــزيــة «فـتــح» ع ــزام األح ـمــد ،يــوم األحــد
وح ـتــى ظـهــر اإلث ـن ــن املــاض ـيــن ،نجحت
بــإقـنــاع الـحــزبــن بــالـعــدول عــن املقاطعة،
وذلك بعد أن وافق عباس على أمر صرف
املـخـصـصــات ألرب ـعــة أش ـهــر بــأثــر رجعي
يوم اإلثنني.
كـ ـ ـ ـ ـ ــوادر فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــزب ـ ــن ،أي «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب»
و«ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،أكـ ـ ـ ـ ــدوا ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن األمر ال يتعلق باملخصصات
ف ـقــط ،وإن ـم ــا ت ــم ال ـتــوصــل الت ـف ــاق ثــاثــي
بني «فتح» والحزبني تضمن عــدة نقاط،
أهمها أن الحقوق املالية للفصائل جميعًا

م ـح ـفــوظــة وال ت ـمــس نـتـيـجــة ال ـخــافــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وي ـت ــم االل ـ ـتـ ــزام ب ـه ــذا امل ـبــدأ
وإع ـ ـ ــادة صـ ــرف م ـخ ـص ـصــات ال ـف ـصــائــل.
وأكـ ـ ــد االت ـ ـفـ ــاق ت ـص ــوي ــب وضـ ــع الـلـجـنــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ملـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر وض ـ ــرورة
ان ـت ـظــام اجـتـمــاعــاتـهــا بــرئــاســة الــرئـيــس،
ً
واضطالعها بدورها كامال في ما يتعلق
بمسؤوليتها ،من حيث االطالع واملشاركة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـش ــأن
السياسي والقيادي للشعب الفلسطيني،
وضمان انتظام حصولها على التقارير
املتعلقة باالتصاالت السياسية في هذا
اإلط ــار .وتضمن االتـفــاق التأكيد على أن
مـنـظـمــة الـتـحــريــر ه ــي مــرجـعـيــة السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،والـ ـفـ ـص ــل بـ ــوضـ ــوح بــن
املنظمة والسلطة ،وكذلك توضيح العالقة
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى ذل ـ ــك ب ــن امل ـن ـظ ـم ــة وب ــن
مــؤس ـســات الـسـلـطــة املـخـتـلـفــة ،بـمــا فيها
الـحـكــومــة .كـمــا تضمن االت ـفــاق املـبــاشــرة
ب ــالـ ـح ــوارات ال ـث ـنــائ ـيــة وال ـج ـمــاع ـي ــة ،من
أجــل معالجة القضايا العالقة بــن قوى
منظمة التحرير ،بما يعزز دور املنظمة،
والـتـحـضـيــر الـ ـف ــوري لـعـقــد ل ـقــاء ربــاعــي
ي ـض ــم «فـ ـت ــح» و«الـ ـشـ ـع ــب» وال ـج ـب ـه ـتــن
«الشعبية» و«الديمقراطية» ،إضافة لكل
ال ـل ـقــاءات الـجـمــاعـيــة مــع ال ـقــوى األخ ــرى.
لكن مـصــادر مــن «الجبهة الديمقراطية»
و«الشعب» قالت ،لـ«العربي الجديد» ،إنه
«بات معلومًا أن عباس لن يلتزم بأي بند
مــن االت ـفــاق ال ـثــاثــي ،وه ــو يـكــرر وع ــوده
بإصالح املنظمة وإجراء حوار جذري مع
الفصائل منذ سـنــوات ،وتطبيق قــرارات
املجلسني الوطني واملركزي باالنفكاك عن
االحتالل ،ولم يطبق شيئًا فعليًا من هذه
الوعود» .وفيما حصل االتفاق بني «فتح»
و«ال ـش ـع ــب» و«ال ـج ـب ـهــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»،

بقيت «الـجـبـهــة الشعبية» عـلــى موقفها
امل ـقــاطــع الجـتـمــاعــات الـلـجـنــة التنفيذية
منذ أكـثــر مــن عــامــن .وقــالــت مـصــادر في
«الجبهة الشعبية» ،لـ«العربي الجديد»،
إن ع ـب ــاس ي ـعــاقــب «ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة»
بـ ــوقـ ــف م ـخ ـص ـص ــات ـه ــا م ـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ـق ــوم ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ـن ــذ ن ـح ــو ث ــاث
س ـ ـنـ ــوات .وذكـ ـ ــر الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي «ال ـج ـب ـهــة
الشعبية» في غزة هاني خليل ،لـ«العربي
الجديد» ،أن «الجبهة تقاطع اجتماعات
اللجنة التنفيذية منذ العام  ،2018وطوال
السنوات املاضية لم تقم القيادة بتنفيذ
قـ ـ ـ ــرارات امل ـج ـل ـســن ال ــوط ـن ــي واملـ ــركـ ــزي،
وأص ـب ــح ال قـيـمــة ل ـل ـق ــرارات ال ـت ــي تتخذ
مرارًا وتكرارًا» .وقال خليل« :كل هذا يؤكد
ص ــواب ق ــرار الجبهة الشعبية بمقاطعة
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر،
الـتــي بــاتــت تـحـتــاج إل ــى إص ــاح حقيقي
وجـ ـ ــذري ،ألن واق ـع ـهــا ال ـحــالــي ل ــن ي ـقـ ّـدم
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي أي ش ــيء لـتـجــاوز
املخاطر املحيطة به».
وب ـع ـي ـدًا ع ــن االج ـت ـم ــاع الـشـكـلــي ملنظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر مـ ــن ال ـل ـج ـنــة
التنفيذية ،لـ«العربي الجديد» ،أن عباس
ما زال يصر على موقفه من التزام حركة
«ح ـ ـم ـ ــاس» ب ـج ـم ـي ــع ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـش ــرع ـي ــة
الــدول ـيــة كـخـطــوة تـسـبــق مـشــاركـتـهــا في
أي حكومة فلسطينية .أما على الصعيد
الـخــارجــي ،فقد قـ ّـدم حسني الشيخ ،الــذي
حضر اجتماع اللجنة التنفيذية ،مداخلة
حـ ــول ال ـع ــاق ــات م ــع اإلدارة األم ـيــرك ـيــة،
وال ـ ـتـ ــي وص ـف ـه ــا بــامل ـخ ـي ـبــة لـ ــآمـ ــال ،مــا
جعل عباس والشيخ يصفان املسؤولني
األميركيني قائلني« :عم يضحكوا علينا»،
و«كــذابــن» .ويــأتــي الغضب الفلسطيني
مــن اإلدارة األمـيــركـيــة عقب لـقــاء مساعد
وزير الخارجية األميركي هادي عمرو مع
عباس في الرابع من الشهر الحالي ،والذي
ّ
عبر فيه عمرو عن استيائه من خطاب أبو
مــازن في األمــم املتحدة في  24سبتمبر/
أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،وحـ ـ ــذره م ــن أي خـطــوة
باتجاه سحب االعـتــراف بدولة إسرائيل
أو الحديث عن حل الدولة الواحدة ،حسب
م ــا أك ــدت ــه مـ ـص ــادر «الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد».
وأك ــد مـصــدر رفـيــع ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن اإلدارة األميركية تخضع عالقتها مع
السلطة الفلسطينية لالبتزاز ،من خالل
رزمـ ــة شـ ــروط أب ــرزه ــا قـطــع مخصصات
األسرى والشهداء ،وهذا ما يؤكده رفض
بايدن لقاء عباس حتى اليوم.
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وأكثر من  40يومًا من التمرد والعصيان ،وفي
فترة زمنية قياسية من عمر نضاالت الحركة
األسـيــرة ،استطعنا بفضل الله تعالى إنجاز
معظم أهداف وعناوين اإلضراب» .ولفتت إلى
ّ
أنها توافقت بكل أعضائها ،وباالستماع إلى
آراء مجلس الشورى العام والعديد من كوادر
الحركة ،على إعــان تعليق اإلضــراب املفتوح
عن الطعام ووقف خطوات التمرد والعصيان.
إل ــى ذل ــك ،أك ــد امل ـت ـحــدث الـعـسـكــري ل ــ«ســرايــا
الـ ـ ـق ـ ــدس» ،ال ـ ـ ـ ـ ــذراع ال ـع ـس ـك ــري ــة لـ ــ«الـ ـجـ ـه ــاد
ّ
اإلسـ ــامـ ــي» ،أبـ ــو ح ـم ــزة ،أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،أن
الـ ـس ــراي ــا س ـت ـب ـقــى «ال ـس ـن ــد ال ـص ـل ــب وال ـ ــدرع
ال ـح ـصــن ألس ــران ــا األبـ ـط ــال وس ـي ــف شعبنا
ومقدساتنا فــي طريقنا الـطــويــل ،وصراعنا
امل ـم ـت ــد م ــع الـ ـع ــدو ح ـت ــى الـ ـح ــري ــة ،وال ـن ـصَّــر
األك ـيــد إن ش ــاء ال ـلــه» .وق ــال أب ــو ح ـمــزة« :كــنــا
وم ــا زلـنــا نــؤمــن ب ــأن معية الـلــه مـعـنــا ،وبــأنــه
سيمدنا بــإنـجــاز جــديــد فــي معركة السجون
الـتــي اسـتـمــرت  42يــومــا ،كــان آخــرهــا إضــراب
ُ
أسرانا ملدة  9أيــام ،تعد بمجموعها محطات
ُ
عز وافتخار ،وت ِّوجت بانتصار اإلرادة التي ال
تعرف اليأس».
من جهة أخرى ،ذكر نادي األسير الفلسطيني،
في بيان ،أن قــوات إسرائيلية اقتحمت ،ليلة
الخميس ـ الجمعة ،قسمًا في سجن جلبوع،
واعـتــدت على  90أسـيـرًا .وأوض ــح أن األســرى
في السجن ما يــزالــون يتعرضون «لعمليات
تنكيل مـضــاعـفــة ،ومـنـهــا عـمـلـيــات االقـتـحــام
في محاولة إلبقائهم في حالة عــدم استقرار
وفرض مزيد من الرقابة عليهم».

أول حكومة لقادة
االنقالب في غينيا
عـ ّـن ق ــادة االن ـقــاب فــي غينيا ،أول
م ـ ــن أم ـ ـ ــس الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،ت ـش ـك ـي ـل ـهــم
ً
ال ــوزاري األول ،وال ــذي ضـ ّـم جـنــراال
سابقًا وشخصيات تقلدت مناصب
رف ـيـعــة ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس املـخـلــوع
أل ـفــا ك ــون ــدي .وق ــال مـتـحــدث باسم
امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري إن ال ـض ــاب ــط
ال ـ ـسـ ــابـ ــق فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش أبـ ـ ـ ــو ب ـكــر
صديقي كامارا ُعـ ّـن وزي ـرًا للدفاع،
بعدما شغل منصب رئيس األركان
فــي وزارة دف ــاع ك ــون ــدي ،كـمــا ُعـ ّـن
ب ـش ـيــر ديـ ــالـ ــو ،امل ـل ـح ــق ال ـع ـس ـكــري
السابق في الجزائر ،وزيرًا لألمن.
(رويترز)
مقتل زعيم «داعش»
الجديد في غرب أفريقيا
أع ـلــن مـسـتـشــار األمـ ــن ال ـقــومــي في
ن ـي ـج ـي ــري ــا ب ــاب ــاغ ــان ــا م ــون ـغ ــون ــو،
أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،ع ــن م ـق ـتــل الــزع ـيــم
الجديد لتنظيم «داع ــش» فــي غرب
أفريقيا ماالم باكو على يد الجيش
الـنـيـجـيــري ،فــي وق ــت ســابــق خــال
األسبوع الحالي .وقال مونغونو إن
التنظيم املـســؤول عــن مقتل املئات
من املواطنني في نيجيريا والــدول
املجاورة ،قد يواجه أزمة قيادة بعد
مقتل باكو ،الــذي لم يمض أسبوع
على خالفته ألبو مصعب البرناوي
ع ـل ــى رأس ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،ب ـع ــد مـقـتــل
األخـيــر على يــد الـقــوات النيجيرية
األسبوع املاضي.
(أسوشييتد برس)
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تقرير

ليس اختطاف 17
مبشرًا من أميركا
الشمالية في هايتي
أخيرًا ،والتهديد
بقتلهم بحال عدم
دفع فدية ،سوى
فصل من فصول
جرائم العصابات في
هذه الدولة ،والتي
تنامى نشاطها
حتى باتت تسيطر
على أكثر من نصف
مساحة البالد،
وتنخرط في كل
شيء غير قانوني

عصابات هايتي
اتسع نشاط العصابات في عهد الرئيس الراحل جوفينيل مويس (سابين جونسون/األناضول)

خطف وترويع
وسيطرة على
مساحات شاسعة

مسؤولية
هنري
يقول مسؤول حكومي
كبير لصحيفة «نيويورك
تايمز» ،إن رئيس الوزراء
أرييل هنري ،ليس له صلة
باالنتهاكات التي اتهمت
اإلدارة السابقة بتسهيلها،
بل على العكس من ذلك،
فإنه «تعهد بإحقاق
العدالة بشأن المذابح
الماضية ،وبذل كل جهد
ممكن للقضاء على
فوضى العصابات».

لــم تكن عملية اخـتـطــاف  17مبشرًا
مــن أمـيــركــا الـشـمــالـيــة ،ي ــوم السبت
املــاضــي ،فــي وضــح الـنـهــار ،على يد
عصابة في هايتي ،ثم املطالبة ،أول من أمس
الخميس ،بفدية قيمتها  17مليون دوالر وإال
سـتـقـتـلـهــم ،س ــوى حـلـقــة ج ــدي ــدة م ــن حلقات
الفلتان األمني املنتشر ،وأحــدث عالمة على
ال ـس ـي ـطــرة امل ـت ـصــاعــدة لـلـعـصــابــات ف ــي هــذه
الدولة البالغ عدد سكانها  11مليون نسمة.
وتنمو هــذه العصابات وتكتسب مــزيـدًا من
القوة يومًا بعد آخر ،مع تزايد الفراغ األمني
في البالد إلى درجة أنها باتت تحكم مساحة
شــاسـعــة مــن هــايـتــي .لـيــس ذل ــك فـحـســب ،بل
ُ
ّ
إن ات ـه ــام ــات ت ــوج ــه ل ـل ـح ـكــومــة بــاس ـت ـخــدام
العصابات ك ــأدوات للقمع وترهيب السكان
املحتجني على فسادها ،خصوصًا فــي عهد
الــرئـيــس الــراحــل جوفينيل مــويــس ،ال ــذي تم
اغـتـيــالــه ف ــي غــرفــة نــومــه ف ــي يــول ـيــو /تـمــوز
املاضي.
وه ـ ــدد ج ــوزي ــف وي ـل ـس ــون ،زع ـي ــم الـعـصــابــة

ال ـهــاي ـت ـيــة «م ـ ـ ــاوزو  ،»400ال ـت ــي خ ـط ـفــت 17
مبشرًا من أميركا الشمالية ،السبت املاضي،
في شــرق العاصمة بــورت أو برانس ،بإعدام
الـ ــرهـ ــائـ ــن ،وذل ـ ــك فـ ــي ت ـس ـج ـيــل ف ـي ــدي ــو أع ــد
األربعاء املاضي ،ونشر على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي أول م ــن أم ــس ال ـخ ـم ـيــس .وق ــال
ويلسون ،في تسجيل الفيديو« :إذا لم أحصل
على ما أحتاجه ،فسأقتل هؤالء األميركيني».
وقد ظهر محاطًا بعدد من الرجال املسلحني
متجمعني أمام توابيت تضم جثث خمسة من
أفراد عصابته قال إن الشرطة قتلتهم.
وأك ـ ــد مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي ك ـب ـيــر ،طــال ـبــا عــدم
ك ـش ــف ه ــويـ ـت ــه ،ص ـح ــة ت ـس ـج ـيــل ال ـف ـي ــدي ــو.
وأض ــاف لـعــدد مــن الصحافيني «نـحــن على
اتصال بمنظمة كريستشن إيد مينيستريز
(البعثات املسيحية للمعونة) ،التي ينتمي
إل ـي ـهــا املـ ـبـ ـش ــرون ،وع ـل ــى اتـ ـص ــال دائ ـ ــم مع
الـشــرطــة الـهــايـتـيــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «مكتب
التحقيقات الـفــدرالــي (أف بــي آي) ،موجود
في هايتي وعلى اتصال مع جميع األطراف

امل ـع ـن ـيــن» .وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر أم ـن ـيــة لــوكــالــة
«فرانس برس» ،أن الخاطفني يطلبون فدية
قدرها  17مليون دوالر مقابل إطالق سراح
الرهائن.
ومنذ ديسمبر /كانون األول  ،2020أصدرت
الـشــرطــة الـهــايـتـيــة مــذكــرة بـحــث عــن جــوزف
ويلسون بتهمة «اغتيال ومحاولة قتل وخطف
وس ــرق ــة مــرك ـبــة واالس ـت ـي ــاء ع ـلــى شــاحـنــات
بـضــائــع» .ومــع تــزايــد نفوذ العصاباتُ ،عني
فــرانـتــس إلـبــي ،مـســاء الخميس ،مــديـرًا عامًا
لـلـشــرطــة الــوط ـن ـيــة ال ـهــاي ـت ـيــة ب ـعــد اسـتـقــالــة
سلفه ليون تشارلز ،حسب تغريدة للسلطات
الهايتية على «تويتر» .وقــال رئيس الــوزراء
ال ـهــاي ـتــي أري ـي ــل ه ـن ــري ،ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،إنــه
«ح ــان وق ــت ال ـع ـمــل .نــرغــب فــي إعـ ــادة السلم
ال ـعــام وال ـع ــودة إل ــى الـحـيــاة الطبيعية وإلــى
الطريق إلى الديمقراطية».
وبقيت الـعـصــابــات املسلحة مـحـصــورة منذ
فترة طويلة في األحياء الفقيرة في العاصمة،
لكنها بسطت سيطرتها في األشهر األخيرة
بشكل أك ـبــر .وتـنـخــرط حــوالــى  100عصابة
فـ ــي كـ ــل ش ـ ــيء ،ب ـ ــدءًا مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـخ ـطــف
وتهريب األسلحة وتهريب امل ــواد املمنوعة،
وف ـق ــا لـلـشـبـكــة الــوط ـن ـيــة ل ـلــدفــاع ع ــن حـقــوق
اإلنسان في هايتي .وتقدر الشبكة أيضًا أن

زعيم العصابة الخاطفة
للمبشرين األميركيين
يهدد بقتلهم
تسيطر العصابات على
ما يصل إلى ثلثي األراضي
في هايتي

العصابات تسيطر فعليًا اآلن على ما يصل
إلى ثلثي األراضي الوطنية.
وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية
بـشــأن انـتـشــار الـعـصــابــات فــي هــايـتــي ،إنها
«نمت بقوة في السنوات األخيرة ،لدرجة أن
أعضاءها باتوا يحكمون مساحات شاسعة
من الـبــاد» .األكثر شهرة وأهمية بني هؤالء
هو جيمي شيريزير ،الذي ُيظهر نفسه كزعيم
سياسي ،ويعقد مؤتمرات صحافية ،ويقود
ّ
يتجول
املسيرات ،وحتى األيــام األخيرة كان
في العاصمة كبديل عن رئيس الوزراء أرييل
هـ ـن ــري .ف ـق ــد كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن يـحـضــر
األخـ ـي ــر ،األح ـ ــد امل ــاض ــي ،ح ـفــل ت ـكــريــم بطل
استقالل هايتي ،الجنرال جان جاك ديسالني،
فــي ذكــرى وفــاتــه ،لكن إطــاق نــار كثيف دفع
هنري والوفد املرافق له إلى الفرار ،ما ساهم
بالتخلي عن املراسم في العاصمة بــورت أو
برنس .بعد فترة وجيزة ظهر شيريزير ،وهو
ضابط شرطة سابق أيضًا ،في موقع الحفل
ووضع ثالثة أكاليل من الزهور.
وشيريزير مدرج في القائمة السوداء لوزارة
الـخــزانــة األميركية ل ــدوره فــي تنظيم هجوم
ع ــام  2018عـلــى ح ــي ال ســالــن الـفـقـيــر ال ــذي
ً
دمــر  400مـنــزل وخـلــف  71قتيال على األقــل.
لكن كرئيس لعصابة تعرف باسم «مجموعة
ال ـت ـس ـعــة» ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ــه أقـ ــوى رج ــل في
العاصمة ،ولديه طموحات سياسية ،ويوزع
الـطـعــام دوري ــا عـلــى سـكــان األح ـيــاء الفقيرة،
ب ـي ـن ـمــا ت ـك ـت ـفــي ال ـش ــرط ــة ب ـم ــراق ـب ــة ال ــوض ــع،
ب ـح ـســب م ــا ت ـق ــول ص ـح ـي ـفــة «وول سـتــريــت
ج ــورن ــال» ،ف ــي ت ـقــريــر ن ـشــرتــه ي ــوم ال ـثــاثــاء
املاضي.
وت ـ ـقـ ــول م ـ ـ ــاري ي ــول ــن جـ ـي ــل ،وه ـ ــي رئ ـي ـســة
مــؤسـســة «كـلـيــر آي ــز» (منظمة محلية تعنى
بـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان)« :ت ـت ـم ـت ــع ال ـع ـص ــاب ــات
بسلطة أكثر من قادتنا» ،وتضيف متحدثة
لـ«نيويورك تايمز»« :إذا قالوا ابق في املنزل،
فـيـجــب الـبـقــاء فــي امل ـن ــزل ،وإذا قــالــوا اخ ــرج،
فيمكنك الخروج .إنه رعب».
وت ـش ـيــر «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» إلـ ــى أن بعض
الـعـصــابــات تـعـمــل كـحـكــومــات األم ــر الــواقــع.
ً
وتضيف نقال عن خبراء« :لقد كان للعصابات
نفوذ واســع في العديد من األحـيــاء الفقيرة،
ل ـك ـن ـهــا بـ ـ ــدأت ت ـك ـت ـســب م ــزيـ ـدًا م ــن الـهـيـمـنــة
بعدما أدى مويس اليمني كرئيس عام ،2017
وذل ــك بسبب تــآكــل املــؤسـســات الديمقراطية
فــي ع ـهــده ،واس ـت ـغــال حـكــومـتــه للعصابات
ونشرها ك ــأدوات للترويع والقمع» .وبينما
كــانــت الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة واألم ـ ــم املـتـحــدة
عـ ـل ــى دراي ـ ـ ـ ــة مـ ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة ب ــال ـع ــاق ــة
املتزايدة بني العصابات والحكومة والشرطة
الهايتية ،فقد اتخذ الطرفان خطوات خجولة
ملكافحة هذه املشكلة ،وذلك خوفًا من زعزعة
االستقرار الهش في هايتي ،بحسب ما تنقل
«ن ـيــويــورك تــايـمــز» عــن مـســؤولــن أميركيني
سابقني وحاليني.
وفي السياق ،يقول بيار إسبيرانس ،املدير
التنفيذي للشبكة الوطنية الهايتية للدفاع
ع ــن ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،مـتـحــدثــا ع ــن حكومة
مويس« :لقد أضعفت إدارته الشرطة ونظام
الـعــدالــة .وبعد ذلــك ،استخدمت العصابات
ل ــذب ــح الـ ـن ــاس ف ــي األحـ ـي ــاء ال ـف ـق ـي ــرة» .وقــد
وث ـ ـقـ ــت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــدي ــره ــا
إس ـب ـيــرانــس أك ـثــر م ــن  12ه ـجــومــا مسلحًا
من قبل العصابات منذ عــام  ،2018ما أدى
إلــى مقتل أو اختفاء أكثر من  600شخص.
وفي كثير من الحاالت ،أشارت التقارير إلى
دور لـلـشــرطــة فــي ه ــذه الـعـمـلـيــات ،بـمــا في
ذلك تورط ضباط بعمليات القتل .ويعيش
الهايتيون في خوف دائم ،فعمليات الخطف
بلغت أعلى مستوياتها في العام املاضي،
وفقًا لألمم املتحدة .وتـقــول روزي أوغست
دوسينا ،مديرة البرامج في املنظمة« :اليوم
نتحدث عن ذلك ،ألن مبشرين أميركيني قد
اختطفوا .في الواقع ،إنها حياتنا اليومية.
كل يوم نغادر منازلنا من دون أن نعرف ما
إذا كنا سنعود».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

متابعة

بايدن «يحذر» الصين :سندافع عسكريًا عن تايوان
اضطر البيت األبيض إلى
التدخل لتخفيف التوتر
مع بكين ،بعد إعالن
الرئيس األميركي جو بايدن
أن بالده ستدافع عسكريًا
عن تايوان
رف ــع تــأكـيــد الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
أن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة س ـت ــداف ــع عـسـكــريــا
عــن تــايــوان إذا شنت الـصــن هجومًا على
ال ـج ــزي ــرة ،م ــن م ـن ـســوب ال ـت ــوت ــر م ــع بـكــن،
الـتــي دعــت اإلدارة األمـيــركـيــة إلــى التعامل
بحذر مع هذا املوضوع ،فيما حاول البيت
األبيض التخفيف من الحقن عبر التأكيد
أنه ال يوجد أي تغيير في سياسة واشنطن
بشأن الجزيرة.
وي ـت ـنــاقــض ت ـصــريــح ب ــاي ــدن م ــع الـسـيــاســة
األم ـيــرك ـيــة ال ـقــائ ـمــة م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة في
م ــا يـ ـع ــرف بـ ــ«الـ ـغـ ـم ــوض االس ـت ــرات ـي ـج ــي»
ال ـتــي تـســاعــد واشـنـطــن بـمــوجـبـهــا تــايــوان
ف ــي ب ـن ــاء دف ــاع ــات ـه ــا وت ـع ــزي ــزه ــا م ــن دون
ال ـت ـع ـه ــد صـ ــراحـ ــة ب ـم ـس ــاع ــدت ـه ــا فـ ــي ح ــال
ح ــدوث هـجــوم .وقطعت الــواليــات املتحدة
عالقاتها الدبلوماسية مع تايوان في 1979
ً
ل ــاع ـت ــراف بـبـكــن م ـم ـثــا رس ـم ـيــا ووح ـي ـدًا
ّ
للصني ،لكن واشنطن ال تــزال أقــوى حليف
ّ
ّ
لتايبيه ومزودها األول باألسلحة ،ال بل إن

اإلدارة األميركية ملزمة من قبل الكونغرس
ببيع الجزيرة أسلحة لتمكينها من الدفاع
عن نفسها.
وخـ ـ ــال لـ ـق ــاء مـ ــع ن ــاخ ـب ــن فـ ــي بــال ـت ـي ـمــور
ّ
نــظ ـم ـتــه ش ـب ـكــة «سـ ــي أن أن» أمـ ــس األول
ّ
الخميس ،سئل بايدن مرتني عما إذا كانت
ّ
الواليات املتحدة مستعدة للدفاع عسكريًا
ع ــن تـ ــايـ ــوان ف ــي حـ ــال ت ـع ـ ّـرض ــت ال ـج ــزي ــرة
لهجوم صيني ،فأجاب« :أجل .لدينا التزام
بـهــذا ال ـشــأن» .ورد بــايــدن بــاإليـجــاب أيضًا
على سؤال عما إذا كانت الواليات املتحدة
ستكون قادرة على الرد على تطوير برامج
عسكرية فــي ال ـصــن ،لكنه أع ــرب عــن قلقه
من احتمال انخراط دول منافسة للواليات
املتحدة «في نشاطات قد ترتكب فيها خطأ
فــادحــا» .وكــرر رغبته فــي عــدم الــدخــول في
حرب باردة جديدة مع بكني.
وحاول متحدث باسم البيت األبيض ،أمس
األول ،التخفيف من االحتقان ،موضحًا أن
بايدن لم يكن يعلن أي تغيير في السياسة
األميركية ،مؤكدًا «ال تغيير في سياستنا»
بشأن تايوان والصني .وامتنع املتحدث عن
اإلدالء بمزيد مــن التعليقات عندما سئل
عما إذا كان بايدن قد أخطأ التعبير ،لكنه
أض ــاف أن «ال ـعــاقــات الــدفــاعـيــة األميركية
مع تــايــوان تسترشد بقانون العالقات مع
تـ ــايـ ــوان .وسـنـتـمـســك بــال ـتــزام ـنــا بـمــوجــب
ال ـقــانــون وس ـنــواصــل دع ــم ت ــاي ــوان لـلــدفــاع
عن نفسها ،ومعارضة أي تغييرات أحادية
الجانب في الوضع الراهن».
وسارعت وزارة الخارجية الصينية ،أمس

الـجـمـعــة ،إل ــى حــث ال ــوالي ــات املـتـحــدة على
تجنب إرس ــال إشـ ــارات خــاطـئــة للمؤيدين
الس ـت ـق ــال تـ ــايـ ــوان .وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
وزارة الخارجية وانــغ ون بــن ،فــي مؤتمر
صـحــافــي فــي ب ـكــن ،إن «ال ـصــن لــن تفسح
امل ـجــال ألي مـســاومــة بـشــأن الـقـضــايــا التي
تتعلق بمصالحها الجوهرية» ،محذرًا من
أن واشنطن «ينبغي أن تتصرف وتتحدث
بحذر بشأن قضية تايوان».
ّ
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
والـ ـص ــن ،ال ــدول ـت ــن ال ـنــووي ـتــن وال ـقــوتــن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـتـ ــن األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
تخوضان حربًا بــاردة في عــدد من امللفات
ّ
الـخــافـيــة بـيـنـهـمــا ،إال أن خــافـهـمــا بشأن

تايوان ُيعتبر القضية الوحيدة التي ُيحتمل
ّ
أن تـثـيــر مــواج ـهــة مـســلـحــة بـيـنـهـمــا .وك ــان
الــدب ـلــومــاســي األم ـيــركــي ن ـي ـكــوالس بيرنز
أعـلــن ،خــال جلسة استماع عقدتها لجنة
الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة ف ــي مـجـلــس الـشـيــوخ
للنظر في تثبيته في منصبه الجديد سفيرًا

بكين :على واشنطن
التصرف بحذر بشأن
قضية تايوان

كرر بايدن رغبته بعدم الدخول في حرب باردة مع بكين ()Getty

ّ
لـلــواليــات املـتـحــدة فــي بـكــن ،إن ــه ال ينبغي
ّ
«الــوثــوق» بالصني في ما يتعلق بتايوان.
ّ
وشدد بيرنز على ضرورة أن تبيع الواليات
ّ
املتحدة مزيدًا من األسلحة لتايوان لتعزيز
دفاعات الجزيرة في مواجهة الصني.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،أعــربــت بـكــن عــن إدانـتـهــا
وم ـع ــارض ـت ـه ــا الـ ـش ــدي ــدة ل ـت ـقــريــر ي ـت ـنــاول
عــاقــات االتـحــاد األوروب ــي وتــايــوان ،الــذي
اعـتـمــده ال ـبــرملــان األوروب ـ ــي ،وحـثـتــه «على
الوقف الفوري ألقواله وأفعاله التي تقوض
س ـي ــادة ال ـصــن وس ــام ــة أراض ـي ـه ــا» .وق ــال
وانـ ـ ــغ ون ب ــي إنـ ــه «ال ي ــوج ــد سـ ــوى صــن
واح ــدة فــي الـعــالــم ،وتــايــوان جــزء ال يتجزأ
مــن األراضـ ــي الـصـيـنـيــة» ،مــؤكــدا أن «مـبــدأ
صــن واح ــدة يعد تــوافـقــا دولـيــا واألس ــاس
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة بــن
ال ـصــن واالت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي» .وأضـ ــاف أن
التقرير الــذي تبناه البرملان األوروبــي يعد
انتهاكًا خطيرًا للقواعد األساسية للعالقات
الــدول ـيــة وم ـبــدأ صــن واحـ ــدة واالل ـتــزامــات
ال ـتــي تـعـهــد بـهــا االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بشأن
قضية تــايــوان .وتابع «يجب على البرملان
األوروبـ ـ ـ ـ ــي أن ي ــوق ــف ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور أق ــوال ــه
وأف ـ ـعـ ــالـ ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوض سـ ـ ـي ـ ــادة ال ـص ــن
وسالمة أراضيها ،وأن يكف عن االستفزاز
واملــواج ـهــة» .وحــث «األطـ ــراف املعنية على
عــدم االستهانة بالتصميم الـحــازم والعزم
الـثــابــت وال ـقــدرة الكبيرة للشعب الصيني
ع ـلــى ح ـمــايــة ال ـس ـي ــادة الــوط ـن ـيــة وســامــة
أراضي البالد».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

تقرير
واشنطن ـ العربي الجديد

ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع ج ـ ـب ـ ـهـ ــات امل ـ ــواج ـ ـه ـ ــة بــن
الــدي ـم ـقــراط ـيــن وال ـج ـم ـهــوريــن في
واشـ ـنـ ـط ــن وفـ ـ ــي م ـع ـظ ــم الـ ــواليـ ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .وإذ كـ ــانـ ــت ل ـب ـع ـض ـه ــا ن ـك ـهــة
انـتـخــابـيــة خــالـصــة ،مــع سـعــي الجمهوريني
إلــى رد اعـتـبــارهــم فــي االنـتـخــابــات النصفية
لـلـكــونـغــرس املـ ـق ــررة ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،ال سيما
عـبــر االن ـق ـضــاض عـلــى الـحـمـلــة الـقــويــة التي
طــاء ديـمـقــراطـيــون ط ــوال سـنــوات،
قــادهــا نـشـ ّ
لتوسيع حــق االنـتـخــاب لــأقـلـيــات (وه ــو ما
ساعد الرئيس جو بايدن على الفوز بواليات
م ـت ــأرج ـح ــة أو م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى امل ـحــاف ـظــن
ف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي امل ــاض ــي) ،فــإن
لـلـمـعــارك األخـ ــرىُ ،ب ـع ـدًا اسـتـمــراريــا ،يالحق
ظــاهــرة دونــالــد تــرامــب حـتــى الــرمــق األخـيــر،
حيث ال تزال املعركة مفتوحة على مصراعيها
ب ــن ال ـطــرفــن ف ــي قـضـيــة االق ـت ـح ــام الــدمــوي
ل ـل ـكــون ـغــرس م ــن ق ـبــل أن ـص ــار ت ــرام ــب ،ف ــي 6
يناير/كانون الثاني املاضي ،ملنع املصادقة
عـلــى ف ــوز ب ــاي ــدن .وإذا ك ــان م ــن املـ ـت ــداول أن
قضايا بهذا الحجم ،قد يدفع ثمنها «كبش
فـ ـ ــداء» ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ف ـ ــإن م ـح ــاول ــة الـلـجـنــة
ال ـن ـيــاب ـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة املـكـلـفــة بــالـتـحـقـيــق
ب ـحــادثــة االق ـت ـح ــام ،الـضـغــط عـلــى مستشار
تــرامــب الـســابــق ،ستيف بــانــون ،هــي ألهمية
هـ ــذا ال ـخ ـيــط ودوره امل ــرج ــح ف ــي االق ـت ـح ــام،
والذي قد يوصل إلى رأس ترامب نفسه.
ووافـ ــق ال ـن ــواب األم ـيــرك ـي ــون ،أول م ــن أمــس
الـخ ـم ـيــس ،عـلــى إطـ ــاق مــاح ـقــات قضائية
بتهمة عرقلة عمل الكونغرس ،ضد بانون،
وهــو أحــد مهندسي حملة ترامب الرئاسية
فــي ع ــام ( 2016وك ـب ـيــر مـسـتـشــاريــه الح ـقــا).
ويرفض بانون املشاركة في التحقيقات في
االعـتــداء على مبنى الكابيتول ،لكن النواب
يرون أن إفادته أساسية ،ألنها قد تساعد في
معرفة ما كان يفعله ترامب قبل الهجوم على
ال ـكــون ـغــرس وخ ــال ــه ،كـمــا يـمـكــن أن تكشف
الـ ــدور ال ــذي لـعـبــه ب ــان ــون نـفـســه ف ــي تنظيم
االق ـت ـح ــام وال ـج ـه ــود ال ـت ــي ق ــد ي ـك ــون بــذلـهــا
للتنسيق مع ترامب ومساعديه.
وص ـ ّـوت الـنــواب ملصلحة إحــالــة بــانــون على
ال ـن ـيــابــة ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ل ـت ـبــت م ـســألــة ات ـهــامــه
رسـمـيــا ،مــا يـجـعــل قـضـيــة بــانــون فــي عهدة
وزارة ال ـعــدل .وق ــال رئـيــس لجنة التحقيق،
الديمقراطي بيني تومسون ،إن «بانون يقف
وحيدًا في ّ
تحديه» ،مضيفًا «لــن نسمح ألي
شـخــص بــزعــزعــة م ـســار عـمـلـنــا ألن ــه يـهــدف
إلــى جعل مستقبل الديمقراطية األميركية
ق ــوي ــا وآمـ ـن ــا» .وإذا م ــا ت ـ ّـم ــت إدان ـ ــة ب ــان ــون،

ال تزال المعركة على أوجها بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن
التحقيق باقتحام الكونغرس في  6يناير الماضي ،فيما يسعى الرئيس
السابق دونالد ترامب إلى إطالة أمد التحقيق وتمييعه

نزاع
اقتحام
الكونغرس
بانون خيط الديمقراطيين
إلى ترامب

فـقــد يــواجــه الـسـجــن لـعــام ودف ــع غــرامــة .ولــم
يكن بــانــون يشغل أي منصب رسـمــي فــي 6
يناير املــاضــي ،لكن يـبــدو أنــه نــاقــش مسألة
التظاهرة مع ترامب في األيام التي سبقتها،
كما التقى عددًا من أنصار ترامب بفندق في
واشنطن قبل يوم واحد من االقتحام .ويشير
ع ــدد مــن أع ـضــاء الـكــونـغــرس إل ــى تعليقات
أدلــى بها بانون على مدونته الصوتية في
ذلك اليوم .وقال بانون حينها« :كل الجحيم
سينفجر غـ ـدًا ،ه ــذا لـيــس يــومــا خـيــالـيــا ،بل
مخصص للتركيز بهوس .التركيز والتركيز
والتركيز» .وأضاف «نحن نقترب من الهدف
مباشرة ،هذه هي نقطة الهجوم التي أردناها
دائمًا» .وعلى الرغم من استدعائه ،لم يمثل
ب ــان ــون أم ــام الـبــرملــانـيــن األس ـب ــوع املــاضــي.
وكان ّ
صرح أن محامي ترامب نصحوه بعدم
املثول أمام اللجنة ،استنادًا إلى حق الرؤساء
فـ ــي اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى سـ ـ ّـريـ ــة بـ ـع ــض ال ــوث ــائ ــق
واملناقشات .لكن لجنة التحقيق ترى أن هذه
الحماية ال تنطبق على تــرامــب ألنــه لــم يعد
رئيسًا ،وبالتأكيد ليس على بانون ،ألنه لم
ً
يكن مسؤوال في البيت األبيض حينها .أما
ّ
إحالته على مدعني فيدراليني لبت اتهامه،
فقد تجعل أيضًا املعركة القانونية تستغرق
أشهرًا أو سنوات.
ّ
وصوت كل النواب الديمقراطيني في املجلس

( 220نائبًا) ،لصالح القرار .وقالت الرئيسة
الديمقراطية للمجلس ،نانسي بيلوسي ،إنه
«بحسب معلومات منشورة ،كان لدى بانون
معرفة دقيقة بأحداث  6يناير قبل وقوعها،
ولعب دورًا مرتبطًا بالهجوم بأشكال عدة
وكان صريحًا جدًا في هذا الشأن» .من جهته،
طلب الزعيم الجمهوري في مجلس النواب
كيفن مكارثي ،من نواب حزبه التصويت ضد
القرار .وفي النهاية ،أيد القرار  9جمهوريني،
ب ـي ـن ـهــم ل ـي ــز ت ـش ـي ـنــي ،ن ــائ ـب ــة رئـ ـي ــس لـجـنــة
التحقيق ،الـتــي اعتبرت أن تــرامــب «مـتــورط
ش ـخ ـص ـيــا» ف ــي ت ـخ ـط ـيــط وت ـن ـف ـيــذ اق ـت ـحــام

هدد بانون قبيل
ّ
االقتحام بأن «كل
الجحيم سينفجر»
بايدن :مناصرو ترامب
تفوق
يعتنقون نظرية
ّ
العرق األبيض

الكابيتول ،والنائب اآلخر آدم كينزينغر.
وكان ترامب قد حاول مجددًا اإلثنني املاضي،
عرقلة اإلفراج عن وثائق مرتبطة باالقتحام،
متحديًا ق ــرارًا سابقًا لـبــايــدن حــول املسألة.
واع ـت ـب ــر تـ ــرامـ ــب ،ف ــي دع ـ ــوى ف ـي ــدرال ـي ــة ،أن
طلب اللجنة للحصول على الوثائق «واسع
املدى» ،ويسعى إلى الحصول على وثائق ال
تتعلق بالحادثة .لكن الدعوى تتخطى أيضًا
الـ ــ 125صفحة مــن الــوثــائــق الـتــي كــان بايدن
قد أمــر بــاإلفــراج عنها ،لتصل إلــى األرشيف
الوطني ،ما يعني أن ترامب يحاول إبطال كل
ما تطلبه اللجنة ،معتبرًا أن طلباتها تتحدى
مبدأ فصل السلطات.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ان ـض ــم ت ـح ـق ـيــق قـضــائــي
جــديــد إل ــى الئـحــة التحقيقات الـتــي تالحق
تــرامــب وشــركــاتــه بتهم الـتـهــرب الـضــريـبــي،
بـعــدمــا كشفت «ن ـيــويــورك تــايـمــز» أن شركة
تــرامــب تــواجــه تحقيقًا جنائيًا مــن قبل مدع
عــام فــي نـيــويــورك ،حــول مــا إذا كــانــت قامت
بخداع املسؤولني عن الضرائب بشأن ملعب
ل ـل ـغ ــول ــف .ووص ـ ــف ت ــرام ــب ال ـت ـح ـق ـيــق بــأنــه
سـيــاســي .إلــى ذل ــك ،اتـهــم الــرئـيــس األميركي
جــو بــايــدن أول مــن أم ــس ،مـنــاصــري تــرامــب
في الحزب الجمهوري بأنهم يسيرون على
خطاه في اعتناق نظرية تفوق العرق األبيض
وفــي التضييق على حقوق الناخبني ،وذلك
خالل احتفال بذكرى تدشني نصب تذكاري
أليقونة الــدفــاع عــن الحقوق املــدنـيــة ،مارتن
لوثر كينغ االب ــن .وجــاء خطاب بــايــدن غــداة
عرقلة جمهوريني نقاشًا حول تشريع طرحه
الــدي ـم ـقــراط ـيــون إلصـ ــاح م ــا يـصـفــه الـحــزب
األزرق بأنه مستنقع من القوانني االنتخابية
غير العادلة.
واتـ ـه ــم ب ــاي ــدن مـمـثـلــي الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
ّ
في الــدولــة ،من حكام واليــات إلــى مسؤولني
مكلفني اإلش ــراف على االنـتـخــابــات ،بإطالق
«ه ـجــوم بــا هـ ــوادة» عـلــى حـقــوق الناخبني
قبل االنتخابات النصفية ورئاسيات .2024
وق ــال« :إنـهــم يتبعون الرئيس الـســابــق ،إلى
ثقب أســود سحيق ج ـدًا» ،واصفًا مساعيهم
ب ــأن ـه ــا «م ــزي ــج خ ـب ـيــث م ــن ق ـم ــع ال ـنــاخ ـبــن
والـتـخــريــب االنـتـخــابــي» .واعـتـبــر أن نظرية
تـفــوق ال ـعــرق األب ـيــض لــم تختف تـمــامــا ،بل
«تختبئ» ،واصـفــا اقتحام الكونغرس بأنه
وجه آخر لهذه املشكلة .وأوضــح أن «التمرد
العنيف واملميت الذي طاول الكابيتول ،كان
برأيي يتمحور حــول تفوق العرق األبيض.
لكن الخبر السيئ هو أنــه كــان لدينا رئيس
يدعو إلى التعصب ،أما الخبر الجيد فهو أن
الهجوم نــزع الـضـمــادة ،وأظـهــر بــوضــوح ما
هو على املحك».
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شرق
غرب
بوتين :مجموعة فاغنر
لها مصالحها الخاصة
قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن ،أم ــس الـجـمـعــة ،إن مرتزقة
مجموعة «فاغنر» األمنية الروسية
الـ ـخ ــاص ــة «ال يـ ـخ ــدم ــون م ـصــالــح
ال ـكــرم ـلــن ،وال يـعـكـســون مـصــالــح
الدولة الروسية» ،وذلك بعد تقارير
عن أن مئات من عناصر املجموعة
في طريقهم إلى مالي .وقال بوتني
أم ـ ـ ـ ــام م ـ ـشـ ــاركـ ــن فـ ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
السنوي لنادي فالداي للحوار في
سوتشي ،إن فاغنر «شركة خاصة
ل ــدي ـه ــا م ـص ــال ــح خ ــاص ــة مــرتـبـطــة
باستخراج موارد الطاقة ومختلف
املوارد ،لكن إذا تضاربت أنشطتها
م ـ ــع مـ ـص ــال ــح الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ــروسـ ـي ــة،
بالتأكيد يجب أن نتصرف».
(فرانس برس)
أميركا تختبر مكونات
صواريخ أسرع من
الصوت
أعلنت الــواليــات املـتـحــدة ،أول من
أمـ ـ ــس الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،أنـ ـه ــا اخ ـت ـب ــرت
بـنـجــاح م ـكــونــات «ن ـم ــاذج أول ـيــة»
ل ـ ـصـ ــواريـ ــخ أسـ ـ ـ ــرع م ـ ــن ال ـ ـصـ ــوت،
س ـت ـس ـت ـخــدم ل ـت ـطــويــر هـ ــذا ال ـنــوع
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
سـبـقـتـهــا إل ـي ــه م ـن ــذ ف ـت ــرة طــويـلــة
ال ـ ـصـ ــن وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا .وق ـ ـ ـ ــال س ــاح
ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ــي ف ــي ب ـي ــان ،إن
ثالثة اختبارات أجريت «بنجاح»
األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ــركـ ــز
«والــوبــس» التابع لوكالة الفضاء
األميركية (ناسا) في فرجينيا.
(فرانس برس)
 7قتلى بمخيّم لالجئين
الروهينغا في بنغالدش
قـ ـت ــل مـ ـسـ ـلـ ـح ــون أم ـ ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة،
س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص ع ـلــى األقـ ـ ــل ،في
هجوم استهدف مدرسة إسالمية
في مخيم لالجئني الروهينغا على
الـحــدود بــن بنغالدش وميانمار.
وقــال القائد اإلقليمي للشرطة في
امل ـن ـط ـقــة ،ش ـه ــاب قـيـصــر خ ـ ــان ،إن
املهاجمني أردوا بعض الضحايا
بـ ـ ــالـ ـ ــرصـ ـ ــاص وطـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوا آخـ ــريـ ــن
ب ــال ـس ـك ــاك ــن ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه تــم
القبض على أحد املهاجمني.
(فرانس برس)
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تحذير أخير قبل العمل العسكري؟

رسائل أردوغان حيال إدلب
يمكن وضع توجيه
الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان تهديدًا مباشرًا
إلى النظام السوري في
إطار التحذير لجميع
األطراف للجلوس حول
طاولة الحوار مع أنقرة
والمعارضة السورية لحل
مسألة إدلب دبلوماسيًا
عماد كركص

جــاء تصريــح الرئيــس التركــي
رجــب طيــب أردوغــان ،أمــس األول
الخميــس ،حــول إدلــب شــمال غرب
سورية ،ليعيد هذه القضية إلى دائرة الضوء
من جديد ،بما يشير إلى تطورات عسكرية قد
تشــهدها املحافظــة ومحيطهــا فــي املســتقبل
القريــب ،إذ يأتــي التصريــح الالفــت ألردوغــان
عقب يوم من مجزرة ارتكبها النظام الســوري
بحق مدنيي أريحا غربي املحافظة ،من خالل
قصــف األحيــاء الســكنية للمدينــة بقذائــف
املدفعيــة .وأكــد أردوغــان أن بــاده تواصــل
القيــام بمــا يلزم والرد باألســلحة الثقيلة على
االعتداءات في إدلب ،مشيرًا إلى أنه ال يمكنهم
ترك األمور تســير من دون تدخل .وشــدد على
أنهم لن يقدموا أي تنازالت في سورية ،وأنهم
سيواصلون اتخاذ كل ما يلزم ،خصوصًا في
إدلــب ،مضيفــا أنــه فــي الوقــت الحالــي تســتمر
عمليــات القــوات التركيــة فــي بعــض النقــاط
الحساســة في املنطقة ،وأن بالده ســتقوم بكل
مــا هــو مطلــوب بغض النظر عــن املوقف الذي
سيتخذه النظام السوري.
ويعتبــر هــذا التصريــح تهدي ـدًا مباشــرة
للنظــام بعــد سلســلة طويلــة مــن التجــاوزات
وخــرق وقــف إطــاق النــار املبــرم بني موســكو
وأنقرة حيال إدلب ،إذ أوقعت تلك التجاوزات
عشرات الضحايا املدنيني في القرى والبلدات
القريبــة مــن خطــوط التمــاس بــن قــوات
املعارضــة والجيــش التركــي من جهــة ،وقوات
النظــام واملليشــيات املدعومــة مــن روســيا
وإيــران مــن جهــة أخــرى .ويبــدو أن أردوغــان
بــات فــي طــور توجيه الرســائل األخيــرة نحو
موسكو لوضع النظام عند حده ،قبل اللجوء
إلــى خيــارات ردعيــة ،ربمــا يكــون مــن بينهــا

ّ
شــن عمــل عســكري جديــد فــي إدلــب ،للقضــاء
على طموحات النظام بالتمدد أكثر في إدلب
و«منطقــة خفــض التصعيد الرابعــة» عمومًا،
وإبعــاد خطــر االســتهدافات املتكــررة ،ســواء
للمدنيــن أو حتــى لقوات املعارضة والجيش
التركي املنتشرين في عموم إدلب ومحيطها.
بالتــوازي مــع ذلك ،كان نائب وزير الخارجية
الروســي ميخائيل بوغدانوف ،وهو املبعوث
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط
ودول أفريقيــا ،يعــرض الوســاطة بغيــة
تفــادي إطــاق تركيــا عمليــة عســكرية جديدة
فــي ســورية ،مؤك ـدًا ،فــي تصريــح الخميــس
املاضــي ،أن «موســكو تعــارض تجــدد أي
أعمال قتالية» .ولفت بوغدانوف إلى «وجود
صيغ قد أكدت فعاليتها للتشاور والتنسيق
واتصــاالت سياســية وعســكرية بني موســكو
وأنقــرة» ،مضيفــا أن «روســيا وتركيــا ،وكذلك
إيــران ضمــن إطــار صيغــة (أســتانة) تتحمــل
املســؤولية عــن ضمــان ســريان نظــام وقــف
إطالق النار في عموم األراضي السورية ،بما
يشمل كافة مكونات هذا الوضع».
وحول احتمالية ما ستقوم به تركيا في إدلب،
رأى الصحافــي واملحلــل السياســي التركــي،
هشــام غونــاي ،أن أي عمليــة عســكرية جديــدة
فــي إدلــب مــن دون غطــاء جــوي مــن ســاح
الجــو التركــي ،ســتبوء بالفشــل ،كــون األمــر
مخاطــرة كبيــرة للجيــش التركــي فــي التدخــل
فقــط بالســاح الثقيــل علــى األرض فــي منطقة
حساســة مليئــة باملدنيــن .وأضــاف غونــاي،
فــي حديــث مــع «العربــي الجديــد»« :نحــن
نتحــدث عــن ماليــن النازحــن والســكان فــي
إدلــب ومحيطهــا ،وأي عمليــة عســكرية فقــط
باســتخدام الســاح الثقيــل سـ ّ
ـتعرض هــؤالء
للخطــر ،كمــا سـ ّ
ـتعرض الجيــش التركــي ذاتــه
للخطــر فــي حــال لــم يكــن هنــاك غطــاء جــوي
لهــذه العمليــة التــي يخطــط لهــا أردوغــان،
بحســب تصريحاته ،بأن تكون برية النطاق».
وأشــار غونــاي إلــى أن تصريحــات أردوغــان
فــي هــذا الجانــب ،هــي تحذيــر لألطــراف
ودفعهــم للجلــوس علــى طاولــة الحــوار مــع
املعارضة وتركيا ،لحل مسألة إدلب بالطريقة
الدبلوماسية ،منوهًا إلى أن «أي عمل عسكري
ســتكون لــه نتائــج خطيــرة ،وهــذه النتائــج
ســتضر ليس فقط بتركيا وإنما باملدنيني في
ّ
إدلــب ،كمــا ســتخلف أي معركــة موجــة نــزوح
ّ
لتحمل
جديدة وكبيرة ،وتركيا ليست جاهزة
استقبال اآلالف من الالجئني الجدد».
من جهته ،رأى القيادي السابق في املعارضة
الســورية ،العميــد فاتــح حســون ،أن «الــرد
التركــي ليــس بالضــرورة أن يكــون موجهــا
ضــد روســيا بشــكل مباشــر ،فقواتهــا فــي

ضريبة اجتماعية تطاول شركات المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

تتجــه الحكومــة املغربيــة
نحــو العــودة إلــى فــرض
ضريبــة املســاهمة االجتماعيــة
التضامنيــة فــي مطلــع العــام املقبــل ،والتــي
تقتطــع مــن أربــاح الشــركات بهــدف تمويــل
مشــاريع تســتهدف الفئــات الهشــة فــي
املجتمــع ،فيمــا تؤكــد أن موازنــة العــام املقبل
ستكون ذات بعد اجتماعي.
وبــررت الحكومة العــودة إلى إقرار الضريبة
التضامنيــة التــي تطــاول الشــركات ،بالرغبة
فــي إعــادة توزيــع أكثــر عدالة للثــروة وزيادة
التماســك االجتماعــي .وتشــدد فــي تقريرهــا
املقــدم ملشــروع موازنــة العــام املقبــل ،علــى أن
الضريبــة التضامنيــة تنــدرج ضمــن توفيــر
اإليــرادات الجبائيــة التــي تتيــح تمويــل
السياسات العمومية.
ويرتقــب أن تســري الضريبــة علــى الشــركات

التــي يصــل ربحهــا الصافــي إلــى حوالــي
مليــون درهــم ( 110آالف دوالر) ومــا فــوق،
فــي حــن ال تســري على الشــركات املعفاة من
الضريبــة علــى الشــركات أو تلــك التي يندرج
نشــاطها ضمــن مناطــق التســريع الصناعــي
أو تلك التي تخضع للنظام الجبائي املندرج
ضمن «القطب املالي للدار البيضاء».
وستحتســب املســاهمة بحوالــي  2فــي املائــة
بالنســبة للشــركات التــي يــراوح ربحهــا مــا
بــن مليــون و 5ماليــن درهــم ،و 3فــي املائــة
بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي
في شريحة  5.1ماليني إلى  40مليون درهم.
وســتصل هــذه النســبة إلــى  5فــي املائــة
بالنســبة للشــركات التــي يفــوق ربحهــا 40
مليون درهم.
ويعتبــر طــارق بوتقــي ،الباحــث فــي العلــوم
السياســية ،أن هــذه الضرائــب تبقــى مجــرد
مقترحــات مــن قبــل الحكومــة عبــر مشــروع
قانــون ماليــة العــام املقبــل ،حيــث ينتظــر أن

تطــرح تعديــات مــن قبل البرملانيني من أجل
رفعها أو تقليصها .ويرى بوتقي في حديث
مع «العربي الجديد» ،أنه قد يسعى البرملان
إلــى توســيع قاعــدة الشــركات املشــمولة
بالضريبــة أو تقليصهــا ،علمــا أن الشــركات
ستحاول التأكيد على أن الضغط الضريبي
مرتفع في سياق تداعيات األزمة الصحية.
وتتوقــع الحكومــة أن تصــل إيــرادات
الضريبــة علــى الشــركات فــي العــام املقبــل،
التــي ستحتســب علــى أساســها املســاهمة
االجتماعيــة ،إلــى  5.5مليــارات دوالر ،مقابــل
حوالي  4مليارات دوالر في العام الحالي.
وكان ينتظر أن تسري املساهمة االجتماعية
للتضامــن فــي مشــروع قانــون ماليــة العــام
الحالــي ،في ســياق متســم بتراجــع اإليرادات
فــي ظــل األزمــة الصحيــة ،حيــث كانــت
الحكومــة تتوقــع الحصول إيــرادات لضخها
في صندوق التماسك االجتماعي.
وأحــدث صنــدوق التماســك االجتماعــي

لتمويــل نظــام املســاعدة الطبيــة وبرنامــج
لدعــم التعليــم ومبــادرة توزيــع مليــون
محفظــة للتالميــذ الفقراء وتقديم مســاعدات
ماليــة لألرامــل ودعــم ذوي االحتياجــات
الخاصة.
وكان نــواب فــي البرملــان قــد دعــوا فــي العــام
املاضــي إلــى فــرض املســاهمة على الشــركات
التــي تحقــق أرباحــا مهمــة ،وبدرجــة أكثــر
الشــركات العاملــة فــي قطاعــات احتكارية أو
شبه احتكارية ،بينما دعا آخرون إلى زيادة
الضريبــة على شــركات االتصــاالت والوقود،
وأوصى فريق ثالث باعتماد معدل ضريبي
تصاعدي على الثروة.
وكانــت الضريبــة علــى الثــروة قــد أثيــرت
بمناســبة مؤتمــر الجبايــة في العام املاضي،
دون أن يتــم تبنــي ذلــك املقترح ،حيث أوصى
املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
بسن إطار للضريبة على الذمة املالية يكون
أكثر عدال وإنصافا.

