مؤامرة روسية لحكم أوكرانيا؟

تمحور السجال السياسي في الساعات الماضية بين روسيا والغرب حول اتهام
لندن لموسكو بالسعي إلى اإلتيان بحاكم أوكراني يكون تابعًا لها6[ .ـ]7
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تحتاج الموازنة إلى  6.96مليارات دوالر لتسيير النفقات العامة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

الحدث

تروج لفكرة اللقاح السنوي
كورونا« :فايـزر» ّ
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة األدوية األميركية
«فايزر» ألبرت بــورال أن التلقيح السنوي بلقاح
مضاد لكوفيد 19-سيكون أفضل من الحصول
على جرعات تعزيزية متكررة ملكافحة جائحة
كــورونــا .وردًا على مــا إذا كــان يــؤيــد الجرعات
الـتـعــزيــزيــة ك ــل أرب ـع ــة إل ــى خـمـســة أش ـهــر على
أس ــاس دوري ،ق ــال« :ه ــذا لــن ي ـكــون سيناريو
جـيـدًا .آمــل أن يكون لدينا لقاح تتلقاه مــرة في
ال ـعــام .ه ــذا أسـهــل فــي مـجــال إق ـنــاع ال ـنــاس بــأن
يفعلوه ،وأسهل على الناس أن يتذكروه».
ّ
وق ـبــل أقـ ــل م ــن أس ـبــوعــن م ــن ان ـط ــاق األل ـعــاب

األوملبية الشتوية في العاصمة الصينية بكني،
أع ـل ـن ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة أنـ ـه ــا س ـت ـج ــري ف ـح ــوص ــات
لجميع س ـكــان منطقة فـنـغـتــاي بـعــد اكـتـشــاف
بــؤرة لفيروس كــورونــا الجديد (ســت إصابات
ج ــدي ــدة) .وك ــان ــت املــدي ـنــة ق ــد ذكـ ــرت ف ــي نهاية
األسبوع املاضي تسجيل أول إصابة باملتحور
«أوم ـي ـكــرون» مــن ف ـيــروس كــورونــا الـجــديــد ،ثم
س ـجــل ن ـحــو ث ــاث ــن إص ــاب ــة بـعـضـهــا مــرتـبــط
بــاملـتـحــور «دلـ ـت ــا» .وبــال ـتــزامــن ،أعـلـنــت رئيسة
الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن (الصورة)
فرض قيود جديدة لكبح تفشي كوفيد 19-عقب

اك ـت ـشــاف تـســع ح ــاالت م ــن «أوم ـي ـك ــرون» لــدى
عائلة واحدة توجهت إلى أوكالند لحضور حفل
زفاف في وقت سابق من هذا الشهر .وستدخل
ما تعرف باسم «القيود الحمراء» والتي تتضمن
إج ــراءات مشددة مثل ارتــداء الكمامات وفرض
قيود على التجمعات حيز التنفيذ اليوم .وشددت
على أن «اللون األحمر ال يعني اإلغالق التام».
وف ــي روس ـي ــا ،أع ـلــن ال ـفــريــق الـحـكــومــي املكلف
بمكافحة جائحة كوفيدّ 19-أن روسيا ّ
سجلت
زيـ ــادة قـيــاسـيــة جــديــدة فــي اإلص ــاب ــات املــؤكــدة
باملرض في الساعات األربع والعشرين املاضية

م ــع ان ـت ـشــار «أومـ ـيـ ـك ــرون» ،وق ـف ــزت اإلص ــاب ــات
اليومية إلى  63205من  57212في اليوم السابق.
وإلـ ــى ال ـك ــوي ــت ،أع ـل ـنــت األم ــان ــة ال ـعــامــة ملجلس
األم ــة الـكــويـتــي أن ــه لــن ي ـكــون ه ـنــاك غ ــرف عــزل
مخصصة للنواب املصابني بفيروس كورونا
أثناء انعقاد الجلسات ،ما سيعني حرمانهم من
املشاركة في الجلسات املقبلة .وقالت في بيان
إن هــذا األمــر يأتي «بـنــاء على توصيات وزارة
الصحة ورد الــوزارة على رسالة رئيس مجلس
األمة رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم».
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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الجامعة العربية تدعو لتصنيف
الحوثيين «جماعة إرهابية»