تستمر عمليات القوات التركية في بعض النقاط الحساسة ()Getty

هشام غوناي :أي عملية
تركية من دون غطاء
جوي ستفشل
ســورية غالبــا مــا تقــوم بالــرد املدفعــي علــى
مصــادر النيــران التــي تســتهدف بعــض
املناطــق القريبــة مــن قواعدهــا فــي ســورية
التــي تنفذهــا قــوات نظــام األســد واملليشــيات
اإليرانيــة املســاندة لهــا» .وأضــاف ،في حديث
مع «العربي الجديد»« :قد يكون هناك رد غير
مباشر ضد الطيران الروسي ،منها استخدام
وســائط الحــرب اإللكترونيــة والتشــويش
لحمايــة قواعدهــا ،وقــد تكــون هنــاك ردود
بدعــم قــوات الجيــش الوطنــي والجبهــة
الوطنيــة لتنفيــذ معــارك هجوميــة ضــد قوات
األســد تحتــاج إلمــداد كبيــر ،ويمكنهــا كذلــك

دعــم تنفيــذ معــارك علــى جبهــات هادئــة وفي
العمــق ،لكنهــا ستتحاشــى الصــدام املباشــر
مــع روســيا ،ال ســيما أنهــا تحاشــت ذلــك عــدة
مرات .وفي الوقت نفسه تعي روسيا ضرورة
عــدم اســتفزاز تركيــا للحــد الــذي يجعلهــا
تخــرج عــن نطــاق التفاهمــات وااللتزامــات،
ألنهــا لــو فعلــت هــذا فلــن يكــون لصالحهــا
وصالــح النظــام باملطلــق» .وحــول مســتقبل
إدلــب ضمــن كل هــذه التطــورات ،رأى حســون
أن «إدلــب مــا زالــت تقبع تحــت اتفاقية خفض
التصعيد التي تختلف طرق املحافظة عليها
ومقدار ذلك من وقت إلى وقت .لكن باملحصلة
بقاؤهــا تحــت هــذه االتفاقيــة هــو ملصلحــة
الجميــع ،لــذا ســيطول هــذا الوضــع حتــى يتــم
حسم ملفات أخرى بني الالعبني الدوليني».
ولــم يلتــزم النظــام طوال أكثر من عام ونصف
العــام علــى إبــرام وقــف إطــاق النــار بــن
روســيا وتركيــا فــي الخامس من مــارس/آذار
مــن العــام املاضــي ببنــود االتفــاق ،فحاولــت
قواتــه ،بإســناد مــن املليشــيات املدعومــة مــن
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مبيعات التجزئة
البريطانية تتراجع

كشفت بيانات رسمية ،الجمعة،
أن مبيعات التجزئة في بريطانيا
انخفضت  0.2في املائة في
سبتمبر /أيلول ،مما يضيف إلى
مؤشرات ضعف التعافي من
جائحة كوفيد 19-ويخالف توقعات
خبراء في استطالع أجرته رويترز

بزيادتها  0.5في املائة .وقال مكتب
اإلحصاء الوطني إن مبيعات
التجزئة ال تزال أعلى بنسبة
 4.2في املائة عن فبراير /شباط
 2020قبل فرض اإلغالق العام
في بريطانيا ،لكنها اآلن أقل 1.3
في املائة على أساس سنوي ،كما
أنها أقل من توقعات االستطالع أن
تسجل انخفاضا بنسبة  0.4في
املائة فحسب.
خطة أردنية لمكافحة
غسل األموال

روســيا وإيران ،التســلل نحو مناطق ســيطرة
املعارضــة علــى خطــوط التمــاس ،باإلضافــة
إلى عمليات القصف شــبه اليومية باملدفعية
الثقيلــة ،حتــى بــات الطيــران الروســي أخي ـرًا
يشــارك فــي عمليــة القصــف بعــد توقــف عقــب
األشــهر األولــى مــن االتفــاق .وبــات النظــام
والــروس أخي ـرًا يكشــفون عــن مطامعهــم
بالتوســع أكثــر فــي إدلــب ومحيطهــا ،التــي
يشــار إليهــا بمنطقــة «خفــض التصعيــد
الرابعــة» ،والتــي تضــم كامــل محافظــة إدلــب
وأجــزاء مــن أريــاف حمــاة الشــمالية والغربية
وحلــب الجنوبيــة والغربيــة ،وريــف الالذقيــة
الشــرقية ،بذريعــة عــدم التــزام أنقــرة بتطبيــق
التفاهمــات بينهــا وبــن موســكو ،وال ســيما
إزالــة خطــر املجموعــات الراديكاليــة وفتــح
الطرقات لتســهيل حركة التجارة ،فيما تربط
أنقــرة تطبيــق التفاهمــات فــي إدلــب بأخــرى
تتعلــق فــي مناطــق شــمال وشــرق ســورية،
حيــث الســيطرة الكرديــة التــي تــؤرق تركيــا
على حدودها الجنوبية.

قالت السلطات األردنية إنها
وضعت خطة شاملة لتعزيز نظم
مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،بعدما أعلنت مجموعة
العمل املالي (فاتف) ،الخميس،
إدراج اململكة في قوائم الدول
الخاضعة للمتابعة املتزايدة التي
تعرف «بالقوائم الرمادية».
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب سامية
أبو شريف ،في تصريحات لوكالة
األنباء األردنية الرسمية (بترا) ،إن
بالدها وضعت خطة شاملة لتنفيذ
خطة مجموعة العمل املالي (فاتف)،
تتوالها الجهات ذات العالقة والبالغ
عددها  20جهة ،بينها اإلشرافية
والرقابية على القطاع املالي وغير
املالي واألمنية والقضائية لتعزيز
نظم مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب.
رواج السيارات الهجينة
في أوروبا

بيع في الفصل الثالث من العام
الجاري عدد من السيارات الهجينة
أكبر من تلك التي تعمل بالديزل
كما أعلنت الرابطة األوروبية
ملصنعي السيارات الجمعة.
وتحتل السيارات الهجينة غير
القابلة إلعادة الشحن املرتبة الثانية
بحصة سوقية تبلغ  20,7في املائة،
بعد تلك العاملة بالبنزين ( 39,5في
املائة) لكنها متقدمة على السيارات
العاملة بالديزل (17,6في املائة)
التي فقدت  10نقاط في عام واحد.
المركزي الروسي يرفع
الفائدة األساسية

(نويل سيليس /فرانس برس)

«إيفرغراند»
تسدد دفعة
من ديونها

ذكرت صحيفة حكومية صينية أن شركة التطوير العقاري املتعثرة «إيفرغراند» ،سددت الجمعة دفعة متأخرة لحاملي السندات األجانب بقيمة  83.5مليون
ً
ً
دوالر .وأفــادت صحيفــة «ســيكيوريتيز تايمــز» نقــا عــن مصــادر بــأن إيفرغرانــد حولــت أمــواال إلــى حســاب «ســيتي غــروب» لســداد الســندات املســتحقة في 23
سبتمبر /أيلول .وتخلفت إيفرغراند عن سداد مدفوعات في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر /تشرين األول للمستثمرين في السندات املقومة بالدوالر الصادرة
في الخارج .وقالت الشركة يوم األربعاء إن فترة السماح التي مدتها  30يوما ،لتسديد تلك املدفوعات قبل إعالنها في حالة التخلف عن السداد ،لم تنته بعد.
وتبلغ ديون الشركة تريليوني يوان بما يوازي  310مليارات دوالر.

قرر املصرف املركزي الروسي في
اجتماع مجلس إدارته الجمعة،
رفع سعر الفائدة األساسية بـ0.75
نقطة مئوية دفعة واحدة من 6.75
إلى  7.5في املائة ،وسط مواصلته
تشديد سياساته النقدية -
االئتمانية في ظروف تسارع وتيرة
التضخم .وقال املركزي الروسي
ُ
في بيان نشر على موقعه الرسمي:
«يرتفع التضخم بوتيرة أعلى كثيرا
من توقعات مصرف روسيا ،ومن
املنتظر أن تبلغ ما بني  7.4و 7.9في
املائة في عام .»2021

فيروس قاتل يهدد الثروة السمكية في العراق
بغداد ـ أكثم سيف الدين

نفقــت أطنــان مــن األســماك في محافظــة بابل ،جنوبي
العــراق ،بعدمــا أصيبــت بفيــروس «كــوي» القاتــل،
فيمــا ســجلت إصابــة أســماك في محافظــة ذي قار هي
األخرى بالفيروس ،ما أثار مخاوف من تفشيه وسط
بحيــرات األســماك فــي البــاد ،والتــي تشــكل مصــدر
دخل آلالف األسر العراقية.
وخــال األيــام األخيــرة شــكا مربــو األســماك فــي بابــل
من نفوق األسماك في األحواض العائمة والبحيرات،
مــا قــد يتســبب بخســائر كبيــرة لهــم ،مطالبــن وزارة

الزراعــة بإيجــاد حــل لهــذه املشــكلة الخطيــرة ،التــي
تهدد الثروة الســمكية في البالد .فيما أعلنت مديرية
زراعــة محافظــة ذي قــار عــن االشــتباه بحالتي إصابة
بالفيــروس ،وقــال مديــر زراعة املحافظة صالح هادي،
فــي تصريــح صحافــي ،إن إدارتــه «اســتنفرت  19فرقــة
مــن كوادرهــا الزراعيــة ملراقبــة الفيــروس الــذي انتشــر
أخيرا في عدد من املحافظات املجاورة».
وأوضــح أن «الفــرق الزراعيــة أجــرت زيــارات ميدانيــة،
وشخصت إصابتني فقط في قفصني على نهر الفرات،
شــرقي مدينــة الناصرية ،مركــز املحافظة» ،مضيفا أن
«الفرق الزراعية ستصل إلى مناطق جنوبي محافظة

ذي قار ،ملتابعة أحواض السمك فيها وإجراء عمليات
الكشف واملتابعة».
وحاولــت وزارة الزراعــة العراقيــة التقليــل مــن خطــر
الفيــروس ،وأكــد املتحــدث باســمها حميــد نايــف ،فــي
تصريــح صحافــي ،أن «حــاالت اإلصابــة بالفيروس لم
تصــل ملرحلــة االنتشــار ،وأن الوضع تحت الســيطرة»،
مؤكــدا أن «البحــوث والتقاريــر الطبيــة تؤكــد عــدم
وجــود أي تداعيــات أو تأثيــرات للفيــروس على صحة
اإلنسان في حال تناول األسماك املصابة».
وتراجعــت أخيــرا أســعار األســماك فــي البــاد بســبب
الفيــروس ،إذ كان ســعر الكيلوغــرام الواحــد يصــل

إلــى  6آالف دينــار عراقــي (نحــو  4دوالرات) ،فيمــا
يبــاع اليــوم ب ــ 3آالف دينــار فقــط ،وقــال عضــو جمعية
منتجــي األســماك فــي محافظــة بابــل هشــام العلــي،
لـ«العربــي الجديــد» ،إن «أغلــب أصحــاب بحيــرات
وأقفاص األسماك في املحافظة تكبدوا خسائر كبيرة
جــدا» .وأوضــح أن املنتجــن «أجبــروا علــى بيع أطنان
من األسماك بأسعار قليلة خوفا من تفشي الفيروس
في األقفاص التابعة لهم» ،مشيرا إلى أن «عدم تدخل
وزارة الزراعــة وعــدم البحــث عن معالجــات لإلصابات
سيؤثر بشكل كبير على مشاريع الثروة السمكية في
املحافظة وفي البالد بشكل عام».
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السودان

مصارف

ّ
تعطل إنتاج الكهرباء بسبب االحتجاجات

القرض االستهالكي
الجزائري

الخرطوم ـ هالة حمزة

أكد وزير الطاقة والنفط السوداني مهندس
جــاديــن عـلــي عبيد ل ـ «الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
قـطــاع الـكـهــربــاء تــأثــر كـثـيــرا بــاالحـتـجــاجــات
فــي شــرق الـبــاد الـتــي أدت إلــى إغ ــاق ميناء
بورتسودان الحيوي ،حيث حدت من انسياب
الفيول إلى محطات الكهرباء ،مشيرا الى أن
الوزارة لديها مخزون من هذه املادة غير أنه
ال يكفي ملدة طويلة .وكشف عبيد عن تجاوز
ال ــوزارة ألزمــة الفيول بتقليل االعتماد عليه
والتركيز أكثر على التوليد الحراري واملائي
لسد الفجوة ،مشيرا إلى التعويل أكثر على
ال ـتــول ـيــد امل ــائ ــي خ ــاص ــة أن ال ـط ـقــس يشهد
اعتداال أدى إلــى تقليل استهالك الطاقة إلى
 2500ميغاواط في الخرطوم.
ويغلق محتجون الـطــرق الـتــي تــربــط ميناء
البالد الرئيسي في الخرطوم ببقية املناطق،
معطلني كــل إم ـ ــدادات الـ ـس ــودان ،ويـطــالـبــون
بإلغاء اتفاق وقعته حكومة عبد الله حمدوك
مع مجموعات يعتبرها املحتجون ال تمثل
اإلقليم الشرقي .بدوره ،شرح مدير التخطيط

مشروع مهدد بتراجع
الدينار وارتفاع الفوائد
يشهد القرض
االستهالكي الذي أطلقته
الحكومة لتشجيع
شراء المنتجات المحلية
الجزائرية انحسارًا واضحًا،
مع تراجع القدرة الشرائية
للمواطنين
الجزائر ـ حمزة كحال

يـ ـع ــرف «ال ـ ـقـ ــرض االس ـت ـه ــاك ــي»
الــذي أطلقته الحكومة الجزائرية
قـ ـب ــل خـ ـم ــس س ـ ـن ـ ــوات واملـ ــوجـ ــه
لـتـشـجـيــع شـ ــراء امل ـن ـت ـجــات امل ـح ـل ـيــة ،عــزوفــا
كبيرًا من طرف املواطنني ،بسبب غالء السلع
وارتفاع نسب الفائدة ،فيما ال تزال صيحات
املـخـتـصــن وال ـخ ـبــراء مـسـتـمــرة إلن ـقــاذ هــذه
الـصـيـغــة م ــن الـ ـق ــروض ال ـت ــي ت ـه ــدف حسب
الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية ودعم
كل منتج حامل لوسم «صنع في الجزائر».
وال تكاد تخلو واجهات املصارف ومحالت
بـيــع األدوات الـكـهــرومـنــزلـيــة أو األثـ ــاث ،من
الالفتات املروجة للعروض املقدمة في إطار
«الـ ـق ــروض االس ـت ـه ــاك ـي ــة» ،إال أن ــه وحـســب
الـ ـتـ ـج ــار ف ـ ــإن اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى اقـ ـتـ ـن ــاء ال ـس ـلــع
م ــن طـ ــرف ال ـج ــزائ ــري ــن ال يـ ـ ــزال ب ـع ـي ــدا عــن
تطلعاتهم.
يقول جمال عبدلي ،وهو مالك ملحل في شارع
«الحميز» املشهور في الجزائر ببيع األدوات
واألج ـه ــزة الـكـهــرومـنــزلـيــة ،إن ــه مـتـشــائــم من
مستقبل هــذه الصيغة« ،فــالـقــدرة الشرائية

تحقيق
صنعاء ـ محمد راجح

ت ـت ـصــاعــد األزمـ ـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة في
اليمن وســط انهيار متواصل في
األم ــن ال ـغ ــذائ ــي ،وف ــي ظ ــل جـهــود
محلية ودولية حثيثة لتالفي املزيد من هذه
االنهيارات وتخفيف وطأتها على املواطنني.
إال أن مشكلة زراع ـي ــة قــاسـيــة ب ــدأت تتفاقم
في البالد ،حيث تتقلص األراضي الصالحة
للزراعة ومساحة املراعي الطبيعية ،في بلد
يطغى عليه املجتمع الريفي بشكل كبير.
ويشكل ارتفاع وتيرة تدهور «قيعان» اليمن
ال ـخ ـص ـبــة ،خ ـطــرا حـقـيـقـيــا ي ـهــدد س ـلــة غ ــذاء
اليمنيني ،ومــا تبقى مــن سبل عيشهم التي
ب ــات ــت ت ـحــت خ ـطــر ش ــدي ــد س ـت ـكــون تـبـعــاتــه
وخيمة خالل الفترة املقبلة ،وفقًا للخبراء.
وتمتلك الـيـمــن أرب ـعــة قـيـعــان زراع ـي ــة ،وهــي
أراض مسطحة شديدة الخصوبة الزراعية،
معظمها فــي املناطق الشمالية فــي صنعاء
وعمران وصعدة وذمار ،وتغطي احتياجات
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض مـ ـح ــاصـ ـي ــل الـ ـحـ ـب ــوب
والخضروات والفواكه بنسبة تزيد على 58
في املائة.
ويؤكد الخبير الزراعي عبدالناصر األسودي
لـ«العربي الجديد» ،أن هناك تصحرا وزحفا
عمرانيا كارثيا يستقطع مساحات شاسعة
من القيعان الزراعية ،خصوصًا في صنعاء
وقــاع «البون» الشهير في عمران (على بعد
 30كيلومترًا مــن العاصمة اليمنية) ،فيما
قـ ــاع «جـ ـه ــران ال ـخ ـصــب وامل ـش ـه ــور ب ــزراع ــة
ال ـخ ـضــروات بمختلف أنــواع ـهــا ،خصوصا
ال ـب ـطــاطــس وال ـب ـص ــل إلـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـبــوب،
يــواجــه خـطـرًا شــدي ـدًا هــو اآلخ ــر ،يتمثل في
انتشار زراعة نبتة «القات» في أجزاء واسعة
م ــن األراض ـ ــي ال ــزراع ـي ــة عـلــى ح ـســاب زراع ــة
املحاصيل الغذائية.
غزو خرساني

وفــق دراس ــات جيولوجية وبيئية ،تتعرض
قيعان وسط وشمال اليمن إلى غزو واحتالل
خرساني وعمراني ،بالرغم من عدم مالءمة
هــذه املناطق للسكن والعمران ،كونها تربة
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للمواطن تنهار يوما بعد يوم ،وحتى البيع
بالتقسيط أصبح ال يغري الزبون» .ويضيف
لـ «العربي الجديد» أنه سيضطر إلى مراجعة
االت ـف ــاق ال ــذي أب ــرم ــه م ــع ال ـب ـنــك ،ف ــي مسعى
لخفض نسبة الفائدة على هذا القرض.
م ــن جــان ـبــه ،ي ــؤك ــد ك ـم ــال ب ــدر ال ــدي ــن ،تــاجــر
أثــاث ،أن عزوف املواطنني أصبح جليا ،ففي
األس ـب ــوع ال ــواح ــد يستقبل طـلـبــا واحـ ــدا أو
طلبني القتناء األثاث من خالل االستفادة من
الـقــرض االسـتـهــاكــي ،حتى عمليات الـشــراء
العادية تقلصت« ،فاملواطن الجزائري أصبح
يحسب ألف حساب قبل أن يشتري أي شيء
بفعل تدهور قدرته الشرائية و تراجع قيمة
الدينار».
وكـ ــانـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة قـ ــد أط ـل ـقــت
ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة سـنــة  ،2017بعدما
ج ـمــدت الـعـمــل بـهــا ع ــام  ،2009للتحكم في
الــواردات وكذا مديونية العائالت ،ويشترط
الحصول على القرض االستهالكي شراء كل
مــا ُيصنع أو ُيجمع فــي الـجــزائــر مــن أجهزة
إل ـك ـتــرون ـيــة وك ـهــروم ـنــزل ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
األثاث والهواتف الذكية وكذا السيارات على
أال يتعدى القسط الشهري 30 ،في املائة من
املــداخ ـيــل الـصــافـيــة لـلـمـقـتــرض .فـيـمــا تركت
الحكومة الـجــزائــريــة تحديد نسبة الفوائد
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض إلـ ــى ال ـب ـن ــوك امل ـم ــول ــة ل ـهــذه
الصيغة.
ويقول وليد عموري ،وهو موظف في دائرة

ال تقل الفائدة عن  %7ما
يزيد كلفة السلع على
المواطنين

الضمان االجتماعي ،إنــه «ال ُيعقل أن تكون
نسبة الفائدة تفوق  7في املائة على األجهزة
والسلع املقتناة ،و بالتالي ال يمكن أن نحمي
القدرة الشرائية للمواطن بزيادة ديونه».
فيما تشرح نعيمة ،التي تشتغل فــي قطاع
االتصاالت ،أنها «قصدت هي وزوجها كافة
الـبـنــوك املـعـتـمــدة بحثا عــن ع ــرض م ـغـ ٍـر ،إال
أنها فوجئت بنسبة الفوائد التي ال تقل عن
 7في املــائــة» .وتضيف لـ«العربي الجديد»:
«ح ـتــى الـبـنــوك اإلســام ـيــة وض ـعــت شــروطــا
تعجيزية على عروضها التي سوقتها على
أنها قروض مرابحة».
وكان الخبراء واملتتبعون لشأن االقتصادي
وال ـب ـن ـك ــي فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر قـ ــد ت ــوقـ ـع ــوا فـشــل
«الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة « ف ـ ــي إغ ـ ـ ـ ــراء
ال ـج ــزائ ــري ــن وف ــق ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي طــرحـتـهــا
الحكومة الجزائرية.
ويرى الخبير املصرفي واملستشار الحكومي
أم ــن بــن صــاولــة أن «ع ــزوف املــواط ـنــن كــان
منتظرا ومتوقعا منذ الـبــدايــة ،وذل ــك لعدة
عوامل أولها نسب الفوائد ،فكل قرض بنكي
مرتبط بنسبة الفائدة ومــدى تأثيرها على
سـعــر الـسـلـعــة ،ف ــإذا ك ــان جـهــاز كهرومنزلي
مثال سعره  50ألــف دينار ( 364دوالرًا) فإن
سـعــره سـيــرتـفــع إل ــى حــوالــي  70أل ــف ديـنــار
( 510دوالرات) بفعل احتساب نسبة الفائدة
وتكاليف دراســة امللف من طــرف البنك ،فما
ً
بالك مثال بسعر السيارة».
ويـضـيــف ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن «الـحــديــث
عــن الـفــوائــد الــربــويــة لــم يعد ذا أولــويــة عند
ال ـج ــزائ ــري ــن ،ب ــل امل ـه ــم ع ـنــدهــم ال ـي ــوم كيف
ي ـح ــاف ـظ ــون ع ـل ــى ق ــدرت ـه ــم الـ ـش ــرائـ ـي ــة ،فـكــل
التخوفات حــول الــربــا مــن عدمها زالــت عند
الجزائريني مقابل تخوفهم من انهيار بات
وش ـي ـكــا ل ـقــدرت ـهــم ال ـش ــرائ ـي ــة ب ـف ـعــل ت ـهــاوي
قيمة الــديـنــار» .ويــواصــل الدينار الجزائري

عودة النشاط لمحالت األلبسة المستعملة
بيروت ـ هديل الزعبي

فقدان بريقه أمام العمالت األجنبية ،خاصة
الدوالر ،الذي سجل مستوى تاريخيًا جديدًا.
وتـ ـع ــدى س ـع ــر الـ ـص ــرف ع ـت ـبــة  137دي ـن ــارًا
للدوالر الواحد ،في التعامالت الرسمية عند
بداية الشهر الحالي ،بعد تسجليه 137.17
ً
دي ـ ـنـ ــارًا ،مـ ــواصـ ــا ب ــذل ــك م ـن ـحــى ال ـت ـه ــاوي.
وي ـع ـت ـبــر ال ـت ــراج ــع ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـلــدي ـنــار في
ال ـت ـع ــام ــات ال ــرس ـم ـي ــة ال ـخ ــام ــس م ــن نــوعــه
فــي غـضــون شهرين ،ففي  25يوليو /تموز
املـ ـنـ ـص ــرم ،س ـج ــل ال ـ ـ ـ ــدوالر  135.09ديـ ـن ــارًا

لـ ـل ــدوالر ال ــواح ــد ،ث ــم  135.41ديـ ـن ــارًا ف ــي 9
أغـسـطــس /آب امل ـن ـصــرم ،ثــم واص ــل الــديـنــار
ت ـس ـج ـيــل األرقـ ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة ب ـع ــدم ــا سـجــل
س ـعــر ال ـص ــرف الــرس ـمــي ف ــي  23أغـسـطــس/
آب املنصرم  135.88ديـنــارًا لـلــدوالر الواحد،
وأخيرًا  136.36دينارًا للدوالر الواحد في 8
سبتمبر /أيلول املاضي ،و 136.9دينارًا في
 20من نفس الشهر.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـق ــول م ــدي ــر م ـك ـتــب ال ــدراس ــات
االق ـت ـصــاديــة «اي ـكــو اي ـت ــود» عـمــر شـعـبــان لـ

تدهور
«قيعان» اليمن

تآكل األراضي الزراعية يزيد األزمة الغذائية

%47

مـــن األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة
تعتمد على مياه األمطار
في عملية الــري ،ثم اآلبــار
الجوفية بنحو  ،%38إلى
جانب السيول الناتجة من
األمـــطـــار بــحــوالــى ،%10
والنسبة الباقية للسدود
وطرق أخرى.

مخاوف من توقف
محطات كهرباء عن
العمل خالل أسبوع

لبنان

تُعرف «القيعان» اليمنية بأنها أراض شديدة الخصوبة ،تؤمن السلة الغذائية للمواطنين من
مختلف األصناف الزراعية .إال أن هذه المساحات تواجه االنحسار مع تزايد المد العمراني ،واستبدال
المحاصيل الغذائية بالقات ،إضافة إلى التغيّر المناخي الذي يضع فوق كومة األزمات ،أزمة

رســوب ـيــة ال تـحـتـمــل امل ـبــانــي ذات ال ـطــوابــق
ال ـعــال ـيــة ،ولـتـعــرضـهــا ب ــن الـفـيـنــة واألخ ــرى
ل ـل ـس ـي ــول الـ ـج ــارف ــة ح ـ ــال ت ـس ــاق ــط األمـ ـط ــار
الـ ـغ ــزي ــرة ف ـي ـه ــا أو فـ ــي م ـح ـي ـط ـهــا ال ـج ـب ـلــي
واألودية التي تسيل إليها.
ويبني املزارع في محافظة صعدة الحدودية
مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة شـ ـم ــال ال ـي ـم ــن ع ـل ــي رازح
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن ت ـك ــال ـي ــف إن ـت ــاج
املحاصيل الزراعية أصبحت باهظة للغاية،
فــي ظــل صعوبة كبيرة فــي توفير املـيــاه مع
ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار الـ ــوقـ ــود وم ــواجـ ـه ــة اآلفـ ــات
ال ــزراعـ ـي ــة وصـ ـع ــوب ــات ال ـن ـق ــل وال ـت ـص ــدي ــر،
وغـيــرهــا مــن الـتـحــديــات وال ـصـعــوبــات التي
تدفع بعض املــزارعــن من وقــت إلــى آخــر إلى
بيع قطعة أو مساحة من أراضيهم لتغطية
هذه التكاليف والنفقات.
ويتفق معه مزارعان آخران من منطقة بريف
ص ـن ـعــاء وم ـحــاف ـظــة عـ ـم ــران بـ ــاإلشـ ــارة إلــى
سـبــب آخ ــر يــدفــع امل ــزارع ــن إل ــى التخلي عن
جــزء مــن أراضـيـهــم الــزراعـيــة وبيعها بهدف
البناء عليها من قبل بعض املشترين ،وذلك

فـ ــي ش ــرك ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـق ــاب ـض ــة امل ـه ـن ــدس
سـلـيـمــان ال ـل ـعــوتــة لـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن
إغ ـ ــاق ال ـ ـشـ ــرق ت ـس ـب ــب فـ ــي خ ـس ــائ ــر ك ـبــرى
ل ـق ـطــاع ال ـك ـه ــرب ــاء وأعـ ـ ــاق دخ ـ ــول إس ـب ـيــرات
الصيانة والوقود املحتجزة حاليًا في ميناء
بـ ــورت ـ ـسـ ــودان ،م ــا ت ـس ـبــب ف ــي ت ـع ـطــل ث ــاث
مــن أص ــل أرب ــع مــاكـيـنــات فــي مـحـطــة بحري
الـ ـح ــراري ــة ،ح ـيــث ت ـع ـمــل امل ـح ـطــة ب ـقــدرات ـهــا
ال ــدنـ ـي ــا ،الف ـت ــا إلـ ــى االض ـ ـطـ ــرار لــاسـتـعــانــة
بطيران الجيش لنقل محول كهربائي تعطل
من العمل في منطقة أبو حجار.
وأقر مدير شركة التوليد الحراري في وزارة
الطاقة يوسف الطاهر في تصريحات ملواقع
مـحـلـيــة ،ب ـتــأثــر م ـح ـطــات ال ـتــول ـيــد ال ـح ــراري

للكهرباء بــإغــاق الـشــرق ،وتسببه فــي نــدرة
الوقود ،مشيرا الى أن محطة بحري الحرارية
تـعـمــل ب ـج ــودة مـخـفـضــة بـسـبــب م ـحــدوديــة
تدفق الفيول من مصفاتي الجيلي واألبيض.
وقال إن هنالك حوالي  12ألف طن من الفيول،
محجوزة في بورتسودان نتيجة اإلغالق ،ما
يهدد املحطة بالتوقف الكامل بعد أسبوع.
وأش ـ ــار الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـشـعـبــة الـكـهــربــاء
فــي الـبــرملــان املنحل عبد الرحيم عيسى في
تعليق لـ «العربي الجديد» إلى تأثر املحطات
الـكـهــربــائـيــة الـعــامـلــة بــالـفـيــول فـقــط بــإغــاق
الـ ـش ــرق ،بـيـنـمــا ال ت ـتــأثــر امل ـح ـطــات الـعــامـلــة
بــالــوقــود املحلي املنتج عبر مصفاة النفط
الرئيسة في الجيلي شمالي الخرطوم ،وكذا
مصفاة األبيض ،إضافة إلى توافر خام نفط
جنوب السودان الــوارد عبر األنابيب والتي
تزود محطات مختلفة بالفيول.
ويـ ـع ــان ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان مـ ــن ع ـج ــز فـ ــي ال ـط ــاق ــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ق ــدرت ــه وزارة ال ـط ــاق ــة والـنـفــط
بنحو ألف ميغاواط ،مشيرة الى أن اإلنتاج
يبلغ  2500ميغاواط بينما يبلغ االستهالك
في ذروته  3500ميغاواط.

نـتـيـجــة لـلـفـقــر والـ ـع ــوز وت ــراج ــع مـسـتــويــات
الــدخــل لكثير مــن املــواط ـنــن وامل ــزارع ــن في
هذه املناطق.
وتشهد أسـعــار األراض ــي فــي عـمــوم املناطق
وامل ـح ــاف ـظ ــات الـي ـمـن ـيــة ارتـ ـف ــاع ــات قـيــاسـيــة
يـصـنـفـهــا خ ـب ــراء نــوعــا م ــن غـسـيــل األم ـ ــوال،
تكونت بفعل الحرب الدائرة في اليمن منذ ما

مزارعون يبيعون
أراضيهم بسبب الخسائر
وارتفاع كلفة اإلنتاج
مخاطر أمنية تحد
من القدرة على جني
المحاصيل وتسويقها

يزيد عن ست سنوات .إذ يصل سعر اللبنة
ال ــواح ــدة ( 44.44م ـت ـرًا مــرب ـعــا) ف ــي صنعاء
وجـ ــزء م ــن م ـنــاطــق ش ـم ــال ال ـي ـمــن إل ــى نحو
 10ماليني ريــال ،ويزيد املبلغ أضعافًا كلما
كــانــت األراض ــي قريبة مــن املناطق السكنية
في املدن.
قات وتغيير مناخي

وت ـ ـش ـ ـهـ ــد زراع ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـحـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة
ً
والخضروات والفواكه انحسارًا متواصال في
محافظات تعز وحضرموت ومأرب ألسباب
مـخـتـلـفــة ،إذ ي ـتــم اس ـت ـبــدال ـهــا بـنـبـتــة ال ـقــات
بـسـبــب ع ــدم الـ ـج ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة ل ــزراع ــة
املحاصيل األخ ــرى ،وفــق عــدد مــن املــزارعــن
ف ــي م ـنــاطــق ع ــدي ــدة بـمـحــافـظــة ت ـع ــز ،الــذيــن
يــواج ـهــون صـعــوبــة فــي تـعــويــض الخسائر
السنوية وتسويق املنتجات واملحاصيل.
فــي املـقــابــل ،يشكو مــزارعــون فــي املحافظات
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـشــرق ـيــة م ــن ال ـي ـمــن م ــن تــأثـيــر
التغيرات املناخية واألعــاصـيــر املــدمــرة منذ
نـحــو ث ــاث س ـنــوات ت ـحــدي ـدًا ،وتسببها في

الغالء يسيطر على
أسواق الجزائر (رياض
كرامدي /فرانس برس)

«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن «ان ـط ــاق ــة ال ـق ــروض
االسـتـهــاكـيــة كــانــت سـيـئــة ووف ــق دراسـ ــة ال
تـتـمــاشــى م ــع ال ــواق ــع ،حـيــث ل ــم تـتــم مــراعــاة
نسبة التضخم وال قيمة الدينار عند وضع
آلـيــات االسـتـفــادة مـنــه ،وإذا كــانــت الحكومة
الجزائرية تسعى فعال إلــى حماية «اإلنتاج
املحلي» كان عليها إعفاء مثل هذه القروض
مــن الــرســوم اإلضــاف ـيــة وغـيــرهــا حـتــى ينزل
السعر املرجعي ،وبالتالي يكون القرض في
متناول الجميع».

إلـحــاق أض ــرار بالغة فــي املحاصيل وجــرف
م ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة
الـتــي تحتاج عملية إصالحها إلــى تكاليف
بــاه ـظــة ،فـيـمــا هــم ال يـسـتـطـيـعــون تحملها،
ال ب ــل تـتـطـلــب تــدخــا حـكــومـيــا ملـســاعــدتـهــم
ف ــي عـمـلـيــة إص ــاح ـه ــا .وت ـع ـت ـبــر ال ـت ـغ ـيــرات
املناخية من العوامل األساسية التي أضرت
كثيرًا باإلنتاج الــزراعــي واألمــن الغذائي في
البالد ،ومنها األضرار التي خلفتها الزوابع
واألعـ ــاص ـ ـيـ ــر والـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات الـ ـت ــي ضــربــت
امل ـنــاطــق الـيـمـنـيــة خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
إضــافــة إلــى شــح األم ـطــار وتساقطها خــارج
املـ ــواسـ ــم الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـج ـف ــاف
وال ـت ـص ـحــر وال ــزح ــف ال ـع ـمــرانــي وت ــأث ـي ــرات
األزمات االقتصادية األخرى على القطاع.
ويتحدث العامل في مجال التسويق الزراعي
فارس جياش لـ«العربي الجديد» ،عن تبعات
كــارث ـيــة ي ـعــانــي مـنـهــا املـ ــزارعـ ــون ف ــي م ــأرب
نتيجة لـلـمـعــارك ال ــدائ ــرة فــي املـحــافـظــة منذ
نحو ثمانية أشهر وارتفعت حدتها بشكل
كبير منذ مطلع الشهر املاضي.
وي ـقــول إن كـثـيــرا مــن امل ــزارع ــن غـيــر قــادريــن
على جني محاصيلهم الــزراعـيــة ،خصوصًا
املــوسـمـيــة الـتــي يـجــب ال ـبــدء بجنيها حاليًا
بسبب املخاطر العسكرية واألمنية الناتجة
ع ــن ه ــذه امل ـع ــارك وق ـطــع ال ـط ــرق ــات ،وه ــو ما
ي ــؤدي إلــى تلف املحاصيل نتيجة لبقائها
كثيرا دون جنيها في مواعيدها.
وي ـل ـفــت إلـ ــى ت ـع ــرض املـ ــزارعـ ــن إلـ ــى أضـ ــرار
بــال ـغــة بـسـبــب املـ ـع ــارك الـ ــدائـ ــرة ،إل ــى جــانــب
تكبدهم خسائر فادحة نتيجة لعدم قدرتهم
على الوفاء بالتزاماتهم ،وتسليم الطلبيات
من الكميات الزراعية املتفق عليها مع بعض
التجار في األوقات املحددة.
ّ
مركبة
أزمات

وتزاحمت على اليمن مجموعة من األزمــات
امل ــركـ ـب ــة الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت فـ ــي انـ ـهـ ـي ــار األمـ ــن
الغذائي .وبالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي
ال ــذي يعتبر املشغل األكـبــر لــأيــدي العاملة
ف ــي ال ـي ـمــن ،يـعــد ان ـع ــدام األمـ ــن ال ـغــذائــي من
القضايا التي تفاقمت بصورة غير مسبوقة
في البالد ،حيث تشير آخر النتائج املرجعية
الـتــي تــم إج ــراؤه ــا إل ــى ارت ـفــاع ع ــدد السكان
الذين يعانون من انعدام األمــن الغذائي في
الـيـمــن بـنـسـبــة تـشـمــل غــالـبـيــة ال ـس ـكــان ممن
يرزحون تحت وطأة األزمات.
وت ـ ـشـ ــدد تـ ـق ــاري ــر اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـل ــى أه ـم ـيــة
إجــراء تغيير هيكلي في الجهود الحكومية
والدولية واإلغاثية وفقًا للمتغيرات الطارئة

في املشهد االقتصادي والتنموي في اليمن،
وب ــروز تــأثـيــرات متعددة غير مرئية بسبب
الحرب والصراع الدائر والذي ألحق أضرارا
بالغة في معيشة اليمنيني ومصادر دخلهم.
وت ـتــزايــد ال ــدع ــوات إل ــى مــراجـعــة الـكـثـيــر من
ال ـس ـيــاســات ون ــوع ـي ــة ال ـت ــدخ ــات وتـصـمـيــم
الـ ـب ــرام ــج وامل ـ ـشـ ــاريـ ــع ،ب ـح ـي ــث ت ـت ـجــه نـحــو
األنـشـطــة ال ـتــي ت ـعــزز الـتـعــافــي االق ـت ـصــادي،
وتحد من االنهيار املتواصل لألمن الغذائي
وتـسـتـعـيــد م ـســار الـنـمــو االق ـت ـص ــادي .فيما
يطالب البعض بخلق قوة دفع جديدة نحو
مجاالت التعافي واالستقرار لتالفي توسع
رقعة الـجــوع ،وظهور بــؤر جديدة للمجاعة
في البالد املأزومة.
خسائر كبيرة
يتكبدها
المزارعون
(أحمد الباشا/
فرانس برس)

تـشـهــد أس ـعــار األلـبـســة واألح ــذي ــة ارتـفــاعــا
كبيرًا في األســواق اللبنانية ،مع استفحال
تدهور العملة املحلية وهبوط قدرة املواطن
الشرائية ،واقع يدفع عددًا كبيرًا من الناس
نـحــو املــابــس املستعملة أو مــا يـعــرف في
لـبـنــان ب ــ«ال ـبــالــة» .وعـ ــادة ي ـجــرى اسـتـيــراد
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـسـلــع املـسـتـعـمـلــة بــرســوم
جمركية قليلة من دول مختلفة إلى السوق
اللبنانية ،التي تعرف أخيرًا رواجًا ملثل هذا
النوع من التجارة.
وتعدى سعر صرف الدوالر الواحد  20ألف
ليرة ،وبات شراء قطعة واحدة من األلبسة
ال ـج ــدي ــدة يـكـلــف ن ـصــف راتـ ــب ش ـه ــري ،في
الــوقــت ال ــذي ال يتخطى فـيــه ال ـحــد األدن ــى
لألجور 675ألف ليرة ( 32دوالرًا).
وت ـقــول م ــروة 29 ،عــامــا ،وه ــي تـتـســوق من
محل مالبس مستعملة لـ«العربي الجديد»:
«هـ ـ ــذه األل ـب ـس ــة أف ـض ــل م ــن امل ـ ـعـ ــروض فــي
السوق من حيث النوعية ،واألهم أن ثمنها
أرخص .لقد قررت ادخار القليل من راتبي،
وهو مليون و 200ألف ليرة ( 57دوالرًا) ،كي
أشتري بعض املالبس من هذا املحل».
تضيف «لم أشتر مالبس جديدة من السوق

محل للمالبس المستعملة في بيروت (العربي
الجديد)

ً
م ـنــذ أش ـه ــر ،ف ـم ـثــا ،ب ـن ـطــال الـجـيـنــز يصل
سعره إلى  150ألف ليرة ( 7دوالرات) وهو
صناعة محلية ،أما التركي فثمنه  500ألف
ليرة ( 23دوالرًا) وهــذا طبعا يفوق قدرتي
الشرائية».
وي ـق ــول فـ ــادي ع ـي ـســى ،والـ ــد لـطـفـلــن يبلغ
أكـبــرهـمــا  11عــامــا« :لـقــد جـئــت مــن بـيــروت
خصيصًا إل ــى س ــوق ص ـيــدا ل ـشــراء أحــذيــة
مـسـتـعـمـلــة ،ف ـهــي ت ـعــد أرخ ـ ــص م ــن ب ــاالت
بـ ـي ــروت» .وي ـض ـيــف« :ال أسـتـطـيــع اقـتـطــاع

ث ـم ــن حـ ـ ــذاء ل ـط ـفــل م ــن راتـ ـب ــي املـ ـت ــواض ــع،
بحثت فــي عــدد مــن املـحــات ،ثمن األحــذيــة
الــوالديــة غير املستعملة يبدأ من  120ألف
لـيــرة وص ـعــودًا ( 5دوالرات) .ول ـهــذا قــررت
التوجه إلى محالت «البالة» التي ال تخلو
مــن املــاركــات األوروب ـيــة املستعملة ،وحيث
ثمن الحذاء ال يتخطى الدوالر الواحد».
وتراجعت أربــاح صاحب محل امللبوسات
خالل أسابيع مضت،
املستعملة نزيه دياب ً
ولكن الربح يستمر عامة .يقول« :عادة كنت
أعتمد على سـكــان صـيــدا ،أمــا الـيــوم ومنذ
أشـهــر ،فيدخل محلي املـتــواضــع أشخاص
وعــائــات مــن بـيــروت .ذلــك ألن أغـلــى قطعة
ل ــدي ال يتخطى ثمنها  35أل ــف لـيــرة (1.6
دوالر) ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـن ــي اض ـط ــررت
لزيادة األسعار ما يقارب  5آالف ليرة (أقل
م ــن دوالر) عـمــا ق ـبــل ،بـسـبــب ارت ـف ــاع كلفة
النقل».
ف ـي ـمــا يـ ـش ــرح أحـ ـم ــد ،وه ـ ــو ص ــاح ــب مـحــل
لأللبسة الرياضية الجديدة ،أن عمر املحل
 11عامًا ،ولكن «نفكر في إغالقه قريبًا ،إذ
نستورد البضائع غالبًا من تركيا ونبيعها
بالدوالر .وبالتالي ،سعر القطعة الذي كان
 10آالف ليرة ( 0.21سنتًا) يبلغ اليوم أكثر
من  100ألف ليرة ( 4دوالرات)».

ّ
تشكل بؤر الجوع والفقر
أعلن مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الـشــؤون اإلنسانية إن انـعــدام األمن
الغذائي في اليمن يتزايد مع انكماش االقتصاد ،حيث ارتفعت أسعار
املواد الغذائية في بعض مناطق اليمن بنسبة  60في املائة منذ بداية العام
 ،2021مع انهيار العملة املحلية .ولفت التقرير إلى أن حوالي  16.2ماليني
شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي هذا العام .وقال ديفيد غريسلي،
منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن ،إن  20مليون شخص
(ما يعادل ثلثي سكان البالد) يحتاجون إلى املساعدة عقب  7سنوات من
الحرب .وأضاف أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم قد تتأجج

إن لم يكن هناك حل ،ال سيما بعد أن أصبحت البالد على بعد خطوات من
حافة املجاعة .ووفق تقرير مشترك ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
«الـفــاو» وصـنــدوق األمــم املتحدة للطفولة «يونيسف» وبرنامج األغذية
الـعــاملــي ،شهد اليمن ارتـفــاعــا فــي مـعــدالت ســوء التغذية الـحــاد والـحــاد
الوخيم بنسبة  22في املائة بني األطفال في  .2020فيما كشفت دراسة
حديثة للبنك الدولي عن وجود مؤشرات على ظهور بؤر تشبه املجاعة في
عدد من املحافظات الواقعة شمالي اليمن ،والتي تخضع لسيطرة جماعة
أنصار الله الحوثية ،وهي محافظات حجة وعمران والجوف.
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هل تخيلت ماذا سيحدث لو وضعت يديك قريبًا من الموقد وبدأت أصابعك في االحمرار وأنت ال تشعر بشيء؟ سيتأذى
جسدك من دون إنذار بالخطر ،إنه األلم ،جرس اإلنذار

كيف تزيد قدرتك على تحمل األلم؟
أحمد العاصي

تعــرف الجمعيــة الدوليــة لأللم ،األلــم على أنه
تجربــة حســية وعاطفيــة غيــر ســارة مرتبطــة
بتلــف فــي األنســجة والتلــف قــد يكــون حــدث
ً
بالفعل أو قد يكون محتمال.
¶ كيــف يحــدث األلــم في أجســادنا؟ ومــا هي طريقة
استقباله من قبل الجهاز العصبي؟
لحــدوث األلــم هنــاك مســاران عصبيــان
مختلفان:
املسار األول ،تأتي إشارة األلم من أي جزء من
الجســم وتنشــط القشرة املخية ،والتي تسبب
إدراكنا باأللم .يتفاعل الناس بشــكل مختلف
مع هذا التحفيز ألن الشعور يتم تحديده من
خــال تنشــيط «املســار الثانــي» الــذي يشــمل
قشــرة الفص الجبهي اإلنســي والنواة املتكئة
(أجــزاء فــي املــخ) ،والتــي ترتبــط بالتحفيــز
والعاطفــة .عــاوة علــى ذلــك ،فهنــاك عوامــل
غير فسيولوجية تساهم في إدراك األلم ،مثل
الشــخصية واإلدراك واملعتقــدات واملتغيــرات
االجتماعيــة والثقافيــة والتعلــم والتفاعــل
العاطفي.
¶ ملاذا نشعر بدرجات متفاوتة من األلم؟
ّ
«تحمل األلم» هو أمر أعلى شدة من التحفيز
املؤلم ،وهو يختلف من شخص آلخر بسبب:
ً
 الجينــات تلعــب دورا هامــا ،فمثــا تجــدأولئك الذين يسكنون املناطق قارسة البرودة
يتحملــون درجــات الحــرارة املنخفضــة أكثــر
من غيرهم.
 العمــر ،فقــدرة األطفــال علــى تحمل اآلالم أقلبكثير من البالغني.
 الجنس ،ترجح دراســة أجريت عام  2016أنقدرة النســاء على تحمل األلم تتفاوت بشــكل
كبيــر بينهــن مقارنــة بالرجــال ،وأنهــن قــد
يتأثرن باأللم أكثر من الرجال.
 الضغــط العصبــي ،والــذي يجعــل الجســديتوقع املزيد من اآلالم.

قدرة النساء على تحمل األلم تتفاوت
بشكل كبير بينهن مقارنة بالرجال
()Getty

األعراض المستمرة لـ«كوفيد  »19طويل األمد
د .عامر شيخوني

نشــرت مجلــة الجمعيــة الطبيــة األميركيــة
 ،JAMAفي شهر أغسطس /آب  ،2021دراسة
ّ
موســعة لخصــت نتائــج  57دراســة ،شــملت
أكثــر مــن  250ألــف مريــض أصيبــوا بمــرض
كوفيد 19-وتم شــفاؤهم من اإلصابة الحادة،
وتمــت متابعــة تطــور حاالتهــم بعــد الشــفاء
لكشــف اســتمرار أي أعــراض لديهــم .ونشــرت
هــذه الدراســات فــي الفتــرة مــن ديســمبر/
كانــون األول  2019حتــى مــارس /آذار .2021
وكان متوســط عمــر املصابــن  55ســنة%56 ،
منهــم مــن الذكــور ،وعولــج  %79منهــم فــي
املستشفيات.
¶ مــاذا وجــدت الدراســة بشــأن اســتمرار
أعراض كوفيد19-؟
اســتمر وجــود شــكوى واحــدة علــى األقل بعد
التعافي من اإلصابة بكورونا:
 ملدة شهر لدى  %54من هؤالء املرضى. ملدة من  2إلى أكثر  6أشهر ،لدى  %55منهم.تركزت معظم الشكايات املستمرة في أعراض
تتعلــق بالتنفــس ،أو األعصــاب ،أو الحالــة
الذهنيــة ،أو الحركيــة ،أو شــكايات عامــة مثــل
التعب والوهن وضعف الذاكرة والتركيز.
اشــتكى املرضــى مــن التعــب العــام وضيــق
التنفس وألم الصدر واســتمرار فقد حاســتي
الشم والتذوق وضعف التركيز الذهني وآالم
املفاصــل؛ ووردت مثــل هــذه الشــكايات فــي
دراســات نشــرت فــي أميــركا وأوروبــا وكثيــر
من دول العالم.
¶ كانت أكثر الشكايات هي:
 ضيق التنفس .%62 -التعب العام .%44

 ضعف العضالت .%38 القلق والتوتر .%30 ضعف التركيز الذهني .%24ووردت شــكايات أخــرى تتعلــق بالقلــب
والجلد واملعدة واألذن واألنف والحلق.

نحو نصف المتعافين
يشتكون من أعراض
مختلفة

األعراض المستمرة بعد التعافي
من مرض كوفيد19-

¶ الشكايات العصبية:
 الصداع .%8 ضعف الذاكرة .%19 ضعف التركيز .%24 األرق ،فقد الشم والتذوق .%11¶ الشكايات النفسية:
 القلق .%33 األرق .%25 االكتئاب .%20 الضغط النفسي بعد اإلجهاد .%15¶ الشكايات التنفسية:
 ضيق التنفس .%30 السعال .%13 الحاجة إلى األوكسجني .%65 صورة الصدر الشعاعية غير طبيعية .%23 صــورة الرئتــن غيــر طبيعيــة فــي الطبقــياملحوري .%62
 ضعف قياسات التنفس .%10 تليف الرئة .%7¶ الشكايات الحركية:
 ضعف عام في الحركة .%44 قلة الحركة .%20 انخفــاض القــدرة علــى ممارســة الرياضــة.%15
¶ الشكايات العامة:

 التعب .%38 ضعف العضالت ،ألم املفاصل .%10 ألــم العضــات ،الشــعور بمــا يشــبه اإلصابــةباألنفلونزا .%10
 الحمى .%3 آالم عامة .%32 -فقد الوزن.

استمر وجود شكوى واحدة على األقل بعد التعافي من اإلصابة بكورونا ()Getty

معلومة تهمك دراسة تطعن في فوائد حليب األطفال الصناعي
األسواق تركيبات كثيرة من حليب األطفال
تتوفر في
ّ
الصناعي ،وتمثل سوقا متنامية تلقى رواجا كبيرا في
العالم .وكل تركيبة تدعي أن لها فوائد كبيرة في تحسني نمو
الطفل وتطوره الجسدي والذهني .لكن هل هذه االدعاءات
صحيحة؟
دراسة جديدة حول فوائد حليب األطفال الصناعي

لألسف ،أظهرت دراسة حديثة ،نشرت نتائجها مجلة
«بريتش ميديكل جورنال» الطبية ،أن منتجات حليب األطفال
تخضع لفحوص دقيقة ،رغم ادعاء
التي يشتريها األهل ال ّ
مصنعوها أنها تمنح الرضع الفوائد الغذائية لحليب األم.
لكن حسب الباحثني ،الذين راقبوا طريقة إجراء  125تجربة

ّ
وتبي لهم أن أربعًا من كل خمس تجارب تنطوي
منذ ،2015
على ثغرات كافية إلثارة شكوك حيال مصداقيتها.
ومن أجل املصداقية ،يجب أن تكون أي دراسة جيدة ،أهدافها
واضحة منذ البداية ،منعا لحرية التصرف في النتائج .كذلك
بعض التجارب تستثني
ثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن
ّ
بصورة اعتباطية بعض األطفال الرضع من املجموعات التي
يشملها االختبار ،ما يثير مخاوف من أخطاء في عملية
املقارنة.
ُ
ووجد أن هذه التجارب تفضي إلى «نتائج إيجابية بصورة
شبه دائمة» ،وفق فريق الدراسة الذين اعتبروا أن صانعي
هذه املنتجات مشاركون عن كثب في الدراسات ،ما من شأنه
إفقادها استقالليتها.

 توقــع مقــدار األلــم ،فالذيــن يتوقعــون أملــاكبيــرا يشــعرون بمزيــد مــن األلــم مقارنــة بمن
يتوقعون أملا أقل.
 التجــارب الســابقة مــن األلــم تكـ ّـون تخيــايسهم في توقع مقدار األلم.
 مشــاكل الصحــة العقليــة ،مرضــى االكتئــابوالقلــق يشــعرون باأللــم بشــكل أكبــر مــن
غيرهم.
 عوامــل أخــرى تزيــد الشــعور باأللــم ،مثــلبعض األدوية واألرق والتدخني.
¶ كيف تزيد قدرتك على تحمل األلم؟
هنــاك عوامــل خارجيــة يمكننــا مــن خاللهــا
التغلــب علــى األلــم مثــل التــي يصفهــا األطباء
كاألدويــة والحقــن وكريمــات موضعيــة
وعــاج طبيعــي وغيرهــا ،ولكن هناك وســائل
تســاعدنا علــى زيــادة قــدرة أجســادنا علــى
تحمل اآلالم:
 تحــرك قــدر مــا تســتطيع ،فالعضــات التــيتهمــل تتيبــس وتزيــد مــن شــعورنا باأللــم
مــع أقــل حركــة .والحركــة تزيــد نســبة إفــراز
االندروفــن ،وهــو أحــد املواد التي تســاعد في
تقليل األلم.
 ابســط عضالتــك ..فاليوجــا مثــا تزيــد قدرةالجسم على تحمل األلم أكثر من الضعفني.
 اشــرب املــاء بكميــات مناســبة بشــكل يومــيومنتظــم ،فهــذا يزيــد مــن كفــاءة عمــل خاليــا
الجســم وأنظمتــه ويحــد مــن الشــعور باأللــم
ويقلل تيبس العضالت واملفاصل.
 نــم جيــدا ،فالنــوم يهــب جســمك القــدرة علــىإعادة العمل وتنظيم إفراز الهرمونات.
 ّعبــر عــن أملــك بصــوت عند إحساســك باأللم،
عال مثال ،يحد من شعورك
فالصراخ بصوت ٍ
باأللم.
 تخيــل ،عندمــا يكــون موعد الحقــن أو موعدتضميد جرحك ،تخيل أي شيء قد يزيل عنك
األلم.
 خفــف الضغــط العصبــي ،ألنــه يزيــد تأهــبالجســم وحساســيته تجــاه أي مؤثــرات
خارجية قد تكون سببا في األلم.
 مجرد لحظات ،ظننا أن لحظات األلم باقيةهــو أمــر غيــر متحقــق فــي الحياة مهمــا كانت
قدراتك ،إنها مجرد لحظات من األلم ،تقبلها،
وستمر كما مر غيرها.

سؤال في الصحة

الســام عليكــم ،أجريــت تحليــل
الكوليســترول وكانــت النتائــج كالتالــي
الكولســترول الكلــي ..2,50الكولســترول
الجيد ..0,42الكولســترول السيئ ..1,74
الدهــون الثالثيــة  .1,68ســؤالي هــو هــل
هــذه املقاييــس تعتبــر مرتفعــة وكيــف
يمكــن لــي خفضهــا ومــا هــي النصائــح
التــي يجــب اتباعهــا فــي هــذه الحالــة؟
وشكرا.
األخ الكريم؛
هنــاك ارتفــاع متوســط فــي
الكوليســترول الســيئ والدهــون
الثالثيــة .إذا لــم يكــن لديــك حالــة
مرضيــة مثــل الــداء الســكري أو
ارتفــاع ضغــط الــدم أو نقــص ترويــة
القلــب بســبب وجــود ترســبات فــي
شــرايني القلــب أو شــرايني العنــق
أو شــرايني الفخذيــن (تصلــب
الشــرايني) ،فــا تحتــاج إلــى عــاج
دوائــي ،وتكفــي حميــة خاصــة
بتقليــل الدهــون الحيوانيــة مثــل
الدهــون املرافقــة للحــوم الحمــراء
بأنواعهــا ،وتقليل أو تجنب اللحوم
املجففــة أو املصنعــة ،وكذلــك تقليــل
الســمن (خاصة املصنــع أو املهدرج)
وتقليــل الزبــدة واألجبــان اللينــة
الدســمة .وأخــذ كميــة أكبــر مــن
األغذية النباتية (النباتات ال تصنع
الكوليســترول) ،وزيــت الزيتــون
والخضــار والبقوليــات والفاكهــة ...
باإلضافــة إلــى ممارســة الرياضــة،
خاصــة رياضــة املشــي نصف ســاعة
يوميــا .أمــا إذا كنــت مصابــا بإحــدى
الحــاالت املرضيــة املذكــورة ســابقًا
(الســكري وارتفــاع الضغط وتصلب
الشــرايني) فعندهــا ننصحك باتباع
حميــة قليلــة الدســم التــي تناســب
حالتــك بعــد استشــارة طبيــب أو
مختــص بالتغذيــة ،وكذلك ممارســة
الرياضــة ،خاصــة املشــي ،وأخــذ
أدويــة مخفضــة للكوليســتيرول مــن
نــوع الســتاتينات (أتورفاســتاتني
وأمثالــه) ،باإلضافــة إلــى األدويــة
الالزمــة لعــاج الحالــة املرضيــة
املوجــودة ،ومتابعــة قياس مســتوى
الكوليســتيرول فــي الــدم كل  3إلــى 6
شــهور ،وتخفيــض الكوليســتيرول
السيئ أقل من .100
مع تمنياتنا لك بالصحة والعافية
د .عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر
ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

مكاتب تجارب األداء تشارك في خداع الفنانين المبتدئين ()Getty

تحترق أحالم الفنانين المبتدئين المطاردين ألضواء الفن السابع ،داخل ورش تدريب تستنزفهم ماليا ،بعضها وهمي،
فيما الحقيقي يكلف مبالغ طائلة ،في قطاع تغيب عنه الضوابط التنظيمية ما يسمح بتحاوزات أخالقية كالتحرش

ورش التمثيل
في مصر

تحرش واتجار بأحالم الفنانين المبتدئين
القاهرة ـ العربي الجديد

طــارد الثالثينــي املصــري أحمــد
ســامي ،حلمــه بالعمــل فــي مجــال
التمثيــل عبــر االلتحاق بعدة ورش
تدريبية ،تعرف عليها عن طريق إعالنات عبر
موقــع التواصــل االجتماعــي «فيســبوك» ،لكــن
آماله في تحقيق النجومية والشهرة تحطمت
بعدمــا اســتنزفت تلــك الــورش أموالــه القليلــة
وصار موقنا بأن املوهبة شــيء وفرص العمل
شيء آخر .ما جرى لسامي وغيره من الشباب
تصفــه الناقــدة الســينمائية ماجــدة خيــر اللــه،
بـ ـ «النصــب باســم الفــن الســابع» موضحــة أن
«ظاهــرة ورش التمثيــل املنتشــرة فــي اآلونــة
األخيرة ،تعتمد على اســتغالل أحالم الشــباب
املصــاب بجنــون الســينما» ،مضيفــة «هــوس
التمثيل يدفع هوالء إلى مدراس «بير الســلم»
(غيــر مؤهلــة) هدفهــا جمــع املــال ،عبــر إيهــام
الشباب بترشيحهم ألدوار في أعمال فنية.
استنزاف أموال الشباب

التحق سامي بورشة مركز «السكة» التدريبي
والتي تكلف ثالثة آالف جنيه (نحو  200دوالر
أميركــي) ،بينمــا تتــراوح أســعار ورش جهــات
التدريــب عاليــة املســتوى بــن  10آالف (650
دوالرا) و 18ألــف جنيــه ( 1150دوالرا) ،مثــل
أكاديميــة «دهــب» التــي يديرهــا السيناريســت
مدحــت العــدل ،وتكلــف إحــدى ورشــها  13ألــف
جنيه ( 850دوالرا) وتستغرق شهرين ،بمعدل
جلســة تدريبيــة أســبوعية ،كمــا تنظــم دورات
تمثيــل وإخــراج للمخــرج مجــدي أبــو عميــرة
بمــا يزيــد عــن  18ألــف جنيــه فضــا عــن ورشــة
التمثيل للفنانة سوسن بدر بـ  11ألف جنيه.
يقــول ســامي إنــه اكتشــف اســتنزافه ماليــا
بعــد عــدة ورش مــا أهــدر وقتــه ومالــه ،وهــو
مــا يعانيــه األربعينــي شــريف عرابــي والــذي
مــا يــزال يلتحــق بهــا بحثا عن فرصــة حقيقية
لدخــول عالــم التمثيــل ،وآخرهــا ورشــة الفنــان
حسام داغر ،والتي تكلف  6آالف جنيه ،والتي
يصفهــا بـ»الجيــدة» علــى مســتوى اكتســاب
املعرفــة واملهــارات ،إذ تشــمل تدريبــات علــى
صياغــة مشــاهد وتأديتهــا ،وأخــرى لتمريــن

الذاكــرة والتعامــل مــع االنفعــاالت املختلفــة.
ولكن عقب فترة اكتســاب املهارات ،لم يســتطع
عرابــي الحصــول علــى فرصــة حقيقيــة لدخول
التمثيــل ،وال يــزال يبحــث عــن ورشــة جديــدة
قــد تســاعده فــي ذلــك ،خصوصــا أن الفــرص
باتــت صعبــة وتخضع ملعايير مختلفة أهمها
العالقات الشخصية .وتؤكد مصادر التحقيق،
ومــن بينهــا ســامي وعرابــي ،أن بعــض مكاتــب
«الكاستينغ» (تجارب األداء) ،تعمد إلى خداع
املمثلــن املبتدئــن ،عبــر الترويج على وســائل
التواصــل االجتماعــي ،بأنهــا كانــت مســؤولة
عــن ترشــيح املمثلــن لفيلــم أو مسلســل مــا
مشــهور ،عبــر منشــورات ألحــد العاملــن يقول
فيه على سبيل املثال «الحمد لله على النجاح
الكبيــر الــذي حققــه مسلســل ( )....ويعطــي
االنطبــاع لــدى النــاس أن مكتبــه هــو مــن رشــح
أبطــال العمــل ،بينمــا الحقيقــة بأنهــم وفــروا
املمثلــن الثانويني (املجاميع أو الكومبارس)،
من أجل اســتقطاب الشــباب ،إلى ورش وهمية
تنظمهــا تلــك املكاتــب ،علــى أمــل الترشــح بعــد
ذلك لدور ما في عمل كبير.
االستغالل الجنسي

ال يتوقــف األمــر علــى االســتغالل املالــي كمــا
تقول الناقدة خير الله ،وتضرب مثاال بواقعة
إحالــة املمثل الشــاب شــادي خلــف إلى محكمة
الجنايــات ،التهامــه بهتــك عــرض  7فتيــات
داخــل ورشــة لتعليــم التمثيــل .وتابعــت «عــدد
مــن الفتيــات نشــرن الصيــف املاضــي تعليقات
علــى مواقــع التواصــل ،يتهمــن خاللهــا خلــف
باســتغالل حاجتهــن للتدريــب فــي االعتــداء
ً
جنسيا ،قبل إبالغ الشرطة».
عليهن
واســتغل خلــف وقائــع التدريــب ليتحســس
أجســاد الفتيــات بزعــم الدخــول فــي أجــواء
املشــاهد ،وعندمــا اعتــرض الفتيــات كان
يخبرهــن بـ ًـأن مــا يفعلــه فــي إطــار التعليــم
وليــس تحرشــا ،وقالــت إحداهــن «أنــا حصــل
لــي نفــس املوقــف اللي كل البنــات اتعرضت له،
واملفاجــأة إنهــا طلعــت نفــس الطريقــة حصلت
لكــذا بنــت بحجــة تماريــن تخــص الورشــة
اللــي كنــا فيهــا ،وملــا أنــا حصل معايــا حاجات
غريبــة فــي التمريــن اعترضــت ،وبعــدت وكان

 1500متقدم إلى
ورشة نقابة المهن
التمثيلية يتم اختيار
 300منهم سنويًا
ورشة الفنان
محمود حميدة
كانت بأجر رمزي
وتخرج منها
العديد من
المبدعين

رده :إنتــي جبانــة والزم تشــيلي الخــوف مــن
عليكــي علشــان تقــدري تطلعــي اللــي جواكــي
وتســتفيدي لشــغل الورشــة وكالم مــن ده،
بعدهــا أنــا ســكت ومــا كنتــش عارفــة أفكــر
ومشيت من هناك وما روحتش تاني».
كيف تدرب كبار الفنانين؟

يمكــن التوثيــق لتدريــب املمثلــن املصريــن،
وفــق مــا يقــول الفنــان ومــدرب التمثيــل أحمــد
كمــال ،عبــر مبــادرات فرديــة بــدأت مــن ورش
بريطانيــة حضرهــا املمثــل الكبيــر الراحــل
محمــد توفيــق ،وبعــده جــاءت الفنانــة منحــة
البطــراوي والتــي تعلمــت فــي ورش فرنســية،
ونقلــت خبرتهــا إلــى مصــر وطبقتهــا فــي
الثمانينيات من القرن املاضي ،من خالل فرقة
«مسرح الشارع».
لكن العمل التدريبي املســتمر والناجح والذي
اســتمر أكثــر مــن  5ســنوات ،دون توقــف ،كان
مــع الدكتــور نبيــل منيب ،رئيس قســم التمثيل
واإلخــراج الســابق بمعهــد الفنــون املســرحية،
والــذي درس فــي فرنســا الدرامــا والتدريــب،
بحسب كمال والذي يوضح ،أن منيب كون في
الثمانينيــات مجموعــة كبيــرة حضــرت فيهــا
عبلة كامل وإلهام شاهني وأحمد بدير وأحمد
عبــد العزيــز ،وعــادل القشــيري وعلــي خليفــة
وكذلــك محمــد عبــد الهــادي وأحمــد مختــار
مدربــا التمثيــل حاليا ،والعديــد من املحترفني
وغيرهــم ،بمجمــوع  400شــخص ،مــا أدى إلــى
تخريج أجيال من الفنانني.
وأضــاف كمــال «ورشــة منيب تعــد األولى التي
انتظمت دون توقف ملدة تقترب من  6ســنوات
وتعلمنــا فيهــا أســلوب االرتجــال كعنصــر
أساســي ،وتدريبــات االســترخاء والتنفــس
والتركيــز ،والتدريبــات الصامتــة والالفــت أن
الورشــة كانــت مجانيــة ،ولــم يتقــاض منيــب
طــوال عملــه أي أجــر .وأكــد الفنــان أحمــد كمــال
أن الفنان محمود حميدة أيضًا كانت له «أياد
بيضاء» في التدريب ،وقال «من خالل الورشة
التــي كنــت مشــرفًا عليهــا (ســتوديو املمثــل)
وكان حميدة صاحب فكرتها واملسؤول عنها،
كان التدريــب بمقابــل رمــزي ج ـدًا  150جنيهــا
فــي الشــهر ،وكانــت غيــر هادفــة للربــح نهائيًا،
على العكس ،كان هدف حميدة الوحيد اإلفادة
والتعليم وإعطاء الفرصة للشباب».
وأضــاف كمــال «األســماء التــي تدربــت عنــد
حميــدة وأصبحــت نجومــا كثيــرة ،ومعظــم
النجــوم الحاليــن مــروا علــى ورشــة حميــدة
التــي اســتمرت نحــو  15عامــا وتوقفــت نهايــة
 .»2010واملالحــظ ،بحســب كمــال ،أن ورشــا
حاليــة تجــد أن املــدرب فيهــا حصــل علــى
ورشــتني فقــط وبعدهــا يمــارس العمــل ،قائــا
»:صــرت مدربــا بعــد ســنوات طويلــة مــن
العمــل والتــدرب علــى أيــدي  27مدربــا مصريــا
وأجنبيًا ،وحصلت على ورش في الداخل وفي
أميركا وروسيا ،العلم واملعرفة والخبرة نقاط
أساســية فــي هــذا املجــال ،وإذا لــم تتوفــر فماذا
سأعطي للمتدربني؟!».
صراع على عائدات الورش

حديــث الفنــان كمــال يدعمــه نقيــب املمثلــن
أشــرف زكــي ،والــذي يحــذر ممــا ســماها
بـ»الــورش الوهميــة» ،قائــا إن النقابــة «تنظــم
الورشة الوحيدة املعترف بها» .وتابع« :بعض

الــورش تحظــى بســمعة طيبــة ومصداقيــة فــي
الوســط الفنــي ،وينظمهــا زمــاء مشــهورون،
لكــن ورشــة نقابــة املهــن التمثيليــة ،هــي
الوحيدة التي تسمح بالحصول على تصريح
عمــل باملجــال» .وأضــاف زكــي أن باقــي الورش
«الوهميــة» تشــكل خط ـرًا علــى املهنــة كما أنها
تســتغل أحــام الشــباب فــي النجوميــة ،مؤك ـدًا
أن النقابــة ســتالحق املشــرفني عليهــا ،بتهمــة
انتحال الصفة والتزوير ،والنصب واالحتيال.
لكن املمثل الشاب عالء عزمي يتهم نقابة املهن
التمثيليــة بمهاجمــة ورش التمثيــل الخاصــة،
مــن أجــل أن ّ
تفعــل ورشــتها والتــي تتكلــف 3
آالف جنيــه ،موضحــا أن النقابــة تشــترط علــى
غيــر أعضائهــا الراغبــن فــي العمــل باملجــال،
االشــتراك فــي تلــك الورشــة ،مــن أجــل الحصول
على تصريح العمل.
ويقــول عزمــي إن القانــون والالئحــة الداخليــة
للنقابة لم يشترطا االشتراك في ورش التمثيل
التــي تنظمهــا النقابــة مــن أجل الحصــول على
تصريــح العمــل ،ويضيــف :يفتــرض أن النقابة
تعطــي التصريــح لغير النقابيني بنســبة %10
مــن مجمــل العاملــن بــأي عمــل فنــي ،وتحصل
منهم على  %20من أجرهم كما ينص القانون.
ويضيــف املمثــل الشــاب أن ورشــة نقابــة
املهــن التمثيليــة هدفهــا الوحيــد هــو «جمــع
املــال» ،مشــيرًا إلــى أنــه يعــرف بــأن كثيريــن مــن
املتقدمــن للحصــول علــى تصاريــح للعمــل
«ســجلوا فــي تلــك الــورش ودفعــوا الثمــن دون
حضــور أية محاضــرات ،وتمنحهم النقابة في
النهايــة شــهادة باجتيــاز الورشــة وتصريحــا
بالعمل».
ويــرد الفنــان عــزوز عــادل عضو مجلــس نقابة
املهــن التمثيليــة ،قائــا »:ورشــة النقابة ثمنها
ال يقــارن بثمــن أي ورشــة فــي الخــارج ،ويتقدم
لهــا أكثــر مــن  1500شــخص ،يتــم اختيــار 300
منهــم فقــط ،وفي النهاية ورشــة النقابة تعتبر
«تقييمية» لقياس مستوى أداء الناس هل من
حقها الحصول على تصريح أم ال».
وتحــرص النقابــة على تنظيم تلك الورشــة مع
كل موســم درامــي (يوجــد موســمان األول فــي
شــهر رمضــان ،والثانــي فــي شــهر أغســطس/
آب) ،مــن أجــل تنميــة مواردها املالية ،رغم أنها
ليســت قليلة ،إذ تحصل على نســبة من جميع
املالهــي ودور الســينما إضافــة إلــى نســبة مــن
عقــود كل املمثلــن ،بحســب إفــادة أحــد أعضاء
مجلس نقابة املهن التمثيلية السابقني والذي
شــدد علــى عــدم ذكــر اســمه للحديــث بحريــة،
مضيفــا «ال توجــه النقابة هــذه األموال لخدمة
أعضائهــا ،إذ إن مشــروعًا مثــل دار املســنني
جــاء بدعــم مــن حاكــم الشــارقة الشــيخ ســلطان
القاســمي ،وحتــى ملــف اإلعانــات وعــاج
املمثلــن ،يتكفــل بــه فنانــون كبــار مثــل أحمــد
الســقا وبيومــي فــؤاد بالتنســيق مــع النقابة»،
معيــدا ســر هجومهــا علــى الــورش الخاصــة،
بالرغبــة فــي االســتفادة مــن أمــوال الراغبــن
فــي العمــل باملجــال ،ولذلــك وقعــت بروتوكــوال
مــع الشــركة املتحــدة للخدمــات اإلعالميــة،
التــي أسســها النظــام وعلــى صــات بجهــاز
املخابــرات العامــة املصــري ،بهــدف منــع غيــر
األعضــاء من املشــاركة فــي األعمال الفنية التي
تنتجهــا الشــركة ،دون الحصــول على تصريح
مــن النقابــة ،وبالتالــي عليهــم االشــتراك فــي
ورشة التمثيل التابعة لها.
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تاريخ موجز للعنف وشرق القاهرة
محمد أبو الغيط

في روايته الجديدة «تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة» ،يقدم الكاتب املصري،
شادي لويس ،مغامرة روائية مختلفة ،إذ تدور كل أحــداث الرواية في حيز زمني
َ
ومكاني بالغي الضيق ،حيث تستغرق األحــداث يوما واحــدا ،وفــي حــدود بضعة
شوارع في منطقة عني شمس الشعبية املصرية .على خلفية غالف الرواية ،اختار
الكاتب مقطعا معبرا عــن أبــرز زوايــاهــا ،حيث ال ــراوي الطفل يحكي عــن تخريبه
ورفاقه َ
اللعب ،تعذيبهم القطط والكالب الصغيرة ،إحــراق أعشاش النمل .املغزى
هو العنف املبثوث ،والــذي يتم التطبيع معه تماما ،من دون أي شر متأصل عند
ّ
ممارسيه .األب يضرب زوجته ويعنفها ويستولي على أموالها ،وتقبل الزوجة ذلك
ببساطة ،ألنها طبيعة الحياة ،لكنها بدورها يمكن تمارس العنف ضد الطفل ،الذي
هو يمارس العنف ضد الحشرات والحيوانات واألطفال اآلخرين.
ك ــل ه ــذا الـعـنــف ه ــو تـفــاصـيــل ف ــي إطـ ــار صـ ــورة أوسـ ــع م ــن الـعـنـفــن ،املجتمعي
والسياسي ،يمتد من أصغر التفاصيل ،من سائق ميكروباص ّ
يسب األم إلى أكبر
الزوايا السياسية .وكل هذا العنف يختفي تحت السطح الذي يمكن أن يبقى هادئًا
منزل مغلق ،كما يختفي العنف املعنوي
تماما .هكذا يختفي العنف املنزلي داخل
ٍ
ضد راغبات الطالق داخل الكنائس ،بينما يتجاهل إعالم الدولة تماما أحداث العنف
في الصعيد على يد الجماعات اإلرهابية أو القوات الحكومية .يحدث «الجلج» في
الزائف عن رتابة
الصعيد ،فال يسمع أحد في القاهرة شيئًا .هكذا ظهر االنطباع
ّ
عقد الثمانينات وهدوئه .لكن العنف قد ينفجر فجأة من تحت كل ما يغطيه .تنفجر
األم بعد أن ّ
تتعرض لضرب وحشي بحضور أصدقاء األسرة ،ويتزامن ذلك يتفجر
ّ
العنف العام في أحداث األمن املركزي عام  ،1986حيث تدخل الجيش إلنهاء تمرد
ٍّ
الـقــوات .وبالتوازي مع الخط الرئيسي الخاص بالعنف ،اعتنت الــروايــة بخط آخر
حول تاريخ اللغة ،وكيف ظهرت منذ بدء الخليقة ،حني كان الله «الكلمة».
وتجدر هنا اإلشارة إلى أن «تاريخ موجز للخليفة وشرق القاهرة» أفضل روايات
شادي لويس ،من حيث لغته السردية التي ّ
تطورت بشكل الفت .اللغة فيها ليست
منتجا محايدا ،بل هي عبر التاريخ أداة ّ
متعددة الوجوه ،وقد فقدت كونها أرضية
ّ
مشتركة ،ليس فقط بني مختلفي اللغة ،بل بني من يتحدثون بذاتها من خلفيات
ّ
مختلفة« .كما ال يفهم الرجال النساء عادة ،وال املتحضرون البرابرة ،وكما ال يفهم
البالغون خياالت األطفال ،وال امليسورون يفهمون هؤالء الذين في حاجة».
في مشهد الفت ،يصف الطفل ّرد القس بمحفوظاته الدينية على شكوى األم عنف
ُ
زوجها له «كانت ماما تنصت إلى هذا كله ،وتفهم أنه لم يستمع بقلبه لكلم ٍة قالتها،
ً
ولم يفهم ًّأيا منهاّ ،
وهزت رأسها متظاهرة باملوافقة على كالمه .كالهما تكلم اللغة
نفسها في الحقيقة ،املـفــردات نفسها واملعاني نفسها ،لكن الخالف بينهما كان
ً
ّ
يتحدث عن األمــور الكبيرة واآلالم الكبيرة والقديمة
متعلقا باألولويات ..كان أبونا
وعن األبد ،أما هي فقد كانت تتكلم عن األمور الصغيرة وآالمها هي وعن النهاردة
واآلن ،عن الكتاب املقدس عن الناس التانيني وشعب الــرب ملح األرض ونــور العالم
ومنظرنا ّقدام الناس ،وهي عن نفسها عن املرار الطافح كما تسميه» .تأتي الرواية
في سياق املشروع الروائي للكاتب لويس .في روايته األولى «طرق الرب» شهدنا حياة
البطل القبطي الشاب مجهول االسم في القاهرة .وفي الثانية «على خط غرينتش»
نشهد مستقبله في لندن ،أما هذه ّ
املرة فنعود إلى ماضيه طفال .وفي الثالث يظهر
البطل القبطي بعيدًا عن الصور النمطية ،فاملسألة الطائفية تظهر من دون خطابية
زاعقة ،بل في ثنيات مبثوثة ضمن سياق تفاصيل القصة التي كان يمكن أال يختلف
إطارها العام ،لو كان البطل مسلما .في الروايات الثالث ثمة احتفاء بإعالء صوت
املهمشني .في األولى صوت األقباط والصعيد ،والثانية املهاجر العربي للخارج ،بينما
ّ
مهمشي املهمشني ،املرأة والطفل القبطيني ،لذا ال عجب أن تنتهي
في الثالثة صوت
ّ
مختلس ما.
بسالم
فيها
ينعمان
مؤقتة،
أرضية
ة
جن
عن
الرواية ببحثهما
ٍ
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غازي دحمان

اع ـتــاد أم ــن ع ــام ح ــزب ال ـلــه ،حـســن نصر
الله ،على البروباغندا والحرب النفسية
فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــابـ ــاتـ ــه ،وهـ ـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــر ط ـب ـي ـع ــي،
فــالـحــزب يـنـخــرط ،مـنــذ س ـنــوات عــديــدة،
بـحــروب داخلية وإقليمية ،ولــه خصوم
ك ـث ــر ،وي ـس ـقــط ل ــه ض ـحــايــا بـشـكــل دائ ــم،
وبــالـتــالــي يـحـتــاج إل ــى خ ـطــاب سياسي
لردع خصومه وطمأنة بيئته وتحفيزها
على استمرار الوقوف خلفه ،خصوصا
في مرحلة ّ
تمدده اإلقليمي ،وسعيه إلى
السيطرة على القرار السياسي اللبناني.
وهنا تصبح املبالغة أداة ضــروريــة في
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،لـجـعــل اآلخ ــري ــن يـعـيــدون
ح ـس ــاّب ــات ـه ــم ،وي ــراجـ ـع ــون تـقـيـيـمــاتـهــم،
وي ـخــف ـضــون م ــن سـقــف مـطــالـبـهــم تـجــاه
ال ـح ــزب ،فــال ـهــدف مــن املـبــالـغــة تشويش
الخصم والتأثير على قراراته وسياساته،
وخصوصا في ساحة املعركة .ولكن حتى
ّ
يتحقق هذا األمر ،يجب أن تكون املبالغة
م ــدروس ــة ب ـع ـنــايــة ،ب ـح ـيــث ال يستطيع
الطرف اآلخر التأكد من مقدار صدقيتها.
أمـ ــا أن ت ـصــل إلـ ــى أرقـ ـ ــام غ ـيــر مـنـطـقـيــة،
مـثــل ادع ــاء أن ل ــدى ح ــزب الـ ّلــه مــائــة ألــف
م ـقــاتــل ،ف ـهــذه سـتـكــون م ــؤش ـرًا للخصم
ب ــأن ال ـط ــرف األخـ ــر مــرت ـبــك وخ ــائ ــف ،ما
يدفعه إلى اللجوء إلى تضخيم مبالغاته
لتعزيز سـلــة أدواتـ ــه مــن عـنــاصــر ق ـ ّـو ٍة ال
يمتلكها .وهـنــا أيـضــا ينسى نصر الله

كاريكاتير

أن ل ــدى األطـ ــراف األخـ ــرى وســائــل رصــد
وأج ـهــزة تتبع ومــراكــز دراس ــات وقــوائــم
ً
إح ـصــاءات ،فـضــا عــن خـبــراء فــي جميع
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات ،ي ـح ـل ـل ــون امل ـع ـل ــوم ــات
ّ
ويفككونها ،ويسقطونها على السياقات
االقتصادية واالجتماعية ،ما يجعل من
السهولة معرفة صدقها من كذبها.
م ــن أيـ ــن ل ـح ــزب ال ـل ــه م ــائ ــة ألـ ــف م ـقــاتــل؟
ي ـطــرح ال ـس ــؤال واملـ ـع ــروف أن ال ـح ــزب ال
يملك هيكلية عسكرية كاملة ،ومــا زالت
ه ـي ـك ـل ـي ـتــه ت ـش ـبــه ه ـي ـك ـل ـيــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
املليشياوية فــي ســوريــة ،ويستحيل أن
ي ـت ـجــاوز ع ــدد املـقــاتـلــن ف ــي ه ــذا الـنـمــط
الـهـيـكـلــي ع ـشــرة آالف ف ــي ال ـ ــذروة .ومــن
الـطـبـيـعــي أن أغ ـلــب مـقــاتـلــي ال ـح ــزب هم
قــوات مشاة ،ألن الحزب ال يملك سلسلة
م ــن امل ـع ـس ـكــرات بــاخـتـصــاصــات عــديــدة،
وليست لديه فرق وألوية ،وإنما تقتصر
هيكليته على الكتائب والـســرايــا ،وهذه
أعدادها باملئات.
ثــم أي ــن االخ ـت ـصــاصــات ال ـتــي تستوعب
ه ــؤالء؟ فليس لــدى الـحــزب قــوات جوية
وال أسلحة مـ ّ
ـدرعــات ،وال هيئات أركــان
وم ـك ــات ــب إداري ـ ـ ــة م ـخ ـت ـصــة بــالـتـسـلـيــح
والـتـمــويــن واإلم ـ ــداد الـلــوجـسـتــي ،وأيــن
ج ـ ــرى ت ــدري ـب ـه ــم؟ م ــن ال ـص ـع ــب تــأه ـيــل
هــذه األع ــداد الكبيرة بشكل س ـ ّـري ،أين
املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات الـ ـت ــي جـ ـ ــرى ت ــأهـ ـي ــل ه ــذه
األعـ ــداد فـيـهــا ،وتــدريـبـهــم عـلــى الــرمــايــة
وإع ـ ــداده ـ ــم ب ــدن ـي ــا ون ـف ـس ـي ــا؟ مـ ـ ــاذا عــن

أماني العلي

عمر المرابط

أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ف ـي ـس ـب ــوك عـ ــن حــاج ـت ـهــا
ل ـتــوظ ـيــف أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة آالف شخص
مــن ذوي امل ـهــارات العالية لتطوير شبكة
«م ـ ـي ـ ـتـ ــاف ـ ـيـ ــرس» ،وه ـ ـ ــو ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ــرقـ ـم ــي
عمالقة
االفتراضي املــوازي الــذي يحلم به ّ
الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة .وه ـنــا ي ـحــق ألي
عــربــي ال ـت ـس ــاؤل ع ــن م ــدى انـ ـخ ــراط األم ــة
العربية في مسلسل الثورة الرقمية التي
ي ـع ـي ـش ـهــا ال ـع ــال ــم م ـن ــذ ع ـق ــدي ــن .وع ـنــدمــا
ّ
نتحدث عن االنخراط ال نقصد االستهالك،
فــال ـعــرب ال يـغـلـبـهــم أح ــد ف ــي ه ــذا ال ـبــاب،
والـتـفــاخــر بــذلــك أص ـبــح سـمــة مجتمعات
ع ــربـ ـي ــة ع ـ ــدي ـ ــدة ،ش ــأنـ ـه ــم فـ ــي ذلـ ـ ــك ش ــأن
خطيب وداعـيــة مـعــروف فــي بــاريــس ،طلع
إل ــى املـنـبــر يــومــا ،وخــاطــب املـصـلــن قائال
«أتــدرون كيف وصلت أميركا إلى صناعة
الطائرات؟ طبعا ال ،لكن هذا ال يهمنا ،فها
ن ـحــن نــركـبـهــا اآلن وأص ـب ـح ـنــا نـحـلــق في
السماء بفضل الله تعالى» .. .ال يرى فائدة
ف ــي االب ـت ـك ــار م ــا دام ـ ــت نـتـيـجـتــه ستصل
إل ـيــه يــومــا وسـيـسـتـ ّعـمـلـهــا .م ـنــذ إنـشــائــه
سنة ّ ،2007
يقدم مؤشر االبتكار العاملي،
ً
ال ــذي يـصــدر سـنــويــا عــن املنظمة العاملية
ً
ً
وترتيبا لـ
تقييما لألداء
للملكية الفكرية،
ً
اقتصادا عامليا ،بناء على منظومتها
132
في تطوير االبتكار ،ويعطي دليال علميا
واضـ ـح ــا ع ـل ــى م ـ ــدى ان ـ ـخـ ــراط ال ـ ـ ــدول فــي
مجالّ االبتكار ،حيث يعتمد على معطيات
وم ــؤش ــرات يستقيها مــن م ـصــادر دولـيــة
ع ــام ــة وخ ــاص ــة .وهـ ــو ي ـت ـج ــاوز املـعــايـيــر
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ل ــاب ـت ـك ــار ،ب ــاع ـت ـم ــاد تـعــريــف
أوسـ ـ ـ ــع ،مـ ــا ح ـ ــدا ب ـ ـ ــدول عـ ــديـ ــدة م ـت ـقــدمــة
للتنافس فيما بينها لتحسني ترتيبها
ال ــدول ــي ،بــاع ـت ـمــاد س ـيــاســات اقـتـصــاديــة
تحفيزية لكل من أراد الولوج في هذا املجال
واالسـتـثـمــار فـيــه .أيـضــا بــدعــم املختبرات
ال ـع ـل ـم ـي ــة وم ـ ــراك ـ ــز األب ـ ـح ـ ــاث ،خ ـصــوصــا
ف ــي م ـج ــال الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة الـتــي
أصـبـحــت مـقـيــاســا لـيــس لـلـتـطــور العلمي
وال ـت ـفــوق االق ـت ـصــادي فـحـســب ،بــل للقوة
الـعـسـكــريــة ك ــذل ــك ،ف ــال ـح ــروب ال ـتــي كــانــت
ت ـخــوض ـهــا ال ـج ـي ــوش م ـيــدان ـيــا أصـبـحــت
تخاض اآلن ،أوال وقبل كل شيء ،في ميدان
العالم الرقمي.
ّ
لننظر اآلن في تصنيفات مؤشر االبتكار
العاملي لسنة  ،2021حيث نجد سويسرا في
املرتبة األولــى ،تليها السويد ثم الواليات
املتحدة ،فبريطانيا ثم كوريا ،تحتل أملانيا
املرتبة العاشرة تتبعها فرنسا ثم الصني

معن البياري

هيكلية حزب اهلل
تشبه هيكلية
التنظيمات
المليشياوية في
سورية ،ويستحيل
أن يتجاوز عدد
المقاتلين في هذا
النمط عشرة آالف

مقاتلي الحزب إلى الذروة ،وبلغ عددهم
ح ــوال ــي ع ـشــرة آالف م ـقــاتــل ،لـكــن ج ــزء ا
ك ـب ـيــرا م ـن ـهــم ك ــان ــوا دون س ــن الـثــامـنــة
عـ ـش ــرة ،وق ـ ــد ج ـ ــرى تــأه ـي ـل ـهــم ب ـســرعــة،
وأظـهــروا عــدم خبرة كبيرة في املعارك،
وقتلت أعداد كبيرة منهم .ولوال النجدة
الروسية لخسر الحزب معظم مقاتليه،
وهـ ـ ــو خـ ـس ــر ب ــال ـف ـع ــل ق ـ ـي ـ ــادات ال ـص ــف
األول جـمـيـعـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى املـقــاتـلــن

محمود الريماوي

في انقسام الشارع السوداني
بشار نرش

منذ محاولة االنقالب الفاشلة التي أعلنت
عنها السلطات الـســودانـيــة ،فــي  21الشهر
املاضي (سبتمبر /أيلول املــاضــي) ،دخلت
الـعــاقــة بــن شــريـكــي الـحـكــم فــي ال ـســودان،
املـ ـك ــون ــن ،ال ـع ـس ـك ــري واملـ ــدنـ ــي ،ح ــال ــة مــن
ّ
التأزم ،أدخلت البلد في أكبر أزمة سياسية
فــي مرحلته االنتقالية ،ومما زاد مــن هذه
الحالة األوض ــاع املتفاقمة شــرق الـســودان
التي بــدأت آثارها تنعكس على كل البالد،
إلى جانب الخالفات التي طفت على السطح
بني أطراف املكون املدني الذي شهد انشقاق
مـ ــا ي ـس ـ ّـم ــى «تـ ـح ــال ــف املـ ـيـ ـث ــاق ال ــوط ـن ــي»
ع ــن «ت ـح ــال ــف ق ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر»،
واعـ ـتـ ـص ــامـ ـه ــم أم ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي
للمطالبة بحل الحكومة الحالية ،وتوسيع
واضح
تماه
دائرة املشاركة في السلطة ،في ٍ
ٍ
وصريح مع مطالب ّ
املكون العسكري الذي
ي ـب ــدو أن ــه املـسـتـفـيــد األول م ــن إدارة هــذه
األحداث وتوظيفها ،والتي أدخلت السودان
ف ــي ح ـل ـقــة ض ـي ـقــة ب ــات ـج ــاه االنـ ـقـ ـس ــام فــي
الـشــارع السياسي .وفــق هــذه اإلرهــاصــات،
ي ـبــدو أن مـسـتـقـبــل األزم ـ ــة ال ـســودان ـيــة في
طــري ـقــه إلـ ــى م ــزي ــد م ــن الـ ـت ــأزم وال ـت ـع ـق ـيــد،
خصوصا بعد دعــوة قــوى عديدة مشاركة
فــي «تـحــالــف قــوى الـحــريــة والتغيير» إلى
مظاهرة مليونية فــي  21أكتوبر /تشرين
األول ال ـجــاري ،ردًا على تـظــاهــرة «تحالف
امليثاق الوطني» واعتصامه ،األمر الذي قد
يضع الـســودان أمــام واقــع سياسي وأمني
جديد (شارع مقابل شارع) ،يشي بالعودة
إل ــى نـقـطــة الـصـفــر لـحـســم ال ـص ــراع وع ــاج
االنسداد السياسي.
ه ـنــاك تـنــاغــم واض ــح وت ـطـ ّـابــق شـبــه كــامــل
بــن مـطــالــب ال ـقــوى املـنـشــقــة عــن «تـحــالــف
ّ
واملكون العسكري
قوى الحرية والتغيير»
فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـسـ ـي ــادة االنـ ـتـ ـق ــال ــي ،يــدلــل
على مـحــاولــة هــذيــن الـطــرفــن إيـجــاد واقــع
سياسي جديد ُيبنى عليه مستقبل العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،سـيـمــا مع
اقـتــراب موعد اإلعــان عن تشكيل املجلس

الـقــدمــاء الــذيــن شــاركــوا فــي حــرب .2006
ّ
ي ـب ــدو أن ح ـســن ن ـصــر ال ـل ــه غ ـيــر مــطـلــع
ع ـل ــى أحـ ـ ــوال ال ـج ـي ــوش وت ـف ـص ـيــات ـهــا،
وال خبرة لديه بتقسيماتها ،فالجيش
الـ ـس ــوري ،وه ــو يـعـتـمــد ع ـلــى الـتـجـنـيــد
اإلجـ ـ ـب ـ ــاري وال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـوع ،وف ـ ــي ب ـل ــد ع ــدد
سكانه  22مليون نسمة ،ومساحته 185
أل ــف كيلومتر مــربــع ،ولــديــه معسكرات
منتشرة في كل األرياف واملدن السورية،
وترفده ميزانية دولة ،إنتاجها القومي
 60مليار دوالر ،كان تعداده بني  250إلى
 300ألف في أحسن األحوال ،فكيف يكون
لطائفةٍ ال يبلغ تـعــداد أفــرادهــا املليون
ونـ ـص ــف امل ـ ـل ـ ـيـ ــون ،ومـ ـس ــاح ــة امل ـن ــاط ــق
التي تسيطر عليها أقــل مــن ثالثة آالف
كـلــم ه ــذا ال ـعــدد مــن امل ـقــات ـلــن؟ مــن دون
أن ن ـن ـســى أن ه ـن ــاك م ـنــاف ـســن لـلـحــزب
داخــل الطائفة الشيعية في لبنان ،مثل
حــركــة ام ــل ،وهـنــاك مـعــارضــون للحزب،
وأع ـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة ت ـقــف ع ـلــى ال ـح ـي ــاد وال
تحب العسكرة ،ومغتربون كثر ،وطالب
جامعات ،فليست كل الطائفة الشيعية
معبأة.
رب ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـق ـ ـصـ ــد نـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـ ـلـ ـ ــه األف ـ ـ ـغـ ـ ــان
وال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــن الـ ــذيـ ــن اس ـت ـخــدم ـهــم
الـحــزب فــي مـعــارك حـلــب رأس سـهــم ،إذ
كــانــوا يـتـقـ ّـدمــون امل ـع ــارك ،بـعــد القصف
ّ
ويسجل
الروسي ،طبعا ،ثم يأتي الحزب
االنـ ـتـ ـص ــارات ل ـن ـف ـســه .وق ــد يـضـيــف مع
ه ــؤالء املليشيات الـعــراقـيــة ،فـحــزب الله

اآلن يـضــرب بـسـيــف ه ــؤالء ،ويعتبرهم
ج ــاه ــزي ــن وت ـح ــت ال ـت ـص ـ ّـرف إذا وقـعــت
الـ ـح ــرب ف ــي ل ـب ـن ــان .ق ــد ي ـق ــول ق ــائ ــل إن
لــدى حــزب الله أيضا أكثر من  150ألف
صاروخ لم يرها أحد ،وليست موجودة
ضمن معسكرات وال قــواعــد .والحقيقة
أن جهات إسرائيلية هي املصدر الوحيد
الذي ذكر هذا العدد ،ومعلوم أنها تلجأ
إلى التهويل في هذا املجال ،إما بسبب
ص ــراع ــات س ـيــاس ـيــة ع ـس ـكــريــة ألهـ ــداف
ان ـت ـخــاب ـيــة وإلظـ ـه ــار ف ـش ــل ال ـح ـكــومــات
ـاب أخ ـب ــث ،غــرضـهــا
ال ـحــال ـيــة ،أو ألسـ ـب ـ ٍ
إس ـك ــات الـجـمـهــور اإلســرائ ـي ـلــي لــزيــادة
ميزانيات الجيش ،وغالبًا الستخدامها
ً
ذريـعــة لتبرير مـمــارســة أقـصــى درجــات
القوة والعنف في الحرب على لبنان.
لعل مــن األسـلــم لحزب الله االبـتـعــاد عن
خطاب التهويل واإلرهــاب النفسي الذي
ي ـمــارســه ت ـجــاه خ ـصــومــه .وم ــن األفـضــل
لــه أال ي ـصـ ّـدقــه خ ـصــومــه ،كــي ال ي ـتـ ّ
ـورط
فــي ح ــروب يـقــول بـعــدهــا «ل ــو كـنــت أعلم
 .»..وعليه أن يعلم أن حربه في سورية،
ً
إذا كـ ــان ي ـع ـت ـبــرهــا مـ ـث ــاال ع ـلــى ق ــدرات ــه،
ل ــن ت ـت ـك ـ ّـرر ،ف ـلــن ي ـجــد ط ــائ ــرات روس ـيــا
وأساطيلها ،وال إمكانات الدولة السورية
الـ ـت ــي ُوض ـ ـعـ ــت ت ـح ــت تـ ـص ــرف ــه ،وح ـتــى
األفـ ـغ ــان وال ـبــاك ـس ـتــان ـيــون وال ـعــراق ـيــون
ً
تــراج ـعــت حـمــاسـتـهــم ك ـث ـي ـرًا ،ف ـضــا عن
نضوب ميزانيات إيران.
(كاتب فلسطيني)

مفاوضات بطيئة و«نجاح»
إعالمي فحسب

في مسألة االبتكار والعرب
واليابان ،وتحتل إسرائيل املرتبة الخامسة
ع ـش ــرة .أم ــا ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة فــأغـلـبـهــا في
وسط الترتيب ،مع مفاجأة وجود الجزائر
في مؤخرة التصنيف في املرتبة العشرين
بعد املائة ،أما وجود اليمن في املرتبة ما
قـبــل األخ ـيــرة أي  131فـمـفـهــوم ،نـظــرا إلــى
أوض ــاع هــذا البلد املــزريــةُ .ي ّبنى الترتيب
على  81مقياسا يعتمدها ّ مؤشر االبتكار،
م ــوزع ــة ع ـلــى س ـب ـعــة مـ ــؤشـ ــرات رئـيـسـيــة:
املؤسسات ،والرأسمال البشري واألبحاث،
والـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،وت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـور ال ـ ـسـ ــوق،
وتطور بيئة األعـمــال ،ومخرجات املعرفة
والتكنولوجيا ،ومـخــرجــات اإلبـ ــداع .لكن
جزئيات مهمة ،فعند التدقيق
لننتبه إلى
ٍ
في التقارير املتعلقة بكل دولة على حدة،
يــاحــظ أن بـعــض الـ ــدول الـعــربـيــة احتلت
متقدمة ال ّ
مراكز ّ
لتقدمها في مجال اإلبداع
واالبتكار .ولكن نظرا إلى عوامل أساسية
ثـ ــاثـ ــة ،ت ـ ـطـ ـ ّـور ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة وت ـط ــور
السوق وتطور مناخ األعمال ،بينما نجد
مخرجات املعرفة والتكنولوجيا واإلبداع
ال تحتل املراتب نفسها.
ّ
يجرنا هــذا كله إلــى الحديث عــن املـهــارات
العربية والخبراء العرب واملسلمني الذين
ي ـســاه ـمــون ف ــي ت ـط ــور ال ـب ـل ــدان ال ـغــرب ـيــة،
وي ـن ــال ــون أع ـل ــى امل ــرات ــب الـعـلـمـيــة ،أول ـئــك
املـهــاجــرون الــذيــن قليال مــا ُيـتـحـ ّـدث عنهم
ف ــي اإلع ـ ــام ال ـغ ــرب ــي ،وي ـع ـم ـلــون بـصـمــت،
مجتمعات
واستطاعوا فرض وجودهم في
ٍ
غربيةٍ ال تسمح ببروز املؤهلني األجانب
إال ق ـل ـيــا ،وقـ ــد رأيـ ـن ــا ع ـي ـنــة م ـن ـهــم خــال
جائحة كــورونــا مــن خــال علماء عديدين
في شتى املجاالت العلمية .وليس الحديث
هنا عن أبناء الجيل الثاني أو الثالث ممن
ولــدوا في الغرب ،وإنما عن الذين درســوا
إلتمام
في بلدانهم األصلية ،وهاجروا إما ّ
دراستهم العليا أو لنيل فرص عمل جذابة،
فـ ــوجـ ــدوا ف ــي الـ ـغ ــرب م ــا ي ـش ـفــي غـلـيـلـهــم
فــأبــدعــوا واب ـت ـكــروا ،ليستفيد ال ـغــرب من
كـ ـف ــاءاتـ ـه ــم ،م ــن دون أن يـ ـص ــرف دره ـم ــا
واح ــدا على تكوين أغلبهم ،فيما كــان في
وس ــع ه ــذه األدم ـغ ــة امل ـهــاجــرة الـعـطــاء في
بلدانها ،وربما بطريقة أفضل ،لو توفرت
ٌ
لها الـشــروط واإلمـكــانــات ،وهــي ش ــروط ال
تتعلق فقط بــاإلمـكــانــات املــاديــة ،بـقــدر ما
ترتبط أيـضــا بالعيش فــي أج ــواء الحرية
وال ـكــرامــة ،والـتـقــديــر املــرتـبــط بــالـكـفــاءة ال
بالقرابة ،مــع فتح املـجــال وإعـطــاء املكانة
الالزمة بقدر االستحقاق ،ال بقدر الرشوة
أو التملق.
(كاتب مغربي في باريس)

المرأة الكويتية في الجيش

من أين لحزب اهلل مائة ألف مقاتل؟
تكاليف تجهيز هذا العدد من املقاتلني
امل ـ ـ ـ ّ
ـدرب ـ ـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن وال ـ ـح ـ ـف ـ ــاظ ع ـلــى
جــاهــزي ـت ـهــم؟ وح ـس ــب ك ــام ن ـصــر ال ـلــه،
فإن هؤالء عاملون وليسوا احتياطيني،
ب ـم ـع ـنــى أن ـه ــم م ـس ـ ّـج ـل ــون ع ـل ــى ك ـشــوف
ال ــروات ــب ويـتـقــاضــون مــرتـبــات شـهــريــة.
ومعلوم أن متوسط الــرواتــب في لبنان
بني  500و 800دوالر ،ما يعني أن الحد
األدن ـ ــى ي ـصــل إل ــى أك ـث ــر م ــن  50مـلـيــون
دوالر ش ـه ــري ــا ،ه ـ ــذا ع ـ ــدا ع ــن تـكــالـيــف
إطعامهم وتجهيزهم وتسليحهم التي
تـبـلــغ ضـعــف ه ــذه امل ـصــروفــات .وعلينا
ـات
أال ن ـن ـس ــى أن ال ـ ـحـ ــزب ي ــدف ــع م ــرت ـب ـ ٍ
ألسر آالف الشهداء لديه ،ويرعى برامج
ونشاطات اجتماعية مكلفة في بيئته،
فمن أين له األموال الكافية لذلك كله؟
ولـعــل ال ـســؤال األه ــم :مـتــى جــرى تأهيل
هذه األعــداد واستيعابها في هيكليات
ال ـ ـحـ ــزب؟ إذ ل ـي ــس سـ ـ ـ ّـرًا أن حـ ــزب ال ـل ــه،
وحـ ـت ــى ب ــداي ــة ال ـ ـثـ ــورة الـ ـس ــوري ــة ،ك ــان
ي ـت ـبــع م ــن ن ــاح ـي ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـع ـس ـكــري
ل ـع ـن ــاص ــره أسـ ـل ــوب الـ ـخ ــاي ــا ،ألس ـب ــاب
ّ
تتعدى كل خلية
أمنية ولوجستية ،وال
عشرات العناصر ،وفي أحسن األحــوال،
كان لدى الحزب بني خمسة وستة آالف
مقاتل ،في ذروة الحرب السورية ،وفي
ع ــام ــي  2014و ،2015وكـ ــان ّ يــوم ـهــا قد
استدعى جميع مقاتليه .ووثقت تقارير
إسرائيلية إفــراغ الحزب لجبهة جنوب
لبنان من املقاتلني ،وصلت حينها أعداد

الـتـشــريـعــي ،فـ ّمـطــالـبــات «ت ـحــالــف املـيـثــاق
الوطني» املنشق عن «تحالف قوى الحرية
والتغيير» في إسقاط الحكومة االنتقالية
ال ـتــي يـقــودهــا عـبــدالـلــه ح ـمــدوك وتــوسـيــع
القاعدة السياسية للسلطة تهدف ،في املقام
األول ،إل ــى تقليص وج ــود «تـحــالــف قــوى
الـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،س ــواء داخ ــل املجلس
االن ـت ـق ــال ــي ،أو ح ـتــى داخـ ــل ال ـح ـكــومــة من
خــال الدفع بــأطــراف أخــرى داخــل املجلس
وداخل الحكومة مؤيدة للمكون العسكري،
تجعل مــن قـ ــرارات املجلسني فيما يتعلق
بالتشريعات وتكوين البرملان الغلبة فيه
ّ
للمكون العسكري ،وليس لـ «تحالف قوى
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،سـيـمــا وأن الــوثـيـقــة
الــدس ـتــوريــة نـ ّـصــت عـلــى تـشـكـيــل املجلس
ّ
التشريعي من ثالثمائة مقعد توزع مقاعده
بواقع  165مقعدًا لقوى «الحرية والتغيير»
بنسبة  ،%55و 75مقعدًا للحركات املوقعة
على اتفاق السالم بني الحكومة والحركات
املسلحة بنسبة  ،%25و ّ 60مقعدًا للقوى
الثورية األخــرى التي لم توقع على إعالن
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ب ــال ـت ـش ــاور ب ــن ق ــوى
التغيير وامل ـكــون الـعـسـكــري بنسبة .%20
ويتقاطع هذا الهدف تمامًا مع هدف ّ
املكون
الـعـسـكــري فــي مجلس الـسـيــادة االنتقالي
الـ ــذي يــدفــع ب ـقــوة إلق ـص ــاء «ت ـحــالــف قــوى
الـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،مــن خــال إع ــادة رســم
خريطة املشهد السياسي الخاص باملكون
امل ــدن ــي ف ــي م ـج ـلــس ال ـس ـي ــادة االن ـت ـقــالــي،
إليجاد حاضنة جديدة ومرجعية سياسية
بديلة له ،تكون موالية للعسكر ،وتتيح له
إحكام القبضة على السلطة في البالد.
ّ
كما أن ما يحدث في شرق السودان ،في ظل
تواطؤ واضح من املكون العسكري ،ال يمكن
فصله عن محاوالت خنق الحكومة املدنية،
وإظهارها طرفا معرقال للمرحلة االنتقالية،
ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل مــع
ّ
فاملكون
الصعوبات االقتصادية واملعيشية،
ال ـع ـس ـكــري يـ ـح ــاول ،م ــن خ ــال دع ـم ــه هــذه
املـشـكــات األمـنـيــة واالن ـقــابــات العسكرية
ال ـف ــاش ـل ــة واالح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة فــي
الـشــرق ،إضـعــاف املـكـ ّـون املــدنــي بمحاصرة

تناغم بين مطالب
ّ
المنشقة عن
القوى
«تحالف قوى الحرية
والتغيير» والعسكر

ال ـج ـهــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي ،وإيـ ـج ــاد ت ـيــار مـضــاد
لــه ،يطالب بــاسـتــام العسكر س ـ ّـدة الحكم.
وتنبع مساعي املـكـ ّـون العسكري لتحقيق
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـس ــاب ــق مـ ــن م ـ ـخـ ــاوف حـقـيـقـيــة
تعاظمت مــع اق ـتــراب مــوعــد انـتـهــاء رئاسة
ّ
املكون العسكري مجلس السيادة االنتقالي
ً
ّ
لصالح املـكــون املــدنــي ،عمال ببنود وثيقة
اإلع ــان الــدس ـتــوري ،وه ــذا يجعل العسكر
ألسباب
غير مرتاحني تمامًا من هذا األمــر
ٍ
كثيرة ،ربما أهمها ّ ما قد يترتب على هذا
األم ــر فــي حــال تـحــقــق ،مــن تسليم الرئيس
الـ ـس ــودان ــي الـ ـس ــاب ــق ،ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،إل ــى
املحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها
بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور ،األمر
الذي قد ّ
يجر كثيرين من القادة العسكريني
الــذيــن يـشــاركــون اآلن فــي قـيــادة الـبــاد إلى
املـحـكـمــة نـفـسـهــا وال ـت ـهــم نـفـسـهــا ،كــونـهــم
شاركوا في جرائم الحرب في دارف ــور .إلى
ّ
يتخوف املـكـ ّـون العسكري ،في
جانب ذلــك،
حــال اسـتــام املـكــون املــدنــي رئــاســة مجلس
الـسـيــادة االنتقالي ،مــن تقديم العسكريني
الذين شاركوا في فض اعتصام عام 2019
في الـســودان إلــى املحاكم ملحاسبتهم على
قتل املتظاهرين واستخدام القوة املفرطة،
خ ـص ــوص ــا أن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
وص ـلــت إل ــى م ــراح ــل م ـهـ ّـمــة ،كـشـفــت ت ـ ّ
ـورط
كبار العسكريني في تلك الجريمة.
(كاتب سوري)
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بينما يكتفي الجانب السعودي بوصفها
بأنها تجري «في أجــواء ّ
وديــة» ،كما يرد
في تصريحات لوزير الخارجية ،فرحان
بــن فـيـصــل ،ف ــإن الـجــانــب اإلي ــران ــي يصف
م ـف ــاوض ــات بـ ــاده م ــع ال ـس ـعــوديــة بــأنـهــا
ّ
«جادة ومحترمة وحققت بعض النتائج»،
ّ
وهــو مضمون تصريحات متكررة أخيرا
ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ح ـســن عـبــدالـلـهـيــان،
والناطق باسم الخارجية ،سعيد خطيب
زادة .ومـنــذ بــدايــة الـعــام الـجــاري (،)2021
لــم تتوقف «الـتـســريـبــات» عــن اجتماعات
إيــران ـيــة س ـعــوديــة ،تعقد فــي ال ـعــراق (فــي
مطار بغداد الدولي) برعاية مباشرة من
الكاظمي .وواقع
رئيس الحكومة مصطفى
ّ
الحال أن األخير قد بــادر إلى تبني فكرة
املفاوضات ،وأبدى استعداد حكومة بالده
السـتـضــافـتـهــا ،مــن أج ــل تـهــدئــة األوض ــاع
في اإلقليم ،ووقــف أيــة انعكاسات سلبية
ل ـل ـخ ــاف ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة عـلــى
الوضع في العراق ،ومن أجل استعادة دور
الـعــراق العربي واإلقليمي .كما تحمست
بعض دول املنطقة للفكرة ،وأبــدت حتى
االس ـت ـعــداد لـلـمـشــاركــة ب ـصــورة مــا فيها،
قبل أن يستقر الرأي على قصر التفاوض
على الجانبني ،السعودي واإليراني .وكان
الـتـفــاوض مطلبا دائ ـمــا ومعلنًا لطهران
ال ـتــي تــرغــب فــي إشــاعــة انـطـبــاعــات عنها
ّ
بأنها تسعى إلــى حــل املشكالت بالحوار
ّ
وال ـت ـعــاون ،وم ــن أج ــل التخفيف مــن حــدة
االن ـط ـبــاعــات ب ــأن ط ـه ــران ت ـقــوم بعسكرة
ـات
عــاقــات ـهــا ال ـخــارج ـيــة وت ــدع ــم ج ـمــاعـ ٍ
وأذرع ــا مسلحة لها فــي املنطقة .ولطاملا
دعــا مسؤولون إيرانيون ،بينهم الرئيس
السابق ،حسن روحاني ،ووزير الخارجية
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،جـ ـ ـ ـ ــواد ظـ ـ ــريـ ـ ــف ،إلـ ـ ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء
مفاوضات مع السعودية ،غير أن الرياض
ظلت تمانع فــي االستجابة لهذا املطلب،
من دون أن ترفضه من حيث املبدأّ ،
مشددة
على أن طهران ينبغي أن تعيد النظر في
سلوكها التدخلي وطموحها التوسعي،
وتـ ـقـ ـي ــم عـ ــاقـ ــات حـ ـس ــن جـ ـ ـ ــوار مـ ــع دول
املنطقة ،ما يفتح أبوابا واسعة للتفاوض
وتمهيد الطريق إلقامة عالقات طبيعية.
وقــد تالقت الـظــروف الحـقــا ،ومنذ خريف
العام املاضي ( ،)2020للبدء في التحضير
ـاءات ض ـ ّـم ــت ،فــي
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ،ع ـبــر ل ـ ـقـ ـ ٍ
الـبــدايــة ،مـســؤولــن أمنيني مــن الجانبني.
وكان من أبرز هذه الظروف تراجع الدعم
األميركي لتوفير مظلة حماية للحلفاء،
في حال اندالع مواجهات.
وقد بدأ هذا التراجع منذ الوالية الثانية
للرئيس األسبق ،بــاراك أوباما وتواصل
م ــع خ ـل ـفــه دون ــال ــد ت ــرام ــب وتـ ـك ـ ّـرس مع
الــرئ ـيــس ال ـحــالــي ج ــو ب ــاي ــدن .م ــن جهة
ثــان ـيــة ،اس ـت ـمـ ّـرت ح ــرب ال ـي ـمــن ،م ــن دون
ّ
وتعرضت
أن تلوح في األفــق نهاية لها،
مـنـشــآت نفطية وم ــراف ــق حـســاســة ،مثل
بعض املـطــارات في السعودية لهجمات
من الحوثيني ،مع العجز أو ضعف الرغبة
الــدول ـيــة فــي وض ــع نـهــايــة لـهــذه الـحــرب.
يـضــاف إل ــى ذل ــك أن مــا أشــاعــه االنـقــاب
ف ــي امل ـفــاه ـيــم والـ ـ ـ ــرؤى االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وتجلى في التطبيع الساخن مع الدولة
الصهيونية مــن «حـ ــراك» ،والـسـعــي إلــى
ل ـق ــاء أع ـ ــداء األم ـ ــس ،ل ـيــس ف ــي منتصف
ال ـط ــري ــق ،ب ــل ف ــي ع ـقــر داره ـ ـ ــم ،مـ ــا دفــع
إلــى إع ــادة النظر فــي واق ــع القطيعة مع

إي ـ ــران ،عـلــى الــرغــم مــن ب ـقــاء التحفظات
إزاء سياستها الـخــارجـيــة عـلــى حالها.
م ــع الــرغ ـبــة ف ــي أن يـقـطــف ال ـع ــراق ثـمــرة
ه ــذا الـتـحــول ،وذل ــك لــدعــم ه ــذا الـبـلــد في
سعيه إلى استعادة مركزه وحضوره في
املنطقة.
بدأت املفاوضات بصيغة تهيئة األرضية
لها في اللقاءات األمنية بني الطرفني ،ثم
تـبـعــت ذل ــك م ـفــاوضــات تـمـهـيــديــة ،ش ــارك
فـيـهــا مـســؤولــون مــن الـجــانـبــن ،مــن غير
ال ـك ـش ــف ع ــن أس ـم ــائ ـه ــم .وب ــان ـت ـه ــاء عـهــد
روحــانــي فــي إي ــران ،كــانــت قــد تـمــت ثالثة
لقاءات على األقل .ثم استؤنفت املفاوضات
ف ــي إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ــاض ــي ،واحـتـفـظــت
الــريــاض بتوصيفها لها «استكشافية»،
فـيـمــا يــراهــا الـجــانــب اآلخ ــر م ـفــاوضــات..
كأي مفاوضات أخرى في عاملنا.
ً
عناء في مالحظة
وال يصادف املتابعون
أن الجانب اإليــرانــي أكثر تحمسا لها من
ً
الطرف السعودي ،ويعقد عليها آماال أكبر،
إذ إن من شــأن تطبيع العالقات اإليرانية
ال ـس ـع ــودي ــة أن ي ـم ـهــد ال ـط ــري ــق لـتـطـبـيــع
ً
آخــر مــع دول الـغــرب ،وص ــوال إلــى أميركا
نفسها ،فالرياض تمثل مركز االعتراض
األساسي على السياسات اإليرانية .فضال
عن أن ّ
ثمة حربا فعلية تدور بني الجانبني،
بــن الـسـعــوديــة ب ـصــورة مـبــاشــرة وإي ــران
ّ
التي تحاول التستر على وجودها الفعلي
واملتشعب في اليمن خلف الحوثيني وإلى
جانبهم ،تحت أقنعة شفافة .عــاوة على
أن مــن شــأن التطبيع مــع الــريــاض تعزيز
الوضع التفاوضي لطهران في مباحثاتها
الــدولـيــة حــول االتـفــاق ال ـنــووي ،وتسويق
ـاع م ـ ـفـ ــاده ب ــأن ـه ــا ل ـي ـس ــت م ـص ــدرا
انـ ـطـ ـب ـ ٍ
للتوترات في املنطقة.
وفــي تكتيكها التفاوضي ،تمنح طهران
األولــويــة إلعــادة العالقات الدبلوماسية
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ب ـ ـ ــدءا ب ـف ـت ــح قـنـصـلـيــات
للجانبني ،وهو ما تبدو الرياض رافضة
له في هذه اآلونة ،إذ تمنح األولوية ْ
لحمل
الـجــانــب اإلنـقــابــي فــي اليمن على وقف
حربه على النظام الشرعي هناك ،ووقف
تـعـ ّـديــاتــه عـلــى عـلــى األجـ ــواء الـسـعــوديــة.
وب ـم ــوازاة ذل ــك ،تسعى طـهــران إلــى منح
أفضلية فــي البحث للعالقات الثنائية،
مثل تنشيط التبادل التجاري والتنسيق
ح ــول ح ـصــص إن ـت ــاج ال ـن ـفــط وتـســويـقــه

فيصل بن فرحان (فرانس برس)

من شأن التطبيع
مع الرياض تعزيز
الوضع التفاوضي
لطهران في
مباحثاتها الدولية
حول االتفاق النووي

وتنظيم ع ــودة الـحـجــاج اإليــران ـيــن إلــى
ّ
التقدم
أداء شعائر الحج ،فإذا تم حلها أو
على طريق حلها ،فــإن ذلــك يشيع أجــواء
إيجابية للتداول في بقية الخالفات.
وكـ ـ ـ ــان الفـ ـت ــا إعـ ـ ــان م ـ ـسـ ــؤول الـ ـجـ ـم ــارك
اإلي ــرانـ ـي ــة ،روح ال ـل ــه ل ـط ـي ـفــي ،أن ب ــاده
استأنفت أخيرا صادراتها إلى السعودية،
وقــد بلغت قيمة هــذه ال ـص ــادرات  39ألف
دوالر ..وهـ ــو م ـب ـلــغ رم ـ ــزي يـتـكـفــل تــاجــر
سعودي متوسط الحال باستيراد سلعة
(مثل الفستق أو الزعفران) به .وعلى الرغم
ُ
ً
مــن أن الــريــاض لــم تـبــد ت ـفــاؤال ملحوظا،
ف ــإن م ـســؤولــن إي ــران ـي ــن ي ــواظ ـب ــون على
اندفاعهم ملحاولة إنجاح هذه املفاوضات
إعــام ـيــا ،وتـعـمـيــم ه ــذا االن ـط ـبــاع ،كـمــا ّأن
الرياض لم تشر ،في الوقت ذاته ،إلى تعثر
املفاوضات أو توقفها.
ّ
وال ـبــادي أن هـنــاك تـفــاوضــا جـ ّـديــا وشــاقــا
ح ــول وق ــف ال ـح ــرب ف ــي ال ـي ـمــن ،إذ تــدعــو
ط ـه ــران إل ـي ــه ،وإلـ ــى ت ـقــاســم الـسـلـطــة بني
الحوثيني والحكومة اليمنية ،فيما يتوقع
ّ
تتمسك الرياض بالقرارات الدولية ذات
أن
ُ
العالقة ،غير أنه ال يستبعد أن يتم تقريب
لــوج ـهــات ال ـن ـظــر ،فــالـطــرفــان بـحــاجــة إلــى
إنهاء هذه الحرب التي تستنزف الجميع
وأولهم شعب اليمن.
يـسـتــرعــي االن ـت ـبــاه أن ــه ،فــي الــوقــت الــذي
كــانــت فـيــه ال ـت ـقــاريــر اإلعــام ـيــة الـعــربـيــة،
تتوالى عن ّ
«تقدم ما» أحرزته املفاوضات
الـ ـت ــي تـ ـج ــري وراء سـ ـت ــار م ــن ال ـك ـت ـم ــان،
ف ـق ــد أفـ ـ ــادت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـس ـع ــودي ــة،
األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ( 20أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول الـ ـ ـج ـ ــاري) ،بـ ــأن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
ف ـي ـصــل ب ــن فـ ــرحـ ــان ،ب ـح ــث م ــع امل ـب ـعــوث
األميركي الخاص بشؤون إي ــران ،روبــرت
مالي ،ملف املحادثات النووية اإليرانية.
وأوض ـح ــت الــوكــالــة الــرسـمـيــة أن ــه «جــرى
خـ ــال االس ـت ـق ـب ــال اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـت ـع ــاون
الـثـنــائــي بــن املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
وال ــوالي ــات املـتـحــدة بـشــأن املـلــف الـنــووي
اإلي ــران ــي وامل ـف ــاوض ــات الــدول ـيــة الـجــاريــة
بهذا الـشــأن ،كما بحث الجانبان تكثيف
الـجـهــود املشتركة للتصدي لالنتهاكات
اإليرانية لالتفاقيات واملعاهدات الدولية،
وأهمية تعزيز العمل املشترك لوقف الدعم
اإليراني للمليشيات اإلرهابية التي تهدد
أمـ ــن واس ـت ـق ــرار مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط
وال ـع ــال ــم» ..وف ــي ه ــذا املــوقــف الــرسـمــي ما
ُيـلـقــي ضـ ــوءًا عـلــى «أجـ ـ ــواء» امل ـفــاوضــات،
وخصوصا ما يتعلق بعنصر الثقة.
(كاتب من األردن)

ّأما وقد صار في وسع املرأة الكويتية االلتحاق بجيش بالدها ،في الخدمات الطبية
والخدمات العسكرية املساندة أوال ،وتاليا في مختلف مواقعه ،بحسب ما جرى
إعالنه أخيرا ،فإن تمكني املرأة في عموم دول الخليج العربية الست من دخول القطاع
العسكري ،بمختلف املهمات فيه ،يصبح مكتمال ،سيما أنه تم البدء في السعودية،
في إبــريــل /نيسان املــاضــي ،بتنفيذ الـقــرار املتخذ في  ،2019إجــازة التحاق املــرأة
السعودية في مختلف أفرع الجيش ،وهي التي كان متاحا لها التوظيف في الشرطة
والحرس الوطني ،وبعد أن صدر قرار أميري في قطر ،في  ،2018دخل التنفيذ مع
إعالنه ،يتيح للنساء املواطنات االلتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا ،وهن اللواتي
كــان مجازا لهن العمل في وظائف إداريــة في الجيش .وكانت اإلم ــارات قد أتاحت
ملواطناتها االلتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية في عــام  ،2014فيما تأخذ بهذا
البحرين وعمان منذ سنوات أبعد .والناظر في قرار الكويت ،املعلن في  12أكتوبر/
تشرين األول الجاري ،يراه متأخرا بعض الشيء في املنظومة الخليجية ،مع أن البالد
شهدت مبكرا عبور املــرأة الكويتية مختلف الوظائف الحكومية ،ومنها في سلك
الشرطة والطيران والقضاء ،ناهيك عن السلك الدبلوماسي ،وفي مناصب وزارية،
سيما بعد إجازة ترشحها واقتراعها في انتخاب مجلس األمة (البرملان) في عام
ُ
 .2005كما أن املتابع لهذا كله يجده أمرا مستهجنا أن يمتعض بعضهم في املجتمع
من القرار ،ويستقبلونه ببعض الهزء ،غير أن من األهمية ملن يلحظ هذا أن يقف
في املقابل على مطالبات ناشطات ومثقفات كويتيات بأن إجــازة أن ترتدي املرأة
في بالدهن البزة العسكرية يعطي دفعة متجددة ملطالبات بأن تجري مراجعات،
قــويــة وجــذريــة ،بحسب وصــف الحقوقية واألس ـتــاذة الجامعية ،ابـتـهــال الخطيب،
لعدة قوانني ،في مقدمتها قوانني األحــوال الشخصية والتجنيس ،وذلك في سياق
استكمال املرأة الكويتية حقوقها املدنية واملواطنية في السكنى والرعايات األسرية
املختلفة .وال يملك واحدنا غير االنتصار ملطالب مثل هــذه ،من شأنها ّ
التقدم في
مسار التحديث االجتماعي واالرتقاء العام بدولة الكويت ،السباقة في هذا املسار بني
نظيراتها الخليجيات ،والتي كانت في أطوار ماضية واحدة من البالد العربية التي
تشهد حيوية مشهودة في النقاش السياسي واالجتماعي لها تميزها الخاص في
الفضاء العربي العام .ولنا أن نصاب بشيء من األسف لتراجع ظاهر في هذا كله ،مع
االتساع البادي في املساحات التي تحوزها قوى الشد العكسي في املجتمع ،وغالبا
بدعاوى تكيف الدين واملعتقدات والتقاليد مع أهوائها وميولها.
ومــن مساوئ املصادفات التي تزامنت مع إعــان الحكومة تمكني الكويتيات من
االلتحاق بالجيش ،ومع ما أحدثه هذا القرار من قوة دفع للمرأة الكويتية ،أن محكمة
الجنايات أمرت بحبس ثالثة أشقاء لسيدة مطلقة ومعهم طليقها ،احتجزوها تسع
سنوات في حجرة تشبه الزنزانة ،داخــل ســرداب في منزل لألسرة ،تسع سنوات
(!) .وعلى مــا أفــادت الصحافة ،فــإن الــزوج السابق يكبرها ب ـ  15سنة ،وأن املــرأة
رفضت استمرار العيش معه ،وقد أنجبت منه طفال ،فعاقبتها األسرة بهذه الشناعة.
ّ
ومــع التسليم بــأن واقـعــة مثل هــذه تبقى فــرديــة ،إال أنها تؤشر إلــى مــا هــو مؤكد
عن توطن فكرة استضعاف املرأة في املجتمع ،واستسهال التجرؤ عليها .وتعرف
ّ
محاكم الكويت (وغيرها في غير بلد عربي) قضايا تؤكد أن املــرأة في هذا البلد
ما زالــت تكابد من نزوعات االستقواء عليها ،والتقنع في ممارسات تفتئت على
حقوقها وكرامتها بأقوال تنسب إلى اإلســام ومرجعيات فيه .ولعل ما توبع في
تغريدات وتدوينات ألشخاص كويتيني ،بينهم نواب ونواب سابقون ،بشأن القرار
الجديد الذي أعلنته وزارة الدفاع ،يثير الغضب واالستنكار ،ملا رموه به من سخرية
غير الئقة ،فيما األدعــى كان أن يسندوا التوجه الحكومي بكثير مما في املــوروث
اإلسالمي يشهد بمشاركة املرأة في الدفاع عن األمة في غير موقعة..
وفاعليتها
ـرأة
وعـلــى أي ح ــال ،فــإن ال ـجــاري فــي الـكــويــت بـشــأن مـســار حـضــور امل ـ
ً
(وتمكينها بحسب املفردة الذائعة) يبدو طبيعيا وغير مصطنع ،وأظنه أكثر صدقية
ّ
ّ
في جوهره ،وفي الذي ُ
يحدث في حوافه ،من تكل ٍف بائس نلقاه في غير بلد أسبق
من الكويت وغيرها في مجرى التحديث االجتماعي  ..في تونس الراهنة في زمن
قيس ّ
سعيد مثال.

لبنان :جعجع ونصراهلل
بيار عقيقي

ينتمي األمني العام لحزب الله حسن نصرالله (مواليد  )1960ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع (مواليد  )1952إلى بيئتني متشابهتني .عاشا في أحزمة
البؤس حول العاصمة اللبنانية بيروت في خمسينيات القرن املاضي وستينياته:
نصرالله فــي حـ ّـي بــرج حـمــود وجعجع فــي عــن الــرمــانــة .الــرجــان مـتـحــدران من
األريــاف :جعجع من مدينة ّ
بشري في القضاء الذي يحمل اسمها ،شمالي لبنان،
ونصرالله من بلدة البازورية ،في قضاء صور ،جنوبي لبنان .الرجالن شاركا في
الحرب اللبنانية ( 1975ـ  .)1990كان جعجع عنصرًا في حزب الكتائب باألساس،
ّ
قبل اتحاد األجنحة العسكرية للمليشيات املسيحية تحت راية القوات اللبنانية في
الحرب .أما نصرالله فقد كان عنصرًا في حركة أمل ،قبل االنقالب الداخلي الذي
ّأدى إلى تأسيس حزب الله في .1982
كان نجم جعجع أكثر ضوضاء بكثير في الحرب ،بعد حسم القتال الداخلي في
القوات ملصلحته في عام  .1986في املقابل ،خلف نصرالله عباس املوسوي بعد
اغتياله على يد اإلسرائيليني ،في عام  .1992يبدأ التشابه في مسألة قيادة الحزبني.
لــم يكن الــرجــان يتوقعان أنهما سيصالن إلــى مــا وصــا إلـيــه .ينتمي جعجع
ّ
املصنفة من «املــزارعــن» في ّ
مبني على
مجتمع
بشري ،في
إلــى إحــدى العائالت
ٍ
ٍ
ّ
إقطاعية :الكنيسة ـ املقدمني (أصحاب األمالك) ـ املزارعني .وسبقه في قيادة القوات
أفـ ٌ
ـراد ينتمون إلى عائالت سياسية أو ثرية ،بــدءًا من ّ
املؤسس بشير الجميل ،ثم
فادي إفرام ،ففؤاد أبو ناضر .وال يختلف نصرالله عن جعجع هنا ،فعائلته أيضًا
ليست من األكبر في بلدته ،كما أن قيادته حزب الله ،بعد صبحي الطفيلي وعباس
املــوســوي ،املـتـحـ ّـدران من عائلتني مشهورتني في لبنان ،كسرت مسار العائالت
الكبرى أو ذات النفوذ في قيادة الحزب.
يفترض هنا ،وفقًا لهذه الخلفية املشتركة ،أن يكون نصرالله وجعجع أكثر قربًا
بشكل أوضح من الشوارع .معاناتهما مع الفقر في
من الطبقة الفقيرة في البلد ،أو
ٍ
طفولتهما ،ثم صراعهما الداخلي الدفني ،أمام العائلة والبلدة واملجتمع األكبرّ ،
كرس
ً
ً
شخص يسعى إلى كسر سلسلة من التقاليد البالية
نمطية تقليدية حول مشهد
ٍ
ّ
التي تمنعه من ّ
ّ
والتطور وفقًا لكفاءة ما ،في ّ ظل اقتصار النجاح على نفوذ
التقدم
عائالت ّ
محددة أو األثــريــاء .جعجع ونصرالله حطما أصنامهما .لم تعد ّ
بشري
ٍ
ّ
تذكر عائالتها التاريخية من دون تمرير عبارة «شو بدو الحكيم (لقب جعجع)
بيصير» .ولم تعد البازورية مالذ عائالت ّ
محددة ،بل أصبحت «بلدة السيد حسن».
ّ
لم يقتصر نفوذ الرجلني عند هــذا الـحـ ّـد ،بل اتسع ليطاول املسيحيني والشيعة،
ُ
ّ
وتحولت الطائفتان ،في لحظ ٍة
وليصبح تأثيرهما هائال في السياسة اللبنانية.
ما ،من الخضوع إلقطاعيات سياسية وعائلية ومالية ،إلى رفع فالح على رأسها،
ـأت انقالب معايير الزعامة الطائفية عن عبث أو عبر
واعتباره «منقذا» لها .لم يـ ِ
صناديق االقتراع .الحرب والسالح هما من صنعا زعامة نصرالله وجعجع ،وهي
ُ ّ
الزعامة التي تعتبر من تصنف نفسها باألقليات الطائفية في الشرق األوسط ،أنها
األكثر أمانًا لها في منطقة ال تهدأ.
ال يظنن ٌ
أحد أن ما حصل في لبنان في األيام العشرة املاضية ُ
سينقص من نفوذ
نصرالله وجعجع ،بل على العكس ،بات الوضع االجتماعي الحالي في لبنان دافعًا
لتعزيز زعامتيهما .ومع استمرار التدهور االقتصادي ،لن يشعر أي إنسان باألمان
سوى في ظالل طائفته .وفي لبنان ،حني ُيرفع العلم الطائفي بموازاة الفقر والجوع
ُ
وانعدام األمان ،فإن أي كلم ٍة من نوع «دولة مدنية» ستصبح غريبة عن املألوف.
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اإلسالميون ضحايا سرديتهم الديمقراطية
رفيق عبد السالم

لعقــود متتاليــة ،ظلت مقولة خطر اإلســاميني
علــى الديمقراطيــة تتـ ّ
ـردد علــى املســامع
ّ
وتحبر بشأنها املقاالت والنصوص،
واألبصار،
ّ
حتى غدت أشبه ما تكون بمسلمة ثابتة ال تقبل
املســاءلة أو الدحــض .بحســب هــذه ّ
املقدمــة ،ال
يرى اإلسالميون في الديمقراطية سوى جسر
عبــور باتجــاه االســتحواذ علــى الحكــم وقطــع
الطريق أمام أي منافسةٍ محتملة ،ومبعث ذلك
يعود إلى أن أدبياتهم السياسية تتناقض في
الصميــم مــع أســس النظــام الديمقراطــي ،فهــم
ينادون بالحاكمية اإللهية مقابل سيادة البشر،
وســلطان الشــريعة املتعاليــة مقابــل ســلطة
الشــعب فــي هــذا العالــم (املحايــث) .وفي ســياق
ُ
تأكيــد صحــة هــذه القــراءة ،غالبــا مــا تســتدعى
نمــاذج مــن الجماعــات اإلســامية العنيفــة مــن
تنظيــم القاعــدة وأمثالــه ،واســتحضار بعــض
شــعاراتها املخيفــة ،للتدليــل علــى صحــة هــذه
القراءة.
لإلســاميني مشــكالتهم الفكرية والسياسية،
ولديهــم مــا يســتوجب النقــد والتصويــب،
إن علــى صعيــد خطابهــم أو تجربتهــم
السياسية ،على نحو ما ذكر الكاتب في مقال
ســابق .ولكــن هــذا ال ينفــي وجــود تجاهــل
ّ
متعمــد للمســافات التــي قطعها اإلســاميون
املعتدلــون فــي «شــرعنة الديمقراطيــة» فــي
الســاحة اإلســامية ،وتخطــي فكــر الجماعات
السلفية الرافضة لها ،ملصلحة ما بات يعرف
بالتأصيل اإلسالمي للديمقراطية.
ّ
دون راشــد الغنوشــي منــذ بدايــة ثمانينيــات
القــرن املاضــي ،وهــو فــي ســجون بورقيبــة،
كتابــه «الحريــات العامــة فــي الدولــة
اإلســامية» (مركز دراســات الوحــدة العربية،
ّ
بيــروت .)1993 ،ونظــر محفــوظ نحنــاح فــي
الجزائــر ملــا أســماها الشــوروقراطية ،قاص ـدًا
بذلك االلتقاء بني تقاليد الشــورى اإلســامية
والفكــرة الديمقراطيــة .وكتــب حســن الترابــي
فــي الســودان فــي قضايــا الحريــة والدســتور
واإلرادة الشــعبية ،علــى الرغــم مــن أن أفــكاره
السياســية لــم تترجم في التجربة السياســية
التي قادها في موطنه السودان .نشر يوسف
القرضــاوي وطارق البشــري وفهمي هويدي،
ومــن قبلهــم توفيق الشــاوي ،أطروحاتهم في
«تأصيــل» الحريــة والدســتور والديمقراطية،
مــع ْ
الحمــل علــى النظــام االســتبدادي والحكم
ينقض القرن املاضي
املطلق .والحقيقة أنه لم
ِ
ّ
استقرت الفكرة الديمقراطية في الوسط
حتى
السياســي اإلســامي الرئيســي ،بــل انتهــت
التيــارات اإلســامية الرئيســية إلــى انتهــاج
آليــة االنتخــاب فــي إفــراز قياداتهــا وإدارة
ّ
مؤسســاتها بشــكل يتفــوق علــى نظرائهــا من

األحــزاب اليســارية والليبراليــة ،علــى الرغــم
مــن وجــود خطــوط ضغــط شــديدة على يمني
اإلســاميني مـ ّـن مجموعــات ســلفية مدعومــة
ســعوديًا ،تســفه التوجهــات الديمقراطيــة،
وتدافــع عــن إســام تيوقراطــي ،يقــوم علــى
معاني الطاعة املطلقة لولي األمر.
ُســردت هــذه املعطيــات أعــاه ليتبــن أن
مشــكلة اإلســاميني ال تتعلــق بمــدى قبولهـ ًـم
بالخيـ ًـار الديمقراطــي ،فهــذه أصبحت حقيقة
معلومــة ،والتشــكيك فيهــا أقــرب مــا يكــون
إلــى اللغــو السياســي ،بقــدر مــا أن مشــكلتهم
تعــود إلــى غلبــة الطابــع الســجالي والنظــري
ملفهــوم الديمقراطيــة في خطابهم ،بما صرف
أنظارهــم عــن املعطيــات املوضوعيــة علــى
األرض ،بكل تالوينها وتعقيداتها.
ظــل اإلســاميون يشــغلون أنفســهم بهاجــس
التأصيــل والنبــش فــي النصــوص الشــرعية
والفقهيــة والشــواهد التاريخيــة لتأســيس
مشــروعية الديمقراطية في اإلســام ،أكثر من
البحــث عــن الشــروط التاريخيــة والسياســية
التــي تجعــل مــن الديمقراطيــة أم ـرًا ممكنــا،
ّ
ومعوقاتهــا فــي
أي تشــخيص موانعهــا
هــذه الرقعــة مــن العالــم املوبــوءة بــداء
االســتبداد والحكــم الفــردي .كيــف ذلك؟ ســقط
اإلسالميون من الحكم ،أو باألحرى أسقطوا،
ال ألنهــم كانــوا غيــر ديمقراطيــن ،بــل األرجــح
ألنهــم كانــوا ديمقراطيــن بصــورة زائدة على
مناخ غير ديمقراطي ،يتسم بكثرة
اللزوم في
ٍ
الصراعات واملؤامرات والتدخالت الخارجية.
وبهــذا املعنــى ،يمكــن القــول إنهــم كانــوا
ضحايــا سـ ّ
ـرديتهم الديمقراطيــة علــى النحــو
ّ
الــذي نظــروا لــه طــول العقود الثالثــة األخيرة
علــى األقــل .تمســكوا بمثاليــات الديمقراطيــة
ومقــوالت التــداول واألغلبيــة واألقليــة
ـحون بالتوترات
واالنتخابــات فــي وضـ ٍـع مشـ ّ ٍ
والصراعــات ،ويطغــى عليــه تحكــم الجيــوش
وأجهــزة األمــن ،وتوظيــف املــال واإلعــام
وتدخل النفوذ اإلقليمي ضدهم.
فــي مصــر ،تعامــل اإلســاميون بخلفيــة
الشــرعية االنتخابيــة وثنائيــة األقليــة
ـام
واألغلبيــة ،كأنهــم يعيشــون فــي نظـ ٍ
ديمقراطـ ٍّـي مســتقر علــى طريقــة جنيــف أو
وستمنســتر ،فلــم يأخــذوا باالعتبــار موازيــن
القــوى السياســية علــى األرض ،وكيفيــة بنــاء
التحالفــات السياســية ،وطبيعــة التهديــدات
ّ
الداخليــة والخارجيــة املتأتيــة مــن قــوى غيــر
ديمقراطيــة محيطــة بهــم ،داخليــا وخارجيــا.
وفــي تونــس انتبــه اإلســاميون النهضويون
إلــى أهميــة التوافــق واملســاومات السياســية
ّ
وتحسسوا
في إدارة وضع ديمقراطي ناشئ،
بقدر من الواقعية طبيعة األرض التي يقفون
عليهــا ،ولكنهــم كانــوا ،هــم اآلخــرون ،بالغــي

التسامح واالرتخاء في التعامل مع قوى غير
ديمقراطيــة ،كانــت ّ
تتربــص بهــم ،وبالتجربــة
الديمقراطيــة ،شـ ّـرًا ،فقــد تســللت القــوى
الفوضويــة والتوجهــات الشــعبوية من داخل
النظام الديمقراطي ،بخلفية تخريب العملية
الديمقراطيــة واالنقضــاض عليهــا ،مــن دون
أن تجــد حواجــز أو مقاومــة قانونيــة أو
ّ
مؤسســاتية تذكر .وهنا ،ال ُيالم اإلســاميون
علــى تهديدهــم أســس الديمقراطيــة بقــدر
مــا ُيالمــون علــى كثــرة ّ
ترددهــم وتراخيهــم
فــي التعامــل مــع املهـ ّـددات املحيطــة بهــم ،فقــد
تركــوا خصومهــم املســلحني باإلعــام واملــال
واإلســناد اإلقليمي ينســجون حبال املشــانق
حول رقابهم ،من دون قوة ردع ديمقراطي.
الــدرس املســتخلص مــن ذلــك كلــه ،أن علــى مــن
يتقـ ّـدم إلــى موقــع الحكــم ،ولــو عبــر صناديــق
االقتــراع فــي مثــل هــذه األوضــاع بالغــة
ّ
التقلــب ،إدراك أنــه دخــل على خــط النار وحلقة
االســتهداف املركــز .ولذلــك ال ينفــع التوقــف
فــي منتصــف الطريــق ،والتـ ّ
ـذرع بعــدم امتــاك
أدوات الســلطة ،ألن الحكــم ال يحتمــل املناطــق
ُ
ّ
وتتحمل تبعات ذلك
الوســطى ،فإمــا أن تحكــم
من أعباء ومخاطر ،وإما أن تبتعد ،من البداية،
عــن مســاحة االحتــكاك ،وتبقــى فــي املعارضــة
أو ضمــن العمــل اإلصالحــي العــام .مــن هنــا،
تتأتــى الحاجــة لصياغــة نظريــةٍ  ،أو باألحــرى
نظريــات فــي التحـ ّـول الديمقراطــي ،مســتمدة
مــن تربــة املنطقــة وخصوصيــات أوضاعهــا.
ال غــرو أن جــل أدبيات «االنتقــال الديمقراطي»
التــي تـ ّ
ـدرس فــي الجامعــات وأقســام العلــوم
السياســية اســتنبط أكثرهــا من وحــي تجارب
التحـ ّـول فــي أميــركا الجنوبيــة ودول جنــوب
ُ
أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية ،وال تصلح
ســندًا أو مرجعــا فــي تشــخيص مشــكالت
التحـ ّـول السياســي أو حاجــات منطقتنــا.
إحــدى الحلقــات املغيبــة فــي هــذه األدبيــات
دور املعطــى اإلقليمــي املختلــط برائحــة النفــط
فــي تخريــب التجــارب الديمقراطيــة الناشــئة
فــي العالــم العربــي ،ففــي ظــل حالــة الفــراغ
السياســي الحاصــل فــي املنطقــة ،نتيجــة
اإلنهــاك الــذي أصــاب الواليــات املتحــدة بعــد
ّ
تدخالتهــا العســكرية املشــطة والفاشــلة ،ثــم
تركيــز جهودهــا أكثــر علــى مواجهــة الخطــر
الصينــي ،تحـ ّـرك محــور االســتبداد العربــي
بكل عدوانيةٍ وشراســةٍ إلعادة تشــكيل املشهد،
واالجهــاز علــى تجارب الربيــع العربي ،واحدة
متنام لدى هذا
بعد األخرى .كان هناك شعور
ٍ
املحور بأن أميركا أوباما قد مارســت في حقه
«غــدرًا ديمقراطيــا» حينمــا تركــت بــن علــي في
تونــس وحســني مبــارك فــي مصــر يواجهــان
مصيرهما في مواجهة قومةٍ شعبيةٍ  ،من دون
أن ّ
تحرك ساكنًا .ولذلك صمم هذا املحور على

مشكلة اإلسالميين ال
تتعلق بمدى قبولهم
بالخيار الديمقراطي،
فهذه أصبحت
ً
ً
معلومة،
حقيقة
والتشكيك فيها أقرب
ما يكون إلى اللغو
السياسي
بيّنت التجربة العملية
أن الديمقراطية هي
رهان مرهق ومكلف
في العالم العربي،
ودونه رقاب ودماء
وتضحيات

أن ّ
وينزع «الشوك الديمقراطي» بنفسه،
يتقدم
ّ
مــن طريــق ضخ املــال وتوجيه اإلعالم ،وتغذية
الحنني لألنظمة السابقة ،مع إثارة كل خطوط
الصــراع والتناقضــات الداخليــة لتقويــض
ّ
التحول الديمقراطي في املنطقة.
فرص
كنــت قــد ذكــرت ،منــذ ســنة  ،2003فــي كتابــي
«فــي العلمانيــة والديــن والديمقراطيــة» ،أن
الديمقراطيــة ليســت أيديولوجيــا كبــرى ،وال
هــي ديــن فــي مواجهــة األديــان ،بــل هــي نظــام
ـات تصلــح
ـات وضمانـ ٍ
سياســي يوفــر آليـ ٍ
لتنظيــم الشــأن السياســي وعقلنتـ ًـه .وقــد
زادتنــي أحــداث الربيــع العربــي قناعــة بهــذه
املقاربــة البراغماتيــة للديمقراطيــة ،علــى
الرغــم مــن الرفــض الــذي يلقــاه هــذا الطــرح
مــن الليبراليــن ممــن يميلــون إلــى تحويــل
الديمقراطيــة إلــى مــا يشــبه العقيــدة الكليــة،
إمــا أن تؤخــذ كلهــا أو ّ
ترد كلها .بيد أنه تجب
اإلضافــة هنــا ،مــن وحي التجربــة العملية ،أن
الديمقراطية اإلجرائية ال يمكن أن تشتغل إال

ضمــن مــا يمكــن تســميتها ترتيبــات «مــا قبل
ّ
املؤسســة
ديمقراطيــة» هــي بمثابــة الشــروط
والضامنة للعملية الديمقراطية .كيف ذلك؟
الواضــح عنــدي أن النظــام الديمقراطــي ال
يمكنــه الصمــود مــن دون وجــود ضمانتــن
ً
ّ
موســع بــن
أساســيتني :أوال ،بنــاء توافــق
النخــب حــول الحــد األدنــى الديمقراطــي
املطلــوب ،بعي ـدًا عــن املعادلــة الصفريــة التــي
تجعــل الخاســرين يميلــون إلــى األســاليب
التخريبيــة واالنتحاريــة ،بحيــث يتــم القبــول
بقواعــد اللعبــة في حــال النصر أو الهزيمة في
ـار يحفــظ مصالــح األقليــة واألغلبيــة علــى
إطـ ٍ
الســواء .ثانيــا ،الصرامــة فــي تطبيــق اآلليــات
الديمقراطيــة وضمــان احترامهــا والخضــوع
لهــا مــن الجميــع ،وهــذا يقتضــي فــرض علويــة
القانــون والصرامــة فــي تطبيقــه علــى الجميع،
ومــن ذلــك تثبيــت مهنيــة اإلعــام واســتقاللية
القضــاء ،وإبعــاد الجيــش عــن التدخــل فــي
الحيــاة السياســية وتحييــد األجهــزة األمنيــة.
ومــن دون ذلــك كلــه ،تبقــى الديمقراطيــة ّ
مجرد
رغبــة فــي صــدور املدافعــن عنهــا ،أو منــاورة
إلعــادة تموقــع القــوى االســتبدادية .ال يمكــن
الديمقراطيــة أن تســتمر فــي أجــواء التحريض
اإلعالمي وحالة الفوضى وتعطيل املؤسسات
التي تعمد إليها قوى غير ديمقراطية ،تستغل
صعوبــات التحـ ّـول ومناخــات الحريــة التــي
وفرهــا لهــا النظــام الديمقراطــي ،لالنقضــاض
عليــه وتخريبــه مــن الداخــل .هــذا يعنــي أن
الديمقراطيــة إن لــم تكــن لهــا مخالــب وأنيــاب
لتحصــن نفســها وردع خصومهــا ،تتحــول
إلــى حالــة مــن الفوضــى والوهــن املؤسســاتي،
بمــا يمهــد النهيارهــا فــي أي منعطــف مــن
ُ
املنعطفــات التــي تواجههــا ،أو ألن تســتخدم
ُ
مجــرد ّ
مطيــة لتخلــق ديكتاتوريــة جديــدة فــي
أحشــائها ،بوجه عســكري او مدني ،على نحو
مــا جــرى فــي مصــر وليبيــا وتونــس وغيرهــا
من تجارب الربيع العربي .ويعيدنا هذا األمر
إلى معطى الصراع ،أو باألحرى مقولة الحرب
الصامتــة أو املعلنــة فــي الحقــل السياســي،
التي يؤكدها كارل شــميت ،بعيدًا عن نظريات
الليبراليــن التــي تصـ ّـور الشــأن السياســي
بمثابــة عمليــة تجــري فــي عالــم معقلــن ،يقــوم
علــى التعاقــد الحــر بــن مواطنــن أحــرار ،وهو
أشــبه ما يكون بعالم مالئكة مســاملة وموادعة
ال عالقــة لــه بالواقــع ،خصوصــا واقــع العالــم
العربي املسكون بروح التوحش.
ّ
بينــت التجربــة العمليــة أن الديمقراطيــة هــي
رهــان مرهــق ومكلــف فــي العالــم العربــي،
ودونه رقاب ودماء وتضحيات ،وهي ليســت
نزهة قصيرة وممتعة ،بل هي أشبه ما يكون
بمن يالعب ثعابني الصحاري الشرسة.
(كاتب ووزير تونسي سابق)
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المكسيك :مقتل سائحتين في تبادل إلطالق النار

لقيت ســائحتان ،أملانية وهندية ،حتفهما وأصيب أملانيان وهولندية خالل عملية إطالق نار يوم
الخميــس فــي املكســيك ،وفــق مــا أفــادت النيابــة العامــة .وأوضحــت النيابــة العامــة أن عمليــة إطالق
النار حصلت في مدينة تولوم الساحلية (جنوب شرق) على ساحل شبه جزيرة يوكاتان .وكتبت
النيابة في كوينتانا رو حيث تقع تولوم على تويتر «قتل أجنبيان وأصيب ثالثة بأســلحة نارية
داخل منشأة» .وقالت إن «مواجهة» حصلت بني مجموعتني متنافستني تبيعان املخدرات ،مشيرة
(فرانس برس)
إلى أن واحدة من الضحايا «توفيت على الفور واألخرى في املستشفى».

قتل مســلحون ســبعة أشــخاص على األقل في هجوم اســتهدف أمس الجمعة مدرســة إســامية في
مخيم لالجئني الروهينغا على الحدود بني بنغالدش وبورما ،كما قالت الشرطة .وقال مسؤول في
شرطة املنطقة إن املهاجمني أردوا بعض الضحايا بالرصاص وطعنوا آخرين بالسكاكني .وجاءت
عمليات القتل وسط تصاعد التوتر بعد مقتل أحد زعماء الروهينغا في املخيم بالرصاص خارج
مكتبه قبل ثالثة أسابيع .وقتل أربعة أشخاص على الفور في هجوم الجمعة وتوفي ثالثة آخرون
(فرانس برس)
في مستشفى في مخيم بالوخالي .ولم تحدد الشرطة عدد الجرحى.

أميركا تحذر من نزاعات االحترار
قبــل أســابيع مــن انعقــاد مؤتمــر املنــاخ  ،26الــذي
تســتضيفه مدينــة غالســكو االســكتلندية ،مطلــع
نوفمبــر /تشــرين الثانــي املقبــل ،أكــد تقريــر نشــرته
االســتخبارات األميركيــة ،أول مــن أمــس الخميــس ،أن
االحتبــاس الحــراري يهــدد االســتقرار العاملي ،وتوقع
أن يــزداد خطــر النزاعــات بســبب قلــة امليــاه وحــركات
الهجــرة بعــد عــام  .2030وأورد التقرير ،الذي تضمن

خالصة تحقيقات أجرتها كل أجهزة االســتخبارات
األميركيــة ،أن «توتــر األوضــاع الجيوسياســية
ســيتفاقم ،ألن خالفــات ســتحدث بــن الــدول حــول
طريقــة تقليــص انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن أجــل
تحقيــق أهــداف اتفــاق باريس للمنــاخ  .»2015وتابع:
«يزيد ذوبان الجليد املنافسة االستراتيجية للوصول
إلــى املــوارد الطبيعيــة فــي القطــب الشــمالي ،فــي حــن

يعـ ّـرض ارتفــاع درجات الحرارة أماكن أخرى لحاالت
قصوى من تقلبات الطقس ،ومعظم البلدان ستواجه
خيــارات اقتصاديــة صعبــة وســتعتمد علــى األرجــح
علــى التقــدم التكنولوجــي لتقليل انبعاثاتها بســرعة،
علمــا أن تقنيــات الهندســة الجيولوجيــة التــي تتالعب
باملنــاخ والبيئــة وتســاهم فــي تغييرهمــا قــد تشــكل
بدورهــا مصــادر للنزاعــات ،فــأي دولة قــد تختبر في

شكل أحادي أو تنشر تقنيات للطاقة الشمسية على
نطاق واسع إذا اعتبرت أن باقي الجهود املبذولة للحد
مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى  1.5درجــة مئويــة قــد
فشــلت» .وفــي تقريــر منفصــل ،أكــدت وزارة الدفــاع
األميركيــة ،أن منطقــة الهنــد  -املحيــط الهــادئ تظهــر
قدرات ضعيفة في مواجهة ارتفاع مستوى املياه.

(فرانس برس)

الجزائر وفرصة الخروج من الريع
محمد سي بشير

ّ
يشــهد ســوق الطاقــة العاملي ،أخيــرا ،حركية
غيــر معهــودة منذ قرابة ّســبعة أعوام ،حيث
مستويات
ارتفعت أسعار الغاز والنفط إلى
ٍ
ّ
تنــذر بعودة املنحنى الت ّصاعدي إلى نهاية
العقد األول من األلفية الث ّالثة ،عندما ارتقت
تلك األســعار ،بالنســبة للنفط ،إلى مســتوى
ّ
 150دوالرا للبرميــل .يشــكل هــذا االنتعــاش
مشــكلة وفرصة ،في آن واحد ،للجزائر ،ألنه
قــد يكــون ،وفــق تقديــرات الخبــراء ،مدخــا
للخــروج مــن العجــز وتفــادي اللجــوء إلــى
املديونيــة الخارجيــة باالرتــكاز ،مــن جديــد،
علــى ّ
الريع .ولكنه ،للمفارقة ،فرصة لتمويل
ّ
ابتــكاري يضــع البــاد علــى ســكة التنميــة
الحقيقية.
ارتكــزت الجزائــر ،دومــا ،لبنــاء فكرهــا
ّ
ّ
التنمــوي علــى الريــع الطاقــوي ،وفــي هــذا
ّ
لــم تلجــأ إلــى وســائل التمويــل التــي تضمــن
الخــروج مــن دائرة االعتماد عليه ،بل ّ
دعمت
البقــاء فيــه واســتخدمته سياســيا ،بصفــة
ّ
خاصــة ،ليأتــي الوقــت الــذي نســمع فيــه
نداءات الخبراء ،منذ عقود ،بوجوب التفكير
في بدائل تتيح اإلقالع االقتصادي ،من دون
ـباب تعــود إلــى خيــارات غيــر
جــدوى ،ألسـ ٍ
ذات جــدوى ،بــدأت بالصناعــات املصنعــة،
والتخلــي عــن الزراعــة ،واعتمــاد مبــدأ شــراء
ّ
الســلم االجتماع ـ ــي ،وكلهــا خيــارات ال تبــرز
ّ
كفــاءة فــي التخطيــط ،وال سياســة عامــة
ّ
مجدية في التفكير االقتصادي الحقيقي.
ّأدت تلــك الخيــارات إلــى بقــاء البــاد فــي
ّ
ّ
الريــع االقتصــادي ،وشـ ّـجعت
دوامــة
ســتيراد بــدال مــن االعتمــاد علــى اإلنتــاج،
اال ّ
لتوفــر املــوارد املالية .وعلــى ّ
الرغم من وقوع
البــاد ،فــي ثمانينيــات القــرن املاضي ثم في
ـعينياته ،فــي مشــكالت ماليــة عميقــة ،إال
تسـ ّ
السياســة،
ـك
ـ
ل
ت
ـى
ـ
ل
ع
ـة
ـ
ظ
املحاف
ـت
ـ
ل
فض
أنهــا
ّ
ّ
األخرى ،بتوفر موارد
تلو
الفرصة
عت
وضي
ّ
ّ
ضخمــة فــي أعقــاب الطفــرة النفطيــة األولــى
(نهايــة ّســبعينيات القــرن املاضــي) ،ثـ ّـم
ّ
الطفــرة النفطيــة الثانية (بني  2005و،)2013

ـارات بديلــةٍ  ،دعــا إليهــا خبــراء
لتجســيد خيـ ّ ٍ
اقتصاديــون ،حــذروا مــن أن الفــرص توجــد
ّ
ّ ّ
لالغتنــام ،والفشــل يختفــي بالتعلــم ،إل أن
الســلطات املتعاقبــة ،خصوصــا فــي أثنــاء
حكــم الرئيــس ّ
الراحــل عبد العزيــز بوتفليقة
ُ
( ،)2019-1999أبت إال أن تبقي دار لقمان على
ّ
حالهــا ،مفضلــة سياســة الجمــود ،لنشــهد،
ـكاالت عميقــة ،تضافرت فيها
حاليــا ،مــع إشـ
ٍ
عوامل ارتفاع عدد ّ
مليون
45
(قرابة
كان
الس
ّ
ّ
نسمة) ،تبخر مخزون االحتياطي من النقد
األجنبــي (مــن  200مليــار دوالر فــي 2013
إلــى قرابــة  45مليــار دوالر حاليــا) ،ارتفــاع
نســبة البطا ّلــة ،خصوصــا بــن فئــة الشــباب
ّ
وحاملــي الشــهادات العليــا ،وكلهــا عوامــل،
مــن بــن أخــرى ،يمكنهــا أن تســتنفد مــوارد
ّ
الدولــة املاليــة ،إن لــم يعــرف صانــع القــرار
كيفيــة االســتفادة مــن فرصــة عــودة منحنــى
ّ
أســعار تلــك املــوارد الطاقويــة إلــى االرتفــاع،
ولكــن ،هــذه ّ
املرة ،بكفــاءة وبتخطيط لخدمة
مشــروع طمــوح ،هــو «الجزائــر بلــد ناشــئ
في .»2030
لنكــن واقعيــن ،ولنذكــر مخاطر اإلبقاء على
الحــال علــى مــا هــو عليــه ،اآلن ،أي إمكانيــة
االستفادة من موارد مالية إضافية ،لتمويل
ظرفــي لالحتياجــات االقتصاديــة بأهــداف
سياســية ،وليــس اقتصاديــة هيكليــة ،حيــث
ّ
هنــاك ثالثــة مخاطــر :شــبح اللجــوء إلــى
ّ
إنذارات املؤسسات
املديونية
الخارجية ،مع ّ
ّ
املاليــة الدوليــة بــأن مؤشــرات االقتصــاد
ّ
تقريبــا ،كلهــا ،دون مســتوى
الجزائــريّ ،
ّ
الكفــاءة والنجاعــة ،تعمــق اإلشــكاالت
االجتماعيــة وتداعياتهــا علــى االســتقرار
السياســي (ارتفــاع نســبة البطالــة واحتمــال
رفــع الدعــم عــن املــوارد األساســية) ،وعــدم
ّ
التمكــن مــن رفــع تحـ ّـدي التمويــل لعمليــات
تأمــن الحــدود مــع ارتفــاع وتيــرة عــدم
االستقرار في الجوارين املغاربي (املشكالت
مــع املغــرب ،هشاشــة العمليــة الديمقراطيــة
ّ
فــي تونــس ،واحتماالت بقــاء الوضع املتأزم
والســاحلي ّ -
ّ
الصحــراوي
فــي ليبيــا)،
(الوضــع فــي مالــي مــع فشــل «عمليــة
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¶

برخــان» الفرنســية ،واحتمــال انســحاب
جــزء مــن الجيــش الفرنســي املتمركــز هنــاك
ودخــول مليشــيات «فاغنــر» ملــلء الفــراغ)،
وهــي مخاط ّــر ،كمــا نــرى ،ذات تأثيــر عميــق،
وتحتــاج منــا إلــى تفكيــر ملــي وتوافقــي،
يتعلــم الجزائريــون ،مــن خاللــه ،مــن دروس
الفشــل الســابق ،لالنطــاق نحــو املســتقبل
بخطة واضحة املعالم.
تحتــاج الجزائــر للقضــاء علــى تلــك املخاطر
ّ ّ
صــادي فرصــة،
إلــى ترديــد أن الريــع االقت ّ
وليــس اســتراتيجية تتخذهــا وســيلة
لالنطــاق نحــو ثالث ّيــة الكفــاءة واإلبــداع
واالبتــكار ،وهــي متوفــرة ،حقيقــة ،لوجــود
ّ
إمكانــات ضخمــة غيــر مســتغلة فــي بلــد مــا
زالــت مســاحات كثيــرة فيــه دون االســتغالل
الجيد وعلى املستويات كافة.
ّ
يمكــن ،هــذه املـ ّـرة ،االعتمــاد علــى الطاقــة
اآليلــة للضمــور (النفــط والغــاز) ،لتمويــل
تنميــة مرتكــزة على الطاقة البديلة ،باعادة
ّ
إحيــاء مشــروع «ديزارتــاك» لتوليــد الطاقــة
الشمســية وتصديرهــا نحــو أوروبــا التــي
تعيــش علــى وقــع معــارك سياســية كبيــرة،
بســبب إرادة االتجــاه نحــو إقــرار ما تسـ ّـمى
سياســات االنتقــال الطاقوي ،وهو مشــروع
كانــت أملانيــا قد عرضتــه على الجزائرّ ،
وتم
ّ
رفضــه ،علــى الرغــم مــن أنــه بديــل حقيقــي
للريــع النفطــي ،مــع احتمــال أن يكــون هــو
القاطــرة لالســتثمار املبــدع فــي خيــرات
الصحــراء الكبــرى (قرابــة مائــة مليــون
هكتــار مــن األراضــي) ،لالنطــاق فــي أكبــر
فكــرة تخــدم ّ
الســاكنة واألرض ،باســتغالل
ّ
الطاقــة البديلــة والتكنولوجيــا الرقميــة
بمنــح قطــع أرضيــة واســعة ،واالعتمــاد
ّ
علــى األقمــار الصناعيــة والطائــرات مــن
دون طيــار ،فــي مراقبــة اإلنتاج الزراعي ،مع
توفيــر أدوات االســتغالل ،خصوصــا منهــا
ّ
املاء والكهرباء ،ما قد يقلص إشكالية فراغ
ّ
ّ
الصحــراء مــن ّ
الســاكنة ،وينقــص ،بالتالــي،
ّ
أعبــاء أمنية ضخمــة على الدولة الجزائرية
ّ
فــي التعامــل مــع ّمناطــق شاســعة مــن دون
ـغال قــد تتخــذ مــاذات للجماعــات
إشـ ٍ
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مع توفر االقتصاد
ٌ
فرصة
الذكي ،هناك
للذهاب بعيدًا في
االستثمار في البحث
العلمي ،وتوفير
التمويل له
ارتكزت الجزائر ،دومًا،
لبناء فكرها التّنموي
على الريع ّ
الطاقوي،
ولم تلجأ إلى وسائل
التّمويل التي تضمن
الخروج من دائرة
االعتماد عليه

اإلرهابيــة والجماعــات اإلجراميــة .هنــاك،
هــذه املـ ّـرةٌ ،أيضــا ،مــع توفــر االقتصــاد
الذكي ،فرصة للذهاب بعيدا في االستثمار
فــي البحــث العلمــي ،وتوفيــر التمويــل لــه،
خصوصــا مــع بــروز طاقــات بشــرية علميــة
أك ّيــدة فــي أوســاط الباحثــن الجامعيــن
ّ
الشــباب ،الســتغالل الطفــرة التكنولوجيــة
ّ
الحاليــة ،مــا قــد يقلــص مــن االعت ّمــاد علــى
ـات كثيــرة ،ويوفــر ،بذكاء
الخــارج فــي قطاعـ ٍ
وكفــاء ة ،فــرص جــذب لتلــك الفئــة للبقاء في
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البــاد وعــدم التفكيــر فــي الهجــرة وإهــدار
طاقــات هائلــة وتكويــن غالــي الثمن ،يذهب
ّ
ّ
متقدمة.
باملجــان نحــو ّبلدان
وهناك ،مع توفر هذه الفرصة التي قد تكون
نهائيــا ،علــى
األخيــرة ،إمكانيــة للقضــاءّ ،
الفســاد الــذي اســتغل فرصة توفــر ذلك املال،
لينهب خيرات البالد بمشاريع غير مجدية،
ّ
ضيعــت علــى الجزائــر مئــات مليــارات
ّ
الــدوالرات دونمــا تداعيــات علــى التنميــة،
حيــث إنــه عنــد التفكيــر االبتــكاري واملبــدع
تزول كل إمكانات التحايل لنهب املال العام.
ً
وقــد تكــون هــذه الفرصــة دعــوة إلــى تغييــر
ّ
حقيقــي ملبــدأ التعامــل مــع الكفــاءة ،لتكــون
هــي املدخــل الحقيقــي للتعيــن واالســتفادة
مــن املــال العــام ،بتوجيهــه نحــو الوجهــات
املجديــة واملفيــدة ،والتــي جــيء أعــاه علــى
ذكــر بعضهــا ّ
ممــا اقترحتــه أفــكار جزائريني
كثيريــن ،لألســف ،يعملــون فــي أرقــى
الجامعــات وتســتفيد منهــم مؤسســات لــم
تنفــق علــى تعليمهــم فلســا واحــدا ،وكــون
هجرتهم ،تلك ،هي تعبير عن غياب الكفاءة
واإلصــرار علــى إهــدار املــال العــام وتضييــع
الفــرص ،الواحــدة تلــو األخــرى ،بالبقــاء
فــي ّ
الريــع الطاقــوى دون غيــره مــن البدائــل
والخيارات املتاحة.
هــذه هــي املقاربــة األكثــر كفــاءة فــي التفكيــر
املســتقبلي فــي كيفيــة اســتغالل فرصــة
اتجاه منحنى أســعار الطاقة لالرتفاع فترة
قــد تطــول لبعــض األعــوام ،بســبب عــودة
االنتعــاش فــي الفتــرة التاليــة للجائحــة،
ولكنهــا فرصــة ،كمــا قــال ّ
الرئيــس الروســي
ّ
ّ
فالديميــر بوتــن ،مؤقتــة ،بســبب أن هنــاك
ُ
ّ
إمكانات مالية ضخمة تســتثمر في الت ّ
وجه
نحــو سياســات االنتقــال الطاقــوي ،مــا قــد
يقلــص تلــك الفتــرة ،لتصبــح دعوتنــا إلــى
االبتــكار أكثــر إلحاحــا للخــروج مــن دائــرة
ّ
الريــع الطاقــوي ،والتوجــه نحــو اقتصــاد
ّ
ناشــئ تمتلــك الجزائــر كل مــا يمكنهــا مــن
الوصــول إليــه ،لكــن بعوامــل الكفــاءة ،الذكاء
ّ
والتخطيط ..ليس إل.
(كاتب وباحث جامعي جزائري)
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الكويت تدرس تقليل «العون الخارجي»
الكويت ــ خالد الخالدي

تســتهدف وزارة الشــؤون االجتماعيــة
والتنميــة املجتمعيــة فــي الكويــت التــي
تشــرف علــى الجمعيــات الخيريــة تحويــل
التبرعــات الخارجيــة إلــى بلدان فــي املنطقة والعالم،
وتحدي ـدًا إلــى شــرق آســيا وأفريقيــا وســورية
وفلســطني ولبنان ،إلى تبرعات داخلية للمحتاجني
من الفقراء الوافدين أو «البدون».
ّ
وكشفت مصادر لـ«العربي الجديد» أن لجنة خاصة
شــكلتها الــوزارة قدمــت عددًا مــن االقتراحات لتقليل
تدفــق التبرعــات الخارجيــة وتحويــل مســارها إلــى
داخل الكويت ،وأبرزها وضع ســقف معني للتحويل
الخارجــي لــكل جمعيــة خيريــة أو منظمة ،أو تحديد
كميــة التبرعــات لــكل بقعــة جغرافيــة ،إضافــة إلــى
فرض قيود أكثر على التحويل في شكل عام.
وتعمــل جمعيــات خيريــة كويتيــة كثيــرة فــي
الخارج ســاهمت في إكســاب الكويت ســمعة دولية
باعتبارهــا إحــدى الــدول األكثــر تقديمــا للمنــح
الخيريــة فــي العالــم ،علمــا أن هــذه الجمعيــات
تتولــى اإلشــراف علــى مشــاريع ضخمــة وصغيــرة
فــي قطاعــات التعليــم والصحــة واملياه فــي أفريقيا
وشــرق آســيا وجنوبهــا وســورية ،وفــي مخيمــات
الالجئــن الســوريني فــي األردن ولبنــان وتركيــا،
إضافة إلى أخرى في فلسطني ،وتحديدًا في قطاع

غــزة املحاصــر من االحتــال اإلســرائيلي .ومن أبرز
الجمعيــات الخيريــة الكويتيــة العاملــة في الخارج
جمعيــة «العــون املباشــر» التــي تعمــل فــي أفريقيــا
تحديدًا .وقد أسســها الطبيب الراحل عبد الرحمن
السميط ،الذي يعتبر أحد أشهر جامعي التبرعات
فــي الكويــت .وتحظــى هذه الجمعية بدعم حكومي
وشــعبي غيــر محــدود ،علــى غــرار لجنــة مســلمي
آسيا ،والهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية.
يقــول الناشــط فــي القطــاع الخيــري عبــد اللــه
الشــمري لـ ـ «العربــي الجديــد»« :نســمع شــائعات
كثيرة عن إمكان تقليل وزارة الشؤون االجتماعية
والتنميــة املجتمعيــة حجــم التبرعــات التــي تخرج
مــن البــاد تمهي ـدًا لتحويــل مســارها إلــى الداخــل،
لكن هذا أمر مستحيل وغير معقول ،ألن جمعيات
محــددة أنشــئت لغــرض واحــد يتمثــل فــي التبــرع
ّ
ملنطقــة جغرافيــة محــددة ،علمــا أن متبرعــن
ُ
كث ـرًا يفضلــون التبــرع لوجهــات معينــة وليــس
ملشــاريع خارجيــة يجهلونها ،فكيــف يتم تقويض
شــروطهم ،خصوصــا أن الشــريعة اإلســامية
ّ
واألعــراف تقــول إن شــرط املتبــرع ضــروري فــي
عمليــة التبــرع ،وال تجوز مخالفته».
يضيــف« :ال نعلــم ســبب وجــود هــذه االقتراحــات،
لكننــي أعتقــد بــأن هنــاك جهــات تلقــي مســؤولية
غيــاب العدالــة فــي بعــض جوانــب املجتمــع
الكويتــي علــى التبرعــات الخارجيــة التــي تهــدف

إلــى انتشــال شــعوب كاملــة مــن الفقــر والجــوع
ّ
واألمــراض وانعــدام الفــرص» .ويعلــق مصــدر فــي
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والتنميــة املجتمعيــة
ً
فضــل عدم كشــف اســمه لـ «العربــي الجديد» قائال:
«عقــدت اجتماعــات ً
بناء علــى توصيات من جهات
عليــا مــن أجل بحث موضــوع التبرعات الخارجية
التــي ال نعاديهــا لكننــا نســعى إلــى أن يكــون عمــل
ً
ً
الخيــر فــي الكويــت أوال ،عمــا بقاعــدة أن األقربــن
أولــى باملعــروف .ونحــن نــرى أن حجــم التبرعــات
الخارجيــة ال يتناســب مــع ضعــف العمــل الخيــري
داخل الكويت ،لذا ال ّ
بد من إخضاعها لتقييم دقيق
وضبطها ،خصوصًا أن هناك جهات رسمية تنفذ
عمليات تمويل خارجية عبر قروض أو منح ،مثل
الصنــدوق الكويتي للتنمية العربية».
وتفــرض وزارة الشــؤون االجتماعيــة والتنميــة
املجتمعيــة شــروطًا قاســية علــى العمــل الخيــري فــي
ً
الكويــت أصــا ،فــي مقدمهــا تقديــم املشــروع املزمــع
إنشــاؤه فــي الخــارج إليهــا مــن أجــل تقييمــه ودرســه
ومنــح موافقتهــا عليــه .ويعقــب ذلــك مراقبــة كل
التحويالت املالية من املتبرعني إلى الجهة الخيرية.
وفــي حــال الرغبــة بإرســال تحويــل إلــى الخــارج
إلنشــاء املشــروع وتدشــينه ،فيجــب أن يحصــل ذلــك
عبــر الحســابات املصرفيــة للــوزارة .أمــا فــي حــال
لــم يتوفــر نظــام مصرفــي يمكــن التعامــل معــه فــي
الدولــة التــي يجــري التحويــل إليهــا ،فتتدخــل وزارة

تبرعات غير قانونية
نهاية العام الماضي ،أحالت الحكومة في إطار
مساعيها لمحاربة الفساد التي استندت إلى ضبط
عدد من المخالفات المالية 9 ،شركات تجمع
تبرعات غير قانونية إلى النيابة العامة .وحدد
مسؤول حكومي حينها إجمالي التبرعات التي
جمعت تحت غطاء إنساني وديني في ظل
تدهور األوضاع المعيشية بسبب جائحة كورونا،
بنحو  650مليون دوالر.

الخارجية ،وتجري التحويل بنفسها إلى سفاراتها
أو قنصلياتها.
يقــول راشــد العنــزي الــذي يعمــل فــي جمعيــة إحيــاء
التراث اإلسالمي لـ «العربي الجديد»« :بدأ التضييق
علــى العمــل الخيــري الخارجــي منــذ ســنوات بحجــة
التخــوف مــن تسـ ّـرب بعــض األمــوال إلــى جماعــات
مســلحة متطرفــة .واليــوم تراقــب جهــات فــي الدولــة
كل مبلــغ مالــي يدخــل ويخــرج مــن وإلــى الجهــات
الخيريــة .لكــن الحديــث عــن قــرارات جديــدة لوقــف
التبرعات الخارجية أو تقليلها غير مقبول».

18

مجتمع

السبت  23أكتوبر /تشرين األول  2021م  17ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2609السنة الثامنة
Saturday 23 October 2021

تحقيق

السبت  23أكتوبر /تشرين األول  2021م  17ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2609السنة الثامنة
Saturday 23 October 2021

تونس :اعتداءات
على النقل العمومي

كشفت أول دراسة في الدنمارك تتناول االتهامات التي
توجهها الشرطة ضد أفراد المجموعات العرقية،
تعمد عناصر األمن تطبيق وسائل للسيطرة على
ّ
هؤالء األفراد ،ما يربط مهماتهم بتمييز عرقي

األمن
العرقي
كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

تـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
الــدنـمــاركـيــة شـكــوكــا كـبـيــرة ،في
ظل تكرار اتهام الشبان املنتمني
إل ـ ــى أقـ ـلـ ـي ــات ع ــرق ـي ــة ل ـه ــا ب ــال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
استهدافهم ومالحقتهم ،وبينهم مهاجرون
قـ ــادمـ ــون م ــن بـ ـل ــدان ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
وأفريقيا ،أو املصنفون بأنهم من «أصحاب
ّ
وبتعمد توقيفهم مــرات،
البشرة الداكنة»،
وتوجيه اتهامات لهم ال تستند إلى أوامر
وأحكام قضائية.
وت ـس ـت ـن ـتــج دراسـ ـ ـ ــة أجـ ــراهـ ــا ب ــاحـ ـث ــان فــي
جـ ــام ـ ـع ـ ـتـ ــن ب ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة أل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورغ (ش ـ ـم ـ ــال)
والعاصمة كوبنهاغن ،أن النسبة املئوية
لالتهامات التي تؤدي إلى أحكام قضائية
تـصــل إل ــى  92فــي املــائــة ل ــدى الدنماركيني
الـبـيــض ،فــي حــن ال تـتـجــاوز  79فــي املــائــة
لــدى «داكـنــي البشرة» ،مثل األشـخــاص من
عالم
أصل صومالي .ويقول معدا الدراسة؛ ِ
الجريمة وأستاذ علم االجتماع في جامعة
«أل ـبــورغ» كريستيان كليمنت ،واملحاضر
بـكـلـيــة ال ـقــانــون ف ــي جــامـعــة «كــوبـنـهــاغــن»
ميكال يارلي كريتسانسن ،إن «االتهامات
بــا أدل ــة حقيقية تـتـكــرر بشكل كبير ضد
ش ـب ــان م ــن أص ـ ــول م ـه ــاج ــرة ،م ــا يجعلهم
ي ـح ـت ـلــون مــرت ـبــة م ـت ـقــدمــة ف ــي إحـ ـص ــاءات
الدنمارك الخاصة بتهم ارتكاب الجرائم»،
ع ـل ـمــا أن الـ ــدراسـ ــة تـسـتـنــد إلـ ــى ن ـحــو 1.7
م ـل ـيــون اتـ ـه ــام وج ـه ـتــه ال ـش ــرط ــة م ـنــذ عــام
 ،1998وتستهدف توضيح النمط املشترك
ل ــات ـه ــام ــات الـ ـت ــي ت ــوج ــه إل ـ ــى الـ ـن ــاس مــن
مختلف الخلفيات اإلثنية.

تصنيف إثني
وي ـجــد الـبــاحـثــان ال ـل ــذان يــوض ـحــان أنهما
اعـتـمــدا «مـهـنـيــة عــالـيــة» فــي قـ ــراءة األرق ــام
واالتهامات وتحليلها ،أن الشرطة تنتهج
سـيــاســة «تصنيف إث ـنــي» .ويـتـحــدثــان في
إط ــار محاولتهما توضيح النمط املرتكز
ع ـلــى أح ـك ــام مـسـبـقــة ت ـجــاه ذوي «ال ـب ـشــرة
الداكنة» ،عن أن «شابًا ذا أصول صومالية
أكثر عرضة للتوقيف واالتهام من شاب أو
س ـيــدة مــن الـبـيــض الــدن ـمــارك ـيــن ،فــي حني
أن ــه يـمـلــك نـسـبــة ن ـجــاح أق ــل ف ــي الـحـصــول
على حكم قضائي استنادًا إلــى أدلــة ،وهو
أمر غير وارد في حقوق املوقوف األبيض،
ما يعني أن التصنيف العرقي منتشر في
ك ــل حـيـثـيــات عـمــل ال ـشــرطــة الــدن ـمــارك ـيــة»،
ال ـت ــي أث ـي ــر جـ ــدل كـبـيــر حـ ــول مـمــارســاتـهــا
التمييزية التي ترتكز على اللون والعرق،
خـصــوصــا بـعــد مــوجــة االحـتـجــاجــات التي
شهدتها البالد بعد مقتل األميركي األسود

يتعرض النقل العمومي
في تونس لخسائر
سنوية بماليين الدوالرات.
والغريب أن ُ
القصر
يساهمون في هذه
الخسائر عبر تعطيل
رحالت ،وتخريب عربات
وحافالت
تونس ــ مريم الناصري

شهدت بعض محطات عربات املترو في
تــونــس أخـيـرًا اكتظاظًا باملسافرين منذ
ســاعــات الـصـبــاح األول ــى ،مــا أزع ــج عــددًا
كبيرًا منهم بسبب تأخرهم عن االلتحاق
بالعمل أو املدارس ،وأبدوا استياءهم من
ع ــدم ال ـتــزام الـعــربــات بــاملــواعـيــد املـحــددة
لــرحــاتـهــا ،وق ـلــة ع ــدده ــا .وبـ ــررت شركة
ّ
بتعرض
النقل النقص في عربات املترو
بعضها إل ــى عـمـلـيــات تـخــريــب ،عـلـمــا أن
االعـتــداءات على وسائل النقل العمومي
ل ـي ـســت ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة ف ــي ت ــون ــس ،إذ
تكرر وزارة النقل الحديث عن استهداف
ال ـح ــاف ــات وع ــرب ــات امل ـت ــرو وال ـق ـط ــارات،
بهدف إربــاك عملها واستنزاف قدراتها
في تأمني استمرار مرافق النقل العمومي،
عـل ـمــا أن ال ـش ــرك ــة ت ـش ـكــو م ــن ص ـعــوبــات
مــالـيــة جعلتها غـيــر ق ــادرة عـلــى إصــاح
ال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـرض لـلـتـخــريــب
واألع ـط ــال خ ــال وق ــت قـصـيــر .وواج ـهــت
خالل شهر واحد فقط عام  2018خسائر
ّقدرت بنحو  70ألف دوالر.

شرطة الدنمارك
ُت ِ
خضع األقليات

ج ـ ــورج ف ـل ــوي ــد ف ــي  25م ــاي ــو/أي ــار .2020
وتشير الدراسة التي تنشر قريبًا في املجلة
األوروب ـيــة لعلم الجريمة ،إلــى أن الغالبية
ال ـع ـظ ـم ــى م ــن االتـ ـه ــام ــات الـ ـت ــي تــوجـهـهــا
الـ ـش ــرط ــة إل ـ ــى أش ـ ـخـ ــاص مـ ــن م ـج ـمــوعــات
األقليات العرقية ال تستند إلى أي أساس،
ل ـك ــن يـ ـج ــري تـضـمـيـنـهــا ف ــي اإلح ـ ـصـ ــاءات
الداخلية ،باعتبارها «مؤشرًا الرتفاع التهم
املوجهة والجرائم التي يرتكبها شبان من
األقليات».
وتـ ـحـ ـظ ــى الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ب ــاهـ ـتـ ـم ــام بـ ــالـ ــغ فــي
الدنمارك الذي يتجه إلى مزيد من التشدد
ح ـ ـيـ ــال األق ـ ـل ـ ـيـ ــات م ـ ــن أصـ ـ ـ ــول مـ ـه ــاج ــرة،
بـحـســب مــا تـفـيــد أرق ــام اإلح ـص ــاء ات التي
تـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى ال ــوق ــائ ــع والـ ـح ــوادث
التي تشملهم ،واملعطيات التي تتناولها
وسائل اإلعالم وتسهب في الحديث عنها
ً
وتـسـلـيــط ال ـضــوء عـلــى وقــائـعـهــا ،وص ــوال
إلى استخدام تيارات سياسية لها كمواد
للدعاية االنتخابية.
والالفت أن هذه الدراسة تعتبر األولى التي
ّ
يسلط فيها باحثون متخصصون الضوء
على االتهامات التي توجهها الشرطة في
طول البالد وعرضها ،وتهدف ،بحسب ما
يقول كليمنت وكريتسانسن ،إلى محاولة
التعرف إلى اآللية التي تعتمدها الشرطة
في توجيه اتهامات إلــى أفــراد مجموعات
س ـكــان ـيــة م ـع ـي ـنــة ،وال تـ ـ ــؤدي ف ــي ظ ــاه ــرة
غريبة إلى عقاب في معظم األحيان.

اﻟﺴﻮﻳﺪ

اﻟﺪﻧﻤﺎرك
ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ

السيطرة األمنية
ال ي ـت ــردد ال ـبــاح ـثــان ف ــي ت ـقــديــم تـفـسـيــرات
م ـه ـن ـيــة ألسـ ـب ــاب ت ــوج ـي ــه االتـ ـه ــام ــات إل ــى
أشـ ـخ ــاص م ــن دول إس ــامـ ـي ــة وأف ــري ـق ـي ــة،
وف ـ ــي إث ـ ـ ــارة شـ ـك ــوك ح ـ ــول «مـ ـي ــل ال ـشــرطــة
الدنماركية إلى ممارسة السيطرة والتحكم
على مجموعات سكانية مـحــددة أكـثــر من
غيرها» .ويقوالن« :رغم أننا حاولنا توخي
الحذر كباحثني ،لكننا ال نستطيع تفسير
إخ ـ ـضـ ــاع الـ ـش ــرط ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـعــرق ـيــة
لسيطرة متزايدة وإجــراءات تفتيش دقيقة
ومــاحـقــات مــن دون تــوفــر أسـبــاب وجيهة
غالبًا ،وتــؤدي إلــى نشوب مزيد من الجدل
ف ــي ش ــأن أع ـمــال ـهــا .وال نستطيع بــالـتــالــي
أن نزعم أن هــذا األمــر عــادي ،وال يخلو من
عناصر غريبة ترتبط بالتصنيف العرقي
الذي يزداد في إطار تصرفات غير مناسبة
تـهــدف إلــى تحقيق السيطرة األمنية على
الجماعات العرقية».
واسـتـبـعــد ال ـبــاح ـثــان ارت ـب ــاط ت ــزاي ــد أحـكــام
الـ ـ ـب ـ ــراءة امل ـم ـن ــوح ــة ل ـل ـم ـت ـه ـمــن مـ ــن أصـ ــول
مـ ـه ــاج ــرة مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـب ـي ــض ال ــدن ـم ــارك ـي ــن
واألوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ،ب ـت ـس ــاه ــل ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة .وق ـ ــال
كــري ـس ـت ـيــان ـســن ،ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة
أدلى بها في الثاني من أكتوبر/تشرين األول
ال ـج ــاري« :ال يـمـكــن أن يستمر ال ــذه ــاب إلــى
ً
املحاكم في قضايا خاسرة فعال ،وال نعتقد
بأن املدعني يفعلون ذلك ،فالقضايا ال تحال
إلى املحاكم إال استنادًا إلى أدلــة ،مع إظهار
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مـهـنـيــة عــال ـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا .م ــن هنا
تسقط التهم حني تغيب أسبابها املوجبة».

دخان من بارود
يتفق كريستيانسن مع زميله في الدراسة
كليمنت ،على أن اإلشكالية بني ممارسات
ج ـه ــاز ال ـشــرطــة ال ــدن ـم ــارك ــي وامل ـج ـمــوعــات
العرقية ،أنــه توجد حالة «دوران في حلقة
مفرغة» .ويقول كليمنت الذي شغل منصب
ع ــال ــم ف ــي ال ـجــري ـمــة ب ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل« :حــن
ألقيت نظرة دقيقة على اإلجراءات امليدانية

 1.7مليون

الرقم الذي شملته الدراسة المتعلق
بعدد االتهامات التي وجهتها
الشرطة منذ عام 1998

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

التي تتخذها الشرطة في مجالي التفتيش
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ،أدرك ـ ـ ـ ــت جـ ـيـ ـدًا وج ـ ـ ــود مـشـكـلــة
ف ــي ال ـعــاقــة ب ــن عـنــاصــرهــا واملـجـمــوعــات
ً
العرقية .هناك فعال دخــان ناتج عــن كمية
كـبـيــرة م ــن الـ ـب ــارود ،وأدلـ ــة كـثـيــرة عـلــى أن
األمور ليست كما ينبغي».
ويرى كليمنت أن «نتائج الدراسة تشير إلى
أن تركيز الـشــرطــة الــزائــد على مجموعات
مـ ـح ــددة يـ ـع ـ ّـرض أف ـ ــراده ـ ــا إل ـ ــى م ــزي ــد مــن
االتـ ـه ــام ــات ،وأن ال ـت ـع ـمــق ف ــي ال ـب ـح ــث قــد
يكشف مزيدًا من املخالفات وربما الجرائم».
ي ـض ـي ــف« :ص ـح ـي ــح أن ن ـس ـبــة امل ـح ـكــومــن
فـ ــي صـ ـفـ ــوف األق ـ ـل ـ ـيـ ــات م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،لـكـنـهــم
ي ـت ـعــرضــون أي ـض ــا إل ــى م ــزي ــد م ــن سـيـطــرة
الشرطة ،رغــم أنهم ليسوا أكثر إجــرامــا من
جماعات أخرى» .ويكشف الباحثان أن عدد
حاالت املخالفات القانونية أو الجرائم التي
ترتكبها سيدة بيضاء أقل بكثير من حاالت
ت ــوق ـي ــف سـ ـي ــارة ت ـض ــم ش ـب ــان ــا م ــن أص ــول
صــومــالـيــة ،وه ــو مــا يصفه كريستيانسن
بأنه «تمييز واضــح ال غبار عليه» ،مشيرًا
إل ـ ــى أن «اسـ ـتـ ـم ــرار إخـ ـض ــاع امل ـج ـمــوعــات
العرقية إلجــراءات السيطرة والتفتيش في
ال ـس ـنــوات الـعـشــريــن الـتــالـيــة سـيــرفــع أرق ــام
االتهامات التي تؤدي إلى أحكام باتهامات
تفتقر إلى أسس واضحة ومؤكدة».
ويـشـيــر كريستيانسن إل ــى أن ــه خـلــص في
دراس ــة سابقة إلــى أن مجموعات األقليات

تتعرض إلى توقيفات أكثر من غيرها تدرج
ف ــي إحـ ـص ــاءات ال ـج ــرائ ــم املــرت ـك ـبــة والـتـهــم
املوجهة إلى أبناء وأحفاد املهاجرين.

رد الشرطة
أما الشرطة الدنماركية فرفضت خالصات
الـ ــدراسـ ــة ،وأي كـ ــام ع ــن اس ـت ـهــداف ـهــا فئة
دون غيرها ،وارتكابها أي تمييز فــي حق
داك ـن ــي ال ـب ـش ــرة ،رغ ــم أن ال ـج ــدل ت ـك ــرر في
مناسبات عــدة حــول ممارسات التصنيف
الـعــرقــي لعناصرها فــي حــق غـيــر البيض.
وقال مدير االتصاالت في جهازها املركزي
بـكــوبـنـهــاغــن ،أنـ ــدرس ف ــران ــدس ــن« :تــرفــض
الشرطة التمييز وتحرص على عدم التفرقة
بني العرق والجنس والدين ،في حني تنفذ
تــدخــات ـهــا امل ـيــدان ـيــة اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى أســس
مهنية ي ـحــددهــا قــانــون يـلـتــزم عناصرها
بـتـنـفـيــذه» .وي ـتــابــع« :ال شــك فــي أن بعض
ال ـحــوادث واملــواقــف تــوفــر أسـبــابــا منطقية
ل ــزي ــادة الـشــرطــة الـتــركـيــز عـلــى مجموعات
م ـحــددة ،لكن التصنيف الـعــرقــي بعيد عن
تصرفات الشرطة وممارساتها».
وتـ ـشـ ـي ــر بـ ـي ــان ــات إلـ ـ ــى أن ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى مــن
التصرفات العنصرية زادت في الدانمارك
بنحو  17في املائة بني عامي  2018و،2019
ف ـي ـم ــا ي ـف ـي ــد املـ ــركـ ــز ال ــدنـ ـم ــارك ــي ل ـح ـقــوق
اإلنسان بأن «الحاالت كثيرة ،وال تسجلها
اإلحصاءات ،ألن املعتدى عليهم يئسوا من

الشبان من أصول مهاجرة
في مقدمة إحصاءات
التهم بارتكاب الجرائم
الدراسة أوردت ّ
أن «التصنيف
العرقي منتشر في ّ
كل
حيثيات عمل الشرطة»

الشكوى في ظل عدم تقديم الشرطة القضايا
إلــى املحاكم» .ويعتبر املركز أن «الدنمارك
تحتاج إلى وضع خطة عمل ملكافحة جرائم
ّ
الـكــراهـيــة والـعـنـصــريــة» .ل ـكــن السياسيني
ي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرون عـ ـل ــى أن «ش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى وح ـ ـ ـ ــوادث
ً
العنصرية ال تعكس الصورة األكثر شموال
للمجتمع املتسامح فــي الــدنـمــارك مقارنة
بــدول أخ ــرى» .وتـكــرر رئيسة ال ــوزراء ميتا
فريدركسن بأن «الدنمارك للجميع ،وتخلو
من مشكلة عنصرية» ،وهو ما يؤيده وزير
الـهـجــرة والــدمــج ،مــاتـيــاس تيسفايا ،الــذي
يـ ــردد أن ــه «م ــن امل ـح ــزن س ـمــاع ق ـصــص عن
حوادث العنصرية».

اعتداءات متكررة
لـيــل  25و 26سبتمبر /أي ـلــول املــاضــي،
ُرشقت ست عربات مترو نفذت الرحالت
امل ـس ــائ ـي ــة ب ـح ّـج ــارة ح ـط ـمــت لــوحــات ـهــا
ّ
البلورية ،فتعذر تسييرها لفترة الحقًا،
فــي انتظار إج ــراء التصليحات الــازمــة
ال ـتــي اسـتــوجـبــت ات ـخــاذ تــدابـيــر إداري ــة
ّ
بسبب نفاد مخزون اللوحات البلورية
عمليات التهشيم
من املخازن ،مع توالي ّ
فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة .وخــفــض ذل ــك عــدد
الــرحــات ،وح ــرم املــواطـنــن مــن مجموع
 72س ـفــرة يــومـيــا ت ـتــوزع بــن  36ذهــابــا
و 36إيــابــا .وأش ــارت وزارة النقل إلــى أن
«عمليات التخريب التي تطاول أسطول
الـ ـنـ ـق ــل الـ ـعـ ـم ــوم ــي ت ـت ـس ـب ــب ب ـخ ـســائــر
قيمتها  350ألف دوالر سنويًا ،علمًا أن
هــذا الــرقــم قــد يرتفع مــع تصاعد وتيرة
االع ـتــداءات» .ويفرض القانون عقوبات
تصل إلى السجن مع دفع غرامات مالية
كـبـيــرة عـلــى كــل مــن يـعـتــدي عـلــى أمــاك
عــامــة بـيـنـهــا وس ــائ ــل ال ـن ـقــل .وف ــي حــال
ارتكب ّ
قصر عمليات التخريب يتحمل
أولـ ـي ــاء أم ــوره ــم ال ـع ـقــوبــات ،خـصــوصــا
على صعيد توفير التعويض املادي عن
الضرر الذي ّ
ينص عليه القانون .ودعت
شــركــة النقل م ــرات فــي بياناتها أولـيــاء
األم ـ ــور إل ــى تــوع ـيــة أب ـنــائ ـهــم بـخـطــورة
االع ـت ــداء عـلــى وســائــل الـنـقــل العمومي
وتبعاته على صعيد العقوبات املطبقة،
خصوصًا أن غالبية عمليات التخريب
ينفذها أط ـفــال قـ ّـصــر ت ـتــراوح أعـمــارهــم
بني  10سنوات و 18سنة.
اضطراب الرحالت
وتـ ـ ـح ـ ــدث امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ال ـن ـق ــل
م ـح ـمــد ال ـش ـم ـلــي لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
عــن «أن ظــاهــرة االعـ ـت ــداءات عـلــى النقل
الـعـمــومــي زادت فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة،
خـصــوصــا تـلــك ال ـتــي تـسـتـهــدف عــربــات
امل ـتــرو وحــافــات الـقـطــار ،مــا تسبب في
اضطراب في عدد الرحالت ومواعيدها،
عـ ـلـ ـم ــا أن ه ـ ـنـ ــاك نـ ـقـ ـص ــا ف ـ ــي أسـ ـط ــول

العربات والحافالت في مقابل اكتظاظ
غـيــر ع ــادي عـلــى خــدمــات وســائــل النقل
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة» .ويـ ــوضـ ــح أن «ع ـم ـل ـي ــات
اإلصــاح تتطلب أسبوعًا أحيانًا ،علمًا
أن عـمـلـيــات ال ـت ـخــريــب ت ـط ــاول خـطــوط
ال ـس ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة أي ـ ـضـ ــا ،س ـ ــواء تـلــك
الخاصة باملترو أو الـقـطــارات ،وهــو ما
حـصــل أخ ـي ـرًا فــي نـقــاط ع ــدة بــاملــدن ،ما
جعل رحالت النقل بينها غير منتظمة».
إلى أن «غالبية عمليات التخريب
ويشير ُ
يرتكبها قصر بالدرجة األولــى وشباب
بدرجة أقل .وقررت الشركة تشكيل فريق
أمني يضم  60عنصرًا لتأمني املحطات
وع ــرب ــات ال ـن ـقــل بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة
الداخلية ،خصوصًا خالل أوقات الذروة
ً
صباحًا ،والساعات املتأخرة ليال».

غياب التوعية
م ــن جـهـتــه ،يـشـيــر ســائــق إحـ ــدى عــربــات
املترو سيف الدين ضيف الله ،في حديثه
لـ «العربي الجديد» ،إلى معاناة السائقني
م ــن ت ـصــرفــات ال ـق ـصــر ال ــذي ــن يتسببون
بـ ـف ــوض ــى ويـ ـعـ ـطـ ـل ــون حـ ــركـ ــة الـ ـع ــرب ــات

خالل وقوفها في املحطات ،كما ينفذون
عمليات تخريب داخلها تشمل املقاعد،
ويـتـعـمــدون شـ ّـد مكابح الـعــربــة لتعطيل
الــرحــات .أمــا رشقهم الـعــربــات بحجارة
فظاهرة يومية تتسبب أحيانًا في إصابة
سائقني وعاملني في شركة النقل أو حتى
مواطنني بتأثير تحطم الزجاج .ويحتاج
إصــاح الــزجــاج عــادة بني يومني وثالثة
أيام ،فيما يستغرق إصالح أعطال أخرى
أك ـثــر م ــن أس ـب ــوع ،تـمـهـيـدًا إلعـ ــادة عــربــة
املترو أو حافلة القطار إلــى نسق العمل
الـ ـ ـع ـ ــادي» .وي ـك ـش ــف أن «ب ـع ــض أول ـي ــاء
األمور ال يعون خطورة ما يفعله أبناؤهم،
فــي وق ــت ال تــوعـيــة فـيــه بـمـخــالـفــات هــذه
ال ـظ ــاه ــرة ال ـتــي ع ـ ّـرض ــت هـ ــؤالء األول ـي ــاء
إلى عقوبات مالية فرضتها شركة النقل
ع ـل ـي ـهــم ،م ــن أج ــل ت ـعــويــض األذى ال ــذي
تسبب به أبناؤهم وأعمال التخريب التي
ارت ـك ـبــوهــا واس ـت ـهــدفــت غــالـبـيــة وســائــل
النقل العمومي» .والـعــام املــاضــي ،قــدرت
شــركــة النقل خسائرها السنوية ب ـ 250
م ـل ـيــون دوالر ،وحـ ـ ــددت ع ـجــزهــا املــالــي
بأكثر من  300مليون دوالر.

بعض ُ
صر يربكون حركة وسائل النقل في تونس (العربي الجديد)
الق َّ

انتظار قدوم عربة المترو قد يطول (العربي الجديد)

أطفال شرقي سورية إلى «فسحات العنف»
يغدو التوجه إلى ألعاب
الفيديو العنيفة واقعًا
حتميًا ألطفال الشمال
السوري ،كونها تنقل
مشاهد محيطة بهم،
وتدخلها في فسحات
تسليتهم .وإذا تغيّرت
هذه المشاهد ستختلف
األلعاب

ألعاب تستلهم
العنف (محمد
الرفاعي)Getty /

عبد اهلل البشير

أث ـ ـ ّـرت ظـ ــروف ال ـح ــرب م ـبــاشــرة ع ـلــى أط ـفــال
مناطق شمال شرقي سورية ،خصوصًا على
صعيد توجههم إلى ألعاب الفيديو العنيفة
التي تعتمد على القتل واستخدام األسلحة،
وال تـتـنــاســب م ــع أع ـم ــاره ــم .وهـ ــذه األل ـعــاب
تتيح لألطفال استخدام البث املباشر حيث
ي ـت ـب ــادل ال ــاع ـب ــون أل ـف ــاظ ــا ن ــاب ـي ــة ،عـلـمــا أن
بعض األطفال قد يمضون الوقت في اللعب
بمعزل عن أهلهم في صاالت.
تـتـحــدث ملــى مـحـمــد ،وه ــي أم ألرب ـعــة أطـفــال
من مدينة القامشلي ،عن األلعاب التقليدية
ال ـتــي كــانــت رائ ـج ــة ف ــي املـنـطـقــة قـبــل دخ ــول
ألعاب الفيديو ،وتقول لـ «العربي الجديد»:
«أالحـ ـ ــظ أن األطـ ـف ــال اب ـت ـع ــدوا ع ــن األل ـع ــاب
الشعبية املألوفة لحساب ألعاب الحرب التي
نشهدها على أرض الواقع .يحاولون تقليد
الـحــرب عبر اللعب بمسدسات بالستيكية،
ومـ ـمـ ــارسـ ــة أل ـ ـعـ ــاب ال ـع ـن ــف م ـث ــل امل ــاك ـم ــة.

وأرى أن ال ـظ ــروف أقـ ــوى م ـنــي وم ــن الــواقــع
ال ــذي نعيشه ويــؤثــر بـهــم» .تضيف« :يتأثر
األط ـ ـفـ ــال ب ـم ـح ـي ـط ـهــم ،فـ ـخ ــال فـ ـت ــرة وج ــود
تنظيم داعش في املنطقة ،استنسخ األطفال
صورًا عنه ،وتحدثوا عن قطع رؤوس وأنهم
سيصبحون أمــراء حــرب ،وطلبوا ارتــداء زي
عسكري وحمل مسدس للدفاع عن الوطن .لم
يفكروا باملدرسة أو املستقبل ،لكن مــن حق
الطفل أن يلعب ويدرس .الحرب ّ
أثرت بشكل
كبير في أوالدنا ،علمًا أننا كنا نلهو صغارًا
بألعاب بسيطة جدًا ،أما حاليًا فكل األلعاب
ضمن جو إلكتروني عنيف وإجرامي».
ّ
من جهتها ،تعلق كريمة العمر ،على الواقع
الحالي لألطفال بالقول لـ«العربي الجديد»:
«فــي املاضي كــان األطفال يلعبون بالحجلة
والـسـبــع حـجــرات وغـيــرهــا مــن األل ـعــاب التي
تجعلهم يتواصلون مع أقرانهم في الشارع
ويبذلون جهدًا بدنيًا .أما اليوم فابتعدوا عن
أج ــواء هــذه األلـعــاب والـتــواصــل مــع الباقني،
وان ـش ـغ ـلــوا بـمــا يـتـحــدث ب ــه ال ـك ـبــار أمــامـهــم

ابتعد األطفال عن األلعاب
الشعبية المألوفة لحساب
ألعاب الحرب
انشغل األطفال بما
يتحدث به الكبار أمامهم
عن القصف والسرقات

عن القصف والسرقات ،وباالهتمام بألعاب
الـفـيــديــو ال ـتــي تعتمد عـلــى الـقـتــل وال ـحــرب.
يسألني أطفالي دائما حني نخرج من املنزل
عــن امل ـشــرديــن ال ـص ـغــار الــذيــن يـبـحـثــون عن
الكرتون في الشارع ،فأعجز عن تقديم إجابة
للحظات ،ثم أقول لهم إن الظروف أجبرتهم

ع ـل ــى مـ ـس ــاع ــدة أهـ ـلـ ـه ــم» .وب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إل ــى
األطفال نفسهم ،يقول جوان عبد الرحمن ،من
مدينة القامشلي ،املهووس بألعاب الفيديو
لـ«العربي الجديد»« :تستهويني هذه األلعاب
أكـثــر مــن مـمــارســة ك ــرة ال ـقــدم مــع أصــدقــائــي
أو ألـعــاب أخ ــرى أعتقد أنـهــا انـقــرضــت .أحب
األلـعــاب القتالية الـتــي أمــارسـهــا حــن أذهــب
إلى صالة التمارين الرياضية ألنها تستلهم
أج ــواء ال ـحــروب الـتــي تبعث الـحـمــاس لــدي،
فأندمج فيها وأشعر بالسعادة .لم نعد نهتم
باأللعاب التقليدية التي انتهت صالحيتها،
فنحن نحب ألعاب األكشن».
ّ
ويعلق ّ
املدرس عزام بركو ،على وضع األطفال
فــي منطقة شــرق ســوريــة ،ويربطه بالظروف
ال ـتــي دفـعـتـهــم إل ــى االه ـت ـمــام بــألـعــاب العنف
سـ ــواء ت ـلــك ال ـت ــي ت ـم ــارس ع ـبــر االح ـت ـك ــاك أو
ألـعــاب الـفـيــديــو ،ويـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
ّ
«ال ش ــك ف ــي أن اإلن ـس ــان اب ــن واق ـع ــه وبيئته
ّ
التي يتأقلم معها ويأخذ كل شيء منها .في
املــاضــي ،كــانــت الحياة أكـثــر بساطة لألطفال

الذي يتلهون بألعاب ملموسة يتعلقون بها،
في حني كان الكبار يتحدثون في مجالسهم
عــن أش ـيــاء عــاديــة وأفـ ــام .أم ــا ال ـيــوم فيتابع
ال ـج ـم ـيــع األخـ ـب ــار وال ـت ـح ـل ـيــات الـسـيــاسـيــة.
وبمجرد دخول األطفال مرحلة الوعي يجدون
أنفسهم أمام أصوات قذائف املدافع ورصاص
الرشاشات وقصف الطائرات ،ويشرعون في
تقليد هذه األشياء ،وحني يحملون الهواتف
ال ـخ ـلــويــة ي ـب ـح ـثــون ف ـي ـهــا ع ــن ألـ ـع ــاب عـنــف،
ويتطلعون إلى تقليد الشخصيات الخيالية
ال ـخ ــارق ــة ك ــي ي ـخ ــرج ــوا م ــن ف ـس ـحــة األج ـ ــواء
التي يعيشون فيها ،ويبتعدوا عــن الــواقــع».
يـضـيــف« :إذا أردنـ ــا إخـ ــراج أطـفــالـنــا مــن هــذا
الوضع الرديء يجب أن تنتهي الحرب .حينها
ستظهر أساليب حياة في تعاطيهم مع الواقع
واللعب ،وتختلف روحية ممارستها لديهم.
وستلعب املنظمات سواء كانت تابعة للدولة
أو غيرها دورًا إيجابيًا في حل هذه املشاكل،
وجعل األطفال يتجاوزون محنة العصر» .من
جهته ،يــؤكــد االخـتـصــاصــي فــي علم النفس،

ّ
شفان إبراهيم ،لـ«العربي الجديد» أن اإلعالم
يلعب دورًا سلبيًا غالبًا فــي توجيه األطفال
الذين قد يشاهدون أفالمًا تحتوي على عنف
مع أهلهم ،إلى جانب مظاهر العنف اليومية
ال ـت ــي يـنـقـلـهــا ال ـت ـل ـفــزيــون وي ـم ـكــن أن تظهر
على أرض الــواقــع بسبب الحرب التي تجعل
ّ
الـســاح يظهر فــي كــل مـكــان .وتقليد األطفال
أبـطــال األفــام الــذيــن يطلقون الــرصــاص على
بعضهم البعض يؤثر عليهم وعلى سلوكهم
وتوجيههم وأخالقهم فــي املستقبل .واليوم
يـمــارس التالميذ ألعابًا عنيفة فــي امل ــدارس،
ويـتــداولــون عـبــارات تــدل على أنهم يحبذون
الـ ـس ــاح أك ـث ــر م ــن ال ـس ـلــم واألمـ ـ ـ ــان ،ف ــي حني
ال مـنـهــج ملـســاعــدتـهــم فــي الـتـخـلــص مــن هــذه
ال ـحــاالت .أمــا األط ـفــال فــي املــرحـلــة االبتدائية
وهــم الحلقة األضـعــف ،فمشاهدتهم السالح
في التلفزيون أو الشارع أو حتى في متاجر
البيع واملراكز العسكرية تطبع صــورًا عنيفة
فــي ذاكــرت ـهــم ،وتجعلهم يميلون إل ــى ألـعــاب
الحرب والقتال».
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مجتمع فالش

MEDIA

أخبار

أبرمت شركة «فيسبوك» اتفاقًا مع
بعض الصحف الفرنسية اليومية،
تدفع بموجبه مقابل «الحقوق
المجاورة» لحقوق التأليف ،وفق
ما أعلنته في بيان الخميس ،بعد
أسابيع قليلة من توقيع اتفاقين
مماثلين مع صحيفتي «لوموند»
و«لو فيغارو».

احتجزت السلطات المصرية
الروبوت «أيدا» التي توصف بأنها
أول روبوت فنان في هيئة إنسان
ويعمل بالذكاء االصطناعي في
العالم ،لـ 10أيام ،قبل مشاركتها
الخميس في معرض فني ،بسبب
«الهواجس األمنية» ،قبل أن تطلق
سراحه مساءا األربعاء.

تعرض عدد من الصحافيين
للضرب على يد عناصر من
حركة «طالبان» ،لمنع تغطية
تظاهرة نسائية وسط العاصمة
ومنعت وسائل
كابول الخميسُ .
اإلعالم من االقتراب من المسيرة
أو تصويرها ،وتصدى مقاتلو
«طالبان» للصحافيين بعنف.
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اتهمت منظمات غير حكومية
«فيسبوك» بالسعي إلى إلهاء
الرأي العام عن المشكالت
والفضائح الكثيرة التي تواجهها،
عبر إعالنها عن طرح لتغيير اسمها.
وقد يكشف مارك زوكربيرغ عن
االسم الجديد في  28أكتوبر/تشرين
األول الحالي.

أعلن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب عن إطالق شبكة خاصة به للتواصل االجتماعي تحت اسم «تروث
سوشال» ،وتبدو استنساخًا لمنصته المفضلة «تويتر» التي أقصته منذ يناير/كانون الثاني الماضي

«تروث سوشال» ...ترامب في تغريدته األخيرة
ماجدولين الشموري

حالة الطوارئ

امرأة وولدان أمام مشهد األمن الصارم

اإلكوادور في مواجهة تجارة المخدرات

خال
تفتيش دراج في شارع
ٍ

مطلوب قيد االعتقال

يصح القول إن أكثر البالد
إنتاجًا للمخدرات هي
أكثرها تأثرًا بتجارتها،
لكن ذلك ال ينفي مقدار تأثر البالد
املستقبلة سلبًا ،وبينها اإلكوادور التي
تشهد منذ سنوات ضبط سلطاتها
أطنانًا من املخدرات .وحتم ذلك زج
آالف من أفراد العصابات الناشطة
ً
في السجون ،وصوال إلى خلق مشكلة
اكتظاظ كبير داخلها أفضت إلى
اضطرابات ال تتوقف ،وأسفرت عن
مقتل العشرات وربما املئات.
في عام  ،2015ضبطت سلطات
اإلكوادور  79.2طنًا من املخدرات،
غالبيتها من الكوكايني ،بينها  63طنًا
ّ
موجهة إلى الخارج ،علمًا أنها
كانت
تعتبر ،في ظل موقعها الجغرافي بني
البيرو وكولومبيا ،نقطة عبور رئيسية
لشحنات املخدرات املتوجهة إلى
الواليات املتحدة وأوروبا .وبني يناير/
كانون الثاني وأغسطس /آب املاضيني،
وضعت السلطات يدها على نحو 116
طنًا من املخدرات ،علمًا أنها كانت
صادرت  128طنًا عام .2020
ويجعل ذلك الفكرة السائدة منذ سنوات
تتمحور حول أن هذا البلد األميركي
الجنوبي غير قادر على مكافحة تجار
املخدرات ،علمًا أن سيناريو أعمال
العنف املتكررة في سجونه يوحي
أيضًا بأن أجهزته ال تتعامل بجدية
كبيرة ورصانة مع متطلبات فرض
األمن داخلها ،أو ربما تتعمد املساهمة
في االنفالت األمني لتعزيز التصفيات
بني العصابات .وهذا األسبوع ،أعلن
الرئيس اإلكوادوري غييرمو السو
حالة الطوارئ في أنحاء البالد ،وأمر
بنشر وحدات الشرطة والجيش في
الشوارع ملواجهة موجة أعمال العنف
املرتبطة بتجارة املخدرات .وقال« :هناك
عدو واحد فقط في الشوارع هو تجارة
ّ
املخدرات».
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)Getty/

إجراءات أمن ليلية

عسكري داخل باص

في مواجهة إضرابات السجون

يتجــه معظــم الرؤســاء األميركيــن بعــد
انتهاء فترة والياتهم إلى كتابة مذكراتهم،
أو الرســم ،أو حتــى خــوض عالــم اإلنتــاج
الســينمائي والتلفزيوني .لكن هذه ليســت
حــال الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد
ترامــب الــذي يبــدو أنــه لــم يتخــط إلــى
اآلن قــرار إبعــاده عــن منصــات التواصــل
االجتماعــي ،وتحدي ـدًا «تويتــر» ،حيث كان
يغـ ّـرد طــوال الوقــت عــن كل شــاردة وواردة.
إذ أعلــن ،األربعــاء ،إطــاق شــبكته الخاصة
للتواصــل االجتماعــي ،واســمها «تــروث
سوشــال»  ،TRUTH Socialللتصــدي لـ ـ
«استبداد» عمالقة التكنولوجيا.
وقــال ترامــب ،فــي بيــان ،إنــه «أنشــأ (تــروث
سوشــال) للوقــوف فــي وجــه اســتبداد
عمالقــة التكنولوجيــا» الذين «اســتخدموا
ـلطتهم االحاديــة إلســكات األصــوات
سـ ّ
املنشــقة فــي أميــركا» .وأضــاف «نعيــش
فــي عالــم تتمتــع فيــه حركــة (طالبــان)
بحضــور كبيــر علــى (تويتــر) ،بينمــا يتــم
إســكات رئيســكم األميركــي املفضــل .هــذا
غيــر مقبــول» ،وهــذه الحجــة نفســها التــي
عرضهــا ترامــب فــي التمــاس قدمــه لقــاض
فيدرالي في والية فلوريدا األميركية ،خالل
أكتوبر/تشــرين األول الحالــي ،إلجبــار
منصة «تويتر» على إعادة حسابه.
واملنصــة التابعــة لـ ـ «مجموعــة ترامــب
لإلعالم والتكنولوجيا» تقدم أيضًا خدمة
فيديــو حســب الطلــب ،كما جــاء في البيان.
وســتكون متاحــة فــي مرحلــة تجريبيــة
بموجــب دعــوة ،اعتبــارًا مــن نوفمبــر/
تشــرين الثانــي املقبل ،قبــل اإلطالق املعمم
فــي الربــع األول مــن عــام  ،2022مــا يشــير
إلى أن التطبيق بات متاحًا للطلب املسبق
على متجر التطبيقات «آب ستور».
وقــال ترامــب الــذي كان لديــه  35مليــون
متابــع علــى «فيســبوك» و 24مليونــا علــى
«إنســتغرام» ،قبــل حظــره« ،أنــا متحمــس
لبــدء مشــاركة أفــكاري علــى (تــروث
سوشال) قريبًا».
و«تروث سوشــال» ليســت املحاولة األولى
لترامــب فــي هــذا املجــال ،ففــي مايو/أيــار
املاضــي أطلــق لفتــرة وجيــزة مدونــة كانت
فــي الواقــع مجــرد عالمــة تبويــب علــى
موقعــه حيــث جمعــت بياناتــه ،قبــل أن
يغلقها بســبب ســخرية مراقبــن مقتنعني
بأنها الشبكة االجتماعية املوعودة.

املديــر املالي للشــركة هو لويــس أورليانز-
براغانــزا ،وهــو عضــو فــي الكونغــرس
الوطني البرازيلي.
قواعد «تروث سوشال» :ممنوع
الحديث عن «تروث سوشال»

اإلطالق المعمم
لمنصة ترامب في الربع
األول من 2022

تنــص االتفاقيــة التــي علــى مســتخدمي
املنصــة املرتقبــة االلتــزام بهــا عنــد إنشــاء
ملفــات التعريــف الخاصــة بهــم أنــه «ال
يمكنهم االستخفاف ،أو التشويه ،أو إلحاق
الضرر ،بنا أو باملنصة» .وتلفت بنود أخرى

إلــى أنــه ال يمكــن للمســتخدمني «مضايقــة،
أو إزعــاج ،أو ترهيــب ،أو تهديــد ،أي مــن
موظفينــا ،أو وكالئنــا املشــاركني فــي توفيــر
أي جــزء مــن املوقــع» ،وأن املنصــة «تحتفــظ
بحقهــا فــي إزالــة اســم املســتخدم الــذي
تحدده ،أو اســتعادته ،أو تغييره ،إذا قررت،
وفقًا لتقديرها الخاص ،أنه غير مناســب أو
فاحش أو مرفوض بأي شكل آخر».
في الوقت نفسهُ ،يروج للمنصة ،على متجر
التطبيقــات «آب ســتور» ،علــى أنهــا تشــجع
«محادثــة عامليــة مفتوحــة وحــرة وصادقــة،

هل تنجح؟

يبــدو أن معظــم املراقبــن متفقــون علــى أن
الفشــل ســيكون مصيــر «تــروث سوشــال»،
فبعضهــم وصفهــا بـ ـ «الدعابــة» ،خاصــة
أن ترامــب ال خبــرة لديــه فــي إدارة منصــة
إعالميــة ،كمــا أنــه ليــس هنــاك مــا يشــير إلــى
قدرته على جذب مســتخدمني ،وســط هيمنة
ً
املنصات الكبرى ،فـ «تويتر» مثال لديها 200
مليون مستخدم.
كمــا أن ترامــب لــم يعد رئيســا ،ووفقــا لتقرير
نشــرته صحيفــة «واشــنطن بوســت» ،فــي
مايو/أيــار املاضــي ،فــإن محــاوالت البحــث
عــن ترامــب عبــر محــرك البحــث «غوغــل» هي
األدنــى علــى اإلطــاق منــذ يونيو/حزيــران
 ،2015وكذلــك الحــال بالنســبة ملســتوى
مشــاهداته علــى قنــوات الكابــل التــي قللــت
كثي ـرًا مــن تغطيــة أخبــاره أخي ـرًا ،وخاصــة
بعد تفشي وباء «كوفيد.»19-
وضده
مع الحظر
ّ

«ديجيتال وورلد أكويزيشن
كوربوريشن»

ذكــر البيــان نفســه أن «مجموعــة ترامــب
لإلعالم والتكنولوجيا» ستندمج مع شركة
«ديجيتال وورلد أكويزيشن كوربوريشن»،
إلدراجها في البورصة .و«ديجيتال وورلد
أكويزيشــن كوربوريشــن» شــركة استحواذ
ذات أغــراض خاصــة ،أي شــركة ليس لديها
نشــاط تجــاري ،وهدفهــا جمــع األمــوال عــن
طريــق دخــول البورصــة ثــم االندمــاج مــع
شــركة ترغــب فــي أن تــدرج فــي البورصــة،
وهــي مجموعــة دونالد ترامب الجديدة في
هذه الحالة.
أكويزيشــن
وورلــد
«ديجيتــال
كوربوريشــن» مدرجــة فــي مؤشــر
«ناســداك» .ووفقــا للبيــان فــإن مجموعــة
دونالــد ترامــب الجديــدة ســتبلغ قيمتهــا
 875مليون دوالر أميركي.
الرئيــس التنفيــذي للشــركة هــو باتريــك
إف .أورالنــدو .ووفقــا لصحيفــة «نيويورك
تايمــز» ،أورالنــدو موظــف ســابق فــي
عــدد مــن املصــارف االســتثمارية ،بينهــا
«دويتشــه بنــك» ،حيــث تخصــص فــي
تــداول األدوات املاليــة املعروفــة باســم
املشــتقات .وأنشــأ بنك االســتثمار الخاص
بــه «بينيســري كابيتــال» عــام  ،2012وفقــا
إليــداع تنظيمــي .وكشــف أورالنــدو ،لـ ـ
«نيويورك تايمز» ،أنه يمتلك ما يقرب من
 18في املائة من أسهم الشركة.

مــن دون تمييــز ضــد األيديولوجيــة
السياســية» ،وتنص على أن وجهات النظر
السياسية املختلفة «مرحب بها».
في معاينة التطبيق على متجر التطبيقات،
يبــدو «تــروث سوشــال» متطابقــا تقريبــا مع
«تويتــر»ُ .يطلــق علــى الرســائل املوجــودة
على املوقع اسم «الحقائق» ،وتبدو مشابهة
للتغريــدات ،ويمكــن إعــادة نشــرها بواســطة
مســتخدمني آخريــن ،مثــل إعــادة التغريــد.
يوضح رمز املوقع أنه يستخدم إصدارًا غير
معــدل فــي الغالــب مــن «ماســتودون» ،وهــو
برنامــج مفتــوح املصــدر يســمح لألشــخاص
بتشغيل نظام أساسي اجتماعي عصامي.
وفــي هــذا اإلطــار ،صـ ّـرح مطــور البرنامــج
يوجني روشكو ،ملوقع «ذي إندبندنت» ،بأنه
طلــب مــن محاميــه تقييم ما إذا كانت «تروث
سوشــال» قــد انتهكــت حقوق الطبع والنشــر
الخاصــة بـ ـ «ماســتودون» ،ليتخــذ اإلجــراء
القانوني املناسب.

فرضت المنصات الكبرى حظرًا على ترامب في يناير/كانون الثاني (ستيف بوب)Getty /

كيف ندير حسابات الزعماء؟

أعلنــت شــركة «تويتــر» ،فــي مــارس/آذار املاضــي ،إطــاق
دراســة دوليــة ملســتخدميها بشــأن القواعــد الواجــب
تطبيقهــا مــع الزعمــاء العامليــن عبــر الشــبكة .ولفتــت إلــى
أنهــا ستستشــير خبــراء فــي حقــوق اإلنســان ومنظمــات
فــي املجتمــع املدنــي وأكاديميــن ،للدفــع فــي اتجــاه تطويــر
قواعدها في هذا الشأن.
وجــاءت هــذه اإلعالنــات بعــد تعليــق «تويتــر» ،مــع منصات
إلكترونية كبرى أخرى ،حساب الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب ،املتهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى
الكابيتول في واشــنطن في يناير/كانون الثاني .وأثار هذا
التدبير انتقادات من أنصار ترامب ،فيما اعتبر معارضوه
أن «تويتر» تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق «تويتر» املكلف شــؤون الســامة ،في مقالة
عبــر مدونــة «تويتــر» ،أن «الطريقــة التــي يســتخدم مــن

خاللهــا املســؤولون السياســيون والحكوميــون» الشــبكة
«تتطــور باســتمرار» .وأضــاف «نريــد أن تبقــى سياســاتنا
ذات مغــزى ،فــي ظــل طبيعــة الخطــاب السياســي املتغيــرة
باســتمرار علــى (تويتــر) ،وأن تحمــي التــوازن الســليم
فــي النقــاش السياســي» .وأضافــت املنصــة «لهــذا نراجــع
اســتراتيجيتنا إزاء القــادة العامليــن ،ونرغــب فــي الحصول
على مساهمتكم».
وتابعت شــبكة التواصل االجتماعي« :بصورة عامة ،نريد
معرفــة مــا إذا كان أفــراد العامــة يــرون وجــوب إخضــاع
القــادة العامليــن للقواعــد عينها على (تويتر) أم ال» ،وأيضًا
«معرفــة نــوع العقوبــة املالئمــة فــي حــال انتهــك زعيم عاملي
قاعدة ما».
وأجريــت الدراســة ب ــ 14لغــة ،بينهــا اإلنكليزيــة واإلســبانية
والفرنسية والعربية والصينية والروسية.

كانت شبكات التواصل االجتماعي العمالقة
الثــاث« ،فيســبوك» و«تويتــر» و«يوتيوب»،
الجمهــوري
فرضــت حظ ـرًا علــى املليارديــر
ّ
فــي أعقــاب الهجــوم الدموي الذي شــنه جمع
مــن أنصــاره على مبنى الكابيتول حيث مقر
الكونغــرس ،فــي الســادس مــن يناير/كانــون
الثانــي املاضــي ،فــي محاولــة ملنــع املصادقــة
علــى فــوز منافســه الديمقراطــي جــو بايــدن
ُبالرئاسة.
قتل خمســة أشــخاص أثناء الهجوم أو بعده
بينهــم شــرطي ،وكذلــك متظاهــرة علــى يــد
عنصــر أمــن بينمــا كانــت تحــاول فتــح بــاب
بالقوة داخل املبنى مع عشرات األشخاص.
واســتبعد موقــع «تويتــر» دونالــد ترامــب
«إلى أجل غير مســمى بســبب أخطار جديدة
بالتحريــض علــى العنــف» ،مــا أدى إلى عزله
عــن  89مليــون متابــع .ووعــد حينهــا ترامــب
بإنشــاء شــبكة تواصــل اجتماعــي ،بعــد
غضبــه مــن عــدم تمكنــه مــن الوصــول إلــى
شــبكة التواصــل االجتماعــي املفضلــة لديــه
التي استخدمها لحملته عام  ،2016وإلعالن
قــرارات رئاســية مهمــة ،باإلضافة إلى إقاالت
مفاجئــة .ووصــف الجمهوريــون اإلقصــاء
املفاجــئ لترامــب بأنــه «رقابــة» ،فــي حــن
رحــب بــه النــواب الديمقراطيــون واملجتمــع
املدنــي األميركــي .لكــن فــي أوروبــا ،تعرضــت
الخطــوة النتقــادات الجمعيــات والقــادة،
بينهــم املستشــارة األملانيــة أنغيــا ميــركل،
الذيــن عبــروا عــن القلــق مــن نفــوذ شــركات
التكنولوجيا على حرية التعبير.
ُ
كمــا أقصيــت الحــركات األميركيــة املؤمنــة
بنظرية املؤامرة الداعمة علنًا لدونالد ترامب،
واملنظمــات املشــاركة فــي أعمــال الشــغب ،مــن
الشــبكات الرئيســية .ولجــأت إلــى منصــات
أقــل شــعبية ،منهــا «بارلــر» ،وهــو بمثابــة
ُ
«فيســبوك» محافــظ .وكان «بارلــر» اســتبعد
ألسابيع من قبل «غوغل» و«آبل» و«أمازون»،
ألنــه انتهــك قواعدها الخاصــة باالعتدال في
املحتوى الذي يحرض على العنف.
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منوعات فنون وكوكتيل
رصد

عمان ـ محمود الخطيب
ّ

ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي
ف ــي األردن خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة،
ب ـج ــدال واسـ ــع ب ــن نــاشـطــن على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ح ــول خ ـبــر م ـنــع الـحـكــومــة
إقامة احتفال بذكرى املولد النبوي الشريف
فــي امل ــدرج الــرومــانــي وس ــط الـعــاصـمــة عـ ّـمــان
(يتسع لخمسة آالف شخص) ،في الوقت الذي
تسمح بــه بــإقــامــة الـحـفــات الغنائية ملغنني
عرب في عمان وباقي املناطق األردنية.
وتـ ــرافـ ــق خ ـب ــر امل ـ ـنـ ــع ،مـ ــع ت ـص ــري ــح لـحـســن
الخطيب نقيب الفنانني األردنـيــن يؤكد فيه
أن مـغـنــي امل ـهــرجــانــات امل ـص ــري ح ـمــو بـيـكــا،
ممنوع أيضًا من ممارسة أي نشاط فني في
األردن ،بسبب مستوى بعض األغــانــي التي
يقدمها ،وذلك في أعقاب تقديم أحد متعهدي
ال ـح ـف ــات ط ـل ـبــا إلق ــام ــة ح ـفــل غ ـنــائــي ملغني
املهرجانات الشهير في مدينة الزرقاء ( 30كلم
شمالي العاصمة عـ ّـمــان) ،وقــال الخطيب في
تصريحات صحافية إنــه «لغاية اآلن لم يتم
السماح لحمو بيكا بممارسة أي نشاط فني

منعت الحكومة األردنية إقامة مراسم المولد النبوي الشريف في وسط العاصمة عمان ،في
حين أنّها سمحت بإقامة حفالت غنائيّة للمغنين العرب في األردن

الحفالت في األردن

حفالت المولد النبوي وحمو بيكا ممنوعة

في األردن» ،مؤكدًا أن «نقابة الفنانني خاطبت
وزارة الداخلية منذ حوالي عامني ملنع حمو
بيكا مــن ممارسة أي نشاط فني فــي األردن،
وما زال القرار قائمًا حتى اآلن بسبب مستوى
بـعــض األغــانــي الـتــي ال تتناسب مــع الــذائـقــة
العامة».
وقـ ــال ف ـ ــاروق املــوم ـنــي ال ـنــاطــق بــاســم وزارة
الــداخ ـل ـيــة األردن ـ ـيـ ــة ،إن ح ــزب جـبـهــة الـعـمــل
اإلسالمي تقدم بطلب غير مسبوق إلى وزارة
السياحة واآلثار للحصول على موافقة بإقامة

احتفال بذكرى املولد النبوي الشريف في 29
تـشــريــن األول/أك ـتــوبــر فــي امل ــدرج الــرومــانــي،
«رغــم معرفة الحزب بــأن وزارة الداخلية هي
الـجـهــة ذات االخ ـت ـصــاص وف ـقــا لـلـقــانــون من
خالل الحكام اإلداريني» .فيما رد ثابت ّ
عساف
الناطق باسم حــزب جبهة العمل اإلســامــي،
على بيان وزارة الداخلية بالقول« :خاطبنا
الجهات املختصة رسميًا ،ووزارة الداخلية
تعلم بالطلب عبر مخاطبة رسمية من الجهة
امل ـســؤولــة عــن املـ ــدرج وه ــي وزارة الـسـيــاحــة،

منع حمو بيكا
من ممارسة أي نشاط
فني في األردن

وع ـنــد مــراج ـعــة مـحــافــظ الـعــاصـمــة قـبــل أي ــام
بخصوص الــرد تم إعالمنا بــأن نتابع وزارة
السياحة ألنهم سيرسلون الرد إليها ،وهو ما
جرى (األربعاء  -قبل يومني من موعد الحفل
املقرر) حيث كان الرد بالرفض».
بوستات ساخطة

ال ص ـ ــوت ي ـع ـلــو فـ ــي حـ ـس ــاب ــات األردن ـ ـيـ ــن
على «السوشيال ميديا» هــذه األي ــام ،فوق
«صوت» البوستات الساخطة تجاه قرارات
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ال ـح ـك ــوم ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة املـ ـتـ ـخ ــذة ب ـخ ـصــوص
الوضع الصحي الوبائي خشية من موجة
ج ــدي ــدة ل ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،والـ ـت ــي أثـ ــارت
ح ــال ــة م ــن الـ ـج ــدل وفـ ــق م ــراق ـب ــن ون ـش ـطــاء
أشـ ــروا عـلــى تـنــاقـضــات حـكــومـيــة ت ـجــاه ما
يجري على األرض ،مــن تجمعات وحفالت
فنية جماهيرية بحضور آالف املشاهدين،
فــي الــوقــت ال ــذي أص ــدر فيه رئـيــس ال ــوزراء
(أمر الدفاع رقم  )46والذي ينص على عدم
السماح بوجود أكثر من  10أشخاص على
طاولة واحــدة في قاعات املطاعم الداخلية
و 15شخصًا فــي الـقــاعــات الـخــارجـيــة ،كما
رفع القرار مخالفة سائق الحافلة العمومية
غـيــر متلقي ل ـقــاح ك ــورون ــا إل ــى  500ديـنــار
أردن ـ ــي ف ــي حــدهــا األع ـل ــى (م ــا ي ـع ــادل 705
دوالرات أميركية).
وتالقي الـقــرارات الحكومية امتعاض الناس
وق ـل ـق ـهــم م ــن إغـ ــاقـ ــات م ـتــوق ـعــه قـ ــادمـ ــة ،فــي
حــال تواصل ارتفاع نسب اإلصابة بفيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،بـ ـع ــد أن زادت ن ـس ـب ــة امل ـص ــاب ــن
اإلج ـمــال ـيــة إل ــى  5.2ف ــي امل ــائ ــة يــوم ـيــا خــال
األسبوع املاضي ،بعد أن كانت نسب املصابني
ال تتجاوز  4في املائة خــال الشهور الثالثة
امل ــاض ـي ــة ،م ــع وصـ ــول نـسـبــة مـتـلـقــي لـقــاحــي
كورونا إلى  70في املائة من عدد السكان ،وهي
الـنـتــائــج ال ـتــي ات ـخــذت عـلــى أثــرهــا الحكومة
األردنية قراراتها بالعودة التدريجية للحياة
الطبيعية ،وهــو األمــر الــذي ســاهــم فــي عــودة
التعليم الــوجــاهــي فــي املـ ــدارس والـجــامـعــات
والسماح بإقامة الحفالت واملهرجانات الفنية
والـفـعــالـيــات الــريــاضـيــة بـحـضــور الـجـمـهــور،
ب ـشــرط ح ـصــول ك ــل شـخــص م ــن الـحــاضــريــن
على جرعتي لقاح.
تساؤالت مشروعة

وت ـل ـفــت ال ـت ـس ــاؤالت ال ـت ــي يـطــرحـهــا ال ـش ــارع
األردنــي النظر ،حــول تحول األردن فجأة إلى
قبلة فنية عربية ،إذ يتسابق منظمو الحفالت
على إقامة حفالت جماهيرية لنجوم الغناء
العربي في مدن مختلفة جغرافيًا على امتداد
األردن ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ت ـقــاب ـلــه الـحـكــومــة
األردنـيــة بالتسهيل على منظمي الفعاليات
تشجيعًا لالقتصاد ودعمًا للسياحة ،بحسب
قول الدكتور عادل البلبيسي أمني عام وزارة
الصحة ال ــذي زاد فــي تصريحات صحافية،
َّ
أن «ال ـح ـف ــات ال ـج ـمــاه ـيــريــة إذا أق ـي ـمــت في
أمــاكــن مفتوحة وبحضور متلقي اللقاح لن
تؤثر على الحالة الوبائية» ،وهو ما يناقض
قــرار الحكومة األردنـيــة القاضي بإقالة ايمن
سماوي مدير مهرجان جرش السابق ،بحجة
الحضور الجماهيري الكبير في حفل جورج
وسوف.
وأقـيـمــت خ ــال شـهــر تـشــريــن األول /أكـتــوبــر
الـ ـح ــال ــي ،ح ـف ـل ـت ــان ل ـت ــام ــر ح ـس ـن ــي وع ـم ــرو
ديـ ــاب ف ــي ع ـمــان وال ـع ـق ـبــة ( 333ك ـلــم جـنــوب
الـعــاصـمــة ع ـ ّـم ــان) بـحـضــور أك ـثــر مــن  7آالف
شخص فــي كــل منهما ،وهــو األمــر الــذي أثــار
ان ـت ـقــادات ال ـنــاس عــانـيــة ،بـعــد تـ ــداول صــور
ُ
وف ـي ــدي ــوه ــات م ــن ال ـح ـف ـلــن ،ل ــم ت ـ ــراع فيهما
اإلج ــراءات االحترازية التي تطالب الحكومة
األردنية بتطبيقها على املواطنني .كما ينتظر
أن ُيحيي الـفـنــانــون :املـصــري محمد حماقي
والـلـبـنــانــي وائ ــل ك ـفــوري وال ـســوري ناصيف
زي ـت ــون ح ـفــات جـمــاهـيــريــة ل ـهــم ف ــي منطقة
البحر املـيــت ( 60كلم غــرب العاصمة عـ ّـمــان)
نهاية الشهر الحالي وفي األسبوع األول من
الشهر املقبل ،ويتوقع أن تحظى هذه الحفالت
بـحـضــور جـمــاهـيــري كـبـيــر ،وه ــو م ــا تــؤكــده
م ـصــادر «الـعــربــي الـجــديــد» بـخـصــوص حفل
وائــل كفوري الــذي نفدت معظم بطاقاته بعد
اإلعالن عن شفاء األخير من الحادث املروري
الذي تعرض له مؤخرًا في بيروت.

جرش
كان جرش المهرجان
العربي الوحيد هذا العام
الذي صمد بوجه وباء
كورونا .فبعدما غاب
العام الماضي ،كغيره من
المهرجانات العربية ،تلقف
الجمهور األردني فعاليات
المهرجان في أكتوبر /تشرين
األول الجاري بفرح غامر ،ما
ساعد على الصمود ،رغم
الهنات التي تعرضت لها
التظاهرة التي امتدت على
مدار  11يومًا .وسمح قرار
الحكومة األردنية ،بالعودة
تدريجًا للحياة الطبيعية،
بعد تلقي أكثر من سبعة
ماليين شخص لجرعتي لقاح
كورونا ،بإقامة فعاليات
المهرجان في المدينة
األثرية العتيقة في جرش.

أثارت إقامة حفل لعمرو دياب في األردن انتقادات علنية (عمرو مراغي /فرانس برس)

إضاءة

يـنـفــق ال ـج ــام ـع ــون األثـ ــريـ ــاء امل ــاي ــن ل ـشــراء
هـيــاكــل عظمية ل ـلــدي ـنــاصــورات فــي م ــزادات
أقـ ـي ــم أح ــده ــا ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي ب ــاري ــس ع ـل ــى
حـ ـي ــوان ت ــراي ـس ـي ــرات ــوب ــس ،م ـم ــا ي ـث ـيــر ل ــدى
مسؤولي املتاحف وعلماء املتحجرات أسفًا
ش ــدي ـدًا ،ل ـكــون ه ــذه األحــاف ـيــر تـصـبــح ج ــزءًا
ً
م ــن م ـج ـمــوعــات خ ــاص ــة ب ـ ــدال م ــن أن تـكــون
معروضة في املتاحف.
وبيع «بيغ جون» ،وهو أكبر ترايسيراتوبس
م ـع ــروف عـلــى اإلط ـ ــاق ،ب ـ ــ 6.6مــايــن ي ــورو
( 7.74ماليني دوالر أميركي) ،الخميس ،في
مزاد في باريس.
وقال عالم املتحجرات ومدير «متحف تولوز
لـلـتــاريــخ الـطـبـيـعــي» فــرانـسـيــس دوران ـت ــون،
قبل وقت قصير من بيع «بيغ جون»« :املحزن
أننا ال نستطيع املنافسة».
وعلى غــرار ســواه من هياكل الديناصورات
املجاز بيعها ،أصبح «بيغ جــون» بعد مزاد
دار «دروو» جزءًا من مجموعة جامع أميركي،
أي مـلــك ط ــرف خ ــاص ،ليفلت ه ــذا الـحـيــوان
ال ـ ـ ــذي ي ـب ـل ــغ ط ــول ــه ث ـم ــان ـي ــة أم ـ ـتـ ــار وع ـم ــره
 66مـلـيــون ع ــام م ــن أي ــدي الـعـلــم وامل ـتــاحــف،
وبالتالي ّ
عامة الناس.
أم ــا فــي ه ــذه ال ـحــالــة ب ــال ــذات ،فـتـبــدو درجــة
ّ
ّ
اإلح ـب ــاط أقـ ــل .وع ــل ــق عــالــم امل ـت ـح ـجــرات في
«املعهد امللكي للعلوم الطبيعية» في بلجيكا
ً
باسكال غودفروا ،قائال «هنا ،نحن ال نأبه،
ف ـلــدي ـنــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ــراي ـس ـي ــرات ــوب ــس!».
فـهــذا الـنــوع مـعــروف وتـتــوافــر منه «هياكل
عظمية كاملة» ،وفقًا لفرانسيس دورانتون
الذي أشار إلى أن هذا الهيكل الذي اكتشفه
الجيولوجي والتر دبليو .ستاين بيل ،عام
 ،2014فــي والي ــة داك ــوت ــا األم ـيــرك ـيــة« ،أكـبــر

بيع «بيغ جون»
بـ 6.6ماليين يورو لجامع
أميركي الخميس
«بيغ جون» أكبر ترايسيراتوبس معروف على اإلطالق (كريستوف أرشامبو /فرانس برس)

«كودا» :البحث عن حياة أفضل
لبنى صويلح

على مــن مــركــب صيد وســط البحر تطل علينا
مــراه ـقــة تـغـنــي بــأع ـلــى صــوت ـهــا بـيـنـمــا تـســاعــد
والدها وأخاها األكبر املنهمكني بإخراج شبكة
الصيد وفرز األسماك .ال يبدو عليهما االكتراث
ّ
ليتبدى لنا الحقًا أنهما ال يسمعانها،
لغنائها
ف ـه ــي ك ـم ــا ي ـش ـيــر اسـ ــم ال ـف ـي ـلــم «كـ ـ ـ ــودا» ()2021
اب ـنــة قـ ــادرة عـلــى الـسـمــع ن ـشــأت مــع وال ــدي ــن من
الـصــم ،ومــع ذلــك ال يمكننا اعتبار الفيلم ،الــذي
كتبته وأخرجته سيان هيدر (حــاز أربــع جوائز
ف ــي م ـه ــرج ــان «صـ ـن ــدان ــس» ال ـس ـي ـن ـمــائــي)2021
واملقتبس عن الفيلم الفرنسي «ال فامي بيليه»
( ،)2014فيلمًا عن الصم فقط.
م ـنــذ ب ــداي ــة الـفـيـلــم يـظـهــر ل ـنــا ان ـق ـســام «روبـ ــي»
(إيميليا جونز) بني حياتني ،واحدة كطالبة في
سنتها األخيرة في املدرسة الثانوية ،تعاني من
مشاكل في الثقة بالنفس لتنمر زمالئها الدائم
عـلـيـهــا ،كــونـهــا قــادمــة مــن عــائـلــة فـقـيــرة صـ ّـمــاء،
وأخرى تسبب لها اإلنهاك املستمر الذي يفرضه
عـلـيـهــا االلـ ـت ــزام بـمــرافـقــة عــائـلـتـهــا ف ــي أعـمــالـهــم
امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـص ـيــد وتـ ـج ــارة األسـ ـم ــاك ل ــدوره ــا
األساسي في التواصل بينهم وبني العالم.
عند اكتشاف «روب ــي» ملوهبتها في الغناء بعد
التحاقها بصف املــوسـيـقــى ،تصبح أكـثــر جــرأة

ل ـل ـت ـخ ـلــص م ــن م ـخ ــاوف ـه ــا ،وب ـت ـش ـج ـيــع مـ ـ ّ
ـدرس
املــوسـيـقــى ال ــذي يـفـتــح أمــام ـهــا آف ــاق ــا أوس ــع من
عــاملـهــا الـضـيــق ،ت ـبــدأ بــاكـتـشــاف الـجــانــب اآلخــر
من الحياة املتعلق برغباتها الخاصة بعيدًا عن
العائلة والواجب ،ولكن مع تصاعد األحداث على
الجانب اآلخــر املتعلق بأعمال الصيد ،واعتماد
ال ـع ــائ ـل ــة ع ـل ـي ـهــا ب ـش ـكــل أس ــاس ــي لـلـتـغـلــب عـلــى
األزمـ ــات الـتــي تــواجـهـهــم ،تـجــد «روبـ ــي» نفسها
عالقة في املنتصف ،وعليها ترجيح الكفة تجاه
طرف واحد.
في سياق السرد نجد العائلة بأكملها عالقة في
مكان ّ
يكبلها ويمنعها من فرصة أفضل للعيش،
ٍ
األم «جاكي» (مارلي ماتلني) التي وجــدت نوعًا
م ــن األم ـ ــان ف ــي مـجـتـمـعـهــا املـ ـح ــدود ،ب ـع ـي ـدًا عن
مجتمع تجد صعوبة في التواصل معه ،تتجلى
هــواج ـس ـهــا ف ــي أس ـل ــوب تـعــامـلـهــا م ــع «روب ـ ــي»،
َ
األرحب انطالقًا
ومحاوالت إبعادها عن املجتمع

في بداية الفيلم يبدو
أفراد العائلة كغرباء تمامًا
في المدينة

ّ
«فرانك» (تروي
الذاتية .بينما األب
من مخاوفها
ّ
كوتسور) غارق في عامله الصغير املتمثل بأسرته
ال ـص ـغ ـيــرة وص ـي ــد ال ـس ـم ــك .وي ـم ـثــل األخ األك ـبــر
(دانـيـيــل ديــورانــت) الجانب املتمرد فــي العائلة
والــذي يعيش توقًا إلى ُّ
تحمل مسؤوليات أكبر،
دون البقاء في ظل روبي إلى األبد.
في بداية الفيلم يبدو أفراد العائلة كغرباء تمامًا
ف ــي امل ــدي ـن ــة ،ف ــي مـشـهــد ال ـح ـفــل امل ــدرس ــي تـبــدو
الفجوة بينهم وبني املجتمع في أوضح صورها،
مــامــح ال ـخــوف واالغـ ـت ــراب وه ــم يـتـفــاعـلــون مع
املــوسـيـقــى ب ـنــاء عـلــى ردة فـعــل جـمـهــور الـحـفــل.
ُيقطع الـصــوت عــن الشريط مــع اسـتـمــرار الفرقة
في الغناء والجمهور في التفاعل ،مشهد يخلق
تقاربًا بيننا وبني الشخصيات ،نعيش عزلتهم
ونرى العالم من منظورهم ،دقائق كفيلة لنراقب
الحياة في عيون مجتمع صامت.
مــع تـقـ ّـدم الـســرد ،يبدو الحل أق ــرب ،نقطة التقاء
تـحـتــاج إل ــى م ـبــادرة مــن الـطــرفــن .عـلــى مجتمع
ّ
والتجرؤ على املواجهة
الصم الخروج من العزلة،
ع ــوض ــا عـ ــن الـ ـ ـه ـ ــروب ،وال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن أنـفـسـهــم
بـشـجــاعــة .وع ـلــى املـجـتـمــع املـحـيــط ال ـق ــادر على
السمع ،إعطاؤهم فرصة للتعبير عن أنفسهم ،أن
يصبحوا أكثر ألفة مع لغة اإلشــارة ومع الطرق
املختلفة في التواصل فكال الطرفني لديه مشكلة
في سماع اآلخر.

نقد

برامج الحوارات الفنية «اللعب» على الخالفات

هياكل الديناصورات ...فرجة في قاعات األثرياء
ً
قليال ليس إال» .أمــا أمينة مجموعات علم
ال ـح ـفــريــات ف ــي «امل ـع ـه ــد امل ـل ـكــي الـبـلـجـيـكــي
ل ـل ـع ـلــوم ال ـط ـب ـي ـع ـيــة» آن ل ـي ــز ف ــول ــي ،ف ــرأت
أن ل ـ ـهـ ــذا ال ـه ـي ـك ــل أهـ ـمـ ـي ــة «ح ـ ـتـ ــى لـ ــو ك ــان
ل ـت ــراي ـس ـي ــرات ــوب ــس» ،إذ الحـ ـظ ــت أن «ث ـمــة
دائمًا جوانب غير معروفة كثيرًا» .وأشارت
إل ــى أن «بـعــض الـعـظــام قــد تـكــون محفوظة
بشكل أفضل ،وقد توفر معلومات جديدة».
وأك ــد عــالــم الـحـفــريــات فــي «متحف التاريخ
الطبيعي» فــي بــاريــس نــور الــديــن جليل أن
«مــا ِمــن أحــد يستطيع أن يقول سلفًا ما إذا
كان لدى (الترايسيراتوبس) معلومات» غير
مـعــروفــة ،لكنه أش ــار إلــى أن العينة املباعة
تحديدًا خضعت للتحليل في املنبع ،من قبل
علماء حفريات محترفني.
ّ
لكن الحال ليست كذلك بالنسبة إلى هياكل
الديناصورات العظمية األخــرى التي تطرح
للبيع في الـســوق ،إذ غالبًا ما يساء تحديد
ن ــوع الـعـ ّـيـنــة ،بـسـبــب االف ـت ـقــار إل ــى امل ـهــارات
العلمية املناسبة.
والح ـ ــظ ب ــاس ـك ــال غـ ــودفـ ــروا أن «ن ـص ــف مــا
ُيـطــرح للبيع مـجـ ّـرد هــراء كـبـيــر!» ،إذ «غالبًا
ُ
م ــا ت ـ ـعـ ـ َـرض ق ـط ــع م ـث ـي ــرة ل ــاه ـت ـم ــام ،ول ـكــن
ُي ـس ــاء تـحــديــد نــوع ـهــا ،أو تـتـعــرض للضرر

فيلم

في سياق السرد
نجد العائلة
بأكملها عالقة
مكان
في
ٍ
يكب ّلها ويمنعها
من فرصة
أفضل للعيش
(فيسبوك)

أثـنــاء إع ــادة تكوينها ،بفعل امـتــزاج العظام
بالبالستيك على سبيل املثال».
وبالتالي ،يمكن أن يكون الهيكل عائدًا إلى
ن ــوع غ ـيــر م ـع ــروف إط ــاق ــا أو غ ـيــر م ـعــروف
كثيرًا ،من دون أن يتنبه أحد إلى ذلك .وقالت
آن لـيــز فــولــي «إذا ك ــان نــوعــا ج ــدي ـدًا ،تكون
الخسارة هائلة ،ألننا لن ندرك حتى أنه كان
موجودًا على كوكب األرض».
وقـ ـ ــال ع ــال ــم ال ـح ـف ــري ــات األمـ ـي ــرك ــي سـتـيــف
بـ ــروسـ ــايـ ــت ،وه ـ ــو م ــؤل ــف ك ـت ــاب «ان ـت ـص ــار
الــديـنــاصــورات وسقوطها» الــذي تــرجــم إلى
 21ل ـغــة ،إن «ه ــذه الـحـفــريــات تـشـكــل تــراثـنــا
الطبيعي ( )...وهــي بمثابة مــؤشــرات توفر
لنا معلومات عن تطور األرض».
وتـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزادات أيـ ـ ـض ـ ــا مـ ـس ــأل ــة
ح ــرم ــان ال ـج ـم ـهــور م ــن االط ـ ــاع ع ـلــى بـقــايــا
الــديـنــاصــورات .وقــال مدير «متحف تولوز»
إن «عرض ترايسيراتوبس في متحف يشعل
املواهب في عيون األطفال».
وروى سـتـيــف ب ــروس ــاي ــت ،وه ــو اسـتـشــاري
ل ـف ـي ـلــم «ج ــوراسـ ـي ــك بـ ـ ــارك  »3الـ ـ ــذي ُي ـط ــرح
فــي دور السينما سـنــة « :2022ع ـن ــدمــا كنت
مــراهـقــاُ ،عــرض الهيكل العظمي لديناصور
ال ـ ـتـ ــي ري ـ ـكـ ــس س ـ ــو ف ـ ــي م ـت ـح ــف فـ ـيـ ـل ــد ،فــي
ش ـي ـكــاغــو .وجـعـلـتـنــي رؤيـ ـت ــه أرغ ـ ــب ف ــي أن
العالم أن قدره
أصبح عالم حفريات» .ورأى
ِ
كــان ليختلف لــو كــان الديناصور معروضًا
في قاعة استقبال رجل أعمال ثري.
ويستحيل في الوقت الراهن إلــزام املشترين
بــإتــاحــة الـعـ ّـيـنــات الـتــي يـسـتـحــوذون عليها
للعلماء بغرض الــدراســة ،لكن غــودفــروا قال
إن ذلك ممكن في بعض الحاالت.
(فرانس برس ،العربي الجديد)

ال جديد في معظم
برامج الحوارات الفنية
العربيةْ ،
إذ مجرد ثرثرة
لمزيد من الخالفات بين
الفنانين أنفسهم في
محاولة لجلب االنتباه
على منصات التواصل
إبراهيم علي

ّ
املنصات العربية
تحاول بعض املحطات أو
العمل على تقديم اإلثـ ــارة ،وذل ــك رغـبــة في
تحقيق مزيد من املتابعني واملشاهدات.
بـ ــرامـ ــج الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات ال ـف ـن ـي ــة الـ ـت ــي ش ـه ــدت
ع ـصــرهــا الــذه ـبــي مـنـتـصــف الـتـسـعـيـنـيــات
وبداية القرن الجديد ،تحولت مع الوقت إلى
مــا يشبه لعبة التحدي أو إث ــارة الخالفات
بــن الفنانني أنفسهم .وتـعــود ا ّلـيــوم بوجه
مشابه ،بعيدًا عن أي مضمون فني أو نقدي،
فقط كهدف يمكن أن ُيشكل محتوى جيدا،
ويتحول مع الوقت إلــى «مــرجــع» باإلمكان
استخدامه.
ل ـثــاثــة ع ـقــود مـتـتــالـيــة ،اس ـت ـطــاعــت بــرامــج
الحوارات الفنية في العالم العربي أن تسابق
مـعـظــم اإلن ـتــاجــات األخـ ــرى ،وك ــان للمخرج
الراحل سيمون أسمر الفضل األساسي في
ت ـقــديــم ه ــذا ال ـن ــوع م ــن اإلنـ ـت ــاج .ل ـيــس فقط
فــي لبنان ،بــل االستعانة بأسمر فــي معظم

املـحـطــات الفضائية ،وتــوظـيــف فــريــق عمله
في برامج وأمسيات فنية ،بعد النجاح الذي
حققه في لبنان.
وظف سيمون أسمر مجموعة من أهم وجوه
اإلعــام اليوم في عالم الحوارات الفنية ،من
كلود خــوري التي كانت أول مــن أعــاد فكرة
الحوار الفني في برنامج «َضيوف السبت»
( )1987إلى نيشان الذي وسع فكرة الحوارات
الفنية ،ومضى بها ألكثر من عشرين ً
عاما
ً
مـتـنـقــا ب ــن مـحـطــة وأخ ـ ــرى ،واس ـت ـطــاع أن
يتقدم على منافسيه آنــذاك ،ويحقق «ترند»
بعيدًا عن مواقع التواصل كما هي «املوضة»
اليوم .ونذكر من هذه البرامج« :مايسترو»
الذي اعتبر مرجعية حقيقية ألبرز املحطات
فــي مـسـيــرة الـفـنــانــن ال ـع ــرب ،وبـعــدهــا «أنــا
والعسل» و«أبشر» ...إلى آخر ُ
السبحة.
حـ ــاول ن ـي ـشــان الـ ـخ ــروج ع ــن الـتـقـلـيــديــة في
الحوارات ،واعتمد في جزء من حواراته على
الجانب الشخصي ،أو املتعلق برأي الفنانني
بــأعـمــال أو تـصــريـحــات زمــائ ـهــم .وذل ــك ما
أفـســح امل ـجــال فــي تـكــريــس حــالــة «ح ــواري ــة»
مشابهة .فيما بعد ،استنسخت مئات املرات
في برامج فنية أخرى ،وتحولت في السنوات
األخيرة إلى أسلوب في إنتاجات هذا النوع
مــن الـبــرامــج واملـنــوعــات التلفزيونية ،حتى
إنها وصلت إلى عالم ّ
املنصات.
مع اتساع مساحة اإلعــام املــوازي ملحطات
ً
حاليا ،مجموعة جاهزة من
التلفزة ،تعرض
البرامج التي تنتجها املنصات ،وصفحات
«يوتيوب» و«إنستغرام» ،ومنها الحوارات
املباشرة واملفتوحة أمــام رواد هذه املواقع،
لـقــاءات بمجملها ال تخضع ألدنــى معايير
الـ ـح ــوار ال ـف ـنــي وامل ـض ـم ــون ال ـج ـي ــد ،مـجــرد

برامج فنية أقرب إلى الثرثرة والجدل المبتذل ()LBCI

ترهات بني بعض املحاورين أو الناشطني
مع ممثل أو مغن ،ومحاولة إثــارة واضحة
في طــرح بعض األسئلة الشخصية ،والتي
ال تهم املتابع بقدر مــا تفتح بــاب الترويج
وتبادل الفيديو (التصريح) في حال أخطأ
ال ـف ـن ــان ،أو ات ـهــم زم ـيــا ل ــه ،أو أع ـطــى رأي ــه

بـقـضـيــة إن ـســان ـيــة أو اج ـت ـمــاع ـيــة مـعـتـمـدًا
على ثقافة ضيقة ج ـدًا ال تخرج عــن التأثر
التقليدي لنشأة وطفولة الفنان أو معاناته،
ً
ك ــرأي ــه م ـث ــا ،ف ــي مـفــاهـيــم ال ـط ــاق والـ ــزواج
املدني ،والدين والسياسة وغيرها.
تواجه املحطات العربية هذا الخريف موجة

أخ ــرى مــن بــرامــج ال ـح ــوارات الـفـنـيــة ،تعتمد
أكـثــريـتـهــا عـلــى عـنـصــر اإلث ـ ــارة وال ـج ــدل من
دون نتيجة ،رغبة في هذه املحطات أو املواقع
ال ـبــدي ـلــة ف ــي تـحـقـيــق ن ـس ـبــة م ـش ــاه ــدة فــوق
الـعــادة ،واإلمـعــان فــي تكريس هــذا األسلوب
مرة جديدة أمام جيل آخر من املتابعني.
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إطاللة

المياه تغمر
ُ
يوم الخميس
َ

العبرة من بيت الحكمة؟
متى نستلهم ِ

قضية الترجمة
ال يخفى أن االستثمار
في الترجمة سيُعطي
أُكله على المدى
المتوسط على األقل،
ّ
نتحدث
خصوصًا أنّنا
ّ
لغة عربية واحدة،
وهو ما ال تتوافر عليه
أوروبا مثًال

سفن عمالقة في الهواء البارد

تصويب

المجد للشحرور
باسم النبريص

الشحرور ،أحد أجمل الطيور في
العالم وأكثرها إبهارًا في الصداح،
هو ّ
سيد موسيقاي ،سواء عشت
ً
طويال في جبال كتالونيا ،أو عشت
ً
منطقة
قـلـيــا فــي ري ــف وغ ــاب ــات ّ
كيسندر لو ،في فالندرز املسطحة.
َ
معه ،أنا بخير دومًا .ولك ْم ألهمني
ُ
تغريده ،كي أكتب نثرًا وشعرًا.
ّ
وال غرو أنني أحرص ،بعد ظهيرة
ّ
كل ثالثاء وخميس ،على انتظار
الـعـجــائــب ،ه ـنــا ،فــي أح ــد أط ــراف
ال ـح ـق ــول امل ـن ـع ــزل ــة ،ب ــال ـق ــرب مــن
شجرة مـفــردة ،أو غابة فسيحة،
ـار .مع مالحظة
أو نهر صغير جـ ٍ
فـ ـ ــروق ب ـي ـن ـه ـمــا :ف ــي بــرش ـلــونــة،
ُيسمع صداح الشحرور منذ أول
ّ
غبش الفجر ،وهـنــا ال ُيسمع إل
بعد الفجر (أحيانًا في السادسة
والنصف صباحًا) .ظاهرة غريبة
ّ
حقًا ،ومبهمة األسباب.
ّ
وع ـلــى كـ ــل ،فــامل ـجــد ل ــك ل ــك ،على
الـعـشــب ،أو فــوق أعـلــى نقطة من
شواشي الشجر ،يا طائر الشعراء
األس ـ ـطـ ــوري .ولـ ـن ــا ،ن ـحــن طـيــور
األرض مهيضة الجناح ،املحكومة
ّ
بتمحيص التراب ،يا معلم!
إن ـ ـ ـنـ ـ ــا ن ـ ـس ـ ـم ـ ـعـ ــك ،ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ه ـ ــذا
بمستغرب ،كطريقة غير واعية
ّ
لشفاء الذات املكسورة ،أو التغلب
على صدمات ما بعد اللجوء.
مـثـلـنــا مـثــل أي كــائ ـنــات مـنـعــزلــة،
تعب ُر ّ
ُ
وتعبر ،في العالقة مع الطيور
الالمبالية ،عن رغبة رومانسية في
ّ
ّ
املتطرفة ،بما تحتوي من
البرية
غموض .بلى ،واآلن ها هو يطير
وراء أشجار الدردار والحور ،هناك
َ
حيث ال أســوار للمزارع .ولم يبق
لــي ســوى الــريــح ت ـهـ ّـب ،والشمس
تختبئ قبالة الرقبة ،بينما اليدان
ّ
م ـت ـصــلـب ـتــان ب ــال ـب ــرد ،وال ـع ـي ـنــان
صافيتا الرؤية.
(شاعر فلسطيني


نصرت غونير

ّ
ال أخطط للخروج.
■■■

ُ
ٌ
ُفن عمالقة ت ْب ِح ُر في املاء،
ّ
في كل عام
شعور بالبرد
عند َّأو ِل
ٍ
في غروب الشمس الحمراء
بآخر َم َساءات أيلول
ِ
قبل أن يأتي تشرين األول
ّ
ّ
كلها لي ..كلها لي

حد تعبير اإلنكليز
على ّ
ُ

21.09.30

لو أنني يومًا ما أقفز في إحداها!
■■■
21.10.1
ّ
ماذا كنا نقول؟
ّ
نعم ،في كل عام
شعور بالبرد
عند َّأو ِل
ٍ
في غروب الشمس الحمراء
بآخر مساءات أيلول
تنام السفن العمالقة في الهواء البارد

السفينة تنام،
والرياح ال تنام
ُ
عام،
يستمر ّأول
شعور بالبرد في كل ٍ
ٍ
ّ
لكنه في هذه املرة
يأتي في الساعات األولى من تشرين األول.
ال حماسة وال اضطراب
ّ ُ
خول تحت الغطاء
وأول د ٍ
لك
سيكون ِ

مزوار اإلدريسي

تبدأ الشمس في الهبوط منذ اآلن
ونحن في التاكسي
أشعر ُ
بالصفرة
ولكن ما الفائدة؟
أعرف أننا اقتربنا من النهاية
في املطار
سينتهي ُّ
حبنا الذي َو ِس َعنا لبضع ساعات
َ
الوداع دون أن نعرف أسماءنا
نتبادل
تذهب هي إلى موسكو
وأبقى أنا في إسطنبول.

السبت الصغير

ُ
تغمر َ
ُ
يوم الخميس
املياه
َ ً
والثالثاء لم يعد متداوال
ُ َّ
بقيت ُم َعلقًا في األربعاء
أشرب ،وسأظل أشرب
لن ينتهي أبدًا هذا اليوم!
■■■

نصرت غونير (العربي الجديد)

هواء

أجلس في الشرفة بطمأنينة
عيناي على السماء
ّ
ّ
دتان على حافة الشرفة
وقدماي ممد ِ
ُ
الهواء
َي ُه ُّب
َّ
ُ
ويتسرب من فتحات جواربي
تبدأ أصابعي في ّ
الرقص دون استئذان
أمر ممتع!
يا له من ٍ

آخر جيل شعري

جدية إلى العربية ،فحتى
بقي الشعر التركي إلى حد كبير بال ترجمة
ّ
أشهر أسمائه بقيت معروفة كأسماء ليس إلّا .ناظم حكمت ،مثًال،
ّ
نتذكره بسطور قليلة« :أجمل
ّ
تتأخر
ـأت بعد».
األيــام الــذي لم يـ ِ
عملية الترجمة ،نترجم الشعراء
بعد رحيلهم بعقود .أبرز شعراء
تركيا المعاصرين كـ أورهــان ولي
(الصورة من إحياء ذكراه) وجمال
ثريا ،لم يُمثَّلوا سوى بقصائد .في
هــذه الصفحات نكسر  -ومنذ
ســنــوات « -الــقــاعــدة» ،ونترجم
شعري.
جيل
شعراء من آخر
ّ
ٍ

مقيم في بلجيكا)

رحيل

شعر اليوم بالز ْرقة
بعد الظهيرة ستكون في موسكو
حبيبتي الروسية التي ال أعرف اسمها

حسنًا
ً
َمن سينسى ّأوال؟
■■■

ـوت
ه ـن ــاك ب ــائ ــع ج ـ ــريء ي ـص ــرخ ب ـط ـب ـقــةِ ص ـ ٍ
مرتفعة
يريد اإلنسان أن يشبع،
َ
َ
تغرس البذرة في األرض
والشب ُع يريد أن
ّ
يتعكر مزاج الشاعر
الفراش.
ويذهب إلى ِ
■■■
ّ
حط على نافذتي

ّ
سوف أتخلص من جواربي
ّ
الحب
ففي ممارسة هذا
ال داعي للخوف من اإلنجاب.
■■■

ٌ
طائر من نافذتي
لو دخل
َ
َ
لش َع ّ َر ْت غرفتي باملرح
ُ
ُ
ْ
وتوقفت أجنحته عن ّ
الر َفرفة
ّ
سيلتف وينظر َّ
إلي
وسأفعل الشيء نفسه

الرغبة في النوم إلى األبد
يمكن أن تكون أكبر خطيئة في هذا العالم!
■■■

ٌ
طائر من نافذتي
لو خرج
ُ
كنت سأشعر نحوه بالحنني
ّ
حتى قبل أن يطير

طلع النهار
ال طاحونة وال هواء

ّ
ٌ
طائر على نافذتي
لو حط
ّ
كنا سنبدأ في الحديث
ّ
ّ
كلما حط أو طار.
■■■

تنام أو ال تنام

جوع

طائر ّ
يغرد في طاحونة هوائية
َ
وك ْس ُر حاجز الصمت
ُ
يحتاج جرأة في هذا الوقت
ّ
أوره ــان ولــي يصبغ الـسـمــاء املظلمة باللون
األزرق
تـ ـب ــدأ الـ ـح ــرك ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـبـ ـي ــوت ،وت ـت ـم ـ ّـوج
الستائر الرقيقة

َ
رأسك
تحن
ال
ِ

النبات في غرفة الصالون
أحنى رأسه منذ زمن بعيد
ً
ُ
َ
خضراء وحبال
اشتريت له عصًا
ُ
غرست العصا في التراب
ُ
َّ
املحني
وربطت رأسه

فصار منتصبًا
ّ ٌ
مر قمر ّ
ولم تتوقف الشمس
والنبات يكبر يومًا بعد يوم
لم يعد في البيت أعلى من هذا
ُ
ُ
قطعت رأسه وزرعته بجواره
َ
ليكبر هناك.
■■■
السيّد دليفري

ّ
م ـ ـ ّـرت ثـ ــاث دق ــائ ــق ون ـص ــف ع ـلــى ات ـصــالــي
باملاركت
وق ـفـ ُـت أم ــام ال ـنــافــذة ،وعـيـنــاي ت ـحـ ّ
ـان في
ـ
ق
ـد
ِ
الخارج
ُ
أحصيت حجارة الشارع
ُ
فــوجــدتـهــا ألـفــن وسبعمائة وسـتــة وستني
حجرًا تمامًا
ُّ
سيظن أنني قد ُج ُ
ننت
َمن يراني
هيا يا ّ
ّ
سيد َ دليفري
َ
َ
أحضر العرق
َّ
لقد ابتل البقشيش في يدي
وكادت فرحتي أن تذبل.
(شاعر تركي مقيم في إسطنبول،
ترجمة عن التركية :أحمد زكريا
ومالك دينيز أوزدمير)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

فيرنر المبيرسي مع القصيدة حتى كلماتها األخيرة

ُ
بالقرب من مأدبة العيش
مع رحيل الشاعر
البلجيكي عن 79
عامًا ،تخسر القصيدة
المعاصرة المكتوبة
بالفرنسية واحدًا من
أبرز أسمائها وأكثرها
تعل ُّقًا ببساطة األشياء

باريس ـ العربي الجديد

فيرنر المبيرسي خالل قراءة في أوهاين ،جنوب بروكسل2012 ،
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ٌ
لـيــس ثـ ّـمــة نـظــريــة اجتماعية واح ــدة حــول
ُّ
الـتـعــلــم واالن ـت ـم ــاء ،وح ــول دخــول ـنــا عــوالــم
ّ
ّ
اللغة والثقافة والـهــويــة الـتــي تشكلنا ،إل
وتـجــزم فــي أمـ ٍـر مــا :ال نختار هــذه العوالم،
إن ـم ــا ه ــي ال ـت ــي ت ـخ ـت ــارن ــا ،أو ،ب ــاألح ــرى،
نجد أنفسنا فيها صدفة .لغتنا وثقافتنا
ُ
وهـ ّ
ـوي ـت ـنــا تـسـبـقـنــا ،وت ـع ـ ِّـرف ـن ــا بـمـعـنـ ًـى ما
إلــى أنفسنا .بهذا املعنى ،يصبح الخروج
مــن واحـ ــدة مــن ه ــذه املـ ـح ـ ِّـددات أ ّمـ ـرًا ثــوريــا
ّ
بحد ذاتــه ،ال يحدث من دون مشقةٍ ّ ،
وربما
ُعزلة.
فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة ال ـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي ف ـي ــرن ــر
المـ ـبـ ـي ــرس ــي ،ال ـ ـ ــذي رح ـ ــل عـ ــن ع ــامل ـن ــا ي ــوم
اإلثنني املاضي 18 ،تشرين األول /أكتوبر،
ّ
عن  79عامًا ( 1941ـ  ،)2021فــإن هذا الفعل

ُيـخـطــئ َم ــن يـنـظــر إل ــى قـضـيــةِ الترجمة
بصفتها اهتمامًا معرفيًا ُيعنى بمعالجة
َ
وت ُّ
حر ِك عالماتها ،إضافة إلى
النصوص
ِ
ِّ
بحثها في العالقة بني املؤلف واملترجم
ـؤسـســات الـنـشــرُ ،
ومـ ّ
ويـغـفــل عــن كونها،
َ
قبل كل شيء ،قضية وعي اجتماعي في
ِّ
س ـيــاق تــاريـخــي ت ــؤط ــره سـيــاســة ال ـ ُّـدول
قبل األشخاص .لذلك سيكون من العبث
التغاضي عــن هــذه القضية عند إعطاء
ُ
األولــويــة فــي الترجمة للكتب اإلبداعية
مـ ــن روايـ ـ ـ ـ ــات وأش ـ ـ ـعـ ـ ــار ،ومـ ـس ــرحـ ـي ــات،
وقـصــص ،على حـســاب أن ــواع أخ ــرى من
الـكـتــابــات الـتــي تهتم باملعيش اليومي
ْ
وبعي ِشه الكريم.
للمواطن العربي
ـاب ُ
الــواقــع أن الـ ُـكـ ّـتـ َ
ومـعـيــدي الـكـ ًتــابــة في
العالم العربي ،باعتبارهم نخبة َم ّ
عنية
َ
مال والذات واملجتمع،
بقضايا الفكر والج ً
َ
قليال ما يثيرون أسئلة من قبيل :من يرعى
ـرجــم؟ وم ــاذا نترجم؟
الترجمة؟ ومل ــاذا نـتـ ِ
ثقافية ِّ
توجه الترجمة
وهــل من سياسة
عندنا؟ وما موقع الترجمة ضمن مشروع
التحديث ال ــذي ال ن ــزال نتخبط فيه منذ
نهاية القرن التاسع عشر؟ إلخ.
جـ ـل ـ ٌّـي أن ال ـك ـت ــب اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة وال ـف ـك ــري ــة
ُ
امل ـتـ َ
ـرج ـمــة ل ـهــا أهـ ّـم ـيــت ـهــا ف ــي ال ـ َّـرف ــع من
مـسـتــوى وع ــي املـجـتـمــع ،خـصــوصــا لــدى
ْ ً َّ
َ
مجتمعا ِمثل
أصــا .لكن
الطبقة الواعية
ّ
عاملنا العربي ،الذي ال تزال األمية تضرب
أطنابها فيه ،وحيث ٌ
كثير من ُد ََوله تشغل
املراتب الدنيا في الترتيب العالي لألمية
وال ـت ـن ـم ـيــة وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــيُّ ،والـ ـ ــذي ال
حاجة إلى إقامة الدليل على تأخره حتى
ّ
ال نقول تخلفه ،هو في حاجة إلى سياسة
في الترجمة فاعلةٍ  ،تتغلغل في التعليم
بــأش ـكــالــه املـخـتـلـفــة ووس ــائ ـل ــه املـتـنــوعــة
ً
ِّ
ـاوزة الـكـتــاب
وو َســائ ـطــه امل ـت ـع ــددة م ـت ـج ـ ِ
العبرة من بيت الحكمة
نفسه،
وتستلهم ِ
ِ
في بغداد ومدرسة طليطلة في األندلس.
ّ
وال ــواق ــع أن ت ـج ــارب حــديـثــة ف ــي الـعــالــم
العربي الحديث كانت رائــدة في الرهان
َّ
على الترجمة ،لعل أبرزها تلك السلسلة
القيمة من «عالم املعرفة» الكويتية ،التي
على الرغم من إصدارها من ِقبل َّ
مؤسسة
ت ــاب ـع ــة لـ ـل ــدول ــة ،ف ـق ــد اه ـت ـ َّـم ــت ب ــال ـق ـ َـارئ
ال ـع ــرب ــي ع ـبــر ت ــزوي ــده ب ـم ـع ــارف عــالـيــة
مـتـكــامـلــة وت ـنــويــريــةِ ،بـثـمــن تشجيعي،

تخوض في التعليم والفالحة والهندسة
وغ ـيــرهــا م ــن مـشــاكــل ال ــوط ــن وامل ــواط ــن.
وفـ ــي م ــا عـ ــدا اس ـت ـث ـن ــاءات قـلـيـلــة ج ــادة
يعرفها املـتــابــع الـعــربــي ،فــإن كثيرًا مما
ّ
ج ـ ــاء ب ـع ـ َـده ــا م ــن م ـن ــظ ـم ــات وم ـش ــاري ــع
للترجمة في بعض البالد العربية الغنية
ُ
َ
أو امل َم َّولة من ِقبل األخيرة ،وتـ ْـصـ ُـد ُر في
بلدان عربية أخرى ،غلب عليها االهتمام
ب ــاإلب ــداع وال ـف ـكــر ،وغ ــاب عـنـهــا التركيز
على التنمية ومشاكل أخرى.
ل ــذل ــك ُي ـف ـت ـ َـرض ب ـ ــدور ال ـن ـشــر ال ـعــرب ـيــة،
باعتبارها تجسيدًا للتنوير ،أن َت ُ
صدر
عن ِّ
حس اجتماعي ووعي قومي ،بأخذها
ُ ِّ ُ َ
َ
ُ
املبادرة ،فتطور منتجها ليروج في سوق
ُ
والج َّدة
القراءة ،وت ِ
راه ِّن به على التوعية ُ ِِّ
وال ـج ــودة وال ــرب ــح امل ـع ـقــول ،وه ــي ت ـقــدم
ُ
مواطنيها ما يرتقي بفكرهم،
لز ُب ِنها ِمن
ِ
أي م ــا يـجـعـلـهــم م ــواط ـن ــن مـتـضــامـنــن
ف ـي ـم ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــمَ ،ي ـ ُـه ـ ُّـمـ ـه ــم ج ـم ـي ـع ــا ْأم ـ ـ ـ ُـر
َ
فت َ
عمل
تحديث وطنهم العربي برمته،

ُ
ُ
ـدارات
حـثـيـثــا لـكــي تـ َـيـ َّـســر ل ـه ــؤالء اإلص ـ ـ
ِّ
َ
املترجمة ،التي تركز كثيرًا على اإليمان
َ
ب ــال ـح ــري ــة وال ــدي ـم ـ َق ــراط ـي ــة وامل ــواطـ ـن ــة،
وال ـت ــي تـفـتــح ع ـيــون ـهــم ع ـلــى االق ـت ـصــاد
والـسـيــاســة وت ـجــارب األم ــم الـغــربـيــة في
ْ ُ
تسيير أمــورهــا ،وأن تـلـ ّـح على ضــرورة
اإليـمــان بــدولــة املـ ّ
ـؤسـســات التي ال تأليه
ْ ُ
ُ
فيها للفرد ،وأن تـصـ ِّـرف ذلــك عبر كتب
َ
مترجمة تكون ورقية ورقمية وصوتية،
َ
ّ
ـرام ــج ح ــواري ــة مـتــرجـمــة هــي األخ ــرى
ُوب ـ ِ
تــذاع في الراديو والتلفزيون واليوتوب
ُ
مثال ،فتنافس في ذلك مؤسسات الدولة

يفترض بالناشرين العرب
أن يصدروا عن وعي
قومي

ُ َ
للمنتج الترجمي .صحيح
في الترويج
َ
أن الحكومات في العالم أجمع هي التي
ّ
تتحكم في تلك املؤسسات ،وأنها ُتـ ِّ
ـروج
م ــن خ ــال ـه ــا إلي ــدي ــول ــوج ـي ـت ـه ــا ،وتـعـمــل
جــاهــدة لتنفيذ مشروعها ال ــذي ُيحافظ
ّ
لها على مصالحها وامتيازاتها ،لكن ذلك
َّ
ال ُيعفي الجمعيات واملنظمات الثقافية
مــن واج ــب دعــم دور الـنـشــر ،واالستثمار
فــي مـشــاريـعـهــا الـتـحــديـثـيــة ،ويـنـبـغــي أن
تـكــون األول ــوي ــة فــي كــل ذل ــك للسعي إلــى
محو األمية ،وهي العملية التي تستدعي
التضحية ،ألنها تستغرق وقتا قد يفوق
ْ
جيلي َ ،ومع ذلك فإن املغامرة باالنخراط
ْ
ٌ
فيها خير من استمرارنا في العيش على
هامش التاريخ.
(أكاديمي ومترجم من املغرب)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

جزء من عمل من سلسلة «أرقام» لـ فرهاد مُ شيري (إيران) ،أكريليك وزيت وغراء على قماش2008 ،

فعاليات

ّ
الثوري يأخذ ُبعدًا مضاعفًا .ذلك أن خياره،
فــي شـبــابــه ،هـجــران لغته األم ،الهولندية،
ُ
لـلـكـتــابــة بــل ـغــة ً «أج ـن ـب ـيــة» ه ــي الـفــرنـسـيــة،
ُّ
لــم يـكــن نـتـيـجــة لـتـقــلـبــات الـ ِّـصـبــا ونــزعــاتــه
ُّ
فضاء
التحررية ،بل لرغبةٍ في الخروج من
ٍ
عائلي مطبوع بالنازية والـفــاشـيـ ُـة .فوالد
المبيرسي ـ كما يقول في حوار له نشر عام
ّ
 2011ـ ـ ظ ــل مــأخــوذًا بــالـنــازيــة حـتــى نهاية
ُ ّ
حياته ،وهو ما يعلق عليه بالقول« :ليس
ّ
ه ـنــاك إل طــريـقــة واح ـ ــدة لــا ُع ـتــراض على
ه ــذا .لـيــس م ــن الـ ـض ــروري أن أديـ ــن وال ــدي
ّ
( .)...ما يجب فعله ،بكل بساطة ،هو القول
بأن الفاشية ما تزال قائمة ،وبأنها ستعود
سريعًا ،وبــأن مسرح هــذه الـعــودة سيكون
اللغة .ولهذا ،فقدُ اخترت املواجهة وقـ ّـررت
ّ
(ال ـك ـت ــاب ــة) بـلـغــة أخ ـ ـ ــرى» .ق ـ ـ ٌ
ـرار ل ــم يــتـخــذه
ـزل ع ــن رغ ـب ــة ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن ب ـلــده،
ب ـم ـع ـ ٍ
واالنتقال للعيش في باريس.
ب ــن عـ ــام  ،1967ال ـ ــذي ش ـهــد ص ـ ــدور أول ــى
مـ ـجـ ـم ــوع ــات ــه ال ـ ـش ـ ـعـ ــريـ ــة («زه ـ ـ ـ ـ ـ ــرة اآلالم
الشائعة») ،ورحيله قبل أيام ،أصدر الشاعر

رسم في الشعر المكتوب
َ
بالفرنسية مساحة
متخلّصة من تعالي اللغة

امل ــول ــود ف ــي مــدي ـنــة أن ـت ــوي ــرب ـ ـ ـ ف ــي الـقـســم
الـفــامـنــدي مــن بلجيكا ـ ـ أكـثــر مــن أربـعــن
كـتــابــا فــي الـشـعــر بشكل أس ــا ٌس ــي ،وم ــن ثم
ف ــي املـ ـس ــرح واملـ ـق ــال ـ ُّـة .ك ـث ــاف ــة ف ــي الـكـتــابــة
والنشر لــم تعرف توقفًا حتى فــي سنواته
األخ ـي ــرة ،حـيــث أص ــدر فــي األعـ ــوام الثالثة
املــاضـيــة ،فـقــط ،تسعة عـنــاويــن جــديــدة في
الشعر واليوميات وحتى النقد السياسي،
وقــد كــان آخــر مــا أص ــدره مجموعة شعرية
بـعـنــوان «مـ ُ
ـأدبــة الـعـيــش» ( ،)2020صــدرت
ف ــي طـبـعــة م ــزدوج ــة (فــرنـسـيــة ـ هــولـنــديــة)
ُ
ّ
وتضمنت قصائد تظهر
وبإصدار محدود،
ّ
َ
كبير ْين ملسقط رأســه ،مدينة
وحبًا
حنينًا
أنتويرب.
م ــع رح ـيــل فـيــرنــر الم ـب ـيــرســي ،فـقــد الشعر
ال ـف ــران ـك ـف ــون ــي واح ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن أكـ ـب ــر أس ـم ــائ ــه
ّ
«ممرات
املعاصرة ،حيث استطاع صاحب
ِس ّرية» (ْ )2007
رسم مساحةٍ له في القصيدة
ّ
املكتوبة بالفرنسية؛ مساحة متخلصة من
الـبــاغــة املـتـعــالـيــة ،حـيــث الــرغـبــة فــي جعل
وسـ ـلـ ـس ــا ،أو مـ ــرآ ٍة
ال ـش ـع ــر ح ــدي ـث ــا خ ــاف ـت ــا ِ
ل ـب ـســاطــة األش ـ ـيـ ــاء ،ف ــي ف ـهــم ل ـل ـغــة .يـكـتــب:
«دخ ـ ـلـ ـ ُـت ال ـق ـص ـي ــدة /م ّــن ب ـ ــاب ال ـص ـغ ـيــر/
البسيط /مــن بــاب الشغيلة /حيث ينتظر
َّ
الظل/
ذاك الذي يصعد األدوار /أن نمنحه ِ
وس ـم ـن ــدر الـ ــوقـ ــت» .وفـ ــي إح ـ ــدى ق ـصــائــده
يل َجه ذلك
األخــرى« :كــان الكون ينتظر /أن ً ِ
ال ـص ـ ُ
ـوت /كـمــا ال ـضـ ُ
ـوء يـ ِـلـ ُـج ث ـمــرة /أو كما
امل ــاء /فــي ضــرع ال ـجــذور /أو كــالـهــواء /في
رئة طفل ُولد ّ
للتو».
ٍ

لقاء
عمان ،عند السابعة من مساء األربعاء المقبل،
تستضيف دارة الفنون في
ّ
ً
منصة «زووم» مع الباحثة العراقية ريجين ساهاكيان (الصورة) بعنوان
عبر
ّ
العراق ونشأة فن معاصر من الشرق األوسط› ،وفيه ُتناقش كيف لعبت األفالم
والمعارض والكتابة الثقافية دورًا سيكولوجيًا منذ غزو العراق.

في مركز يبوس الثقافي بالقدس المحتلّة ،تنطلق عند السادسة من مساء بعد
حب
غد اإلثنين جلسة ثالثة من ملتقى هوامش ،والذي يُقام تحت عنوان َم ْر َ
فيك في والد القدس؟ .يُناقش اللقاء قضايا جندرية في ضوء واقع المدينة
ويتحدث فيه كل
السياسي والعنف االستعماري الممنهج الممارس ضد أهلها،
ّ
من :هنادي عدامة ،وناصر عودة ،وعمر الخطيب ،وتديره لمى غوشة.
األول /ديسمبر المقبل ،يتواصل في معهد قطر أميركا للثقافة
حتى  31كانون ّ
يضم المعرض أعماًال لفنّانات قطريات
بواشنطن معرض نساء في الجائحة.
ُّ
ّ
مقارباتهن لموضوع الجائحة؛ من بينهن :هيفاء
قدمن فيها
وأميركيات ي ُ ّ
الخزاعي ،وجواهر المناعي ،ومريم الخالدي ،وألكسندرا شيرمان ،وآنا يو ديفيس.

يقدم الفنان نعيم األسمر ،عند التاسعة والنصف من
في مترو المدينة ببيروت،
ّ
يؤدي فيه هذه ليلتي ألُم كلثوم ،بمشاركة :محمد
مساء السبت المقبل ،حفًال
ّ
نحاس (قانون) ،وسماح بو المنى (أكــورديــون) ،وطوني جدعون (كمنجة)،
ولحنها محمد عبد
وأحمد الخطيب (إيقاع) .كتب كلمات األغنية جورج جرداق
ّ
الوهاب.
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رسم لجدة أواخر القرن
التاسع عشر ()Getty

مــا قيــل لــي فــي القاهــرة بأنهــا حــي صغيــر،
إذ كانــت محكمــة البنــاء ،جيــدة التأســيس،
تعــج بالســكان ،نابضــة بالحيــاة ،ومزدحمــة،
وجديــرة علــى املســتويات كافــة أن تحمــل
اســمها كمينــاء ملكــة املكرمــة ،وكذلــك معنــى
اسمها بالعربية وهو الغنية» .ويقول إن مياه
مينائهــا ضحلــة ،وأرصفتهــا الرمليــة محميــة
مــن جهــة البحــر بحصــن ،وبســرية مدفعيــة
بينهــا مدفــع ضخم من عيار  500ملمتر ،يزرع
الرعــب فــي قلــوب البدو .ويشــير إلــى أن الجهة
األخــرى مــن املدينــة محاطــة بســور ســميك
مرتفــع بمــا يكفــي ،وهــو بحالــة جيــدة وهــو
محــاط بحفــرة عميقــة ،وعليــه أبــراج فــي حالــة
جيــدة ،وبــه ثالثــة أبــواب ،هــي بــاب اليمــن مــن
الجنــوب ،وبــاب املدينــة املنــورة فــي الشــمال،
وباب مكة في الشرق .ويقول ديدييه إنه أجمل
هذه األبواب ،حيث يقوم على حراسته برجان
منخفضان منحوتان بمهارة فائقة .ويخبرنا
الرحالــة الفرنســي أن عــدد ســكان جــدة يبلــغ
حوالــي  20ألــف نســمة ،وأنهــا تنقســم إلــى
حيــن كبيريــن همــا؛ حــي اليمــن فــي الجنــوب،
وحي الشــام في الشــمال ،باإلضافة إلى أحياء
صغيــرة تســكنها مجموعــات متمايــزة مــن
الســكان ،غالبًا ما يقع بينها شــجارات عنيفة.
أمــا شــوارعها فهــي عريضــة ونظيفــة نظافــة
مقبولــة ،تبــدأ عــادة بســاحات واســعة جيــدة
التهوية تشكل رئة للمدينة.
بيوت جدة

صدرت الطبعة األولى من هذه الرحلة التي عنونها مؤلفها بـ«اإلقامة
مع شريف مكة األكبر» في باريس عام  1857عن دار هاشيت ،وحظيت
باهتمام واسع من بعض الباحثين العرب المهتمين بتاريخ الحجاز

جدة 1854

رحالة فرنسي في أرض الحجاز
ّ
إلى الطائف
انطلــق املوكــب الشــريفي
إلــى الطائــف ،وكان ديدييــه
قــد اصطحــب معــه مترجــم
القنصليــة الفرنســية فــي جــدة،
وباقــي مســاعديه ،وقــد وصلــوا
إلــى بســتان الشــريف األكبــر
املســمى بســتان الحســينية
علــى مشــارف مكــة ،حيــث كانــت
بانتظارهــم وجبــة دســمة هــي
عبارة عن خروف كبير مسلوق.
وفــي صبيحــة اليــوم التالــي
توجهــوا إلــى الطائــف للقــاء
الشــريف ،وفي طريقهم صادفوا
كوكبــة مــن البــدة رافقوهــم فــي
مســيرهم .وقــد وصفهــم ديدييه
بكلمــات مفعمــة باإلعجــاب:
«ليــس باإلمــكان تقديــم لوحــة
أكثــر روعة ،وال اســتعراض أكثر
تأثي ـرًا ومفاجــأة ،كانوا أول بدو
أشاهدهم في بيئتهم الحقيقية،
وحملــت لهــم منــذ تلــك اللحظــة
احترامــا واســتلطافًا لــم تزدهما
التجربــة الطويلــة إال تمكنــا».
وكانــت الحفــاوة والوالئــم فــي
اســتقبالهم فــي أي محطة كانوا
ينزلــون فيها لالســتراحة ،وذلك
ألنهــم ضيــوف الشــريف األكبــر،
وعندمــا وصلــوا إلــى الطائــف
ً
ليــا ،ودخلــوا من بوابــة املدينة،
وجدوهــا غارقــة فــي الصمــت
والظالم ،فتوجهوا مباشــرة إلى
املنزل الذي أعد إلقامتهم .وكانت
فيــه طاولــة طعــام معــدة علــى
الطريقة األوروبية .وقد عدد لنا
ما تم تقديمه لهم في ذلك العشاء
ً
كما يلي« :جاء أوال الخروف الذي
يعــد مــن عــادات الضيافــة ،كان
محش ـوًا بالرز واللوز والفســتق.
ثــم تلتــه أوراق العنــب املحشــوة،
والكبــاب ،وهــو قطــع مــن اللحــم
مربعــة ومشــوية علــى الســفود،
وعصائر الورد املخثرة املطبوخة
مــع صــدور الفراريج أو الخراف.
أتت بعد ذلك تشكيلة منوعة من
الحلويات تسمى الفطير ،ناهيك
عن األشياء العجيبة ،كان كل ذلك
ً
متبال باألعشاب العطرية املقطعة
فــي الخــل ،وله صلصة بالكريما
املطيبة بالتوابل ،وهو خليط كان
يثير الرعب لدى بدر الدين حسن
الحلوانــي املشــهور فــي «ألــف
ليلــة وليلــة» .ثم أعلــن عن تقديم
البيــاف نهايــة العشــاء الــذي
جــرت مراســمه بســرعة كبيــرة».

في قصر الشريف
توجــه شــارل ديدييــه (الصــورة) للقــاء الشــريف عبــد املطلــب ،الــذي كان يســكن فــي قصــره علــى
مسافة من مدينة الطائف ،وقد الحظ رحالتنا مظاهر البذخ التي كان الشريف يحيط نفسه بها،
وهي مظاهر أوروبية ،كما قال ،والســبب في رأيه أن الشــريف عاش ســنوات طويلة من حياته في
إسطنبول قبل أن يتم عزل شريف مكة السابق عون الرفيق ،ويعني مكانه.
وقد دار حوار سياسي بني الرجلني أطلع خالله ديدييه الشريف على مجمل األوضاع السياسية
فــي أوروبــا ،وخصوصــا أخبــار الحــرب الروســية العثمانيــة ،وقــد خمــن أن الشــريف متعاطف مع
الــروس كرهــا بالعثمانيــن ،رغــم تحفــظ الشــريف في إبداء أي موقف حيال ما ســمعه .ولفت نظر
ً
ديدييــه أن الشــريف ملــم إملامــا كامــا بالشــؤون السياســية الدوليــة ،ومطلــع بشــكل جيــد علــى ما
يجري ،وكان مهتمًا أن يعرف أخبار فرنسا بعد االنقالب الذي حصل فيها في تلك الفترة.
بعــد ذلــك ينتقــل الرحالــة الفرنســي للحديــث عــن مدينــة الطائــف ،حيــث يقــول عــن بســاتينها« :إن
بساتني الطائف التي تجعلها مشهورة
فــي الحجــاز كله منتشــرة حول املدينة،
وتبــدو كأنهــا واحــات في وســط الرمل.
إن البســاتني صغيــرة علــى العمــوم،
وفيهــا قليــل مــن النباتــات ،وال تديــن
بشــهرتها إال للقحــط الشــامل الــذي
يســود الجزيــرة العربية».ويصــف
ديدييــه شــوارع الطائــف وأســواقها،
ويمتــدح لطــف الناس وحســن تعاملهم
معــه ،ويلفــت األنظــار إلــى إحساســه
بالبــرد للمــرة األولــى منــذ فتــرة طويلــة.
ثــم يحدثنــا عــن جولة ســياحية شــملت
املناطــق املحيطــة بالطائــف برعايــة
الشــريف .ويخلــص إلــى نتيجة مفادها
أنــه بعــد أن أتيحــت لــه فرصــة االختالط
بالعــرب تأكــد أن العــرب أكثــر نباهــة
وظرفًا من األتراك.

تيسير خلف

حــن وصــل الرحالــة الفرنســي
شــارل ديدييــه إلــى جـ َّـدة علــى
ســاحل البحــر األحمــر فــي 22
كانــون الثانــي /ينايــر 1854؛ فوجــئ بأنهــا
مدينــة كبيــرة وحيويــة ،بعكــس األوصــاف
التــي زوده بهــا فــي القاهــرة كل مــن علــم
برغبتــه فــي الســفر إلى الحجــاز ،حيث قيل له
إنــه ســيرى حيــا صغيرًا ليــس إال .ولذلك أحب
املدينة واسترسل في وصفها ،وتحدث كثيرًا
عــن جمالياتهــا ،ولــم يغفــل بعــض الجوانــب
الســلبية فيها ،ومع ذلك؛ يمكن القول إنه كان
مــن أكثــر الرحالــة الذيــن زاروا الشــرق عنايــة
بالتفاصيل االجتماعية وحياة الناس.
وديدييه من مواليد جنيف عاصمة سويسرا
الفرنســية عــام  ،1805وهــو فــي األصل ينتمي
لعائلــة فرنســية هاجــرت إلــى سويســرا هربــا
مــن االضطهــاد فــي عهــد نابليــون .وقــد درس
القانــون وعلــم النبــات والرياضيــات فــي
جنيف؛ قبل أن يســتقر في باريس ،ويكتشــف
فيها ولعه بالســفر والترحال ،خصوصًا بعد
أن كلفتــه الحكومــة هنــاك بمهمــة رســمية فــي
بولنــدا ،فأضحــى خبي ـرًا بشــؤون هــذا البلــد
الواقــع فــي شــرقي أوروبــا ،وكذلــك بشــؤون
أملانيــا املجــاورة .كمــا عمــل فــي الصحافــة
وساهم في إصدار جريدة ومجلة ،وألف كتبًا
عدة .وضع ديدييه نصب عينيه هدف السفر
إلــى إســبانيا ،ومراكــش ،والجزيــرة العربيــة،
وســنار ،ومصــر .ولكــن فقدانــه لبصــره منعــه
مــن االســتمرار فــي رحلتــه الكبــرى التــي كان
يخطــط الســتكمالها نحــو بغــداد؛ عــن طريــق
دمشــق ،وحلــب ،وباديــة الرافديــن الواســعة،
ليصل إلى إسطنبول.
ويبــدو أن الهــدف مــن رحالتــه هــذه؛ هــو
جمــع املعلومــات الدقيقــة لصالــح الحكومــة
الفرنســية عــن هــذه البالد التي تشــكل مصدر
تنافــس كبيــر مــع بريطانيــا ،إذ كانــت فرنســا
فــي ذلــك الوقــت تحــاول أن تحصــل علــى
حصتهــا مــن تركــة الرجــل املريــض الــذي بــدا
أن بريطانيــا تحــاول أن تســتأثر بأثمــن مــا
فــي هــذه التركــة ،مكرســة جهودهــا إلحبــاط
األطماع الروسية الشرهة بأراضي السلطنة.
صــدرت الطبعــة األولــى مــن هذه الرحلــة التي
عنونهــا مؤلفهــا بـ«اإلقامــة مــع شــريف مكــة
األكبر» في باريس عام  1857عن دار هاشيت،
وحظيت باهتمام واســع من بعض الباحثني
العــرب املهتمــن بتاريخ الحجاز ،كما صدرت
لهــا ترجمــة عربيــة بتوقيــع املترجــم الدكتــور
عبــد الرحمــن البقاعــي عــن دار الفيصــل
الثقافية عام .2001
من القاهرة إلى جدة

بــدأ ديدييــه رحلتــه إلــى الحجــاز مــن القاهــرة
إلــى الســويس وجبــل ســيناء ،وديــر ســانت
كاتريــن ،ثــم توجــه إلــى البحــر األحمــر فمــر في
مينــاء ينبــع قاص ـدًا جـ ّـدة التي وصفهــا بقوله:
«كم كانت دهشــتي كبيرة حني وجدتها عكس

أناقة وحرارة وأمراض مستوطنة

يؤكــد ديدييــه أن التجــارة هــي العمــل الوحيد
لســكان جــدة ،وهــي توفــر لهــم الغنــى علــى
العمــوم ،ويمتــدح نشــاط أهــل هــذه املدينــة
وخبرتهــم وحيويتهــم وتوقــد أذهانهــم ،بمــا
يتعــارض مــع كســل الشــرقيني عمومــا كمــا
يقــول .كمــا يمتــدح أناقتهــم حيــث يفرطــون
فــي اقتنــاء أدوات الزينــة ،شــأنهم شــأن أهــل
مكة حيث تتشــابه مالبســهم مع مالبس أهل
جدة تمامًا ،ســواء مالبس النســاء ،أم الرجال.
ويقول إن مالبس الرجال الداخلية مصنوعة
مــن الحريــر املضلــع ،ذي األلــوان الجذابــة،
وهي مشدودة على الخصر بحزام كشميري،
ً
ويلبســون فوقهــا عنــد الخــروج ثوبــا طويــا
مفتوحــا مــن الصــوف الناعــم يســمى الجبــة
املصنوعــة عــادة فــي بغــداد .أمــا رؤوســهم
فيغطونهــا بطاقيــة بيضــاء مزركشــة ،يلتــف

حولهــا عمامــة مــن املوســلني .والعامــة ال
ً
يلبسون إال ثوبًا طويال من الكتان الخشن.
وفيمــا يتعلــق بلبــاس النســاء ،يقــول إنــه ال
يســتطيع التكلــم إال بمــا يــراه فــي الطريــق،
فاملنتميــات إلــى العامــة منقبــات ،يختفــن
تمامًا في ثوب من القطن األزرق ،أما األخريات
مــن الطبقــة املترفــة؛ فيرتديــن ســراويل زرقــاء
فضفاضــة مزركشــة بالفضة ،ويلبســن أثوابًا
مزركشــة مصنوعــة مــن حرير الهنــد .وعندما
يخرجــن ،وهــذا نــادر الحــدوث ،فإنهــم يغطني
وجوههــن بخمــار أبيــض أو أزرق فاتــح
يســمى البرقــع ،ويلتحفــن ثوبــا فضفاضــا
مصنوعــا مــن نســيج حريــري صقيــل (تفتــة)،
أســود اللــون يشــبه الحبــرة املصريــة .ويشــير
إلــى ولــع هؤالء النســاء باملجوهرات ،شــأنهن
شــأن كل النســاء فــي الشــرق والغــرب ،وهــن

يلبســن خواتم كثيرة ،وعقودًا وأســاور ،كلها
من الذهب ،ويضعن في أقدامهن خالخيل من
الفضــة .أمــا مثالــب جــدة كمــا يســميها؛ فهــي
تتعلــق بطقســها الحــار وقلــة امليــاه العذبــة،
واألمــراض املســتوطنة فيهــا ،ويقــول إنــه هــو
شــخصيًا عانــى فــي بعــض األيــام مــن هــذا
الطقــس املــؤذي ،رغــم أن الوقــت هــو منتصــف
شهر شباط /فبراير.
ويخبرنــا ديدييــه أنــه لــم يتمكــن مــن الســكن
فــي أحــد الخانــات املنتشــرة فــي املدينــة كونــه
ال ينتمــي لفئــة التجــار ،ولــذا اســتأجر ملــدة
شــهر بيتــا لــه وملســاعديه فــي الحي الشــامي،
قــرب بوابــة املدينــة املنــورة ،ويســتطرد فــي
الحديــث عــن تجــارة العبيــد فــي جــدة ،ويقول
إن مصــدر هــذه التجــارة هــو مينــاء مصـ َّـوع،
ويتحدث عن مصائر الجواري الالتي ينتهي

وتلفــت بيــوت جــدة نظر شــارل ديدييــه فيقول
إنهــا متينــة البنيــان ،وتتألف مــن طوابق عدة،
ولها أبواب على شكل أقواس؛ مبنية بالحجر،
ولهــا مظهــر جميــل ،ذات نوافــذ واســعة تطــل
علــى الخــارج .ويقــول إن هــذا شــيء نــادر فــي
البالد اإلســامية ،ألن الحياة املنزلية مصانة،
ً
وتبنى البيوت عادة بطريقة ال تدع مجاال ألن
يتســرب أي شــيء ممــا يحــدث داخــل البيــوت.
ويقــول إن هــذه النوافــذ التي تشــبه مشــربيات
القاهــرة ،مغطــاة بشــبك مصنــوع مــن الخشــب
املفـ ّـرض بمهــارة عجيبــة ،ليســمح بالرؤيــة من
الداخــل ،مــن دون أن يتمكــن مــن فــي الخــارج
مــن رؤيــة الداخــل ،وهــي ملونــة بألــوان زاهيــة
تتباين مع اللون األبيض للجدران.
وحــول ســوق جــدة يقــول« :إنــه يمتــد علــى
طــول املدينــة ،ويســير موازيــا للبحــر ،ويتصــل
بــه بوســاطة شــارعني جانبيــن ،وأنــه يضــم
كل أنــواع البضائــع ،وأكثرهــا أجنبــي ،وكذلــك
مــواد غذائيــة محليــة أو مســتوردة ،ونجــد أن
بضائع دمشق وبغداد وفارس ومصر والهند
موجــودة فــي هــذا الســوق عبــر منتجاتهــا
الطبيعيــة أو املصنعــة ،وتســود فيــه فــي كل
األوقــات حركــة غيــر عاديــة ،وليــس مــن الســهل
أن يشــق املــرء طريقــه بــن أكــداس البضائــع،
والجمــال ،والحمالــن ،ناهيــك عــن الــكالب
الضالــة واملســاملة التــي تبحــث عــن رزقهــا فــي
هذه الضوضاء».
نوبيون وحضارمة

ويشــير رحالتنــا إلــى أن العمــال فــي الســوق
أو املينــاء هــم فــي غالبيتهــم مــن النوبيــن أو
الحضارمــة وهــؤالء يمتــازون بالوســامة،
والعضــات املفتولــة ،والبــأس الشــديد ،ولكنــه
يؤكــد وجــود مختلــف األعــراق البشــرية
مــن األفريقيــة إلــى القوقازيــة ،إضافــة إلــى
تنــوع اللغــات والعــادات مــن قبيــل عــرب املــدن
والصحراء ،وتجار مسقط والبصرة ،واألتراك،
والســوريني ،واليونانيــن ،واملصريــن،
والبربــر ،والهنــود بأعــداد كبيــرة ،واملاليزيني،
والبانيانيــن ،حيــث يلبــس كل منهــم زيــه
الوطني ،ويتكلم بلهجته الخاصة.
غيــر أن شــارل ديدييــه يلفــت النظــر إلــى
أن املســيحيني فــي زمــن مــاض لــم يكونــوا
يســتطيعون التحــرك بحريــة فــي جــدة أو
الحجــاز ،أمــا اآلن ( )1854فقــد تغيــرت األمــور،
وأصبح املسيحيون يتمتعون بكامل حريتهم
فــي جــدة ،وبأمــن يــوازي ما يجدونــه في مصر
وإســطنبول .ويقــول« :لقــد تجولــت فــي أنحــاء
املدينة كلها ،في كل األوقات ،في الليل والنهار،
وحدي في غالب األحيان ،ولم يتعرض لي أحد
قــط ،ووجــدت مــن النــاس كلهــم لطفــا وإكرامــا.
ولــم يزعجنــي إال املتســولون الذيــن ينتشــرون
فــي كل أحيــاء املدينــة ،ويــكادون جميعــا
يكونــون مــن الهنــود ،قدمــوا مــن أوطانهــم
للحــج ،وتقطعــت بهــم ســبل العــودة لنقــص
فــي املــال ،وملــا لــم يكــن لهــم أي مــوارد ،فإنهــم
ظلــوا هنــا عالــة علــى النــاس .هنــاك الكثيــر من
الحجــاج املصرييــن والنوبيني ،وهم كالهنود
فــي فقرهــم ،ولكنهــم يعملون بشــجاعة لكســب
املبالغ الضرورية لعودتهم إلى أوطانهم».

بهــن الحــال فــي بيــوت الســادة ،حيــث تصبــح
نســبة غالبة منهن زوجات شــرعيات ،بعد أن
ّ
ينجــن أوالدًا .ويذكرنــا رحالتنــا أن زيارتــه
لجدة لم تكن بقصد رؤية جدة نفسها ،وإنما
بنيــة الذهــاب إلــى الطائــف لرويــة الشــريف
عبــد املطلــب بــن غالب ،وهي كمــا يقول مدينة
صغيــرة تقــع علــى مســيرة خمســة أيــام إلــى
الداخــل ،مشــهورة بمياههــا ،وجــودة ثمارها،
وخضــرة بســاتينها ،ويؤكــد أنهــا دار إقامــة
الشــريف األكبــر ،أميــر مكــة املكرمــة الــذي بنى
فيها قصرًا.
وبعــد أن يحصــل علــى موافقــة الشــريف علــى
الزيارة؛ يحضر إلى جدة في يوم  22شــباط/
فبرايــر مصطفــى أفنــدي وكيــل الشــريف،
بصحبة الهجن والرجال الذين أرســلهم أمير
الحجاز ملرافقته إلى الطائف.

فاجأ أسطورة
منتخب فرنسا
السابق ،تييري
هنري ،الجميع
بموقفه من
النجم المصري
محمد صالح،
معتبرًا أنّه ليس
األفضل في
العالم بالوقت
الحالي ،وأن
اعتباره أفضل
من نجوم اللعبة
حاليًا مبالغ فيه،
ويعتقد أن
هناك أكثر من
العب أفضل من
مهاجم ليفربول
اإلنكليزي
المتألق.

هنري يهاجم صالح!
نال تألق صالح ثناء جميع األساطير (غارث كوبلي)Getty/

قائد برشلونة سيرجيو
بوسكيتس يثور في وجه
أنسو فاتي

مسعود أوزيل
يثير الجدل من جديد
مع فنربخشة

المنشطات توقف
الروسي بوليانسكي لمدة
 3سنوات

نجح برشلونة في حسم ملف تمديد عقد نجمه
أنسو فاتي ،بعد أن مدده رسميًا إلى سنة ،2027
لكن املوهبة تعرض ملوقف محرج ،من قبل
سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الكتالوني،
هدف
الذي ثار في وجهه ،بسبب إضاعته تسجيل
ٍ
محقق ضد منافسه دينامو كييف بدوري أبطال
أوروبا .وقال فاتي« :لقد تحادث معي سيرجي
بعد اللقاء ،وكان غاضبًا وطالبني بأن أكون
حاسمًا بالتعامل مع الكرات في منطقة الجزاء».

صنع النجم األملاني ،مسعود أوزيل ،الحدث
خالل مواجهة فريقه فنربخشة التركي لضيفه
أنتويرب البلجيكي ،في الجولة الثالثة من
الدوري األوروبي ،والتي انتهت بالتعادل .2-2
وتذمر أوزيل ،بعد استبداله في الدقيقة  65من
عمر اللقاء ،حيث فوجئ بوجود رقمه على لوحة
التغيير ،ليترك أرضية امللعب ،ولوحظ أنه في
حالة مزاجية سيئة للغاية ،قبل أن يقوم بركل
قارورة مياه قرب دكة احتياط فريقه.

قرر االتحاد الدولي ملنافسات الثالثي ،إيقاف
املتسابق الروسي إيغور بوليانسكي  3سنوات،
بعد ثبوت إيجابية عينة للمنشطات.
ُ
وأخذت العينة من إيغور بوليانسكي ،خالل
اختبار خارج املنافسات في شهر يوليو /تموز
املاضي ،ما يعني استبعاده من كل املسابقات
التالية .وشارك بوليانسكي صاحب الـ( 31عامًا)،
في سباق الفردي للرجال في دورة األلعاب
األوملبية في طوكيو ،وأنهاه في املركز .43
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مباريـات
األسبـوع

تتطلع أندية األهلي المصري والنجم التونسي
والرجاء المغربي والهالل السوداني إلى التأهل
صوب دور المجموعات ،وحسم الصراع مبكرا
خالل اللقاءات التي سيخوضونها في دوري
أبطال أفريقيا

مواجهات القمة في «البريميرليغ»
غد األحد ،من أجل متابعة أقوى املواجهات
تترقب الجماهير الرياضية يوم ٍ
الكروية ،في األسبوع التاسع ،من مواجهات الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
الـقــدم ،عندما يستقبل وستهام ضيفه توتنهام ،في مـبــاراة مثيرة تجمع
بني قطبي العاصمة البريطانية لندن .وفــي املـبــاراة الثانية ،يستقبل نادي
مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» ،منافسه وخصمه التاريخي
ليفربول ،في مواجهة ستجمع بني أفضل نجوم الــدوري اإلنكليزي املمتاز
لكرة القدم ،وعلى رأسهم املصري محمد صالح مهاجم «الريدز» ،والبرتغالي
املخضرم كريستيانو رونالدو مهاجم «الشياطني ُ
الحمر».

األندية العربية
وأبطال أفريقيا

إثارة الدوري اإلسباني
حافال بالنسبة لجماهير كــرة القدم ،التي ستتابع
سيكون يــوم غـ ٍـد األحــد
ً
«الكالسيكو» بــن برشلونة وخصمه التاريخي ريــال مــدريــد ،على ملعب
«كامب نو» ،في قمة منافسات األسبوع العاشر من الدوري اإلسباني لكرة
القدم.
أمــا فــي امل ـبــاراة الثانية بــالــدوري اإلسـبــانــي ،فستترقب الجماهير الجريح
أتلتيتكو مدريد ،الذي تعرض لخسارة قاسية في دوري أبطال أوروبا ،على
يد ليفربول اإلنكليزي ( .)2-3لذلك يمني املدرب األرجنتيني دييغو نفسه
بقيادة «الروخيبالنكوس» إلى تحقيق الفوز على ضيفه ريــال سوسيداد
ونسيان الهزيمة في املسابقة القارية.

أهداف نحو التأهل

القاهرة ـ العربي الجديد

تــدخــل األن ــدي ــة الـعــربـيــة سلسلة
مـ ــن امل ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة ،فــي
س ـ ـب ـ ــاق الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة
املجموعات ،والــدور ثمن النهائي ،لبطولة
كأس دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ملوسم
.2022-2021
وتـ ـبـ ـح ــث أن ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــال األفـ ــري ـ ـقـ ــي عــن
االنتصارات للحصول على التفوق الرقمي
امل ـط ـلــوب ،وح ـصــد بـطــاقــات الـعـبــور لـلــدور
املقبل ،واالستمرار في سباق املنافسة على
ك ــأس أفــري ـق ـيــا .ويـلـتـقــي األه ـل ــي امل ـص ــري،
حامل اللقب ،مع الحرس الوطني النيجري،

األندية العربية تريد التأهل
إلى مرحلة المجموعات
بدوري األبطال
في مواجهة إياب الدور الثاني بعد أسبوع
مــن لقائهما األول ،ال ــذي انتهى بالتعادل
 ،1-1وي ـح ـتــاج األه ـلــي لـلـفــوز بــأيــة نتيجة
من أجل تأمني التأهل للدور املقبل .وتمثل
املباراة بالنسبة لألهلي ،منعطفا مهما في
رحلة الدفاع عن اللقب ،في ظل االنتقادات

الرجاء المغربي يواجه أويلرز بطل ليبيريا (جوزيبي فاما)Getty/

األهلي حامل لقب البطولة يريد الحفاظ على لقبه (فرانس برس)

ال ـتــي ان ـهــالــت عـلــى رأس ال ـج ـنــوب أفــريـقــي
بـيـتـســو مــوسـيـمــانــي امل ــدي ــر ال ـف ـنــي بسبب
تراجع النتائج مؤخرا .ويراهن األهلي على
قــوتــه ال ـضــاربــة ،ممثلة فــي مـحـمــد شريف
رأس ال ـحــربــة وع ـلــي مـعـلــول وإل ـي ــو ديــانــغ
وعمرو السولية وبدر بانون ومحمد هاني
وأك ــرم توفيق ومـحـمــود عبداملنعم كهربا،
أم ــا فــي حـصــد االن ـت ـصــار األول فــي رحلة
الدفاع عن لقبه بطال لدوري أبطال أفريقيا.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي لــأه ـلــي
م ــوس ـي ـم ــان ــي فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ص ـحــاف ـيــة،
جاهزية العبيه ،وتقديم عرض أفضل ،مما
ظهروا عليه في مباراة الحرس النيجيري.
وق ــال «لــديـنــا أفضلية اللعب على ملعبنا،
سنواجه خصما ،لديه أمل في املنافسة على
بطاقة التأهل ،أتمنى التسجيل املبكر في
املرمى والتقدم في الشوط األول ،أريد الفوز
بـفــارق كبير مــن األه ــداف وتـقــديــم مستوى
أفضل» .وأضاف موسيماني «لدينا أخطاء
ظـهــرت فــي مـبــاراة الــذهــاب ،وحرصنا على
تـصـحـيـحـهــا ،وأت ـم ـن ــى أن ي ـك ــون الـتــوفـيــق
حـلـيــف الــاع ـبــن ف ــي تــرج ـمــة ال ـف ــرص إلــى
أه ـ ــداف ،م ــن أج ــل تـحـقـيــق ال ـف ــوز ،والـتــأهــل
والحفاظ على فرصتنا في الحصول على
اللقب للمرة الثالثة على التوالي».
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،يـحــل امل ــري ــخ ال ـســودانــي
ضـيـفــا ع ـلــى زان ــاك ــو ال ــزام ـب ــي ،ف ــي اخـتـبــار
يـ ـب ــدو س ـه ــا ل ـل ـم ــري ــخ ،الـ ـ ــذي ح ـق ــق ال ـف ــوز
ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف دون رد ذه ــاب ــا ،وي ـح ـتــاج
للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفني
ل ـل ـت ــأه ــل .وي ـع ـت ـمــد امل ــري ــخ ع ـل ــى ع ـنــاصــره
الرئيسية ،ممثلة في أحمد التش والجزولي
ومنجد النيل حارس املرمى ومحمد هاشم
ورمـ ـض ــان ع ـجــب ووج ـ ــدي ع ــوض ومـحـمــد
الرشيد وأمير كمال.
وأكد دييغو غارزيتو املدير الفني للمريخ،
استعداد العبيه للمباراة املرتقبة مع زاناكو
عبر املعسكر القاهري ،الذي خاضه بعد لقاء
الذهاب مباشرة ،ومشاركة الالعبني البدالء
فــي م ـب ــاراة ودي ــة أم ــام سـيــرامـيـكــا املـصــري
للحصول على حساسية املباريات القوية،
مشيرا إلى أنه طالب العبيه بنسيان الفوز
ذهابا والتركيز في املباراة املقبلة ،خاصة
في ظل خوض زاناكو املواجهة على ملعبه،
وبدون ضغوط عصبية.
ويـسـتـضـيــف ال ـن ـجــم ال ـســاح ـلــي الـتــونـســي
نظيره أرمي الرواندي ،في مواجهة يسعى
فيها النجم إلى التأهل بأية نتيجة ،خاصة

مباريات قوية في «الكالتشيو»
لــن يـكــون «الـكــالـتـشـيــو» مختلفًا عــن بــاقــي ال ــدوري ــات األوروب ـي ــة الخمسة
غد األحد ،ألن الجماهير تترقب عدة مواجهات قوية ،بني روما
الكبرى ،يوم ٍ
وضيفه نابولي ،ثم قمة منافسات األسـبــوع التاسع من املسابقة املحلية،
عندما يستضيف إنتر ميالن خصمه التاريخي يوفنتوس ،وأعني الفريقني
على النقاط الثالثة .بدوره ،يتطلع أتالنتا إلى نسيان خسارته املؤهلة ،على
مانشستر يونايتد ( ،)2-3في دوري أبطال أوروبا ،عندما يطمح إلى تجاوز
عقبة ضيفه أودي ـن ـيــزي ،فيما يسعى هـيــاس فيورينا إلــى تـجــاوز خطر
ضيفه الثقيل التسيو.
صراع الصدارة في الدوري الفرنسي
يأمل نــادي أوملبيك مرسيليا في إحــداث مفاجأة كبيرة ،من عمر األسبوع
الـ ــ( )11فــي ال ــدوري الفرنسي لـكــرة الـقــدم ،عندما يستقبل ضيفه الثقيل
باريس ســان جيرمان ،يــوم غـ ٍـد األحــد ،والــذي يتربع على عــرش الـصــدارة،

بنزيمة توج بلقب دوري األمم مع فرنسا قبل فترة قصيرة (أليكس غوتشالك)Getty/

حكمت النيابة العامة في فرساي بالسجن
م ــدة ع ـشــرة أش ـهــر م ــع وق ــف الـتـنـفـيــذ على
ال ــدول ــي ال ـفــرن ـســي ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة ،بتهمة
ال ـتــواطــؤ ف ــي م ـحــاولــة االبـ ـت ــزاز ع ــام 2015
لزميله السابق في املنتخب الوطني ماتيو
فــال ـبــوي ـنــا .ب ـنــزي ـمــة ه ــو واحـ ــد م ــن خمسة
أشـ ـخ ــاص ي ـخ ـض ـعــون ل ـل ـم ـحــاك ـمــة بـسـبــب
مـحــاولــة اب ـتــزاز حصلت فــي  ،2015مــا أدى
إل ــى اسـتـبـعــاده عــن املنتخب الــوطـنــي مــدة
خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ون ـ ـصـ ــف .وطـ ـل ــب امل ــدع ــي
ً
شهرا
أحكاما تتراوح بني السجن 18
العام
ً
مـ ــع وق ـ ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ والـ ـسـ ـج ــن ح ـت ــى أربـ ــع
سنوات للمحكومني األربـعــة اآلخــريــن .ولم
يكن النجم العائد إلــى منتخب «الــديــوك»،
الـ ــذي ل ـعــب ف ــي أوك ــران ـي ــا م ــع ريـ ــال مــدريــد
ً
حاضرا
اإلسباني في دوري أبطال أوروبا،
ف ــي ف ــرس ــاي ي ــوم ــي األربـ ـ ـع ـ ــاء وال ـخ ـم ـيــس
خالل الجلساتُ .
ويتهم بنزيمة بتحريضه
فالبوينا على دفع مبلغ من املال للمبتزين
الــذيــن ه ــددوا بالكشف عــن فيديو لألخير،
وق ـ ــد اع ـ ـتـ ــرف األول ح ـي ـن ـهــا ب ـت ــدخ ـل ــه فــي

برصيد  27نقطة .ويطمح أوملـبـيــك مرسيليا إلــى تحقيق ال ـفــوز ،وخطف
النقاط الثالث املهمة ،حتى يصل إلى نقطته الــ ،20في جدول الترتيب ،ألنه
حاليًا في املركز الرابع ،برصيد  17نقطة ،فيما يدرك فريق نيس صعوبة
املهمة أمام أوملبيك ليون ،في املباراة القوية التي ستجمع بينهما.
ويــريــد ن ــادي نيس مــواصـلــة نتائجه الــرائـعــة فــي املــوســم الـحــالــي ،وتحقيق
االنتصار ،وإضافة النقاط إلى رصيده ،الذي يبلغ  17نقطة ،جعلته يحتل
املركز الثالث ،خلف املتصدر باريس سان جيرمان ،والنس صاحب املركز
الثاني ،فيما يعلم أوملبيك ليون ( 16نقطة) ،أن الفوز يعني حصوله على نقاط
املباراة ،ورفع رصيده إلى  19نقطة ،ما يعني املنافسة على املراكز الـ 4األولى
في جدول الترتيب.
أم ــا ن ــادي الن ــس ،صــاحــب املــركــز الـثــانــي فــي ج ــدول الـتــرتـيــب بــرصـيــد 18
نقطة ،فيريد حسم املواجهة أمــام ضيفه ميتز ،ومواصلة تحقيق النتائج
الرائعة ،حتى اآلن في الدوري الفرنسي لكرة القدم ،بعدما استطاع الفوز في
 5مباريات ،وتعادل في  3مناسبات ،وتعرض للهزيمة في مباراتني ،فيما
يعاني ميتز كثيرًا في املسابقة املحلية ،نتيجة حلوله في املركز الـ ،18برصيد
 6نقاط فقط.

النجم الساحلي يسعى للتأهل (فتحي بلعيد/فرانس برس)

بـعــد ت ـعــادل الـفــريـقــن  1-1فــي الـلـقــاء األول
على ملعب أرمي.
ويملك النجم الساحلي مجموعة مميزة من
الالعبني أصـحــاب الـخـبــرات ،يــراهــن عليهم
فــي حصد الـفــوز ،مثل زيــن الــديــن بوطمان
وصـ ــدام ب ــن ع ــزي ــزة وم ــال ــك بـعـيــو والـطـيــب
املـ ــزيـ ــانـ ــي وفـ ـيـ ـن ــي ويـ ــاسـ ــن ال ـش ـي ـخ ــاوي
وغـفــران الـنــوالــي وحـســن بــن عـيــادة وعلي
الجمل ،وهي املجموعة التي تألقت في لقاء
ال ــذه ــاب ،وعـ ــادت بــالـتـعــادل اإلي ـجــابــي من
ملعب بطل روانـ ــدا ،وكــانــت األق ــرب للفوز،
لوال التسرع في إنهاء الهجمات.
ويستضيف نــادي الــرجــاء املغربي ،نظيره

أوي ـل ــرز بـطــل لـيـبـيــريــا ،ف ــي مــواج ـهــة تـبــدو
سهلة بالنسبة إلى الرجاء ،الذي حقق الفوز
بهدفني مقابل ال شــيء فــي جــولــة الــذهــاب،
وحــاجـتــه لـلـفــوز ،أو الـتـعــادل بــأيــة نتيجة،
أو الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى الدور
املقبل .وشهدت التدريبات األخيرة ،تركيز
املــديــر الفني األسـعــد الشابي على تجهيز
قــوتــه ال ـضــاربــة ،مــن بينهم أن ــس الزنيتي،
أم ـيــر الـ ـح ــداوي ،يــاســن زوب ـي ــر ،عـبــد اإلل ــه
مــدكــور ،عمر بوطيب ،محمد نعيم ،مــروان
هدهودي ،زكرياء الوردي ،محسن متولي.
ومن جانبه أكد األسعد الشابي املدير الفني
للرجاء ،خوض اللقاء من أجل الفوز الثاني

الحكم على بنزيمة بالسجن  10أشهر مع وقف التنفيذ
قضت محمكة النيابة
العامة بالسجن مدة 10
أشهر مع وقف التنفيذ
ضد الفرنسي كريم بنزيمة
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املــوضــوع بطلب من أحــد املبتزين .ولطاملا
ـا إن ــه حــاول
نـفــى بنزيمة ه ــذه املــزاعــم قــائـ ً
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ف ــالـ ـب ــويـ ـن ــا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج مــن
املــوقــف ولـيــس اإلي ـق ــاع ب ــه .وقــالــت املدعية
سيغولني مار أمــام املحكمة «بنزيمة ليس
صالحا حــاول املساعدة .لقد عمل
شخصا
ً
ً
للسماح للمفاوضني بالوصول إلى هدفهم
وللمبتزين بالحصول على األم ــوال» .كما
طـلـبــت تـغــريـمــه  75أل ــف ي ـ ــورو .واسـتـبـعــد
الالعبان من منتخب «الــديــوك» منذ أواخر
ال ـع ــام  2015ق ـبــل عـ ــودة بـنــزيـمــة ف ــي كــأس
أوروب ـ ـ ــا هـ ــذا ال ـص ـي ــف ،ح ـيــث خـ ــرج أب ـطــال
العالم من الدور الـ 16أمام سويسرا ،قبل أن
يحققوا ،قبل قرابة عشرة أيــام ،لقب دوري
األم ــم األوروب ـي ــة على حـســاب إسبانيا في
َ
النهائي بـقـيــادة بنزيمة .فيما لــم ُيستدع
ـددا .وق ـ ـ ــال ف ــال ـب ــوي ـن ــا فــي
ف ــال ـب ــوي ـن ــا م ـ ـ ـجـ ـ ـ ً
خائفا
«كنت
املحاكمة:
افتتاح
شهادته يوم
ً
ع ـلــى م ـس ـيــرتــي ال ــري ــاض ـي ــة ،ع ـلــى منتخب
فــرن ـســا .كـنــت أع ــرف أن ــه إذا ت ــم نـشــر م ــواد
معقدا بالنسبة لي
الفيديو ،فسيكون األمر
ً

بنزيمة استبعد عن
المنتخب الفرنسي مدة 5
سنوات بسبب قضية االبتزاز

الحقا» .وأردف
في املنتخب ،وهذا ما حصل
ً
الع ــب أومل ـب ـيــاكــوس الـيــونــانــي أن اخـتـيــاره
لـلـمـنـتـخــب ه ــو ب ـم ـثــابــة «الـ ـك ــأس امل ـقــدســة
لالعبني ،وأنه «لم أكن أتخيل» تورط زميل
لــه فــي مــؤامــرة ضــده .وتــابــع ابــن ال ــ 37عامًا
مــؤكـ ًـدا أن بنزيمة كــان «مـصـ ًـرا على جعلي
شخصا مــا» ،وأق ـ ّـر أن زميله لــم يكن
أقــابــل
ً
ع ــدوان ـ ًـي ــا ولـ ــم ي ــذك ــر امل ـ ـ ــال ،ل ـك ـنــه «ع ـنــدمــا
تـحــل مشكلة مــن ه ــذا الـقـبـيــل ،فـهــي ليست
ّ
مقابل تــذاكــر مل ـبــاراة كــرة ال ـقــدم» .ويستند
املـلــف بشكل خــاص إلــى مناقشة جــرت في
تـشــريــن األول/أك ـت ــوب ــر  2015بــن الرجلني
فــي كـلـيــرفــونـتــان ،مــركــز تــدريـبــات منتخب
ال ــدي ــوك ،وال ـت ــي ُي ــزع ــم أن بـنــزيـمــة أوض ــح
خاللها أنه يمكنه أن ّ
يعرف فالبوينا على
وفقا ملا قاله األخير في
«شخص موثوق»ً ،
جلسة االستماع ،ملساعدته على «التعامل»
مع أي نشر محتمل للشريط .وزعم بنزيمة
وقتها انــه تدخل لــدى فالبوينا بطلب من
صديق طفولة له لجأ إليه املبتزون الذين
ك ــان ال ـشــريــط ب ـحــوزت ـهــم .ويـسـتـعــد النجم
الفرنسي لـخــوض مـبــاراة الكالسيكو ضد
ال ـغــريــم ال ـت ـق ـل ـيــدي ع ـلــى مـلـعــب ك ــام ــب نــو،
املحدد موعدها يوم غد األحد ،حيث يحتل
ال ـف ــري ــق امل ـل ـكــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ف ــي ج ــدول
ترتيب الدوري اإلسباني برصيد  17نقطة،
بينما نظيره الكتالوني في املركز السابع
برصيد  15نقطة.
(فرانس برس)


على الـتــوالــي ،والتأهل ملرحلة املجموعات
بشكل جـيــد ،ومــواصـلــة امل ـشــوار فــي سباق
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ل ـقــب ب ـطــل ال ـب ـط ــول ــة .وق ــال
الـشــابــي ،فــي تصريحات إعــامـيــة «تــدريــب
الرجاء ليس سهال ،كل مباراة بمثابة بطولة
ال بد من الفوز فيها ،ســواء للمنافسة على
الدوري أو دوري أبطال أفريقيا ،لدينا فريق
جديد نسعى إلــى بنائه في الفترة املقبلة،
أثق في قدرة الالعبني على تقديم مستوى
أفضل ومواصلة االنتصارات».
وف ـ ــي ب ـط ــول ــة ال ـك ــون ـف ـي ــدرال ـي ــة األف ــري ـق ـي ــة،
تـقــام مـبــاريــات أخ ــرى تبحث فيها األنــديــة
العربية عــن الـفــوز ،أو نتيجة تساعد على

ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور ال ـت ــال ــي .وي ـل ـت ـقــي امل ـصــري
البورسعيدي ،مع سلطات املوارد األوغندي
في لقاء صعب ،خاصة مع تعادل املصري،
تحت قـيــادة معني الشعباني املــديــر الفني
سلبيا مــع مـنــافـســه فــي أوغ ـن ــدا ،ويـحـتــاج
ل ـل ـفــوز ب ــأي ــة نـتـيـجــة ل ـل ـتــأهــل .ك ـمــا يسعى
بيراميدز املصري ،تحت قيادة إيهاب جالل
للفوز بأية نتيجة ،للتأهل إلى دور امللحق،
عندما يلتقي ع ــزام يونايتد الـتـنــزانــي في
م ـل ـعــب األول ب ـع ــد ت ـعــادل ـه ـمــا س ـل ـب ـيــا فــي
الذهاب .ويلتقي الصفاقسي التونسي مع
بــايـيـلـســا يــونــايـتــد الـنـيـجـيــري ،ف ــي ملعب
األول ،في مـبــاراة صعبة ،ال بديل فيها عن

ال ـفــوز للصفاقسي ،ب ـفــارق هــدفــن فــي ظل
خ ـس ــارة بـطــل تــونــس ذه ــاب ــا  .0-1ويلتقي
ش ـب ـي ـبــة الـ ـ ـس ـ ــاورة الـ ـج ــزائ ــري م ــع ن ـظ ـيــره
ك ــون ـك ــورد امل ــوري ـت ــان ــي ،ف ــي اخ ـت ـبــار يـبــدو
سـهــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـ ـس ــاورة الـ ــذي حقق
الفوز ذهابا على ملعب الكونكورد بهدفني
م ـقــابــل هـ ــدف ،وي ـح ـتــاج ل ـل ـت ـعــادل لـلـتــأهــل.
ويـخــوض أهـلــي طــرابـلــس الليبي مواجهة
ص ـع ـب ــة ل ـل ـغ ــاي ــة ،ع ـن ــدم ــا ي ـل ـت ـقــي ب ـي ـش ــارا
الـتـنــزانــي فــي مـلـعــب األول ،وال بــديــل أمــام
األهلي سوى الفوز بفارق  3أهداف ،لحسم
بطاقة التأهل لـلــدور املقبل ،بعد خسارته
في مبارة الذهاب بهدفني دون رد.

هجوم متواصل على فكرة «المونديال كل سنتين»
تستمر ردود األفعال
الرافضة لفكرة إقامة
كأس العالم كل سنتين
بموجب اقتراح «فيفا»
باريس ـ العربي الجديد

تواصلت ردود الفعل على فكرة إقامة كأس
العالم كــل سنتني بموجب اقـتــراح تقدم به
االتـحــاد الــدولــي لكرة الـقــدم (فيفا) مؤخرًا،
إذ أكــد رئـيــس ن ــادي بــايــرن ميونخ األملــانــي
ه ــرب ــرت هـيـنــر أن ــه ي ـع ــارض ب ـشــدة الـفـكــرة.
وجــاء كــام رئيس العمالق الـبــافــاري ملجلة
«كيكر» األملانية بقوله« :الالعبون ،املدربون
وجميع املسؤولني فــي األنــديــة يشكون من
زحمة املباريات ،واآلن يــريــدون زيــادة زخم
هذه املباريات؟ أعتقد أن ال معنى لذلك على
اإلط ــاق» ،وأردف «يتعني علينا النظر إلى
صحة الالعبني» .وأضاف «أثبتت الروزنامة
الحالية جدواها منذ عقود عدة .صحيح أن
هــذه الفكرة تجلب مداخيل إضافية واملــال
ً
ـامــا فــي الرياضة االحترافية،
يلعب دورا هـ ً
لكن ال يجب على اإلط ــاق التضحية بكرة
القدم لحساب املصالح املــاديــة» .كما اعتبر
البرازيلي كافو ،بطل العالم مرتني في 1994
و 2002برفقة كتيبة السيليساو ،أن إقامة

كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة الـ ـق ــدم م ـ ـ ّـرة ك ــل سنتني
«فكرة سيئة للغاية» .وقال كافو ( 51عامًا)،
أح ــد س ـفــراء مــونــديــال «ق ـطــر  ،»2022خــال
لقاء مع الصحافيني في العاصمة القطرية
الدوحة« :إقامة كأس العالم مرة كل سنتني
فكرة سيئة للغاية .الجماهير تشتاق لكأس
العالم مــرة كل أربــع سـنــوات .منذ مونديال
يتحدث عن مونديال
روسيا  2018والجميع
ّ
قـ ـط ــر  ،2022الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
وامل ــاع ــب» .وأض ــاف بـطــل إيـطــالـيــا السابق
مع فريقي روما وميالن« :سيفقد املونديال
بريقه إذا أقيم ّ
مرة كل سنتني» .وتابع كافو
«ب ـح ــال ف ــوز مـنـتـخــب م ــا ف ــي ك ــأس الـعــالــم،
سـتـكــون حـظــوظــه مــرتـفـعــة بــالـحـفــاظ على
لقبه بعد سنتني ،ألنه سيبقى مهيمنًا على
اللعبة ،فيما إقــامــة املــونــديــال مـ ّـرة كــل أربــع
سنوات ُتدخل منتخبات مختلفة على خط
امل ـنــاف ـســة» .وي ـجــري االت ـح ــاد ال ــدول ــي لكرة
القدم (فيفا) مشاورات حول مقترح إصالح
ال ــروزن ــام ــة الــدول ـيــة ال ــذي يـقـضــي بتنظيم
كأس العالم كل عامني اعتبارًا من عام ،2028
عــوض ــا ع ــن ك ــل أربـ ــع سـ ـن ــوات .وي ـل ـقــى هــذا
األم ــر معارضة شــديــدة مــن قبل االتحادين
األوروب ـ ــي ل ـكــرة ال ـقــدم (يــوي ـفــا) واألمـيــركــي
الـجـنــوبــي (كــونـمـبـيــول) والـلـجـنــة األوملـبـيــة
الــدول ـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى مــدربــن والع ـبــن.
وكــان رئـيــس «فيفا» جــانــي إنفانتينو دعا
إلى إيجاد توافق على إقامة كأس العالم كل
سنتني وإلى قمة ستعقد في كانون األول/

ديسمبر لدراسة هذه املسألة .وكان االتحاد
الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلم االتحادات
امل ـح ـل ـيــة ب ـع ــزم ــه ت ـن ـظ ـيــم ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم كــل
عامني ،انطالقًا من عام  ،2026مؤكدًا ّأنــه ال
ينوي التراجع عن قراره «الثوري» ،وحملت

مراسلة «الفيفا» إلى االتحاد توقيع رئيسه
جياني إنفانتينو ،الذي يدافع عن املشروع
بقوة.
وأكــد موقع إذاعــة «كادينا ســار» اإلسبانية
أن «فيفا» راسل االتحادات ليعلمها بخطته،

المونديال يقام حاليًا كل  4سنوات (جيويل صمد/فرانس برس)

واقترح عليها روزنامة ملختلف املسابقات
إلى حدود  ،2026موعد انطالق العمل بنظام
ن ـس ـخــة ك ــل ع ــام ــن ،ب ـش ـكــل ي ـض ـمــن تنظيم
الـ ـح ــدث م ــن دون أن ي ـض ـ ّـر ذلـ ــك بمختلف
املواعيد املحلية أو القارية ،وحتى تنطلق
بقية االت ـحــادات فــي التأقلم مــع الــروزنــامــة
الجديدة .وتتضمن الخطة الجديدة لـ»فيفا»
تقليص عــدد املباريات الدولية سنويًا في
إط ــار الـتـصـفـيــات إل ــى سـبــع م ـبــاريــات فقط
تلعب خــال شـهــري أكـتــوبــر/تـشــريــن األول
وم ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار م ــن ك ــل ع ـ ــام ،وذل ـ ــك لـتــأمــن
تواصل املنافسات املحلية.
ك ـمــا سـيـتـقـلــص ع ــدد األي ـ ــام ال ـت ــي سـيـكــون
خاللها الالعبون مع املنتخبات الوطنية من
معدل  50يومًا حسب الروزنامة الحالية إلى
 30يــومــا ،وبــالـتــالــيُ ،يستجاب إلــى طلبات
األنـ ــديـ ــة ال ـت ــي ع ــارض ــت ك ـث ــرة امل ـع ـس ـكــرات
واملـبــاريــات الــدولـيــة .وب ـ ّـرر االتـحــاد الــدولــي
التعديالت التي ينوي القيام بها برغبته في
الحد من املسافات التي يقطعها الالعبون
الدوليون سنويًا ،مستشهدًا باملسافة التي
قطعها ليونيل ميسي ،النجم األرجنتيني،
لخوض املباريات الدولية .كما أكد االتحاد
الدولي أن هذا التوجه الهدف منه تقليص
ع ــدد امل ـبــاريــات الــدول ـيــة بنسبة هــامــة ،من
خ ــال تـقـلـيــص ع ــدد م ـبــاريــات الـتـصـفـيــات،
من دون أن يوضح الطريقة التي سيتم من
خاللها تحديد املنتخبات الـتــي ستشارك
في كأس العالم.
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على هامش الحدث

تقرير
ناد نرويجي مغمور من إلحاق أكبر هزيمة في تاريخ المدرب
تمكن
ٍ
ّ
البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو ،بعدما هز شباك فريق روما اإليطالي
بستة أهداف مقابل هدف وحيد ،في المواجهة التي جمعت بينهما
ضمن منافسات دوري المؤتمر األوروبي لكرة القدم

موعد عودة المغربي أيمن برقوق لمالعب كرة القدم
واصــل النجم أيمن بــرقــوق ،العــب أينتراخت فرانكفورت األملــانــي ،واملنتخب املغربي
األول ،مرحلة التعافي من اإلصابة ،التي يعاني منها على مستوى الركبة ،التي ّ
تعرض
لها ،في مباراة املغرب ومنافسه غينيا ،بملعب األمير مــوالي عبد الله بالرباط ،في
 12أكـتــوبــر /تشرين األول املــاضــي .ولــن يكون بإمكان أيمن بــرقــوق ،صاحب ال ــ23
عامًا ،الحضور مع فريقه في مباريات «البوندسليغا» ،لغاية السبت  30من الشهر
الجاري ،حيث سيكون جاهزًا ،للعب مباراة أينتراخت فرانكفورت الذي يستضيف
نظيره اليبزيغ .وبحسب ما أكده مراد أمامي ،وكيل أعمال أيمن برقوق ،فإن الالعب
سيكون جاهزًا نهاية الشهر ،حيث لم يرغب الطاقم الطبي ،لناديه األملاني في املغامرة
بإشراكه ،في انتظار جهوزيته بشكل كامل ،مضيفًا «الطاقم الطبي لنادي أينتراخت
فرانكفورت ،لم يرغب في املغامرة بصحة الالعب أيمن برقوق ،عودته ستكون منتظرة
في املباراة املقبلة أمام اليبزيغ.

خسارة مورينيو
التاريخية
أوسلو ـ العربي الجديد

لـ ــم ت ـك ــن ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ــاض ـي ــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة تـ ـت ــوق ــع م ـط ـل ـق ــا رؤي ـ ــة
امل ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي املـ ـخـ ـض ــرم
جــوزيــه مورينيو ،املــديــر الفني لـنــادي رومــا
اإليطالي ،وهو يتعرض ألقسى هزيمته في
مسيرته االحترافية بعالم التدريب ،بعدما
تلقى «ذئاب روما» خسارة كبيرة أمام فريق
نرويجي مغمور ،بستة أهــداف مقابل هدف
وحيد ،في بطولة دوري املؤتمر األوروبي.
وألحق نادي بودو غليمت النرويجي املغمور
أك ـبــر خ ـســارة فــي تــاريــخ املـ ــدرب الـبــرتـغــالــي
جــوزيــه مــوريـنـيــو ،بعدما دك العـبــوه شباك
فــريــق روم ــا اإلي ـطــالــي بـسـتــة أهـ ــداف مقابل
ه ـ ــدف وحـ ـي ــد ،ف ــي امل ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــي جـمـعــت
بـيـنـهـمــا ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـج ــول ــة الـثــالـثــة
مــن دور امل ـج ـمــوعــات ،فــي املـســابـقــة الـقــاريــة
الجديدة ،وهي دوري املؤتمر األوروبي.
وكــانــت ه ــذه امل ــرة األول ــى الـتــي تتلقى فيها
شباك فريق يشرف عليه البرتغالي جوزيه
مورينيو ستة أهــداف في املـبــاراة رقــم 1008
في مسيرته التدريبية ،وفــق شبكة «أوبتا»
البريطانية لإلحصائيات الرياضية.
وسبق لجوزيه مورينيو أن تعرض لخسارة
بنتيجة خمسة أه ــداف مقابل ال شــيء أمــام
نـ ــادي بــرش ـلــونــة ع ـنــدمــا ك ــان م ــدرب ــا لــريــال
مــدريــد ضمن منافسات ال ــدوري اإلسـبــانــي،
في شهر نوفمبر /تشرين الثاني عام ،2010
حيث الحقته حينها العديد من االنتقادات،
فيما طالب البعض إدارة «امللكي» بضرورة
إقــال ـتــه ع ـلــى ال ـف ــور بـسـبــب الـفـضـيـحــة الـتــي
حصلت في «الكالسيكو».
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قدم نجوم روما
ّ
االعتذار لجماهير النادي
بسبب الخسارة
وق ـ ــال جـ ــوزيـ ــه م ــوري ـن ـي ــو ،ال ـ ــذي لـ ــم ي ـشــرك
الع ـب ـيــه األس ــاس ـي ــن ،لــوســائــل اإلع ـ ــام بعد
الخسارة التاريخية في مسيرته التدريبية:
«فــري ـق ـهــم األول أف ـض ــل بـكـثـيــر م ــن فــريـقـنــا
الـثــانــي .إنــه خـطــأي .أردت أن أري ــح الالعبني
بعد مباراة ضد يوفنتوس وقبل أخرى ضد
نابولي واتخذت هذه القرارات ،وفي النهاية
العبوهم أفضل من العبينا وفريقهم أفضل
من فريقي ...هناك فارق بني الخسارة  1-3أو
 6و.»1-7
وردًا ع ـلــى سـ ــؤال ب ـشــأن ال ـل ـعــب ع ـلــى عشب
اصطناعي وفي طقس بارد ،أجاب مورينيو
«هناك بالطبع مخاوف من إصابات ،ولكن ال
أريد خلق األعذار ،الطقس كان جيدًا ،وكانت
ه ـنــاك ري ــاح خفيفة ول ـكــن انـطـبــق ذل ــك على
الفريقني ،ال أريــد أن أجــد األع ــذار بل فقط أن
أهنئ الخصم ومشجعيه الرائعني».
وواص ــل بطل الـنــرويــج انطالقته القوية في
ب ـطــولــة دوري املــؤت ـمــر األوروبـ ـ ـ ــي ،وت ـصــدر
امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ب ـس ـبــع ن ـق ــاط ب ـعــد فــوز
ـان مقابل تعادل ،فيما تجمد رصيد فريق
ثـ ٍ
العاصمة اإليطالية عند ست نقاط في املركز
ال ـث ــان ــي أم ـ ــام س ـي ـس ـكــا ص ــوف ـي ــا ال ـب ـل ـغ ــاري،
وزوريا لوهان النمساوي.
وف ــي مــديـنــة ب ــودو الـنــرويـجـيــة الــواق ـعــة في

الــدائــرة القطبية الشمالية ،في أجــواء بــاردة
وصلت فيها الحرارة إلى درجتني مئويتني،
ف ـشــل ن ـ ــادي روم ـ ــا بـتـشـكـيـلـتــه ال ــردي ـف ــة في
تـ ـع ــوي ــض خـ ـيـ ـب ــة سـ ـق ــوط ــه أم ـ ـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه
يوفنتوس في «سيري أ» في نهاية األسبوع
الفائت.
وانتهى الشوط األول بتقدم أصحاب األرض،
الــذيــن يشتهر مشجعوهم بالتلويح بفرش
أسنان عمالقة صفراء اللون خالل املباريات،
بنتيجة  ،1-2بفضل إيريك بوتايم وباتريك
بيرغ في الدقيقتني الـ( 8و ،)20قبل أن يقلص
اإلسباني كارليس بيريس الفارق (.)28
ودف ـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ــدرب جـ ــوزيـ ــه م ــوري ـن ـي ــو ب ـب ــراي ــن
كريستانتي ،واألرميني هنريك مخيتاريان،
واألوزب ـك ـس ـتــانــي إلـ ــدور ش ــوم ــورودوف في
م ـط ـلــع الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،إال أن ب ــوت ــاي ــم رد
ســري ـعــا ب ـه ــدف ث ــال ــث ف ــي الــدق ـي ـقــة الـ ـ ـ ــ(،)52
ليحاول مورينيو تــدارك املوقف وزج أيضًا
باملهاجم اإلنكليزي تامي أبراهام ولورنتسو
بيليغريني بـعــد م ــرور ســاعــة عـلــى انـطــاق
املواجهة.
ل ـ ـكـ ــن نـ ـ ـ ـ ــادي بـ ـ ـ ـ ــودو غ ـل ـي ـم ــت ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي،
رد ب ــأق ـس ــى ط ــري ـق ــة م ـم ـك ـنــة ب ـه ــدف ــن ألوال
ّ
سولباكني في الدقيقتني الــ( 71و ،)80وأمال
بليغرينو بالدقيقة الـ ـ ــ( ،)78ليثبت امل ــدرب
الـنــروجــي كييتيل كنوتسي مــا قــالــه عشية
امل ــواج ـه ــة ع ـنــدمــا ق ـلــل م ــن أه ـم ـيــة مــواج ـهــة
نظيره البرتغالي جــوزيــه مورينيو ،املتوج
بلقب دوري أبطال أوروبا مرتني (مع بورتو
وإنتر اإليطالي) إضافة الى الدوري االوروبي
«يوربا ليغ» (مانشستر يونايتد اإلنكليزي)،
مضيفا
بقوله «إنه رجل من لحم ودم مثلنا»،
ً
أن فريقه «قادر على تحقيق أمور مذهلة».

وجه رياضي

باستون داكا
داكا بات أول العب زامبي يسجل هدفًا في الدوري اإلنكليزي الممتاز،
قبل أن يحرز «سوبر هاتريك» في الدوري األوروبي

زهير ورد

يعيش نجم منتخب زامبيا ،باستون داكــا ،أيامًا سعيدة ،فقد
حـقــق خ ــال ظ ــرف زمـنــي قصير مــا يحققه الــاعـبــون خــال
سنوات طويلة ،فقد نجح في أن يكون أول العب زامبي يسجل
هدفًا في الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،عندما ساعد
فريقه ليستر سيتي على االنتصار على مانشستر يونايتد
بنتيجة  ،2-4وبعدها بأيام قليلة سجل «سوبر هاتريك» في
لقاء فريقه فــي ال ــدوري األوروب ــي وقــاد ليستر إلــى االنتصار
األول في هذه املسابقة ،بعد أن تعثر في أول مباراتني وليفرض
نفسه نجم الفريق في بداية املوسم رغم وجود أسماء واعدة،
وأص ـبــح راب ــع الع ــب يسجل أرب ـعــة أه ــداف فــي لـقــاء واح ــد في
مسابقة الدوري األوروبي .وعرفت مسيرة داكا نسقًا سريعًا،
فـفــي سـنــة  2017ك ــان يـلـعــب فــي ال ـ ــدوري الــزام ـبــي مــع فــريــق
كالفو سلتيك قبل انتقاله إلى نادي ليفرينغ في الدرجة الثانية
الـنـمـســاويــة ،وش ــارك فــي تـســع مـبــاريــات ،وسـجــل هــدفــن قبل
أن يلتحق بريد بــول سالزبورغ الــذي استفاد من شراكته مع
ليفرينغ ليضم النجم الزامبي إلى صفوفه وساهم في بروزه
دوليًا ذلــك أن هــذا الفريق ُعــرف في السنوات األخيرة بتكوين
الــاع ـبــن ومـســاعــدتـهــم عـلــى ال ـب ــروز وح ـقــق عــديــد املـكــاســب

منتخب تونس لم يغلق صفحة العمدوني
تـعـقــدت مهمة االت ـحــاد الـتــونـســي لـكــرة ال ـقــدم فــي ض ـ ّـم الــاعــب زك ــي الـعـمــدونــي إلــى
صفوف «نسور قــرطــاج» ،وهــو الــذي ينتمي إلــى منتخب سويسرا للشباب وشــارك
معه باستمرار في املباريات التي أقيمت في الفترة األخيرة ضمن تصفيات بطولة أمم
أوروبا تحت  21سنة .ونفى الجهاز الفني للمنتخب التونسي ،األخبار التي تحدثت عن
ّ
امللف يتطلب
مستقبال،
موافقة العمدوني ،على اللعب لـ«نسور قرطاج»
مضيفا أن هذا ّ
ً
ً
كثيرًا مــن الصبر ،كما أنــه مــن املــؤكــد أن العمدوني لــن يكون ضمن قائمة الالعبني
في املعسكر املقبل .في املقابل ،لم يغلق الجهازان اإلداري والفني للمنتخب التونسي
صفحة العمدوني ،إذ ينال الالعب رضا املدير الفني منذر ّ
الكبير ،الــذي يسعى إلى
تعزيز الفريق بمهاجم في حجمه ،لذلك فإن املسؤولني عن املنتخب ينتظرون القرار
النهائي لنجم نادي لوزان السويسري وليس لديهم اآلن أي شيء لفعله.
برشلونة منافس جاد لريال مدريد في صفقة مبابي
يبدو أن إدارة برشلونة تفكر في عقد صفقة مدوية ،رغم األزمة املالية الخانقة ،تنافس
من خاللها الغريم التقليدي ريال مدريد ،من خالل وضع النجم الفرنسي لفريق باريس
سان جيرمان ،كيليان مبابي في دائرة اهتماماتها .وبحسب تقرير لصحيفة «آس»
اإلسبانية ،فإنه ورغم التقارير التي تشير إلى معاناة البرسا على الجانب املالي ،لكن
النادي يعتقد أنه سيكون ً
قادرا على عقد صفقة واحدة من العيار الثقيل على األقل ،في
موسم  .2023-2022واعترف مبابي علنًا بأنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان،
عرضا من مدريد رفضه الفريق الفرنسي ،لكن برشلونة يخطط لعرقلة
وأنــه تلقى
ً
الصفقة ،التي ربما تحسم بعد األول من يناير /كانون الثاني املقبل ،وهو التاريخ الذي
يمكن فيه التفاوض بشكل قانوني مع العب كرة قدم ،ينتهي عقده بعد ستة أشهر.
وينوي برشلونة االعتماد على وكيل األعمال ذاته ،الذي قام بنقل نيمار من برشلونة
إلى باريس سان جيرمان مقابل  222مليون يورو ،كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

بدوره ،ذكر موقع «توتو ميركاتو» اإليطالي
أن الـهــزيـمــة بستة أه ــداف مـقــابــل ه ــدف هي
أسـ ــوأ هــديــة قــدم ـهــا رومـ ــا لـجـمــاهـيــره الـتــي
سافرت بشكل جماعي مل ــؤازرة الفريق ،رغم
ُبـعــد املـســافــة الـتــي وصـلــت ألكـثــر مــن  3آالف
كيلومتر.
وأضـ ــاف أن ــه فــي نـهــايــة املـ ـب ــاراة وال ـخ ـســارة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ق ــام م ــا ي ـقــرب م ــن  400مشجع
لـ ـ ــرومـ ـ ــا بـ ــاالح ـ ـت ـ ـجـ ــاج ع ـ ـلـ ــى أداء الـ ـف ــري ــق
وخ ـســارتــه املــذلــة ب ـهــذا الـشـكــل ،فـيـمــا توجه
نـجــوم «ال ـج ـيــالــوروســي» فــي نـهــايــة امل ـبــاراة

نحو مــدرجــات الجماهير مــن أجــل االعـتــذار
لهم عن الهزيمة بعد األداء املتواضع.
أم ــا ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـســاب ـعــة م ــن مـنــافـســات
املـســابـقــة ال ـقــاريــة ال ـجــديــدة ،فـتـعــرض نــادي
تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـل ـخ ـســارة األول ـ ــى في
البطولة بهدف مقابل ال شيء ،مقابل تعادل
وف ــوز ،لـيـتــراجــع إل ــى املــركــز الـثــالــث برصيد
أربـ ـ ــع نـ ـق ــاط ،بـ ـف ــارق ن ـق ـط ـتــن ع ــن فـيـتـيــس
الهولندي الثاني ،وثــاث عن ريــن الفرنسي
املـ ـتـ ـص ــدر الـ ـف ــائ ــز  1-2ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه م ــورا
السلوفيني املتذيل من دون رصيد.

ميامي هيت يقسو على
حامل لقب «»NBA
أكرم ميامي هيت وفادة ميلووكي باكس حامل
اللقب ،وألحق به الخسارة األولى هذا املوسم
عندما تغلب عليه بفارق  42نقطة ( )95-137في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني ،فيما
قــاد ستيفن ك ــوري غــولــدن ستايت لإلطاحة
بالقطب الثاني للوس أنجليس ،كليبرز-115 ،
 113بتسجيله  45نقطة .فــي املـبــاراة األولــى،
استهل ميامي هيت موسمه بقوة وحقق ثاني
أكبر فوز في تاريخه بالدوري ،بعد األول على
حساب لوس أنجليس كليبرز بفارق  43نقطة
عام  ،1994بعدما فرض ميامي هيت سيطرته
على مجريات املباراة من البداية حتى النهاية،
ولم يترك أي فرصة لحامل اللقب للعودة في
نتيجتها ،ملحقا به الخسارة األولى في ثاني
مباراة له هذا املوسم.
وكسب ميامي هيت أرباع املباراة  17-40و-32
 26و 26-33و ،26-32وكان نجمها البديل تايلر
ه ـيــرو ،صــاحــب  27نـقـطــة مــع ســت متابعات
وخ ـمــس ت ـمــريــرات حــاسـمــة ،وأضـ ــاف جيمي
بــاتـلــر  21نـقـطــة وب ــام أدي ـبــايــو  20نـقـطــة مع
 13مـتــابـعــة ،فيما اكـتـفــى الــوافــد الـجــديــد من
تورونتو رابـتــورز كايل الوري بخمس نقاط
مــع ســت تـمــريــرات حاسمة فــي  24دقيقة .في

املالية من هذه الصفقات .وفي املوسم املاضي ،تصدر ترتيب
الهدافني في البطولة متفوقًا على عديد األسماء البارزة وساعد
سالزبورغ على الحصول على الــدوري وكذلك الكأس املحلية،
كما لعب دورًا مهمًا فــي وص ــول فريقه إلــى دور املجموعات
من دوري األبـطــال بعد تسجيل أهــداف حاسمة في مباريات
الدوري .وخالل امليركاتو الصيفي األخير ،راهن فريق ليستر
وضمه إلى صفوفه حتى
سيتي اإلنكليزي على نجم سالزبورغ
ّ
يكون خيارًا إضافيًا يساعد الفريق حيث دفع قرابة  25مليون
يورو للتعاقد مع الالعب ،ذلك أن كل املعطيات كانت تشير إلى
أن صاحب  23عامًا قــادر على فرض نفسه بالشكل املطلوب
على الصعيد األوروبي ويكون بمثابة االستثمار الجيد لليستر
سـيـتــي .ويـبــدو أن أح ــداث املـبــاريــات األخ ـيــرة ،ستجعل وضــع
الزامبي يتغير في ليستر سيتي ،بما أن داكــا ،أصبح منافسًا
قويًا للعب أساسيا بفضل مهاراته الفنية وقدراته التهديفية،
وال يحتاج إلــى عديد الـفــرص مــن أجــل تسجيل األه ــداف وقد
سجل هاتريك في  9دقائق في املسابقة األوروبية .كما تألق في
بطولة أفريقيا ألقل من  20سنة ،عندما قاد زامبيا للحصول
على اللقب على حساب السنغال ،بعد أن سجل أهدافًا مهمة
خاصة الثنائية ضد منتخب مصر ،كما قاد منتخب بالده إلى
الدور ثمن النهائي من كأس العالم ألقل من  20عاما.
()Getty

املقابل ،عانى ميلووكي باكس األمرين دفاعيًا
فــي غ ـيــاب نجميه امل ـصــابــن ج ــرو هــولـيــداي
(كعب قدمه اليمنى) وبــروك لوبيز (الظهر)،
وهجوميًا أيضا ،حيث كــان نجمه اليوناني
يــان ـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو أف ـض ــل مـسـجــل في
صـفــوفــه بــرصـيــد  15نقطة مــع  10متابعات،
وأضــاف غاريسون ألن  14نقطة ،فيما اكتفى
كريس ميدليتون بتسجيل  10نقاط فقط.
أم ــا فــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،فـقــد أض ــاف غــولــدن
ستايت ووري ــرز القطب الـثــانــي ملدينة لوس
أنـجـلـيــس ،كـلـيـبــرز ،إل ــى ج ــاره لـيـكــرز عندما
تـغـلــب عـلـيــه  113-115مـحـقـقــا فـ ــوزه الـثــانــي
هذا املوسم ،بعدما فرض كــوري نفسه نجمًا
للمباراة بتسجيله  45نقطة ،بينها  25نقطة
في الربع األول ،حيث نجح في التسجيل من
تسع محاوالت ،بينها خمس رميات ثالثية.
وحـقــق أفـضــل مسجل فــي الـتــاريــخ مــن خــارج
القوس ( ،)%43,30الذي سيتخطى قريبا راي
ألني ( )%40,02في صدارة أفضل املسجلني من
ثالث نقاط ،ثماني ثالثيات من أصل  13محاولة
في املباراة ،بينها ثالثيته قبل نحو دقيقة من
نهايتها ،التي رجحت كفة فريقه ،كما ساهم
كــوري أيضا بعشر متابعات ،وأضــاف أندرو
ويغينز  17نقطة والبديل داميون لي  11نقطة
ودرايموند غرين  10نقاط مع سبع تمريرات
حاسمة.
في املقابل ،برز بول جورج أفضل مسجل في
صفوف كليبرز ،الذي غاب عنه كواهي لينرد
بسبب اإلصابة في ركبته ،والفرنسي نيكوالس
باتوم ألسباب شخصية ،برصيد  29نقطة مع
 11متابعة وست تمريرات حاسمة ،وأضاف
إريك بليدسوي  22نقطة.
وضرب ووريرز بقوة في الربع األول ،وحسمه
بفارق  17نقطة ( ،)27-44لكن الضيوف قلبوا
الطاولة في الربع الثاني وكسبوه بفارق 18
نقطة ( ،)22-40لينهوا الشوط األول لصالحهم
 ،66-67ثم وسعوا الفارق إلى ثالث نقاط في
الربع الثالث ( )90-93الــذي أنهوه لصالحهم
 ،24-26قبل أن ينتفض ووريرز في الربع األخير
ويكسبه بفارق خمس نقاط (.)20-25
وفي مباراة ثالثة ،فاز أتالنتا هوكس على ضيفه
داالس مافريكس  ،87-113بعدما حسم نجم
أتالنتا تراي يونغ قمته مع العمالق السلوفيني
لوكا دونتشيتش لصالحه بتسجيله  19نقطة
مع  14تمريرة حاسمة ،بينها  12نقطة وتسع
تمريرات حاسمة في الربع الثالث ،مقابل 18
نقطة مع  11متابعة لألخير.
(فرانس برس)

وسجل األملــانــي ماكسيميليان فيتيك ،نجم
نـ ـ ــادي ف ـي ـت ـيــس الـ ـه ــولـ ـن ــدي ،ه ـ ــدف املـ ـب ــاراة
الوحيد في الدقيقة الـ( ،)78بكرة جميلة على
الطائر منخفضة بيسراه من خارج املنطقة.
وب ـع ــدم ــا بـ ــدا ف ــي ب ــداي ــة امل ــوس ــم أن نــاديــي
تــوتـنـهــام اإلنـك ـل ـيــزي ورومـ ــا اإلي ـطــالــي هما
أبـ ــرز املــرش ـحــن ل ـل ـفــوز بــالـلـقــب األول لـهــذه
البطولة ،التي تؤهل فائزها لخوض غمار
الــدوري األوروبــي (إال في حــال حققق مركزًا
محليًا يؤهله خــوض دوري األبـطــال) ،يبدو
أن مـهـمـتــه لـلـتــأهــل إل ــى األدوار اإلقـصــائـيــة

سـتـكــون أصـعــب مـمــا تــوقــع جميع املحللني
الرياضيني .ولعب الـنــادي اللندني من دون
نجومه ومنهم املهاجم هاري كني ،والكوري
الجنوبي هيونغ-مني سون وآخــرون ،الذين
ل ــم ي ـك ــون ــوا ح ـتــى ع ـلــى دكـ ــة ال ـ ـبـ ــدالء .وبـعــد
ال ــرح ـل ــة ال ـن ــاج ـح ــة إل ـ ــى ن ـي ــوك ــاس ــل ،نـهــايــة
األسبوع الفائت ،تكللت بفوز صعب بنتيجة
 2-3في الــدوري املحلي ،وأخــرى مرتقبة إلى
م ـل ـعــب الـ ـج ــار وس ـت ـه ــام ي ــون ــاي ـت ــد ،يـ ــوم غـ ٍـد
األحد ،كان من غير املرجح أن يبدأ البرتغالي
نونو إسبيريتو سانتو من دون نجومه.

لم يستطع
مورينيو إنقاد
روما من
الهزيمة (غابريل
ماريشولو)Getty/

رونالدينيو :لم أتخيل رحيل ميسي
كشف البرازيلي رونالدينيو ،أسطورة برشلونة ،أنه فوجئ برحيل األرجنتيني ليونيل
ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية املاضية.
وق ــال رونــالــديـنـيــو ،خــال تصريحاته لصحيفة «لــو بــاريــزيــان» الفرنسية« :ميسي
ونيمار أصدقاء ،وكلما تسنح لي الفرصة ألكون معهم أستغلها ،ألنها لحظة خاصة
جدا» .وبسؤاله عما إذا كان بإمكانه تحقيق املزيد خالل مسيرته ،في حال غير من
ً
أسلوب حياته ،أجاب «ال ،أنا سعيد تماما بكل ما حدث لي ،والله أعطاني الكثير ،وأنا
محظوظ ألنني مررت بلحظات سعيدة للغاية ،لذلك لن أغير أي شيء».
وعن مسيرة ميسي ،علق األسطورة البرازيلية «حني وصلت إلى برشلونة ،كان هناك
حديث بالفعل عن هذا الشاب الرائع (ميسي) ،وبعد ذلك تدربت معه ورأيت كفاءته»،
مضيفًا «فــي كل مـبــاراة وتــدريــب كــان مختلفا ،وكــان من دواعــي ســروري مشاهدة
ميسي وهو يفعل ذلك ،وأصبح صديقا حقيقيا لي ،وأنا سعيد برؤيته اآلن مع سان
جيرمان».
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هوامش

قبل  65عامًا ،شكلت المجر إحدى نقاط المواجهة بين السوفييت والغرب ،في مشهد تكرّر مرات عدة .يومها تدخلت
موسكو بدباباتها إلجهاض الثورة الوليدة

الثورة المجهضة
انتفاضة  1956دائمًا في ذاكرة المجريين (أرباد كوروتش /األناضول)

ّ
عطل العدوان الثالثي انتفاضة المجر؟
هل
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور  65عامًا على اندالعها
في مثل هذا اليوم من عام ،1956
ال تـ ـ ـ ــزال انـ ـتـ ـف ــاض ــة امل ـ ـجـ ــر ضــد
الـحـكــومــة املــوال ـيــة لــات ـحــاد السوفييتي
والتي قمعتها موسكو ،حدثًا مفصليًا في
تاريخ أوروبــا الشرقية ومسيرة «الحرب
الباردة» بني الكتلتني الشرقية والغربية،
ألنـهــا أثـبـتــت حينها اس ـت ـعــداد الكرملني
الستخدام القوة العسكرية للحفاظ على
األنظمة الشيوعية لبلدان حلف وارســو.
كما دفع تزامن انتفاضة املجر مع أحداث
ال ـ ـعـ ــدوان ال ـث ــاث ــي ع ـلــى م ـصــر إلـ ــى ربــط
املؤرخني الحدثني ،وتناولهما في سياق
أوسع للمواجهة السوفييتية الغربية في
تلك الحقبة التاريخية.
وال ــاف ــت أن انـتـفــاضــة امل ـجــر وق ـعــت بعد
أشـ ـه ــر م ـ ـعـ ــدودة م ــن امل ــؤت ـم ــر ال ـع ـشــريــن
ل ـل ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،األول
الذي نظم بعد وفاة الديكتاتور جوزيف
س ـت ــال ــن عـ ــام  ،1953وق ـ ــدم ف ـي ــه الــزع ـيــم
السوفييتي الجديد نيكيتا خروتشوف
تقريرًا ندد فيه بعبادة الفرد ونتائجها
وجــرائــم سـتــالــن وديـكـتــاتــوريـتــه ،بينما
تـ ـع ــال ــت فـ ــي املـ ـج ــر األصـ ـ ـ ـ ــوات امل ـط ــال ـب ــة

بـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة
وتشكيلتها.
القمع السوفييتي

فـ ــي  23أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول ،1956
اح ـت ـشــد ح ــوال ــى  200أل ــف مـتـظــاهــر أم ــام
مـبـنــى ال ـبــرملــان امل ـج ــري وأس ـق ـطــوا تمثال
س ـت ــال ــن .وت ـش ـك ـلــت م ـج ـمــوعــات مـسـلـحــة
ضمت حوالي  20ألف فرد بينهم معتقلون
سـيــاسـيــون ســاب ـقــون ج ــرى تـهــريـبـهــم من
السجون .وليلة  24أكتوبر /تشرين األول،
دخلت القوات السوفييتية إلى بودابست
فــانــدلـعــت مــواج ـهــات مـسـلـحــة ف ــي محيط
مبنى البرملان ،إذ كان املتمردون يطالبون
بانسحاب ال ـقــوات السوفييتية وتشكيل
ح ـكــومــة م ـت ـع ــددة األحـ ـ ـ ــزاب .وب ـح ـل ــول 30
أكتوبر /تشرين األول ،جرى سحب القوات
السوفييتية إلــى مــواقــع املرابطة الدائمة،
م ــع إعـ ــان ال ـكــرم ـلــن اس ـت ـع ــداده ملـنــاقـشــة
وضع القوات السوفييتية التي تتواجد في
أراضي الدول األعضاء في حلف وارسو.
لـكــن فــي  31أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول بعد
تفاقم أزمــة قناة الـســويــس ،اتخذ الحزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـت ــي ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـق ـمــع
انـتـفــاضــة امل ـجــر ب ـقــوة ال ـس ــاح ،م ــا جعل
 3آالف دبــابــة سوفييتية إضــافـيــة تعبر

ح ــدود املـجــر ،بعد حـصــول موسكو على
ت ــأي ـي ــد ح ـل ـفــائ ـهــا فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة
والصني .وفي  4نوفمبر /تشرين الثاني،
بـ ـ ــدأت ع ـم ـل ـيــة اج ـت ـي ــاح ب ــودابـ ـس ــت ال ـتــي
استمرت بضعة أيام وأسفرت عن سقوط
آالف القتلى ،وانتهاء انتفاضة املجر.
السوفييتية «غير الناعمة»

وف ـي ـم ــا تـ ـن ــدرج أح ـ ـ ــداث ان ـت ـف ــاض ــة امل ـجــر
ضمن املواجهة السوفييتية غير املباشرة
م ــع الـ ـغ ــرب ف ــي ال ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى م ـنــاطــق
النفوذ ،يجمع املؤرخون اليوم على أنه ال
يجوز فصلها عن سياق األزمــات األخرى
الـتــي شهدها العالم خــال الفترة ذاتـهــا،
وفي مقدمها العدوان الثالثي الذي شنته
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر
ردًا عـلــى ق ـيــام الــرئ ـيــس امل ـص ــري حينها
جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يـلـفــت كـبـيــر الـبــاحـثــن
ب ـم ـع ـه ــد ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات الـ ـس ــافـ ـي ــة ال ـت ــاب ــع
ألكــادي ـم ـيــة ال ـع ـل ــوم ال ــروس ـي ــة ،ألـكـسـنــدر
ستيكالني ،إلى أن املوقف السوفييتي من
انـتـفــاضــة امل ـجــر تـغـيــر مــع ت ـط ــورات أزمــة
قناة الـســويــس ،ويـعــزو حــزم موسكو في
قمع االنتفاضة إلى محاولة خروتشوف
إثبات للرأيني الداخلي والدولي أن مواقف

باختصار
 3آالف دبابة
سوفييتية نفذت
عملية اجتياح
بودابست التي
استمرت أيامًا
وأسفرت عن سقوط
آالف القتلى
■■■
أزمة قناة السويس
شكلت حجة لتبني
موقف حازم،
واستخدام القوة في
املجر وإظهار قوة
االتحاد السوفييتي
■■■
تدخل موسكو في
األزمتني املتزامنتني
عام  1956منع سقوط
النظام الشيوعي في
املجر ،وأظهر أنها ال
تزال قوة فاعلة في
الشرق األوسط

ب ـ ـ ــاده لـ ــم ت ـص ـب ــح «ن ــاعـ ـم ــة» ب ـع ــد وفـ ــاة
ستالني.
مثل اإلمبرياليين

ي ـقــول سـتـيـكــالــن الـ ــذي أل ــف ع ــدة كـتــب عن
التاريخ املجري ،أحدها «الثورة املجهضة:
األزمـ ـ ـ ـ ــة املـ ـج ــري ــة ع ـ ــام  1956وسـ ـي ــاس ــات
م ــوسـ ـك ــو» ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :واج ـ ــه
االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي أزم ـت ــن خــارجـيـتــن
بالغتني في الوقت ذاتهُ ،
ويالحظ تحول في
موقف خروتشوف من انتفاضة املجر قبل
ً
ال ـع ــدوان ال ـثــاثــي وب ـع ــده» .وي ـشــرح قــائــا:
ً
«ظهر أوال توجه لتسوية أزمة املجر سلميًا
ّ
انـطــاقــا مــن مـبــدأ أن اإلمـبــريــالـيــن يحلون
قـضــايــاهــم بــال ـقــوة ،بينما نـفـعــل نـحــن ذلــك
سـلـمـيــا» .لـكــن بـعــد ورود أن ـبــاء عــن تــراجــع
مصر تحت وط ــأة ع ــدوان ثــاث دول ،شعر
خ ــروت ـش ــوف ب ــأن هــزي ـمــة م ـصــر املـتـحــالـفــة
مــع موسكو فــي ذلــك الــوقــت ،والـتــي تتزامن
مــع تغيير الـحـكــومــة فــي املـجــر سيعتبرها
العالم والــداخــل السوفييتي بمثابة تراجع
في نفود البالد بعد وفاة ستالني ،ما يعني
أن أزمــة قناة السويس شكلت حجة لتبني
مــوقــف حـ ــازم ،واس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة ف ــي املـجــر
وإظهار قوة االتحاد السوفييتي».
وبعد قمع انتفاضة املجر ،قرر خروتشوف
تأكيد قوة مواقف بالده في الشرق األوسط،
ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى بريطانيا
وفرنسا ملح فيها بقدرة بالده النووية على
تدمير البلدين ،مــا أدى إلــى وقــف الـعــدوان
على مصر وحفاظها على سيادتها على قناة
السويس .ويخلص ستيكالني إلى أن «تدخل
موسكو في األزمتني املتزامنتني عام 1956
منع سقوط النظام الشيوعي في املجر ،وأظهر
أنها ال تزال قوة فاعلة في الشرق األوسط».

وأخيرًا
طفح من سيرة خراب
ٌ

رشا عمران

ليس في إنشاء جمعية خاصة بترويج ّ
تعدد الزوجات
في مدينة إعــزاز السورية مفاجأة ضخمة ،فاملدينة
التي تتمتع حاليا بحكم ذاتــي تقع تحت سيطرة ما
يسمى «الجيش الوطني» الذي يتبع ،تمويال وتجهيزا
وأوامر ،لتركيا ،وفيها ّ
مقر الحكومة السورية املؤقتة.
وجميعنا يـعــرف الـتــوجــه العقائدي للجيش الوطني
وال ـح ـكــومــة املــؤق ـتــة ،إض ــاف ــة إل ــى أن س ـكــان املــديـنــة،
املتدينني أصال ،يعتبرون ّ
تعدد الزوجات أمرا شرعيا،
ٌ
ليس فقط ال حرج فيه ،بل هو تقليد للسلف الصالح
يجب اتباعه من دون نقاش .ويقول «ناشطون» في
قلب املدينة إن الوضع االجتماعي يجعل من مسألة
الجمعية جــزءا مــن السياق التي تسير عليه الحياة
هـنــاك ،إذ يقال إن امل ــدارس تــم استبدالها بالجوامع،
يكفي أن يحفظ الولد الـقــرآن الكريم ،فالتعليم أشبه
بــالـكـفــر .أم ــا مصير الـبـنــات مـنــذ الـبـلــوغ فـهــو التهيؤ
ّ
للزواج .يقول أحد نشطاء املدينة « :البنت ملا تبلغ بيدللوا
عليها كــرمــال يــزوجــوهــا ،يعني يلبسوها لـبــس ما
بيليق بعمرها وطفولتها ،مكياج وقصص ما بيقبلها
عـقــل طـفـلــة .وبتصير ت ــروح حـفــات كــرمــال يجيها
عــريــس ،نـســاء بعمر  ،15بخجل ق ــول ن ـســاء ،ألنهن
ّ
طـفــات عملوهن نـســاء ،مطلقات وعـنــدهــن أطـفــال».

هكذا ستكون جمعية ّ
لتعدد الزوجات ضمن مناخ عام
كالذي يسود في ٌ إعــزاز أمــرا عاديا ،فمجتمع املدينة
تهيمن فيه ذكورية وتسلط عسكري ديني بال أي أفق
أو مستقبل أو مصير واضح ً للمدينة ،وهو ما يجعل
من أطفالها ونسائها عرضة لالنتهاكات اإلنسانية
األك ـثــر ضـ ــراوة .وم ــا يـفــاجــئ فــي ذل ــك كـلــه أن إع ــزاز
تمتلئ باملنظمات والجمعيات املدنية التي ُيفترض أن
مهمتها التنمية البشرية واإلجتماعية ،وتمكني املرأة
وتـعــزيــز الــوعــي املجتمعي ،وتــأهـيــل ال ـكــوادر الــازمــة
واإلدارة املحلية املستقلة،
إلدارة تجربة الحكم
الذاتي ٌ
ٌ
جمعيات ممولة من اإلتحاد األوروبي
وهي في أغلبها
واملجتمع الــدولــي عموما ،وال ــذي ُيفترض أن تمويله
امل ـن ـظ ـمــات ب ـهــدف إن ـش ــاء مـجـتـمــع م ــدن ــي ،وتـحـســن
ظروف عيش سكان املدينة ،وإعــادة التأهيل النفسي
ّ
للمتضررين م ّــن الـحــرب .ومــع ذلــك ،كأن
واملجتمعي
ّ
فاعلية تلك الجمعيات معطلة ،أو كأنها مجرد هياكل
وظيفية منشأة لغاية واحدة ،تبييض صفحة املجتمع
الدولي الذي سمح للوضع السوري أن ينحدر إلى هذا
املستوى إنسانيا وأخالقيا.
ورب ـم ــا م ــا ي ـفــاجــئ أي ـض ــا دور ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
املؤقتة التي اتخذت من إعــزاز ّ
مقرا لها .وعلى الرغم
من أنــه بــات من النوافل الكالم عن ارتهان املعارضة
ألجندات خارجية ،سيما «االئتالف» وكل ما
السورية
ٍ

انبثق عنه ،إال أن ّثمة مــا يثير الحيرة واالسـتـغــراب،
فــال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي ت ــدع ــم ال ـج ـكــومــة املــؤق ـتــة
وتسيطر على مدينة إعــزاز تعتمد دستورا علمانيا
في تسيير شؤون الدولة واملجتمع التركيني ،حتى لو
كان الحزب الحاكم اليوم ذا إيديولوجية دينية ،إال أنه
ال يستطيع فرضها على املجتمع التركي ،وال يمكنه
امل ـ ّـس بــال ـحـ ّـريــات ال ـفــرديــة للشعب املـتـعــايــش بشكل
جميل جدا مع اختالفاته .ملاذا إذا يتم السماح للسلطة
ّ
ّ
واملتشددة بالتحكم بحياة املدنيني في
الدينية املسلحة
إعزاز وتسيير شؤون املجتمع ،كما لو أن هذه املدينة
هي عاصمة تنظيم القاعدة أو «داعش»؟
ما هو النموذج الذي تريد الحكومة املؤقتة السورية،

عاقل في المعارضة
أال يرى أي
ٍ
السورية أن ما يتم ترويجه في
يصب سوى في عملية
إعزاز ال
ّ
تبييض صفحة النظام

ومن خلفها تركيا ،تقديمه عن مناطق الحكم الذاتي
واإلدارات املحلية املستقلة؟ ومن يخدم هذا النموذج؟
عاقل في املعارضة الرسمية أن ما يجري
أال يرى أي
ٍ
ّ
في إعــزاز وما يتم ترويجه فيها ال يصب سوى في
عملية تبييض صـفـحــة الـنـظــام ال ـس ــوري ،وإظ ـهــاره
ّ
مجددا بوصفه استبداديا منفتحا وحاميا ّ
للحريات
ّ
ال ـف ــردي ــة م ـقــابــل سـلـطــة اس ـت ـبــداديــة م ـت ـش ــددة تعيد
مواطنيها إلــى عهود االنحطاط؟ اليس هــذا ما سعى
إليه نظام األسد طوال سنوات عشر ماضية؟
أمــا جمعية ّ
تعدد الــزوجــات فليست ســوى طفح عن
سـلـسـلـ ٍـة طــوي ـلـ ٍـة م ــن الـ ـخ ــراب املـجـتـمـعــي ال ـس ــوري.
وال يـعـنــي إش ـهــارهــا س ــوى الـتـبــاهــي ب ـهــذا ال ـخــراب،
ّ
ٌ
مسموح أصــا في قانون األحــوال
فتعدد الــزوجــات
الشخصية ال ـســوري املستمد مــن الـشــريـعــة ،وكــان
ي ـحـ ُـدث كـثـيــرا فــي ســوريــة قـبــل ال ـث ــورة ،وه ــو يـحـ ُـدث
كثيرا ،سيما في املناطق املنكوبة واملخيمات ،بذريعة
حماية األرامل واملطلقات من الفتنة والعوز ،ال بقصد
ّ
تلبية الــرغ ـبــات الجنسية لـلــذكــر املـتـحــكــم (ال سمح
الله) .أما عن حماية األرامل واملطلقات بتمكينهن من
العمل وتأمني مصدر رزق يكفل لهن حياة كريمة،
وااله ـت ـم ــام بـمـسـتـقـبــل أط ـفــال ـهــن ،ف ـهــو سيجعلهن
ّ
قادرات على التحكم بمصيرهن ،و«شرف القبيلة» ال
ٍ
يسمح بهذا االنحراف.
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