تتناغم «الشروط» التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح
إلى بيروت إلعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج مع المبادرة الفرنسية السعودية التي
أدت إلى تقديم وزير اإلعالم جورج قرداحي استقالته .وتدعو «الشروط» إلى عودة
لبنان إلى مبدأ النأي بالنفس

دانت الجامعة العربية
أمس األحد« ،الهجمات
اإلرهابية» التي نفذتها
«مليشيا الحوثي»
اليمنية في اإلمارات،
داعية دول العالم
أجمع لتصنيف هذه
المليشيا «كإرهابية»

لبنان

شروط خليجية
لفك العزلة

انضمت الجامعة العربية أمــس األحــد،
إلــى الــدعــوات املطالبة بــإعــادة تصنيف
ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن ال ـي ـم ـن ـيــة إره ــاب ـي ــة،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم األخـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ــذي
شنته الـجـمــاعــة بـطــائــرات مـسـ ّـيــرة على
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ـي ـمــا ت ــواص ـل ــت االت ـه ــام ــات
لـلـتـحــالــف ال ـعــربــي ب ـق ـيــادة الـسـعــوديــة،
بــامل ـســؤول ـيــة ع ــن غـ ــارة ع ـلــى س ـجــن في
ص ـعــدة بـشـمــال ال ـي ـمــن ،تسببت بمقتل
الـ ـعـ ـش ــرات .ودان ـ ـ ــت ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــرب ـيــة
أمـ ــس األحـ ـ ــد ،إثـ ــر اج ـت ـم ــاع ط ـ ــارئ على
مستوى املندوبني الدائمني في القاهرة،
«ال ـه ـج ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة» األخـ ـي ــرة الـتــي
«مليشيا الحوثي» اليمنية في
نفذتها
ً
اإلمـ ــارات ،داع ـيــة دول الـعــالــم أجـمــع الى
تـصـنـيــف «ه ـ ــذه امل ـل ـي ـش ـيــا ك ــإره ــاب ـي ــة».
وقــالــت الجامعة فــي قــرار صــدر إثــر هذا
االجـتـمــاع ال ـطــارئ ال ــذي عقد بـنــاء على
طـلــب إم ــارات ــي وبــرئــاســة ال ـكــويــت ،إنها
«ت ـس ـت ـن ـك ــر بـ ـش ــدة الـ ـهـ ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي
الغاشم واآلث ــم على املدنيني واأله ــداف
املــدن ـيــة مــن قـبــل املـلـيـشـيــات الـحــوثـيــة».
وأكد مجلس الجامعة العربية أن «هذه
ال ـه ـج ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة ال ـت ــي ارتـكـبـتـهــا
املـلـيـشـيــات الـحــوثـيــة اإلره ــاب ـي ــة تشكل
انـ ـتـ ـه ــاك ــا ص ـ ــارخ ـ ــا لـ ـلـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي
وال ـقــانــون ال ــدول ــي اإلن ـســانــي ،وتـهــديـدًا
حقيقيًا على املـنـشــآت املــدنـيــة الحيوية
وإم ـ ــدادات الـطــاقــة واس ـت ـقــرار االقـتـصــاد
العاملي ،كما تشكل تهديدًا للسلم واألمن
اإلقـلـيـمـيــن» .كما أكــد املجلس «تأييده
ودعـمــه لحق دول ــة اإلمـ ــارات فــي الــدفــاع
عن النفس ورد العدوان بموجب القانون
الــدولــي» .وطالب مجلس جامعة الــدول
العربية «كافة الــدول بتصنيف مليشيا
الحوثي كمنظمة إرهابية».
وت ـب ـن ــى ال ـح ــوث ـي ــون األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
ه ـجــومــا ع ـلــى أبــوظ ـبــي ق ـتــل ف ـيــه ثــاثــة
أشخاص ،مشيرين إلى أنهم استخدموا
ف ـيــه ص ــواري ــخ وط ــائ ــرات م ـس ـ ّـي ــرة .وقــد
ه ـ ــددوا بـتـنـفـيــذ ه ـج ـمــات أخـ ــرى داع ــن
امل ــدن ـي ــن إلـ ــى االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن «امل ـن ـش ــآت
الـحـيــويــة» .وق ــال مـنــدوب اإلمـ ــارات لدى

وقف التدخل بشؤون
الدول العربية ومنع
تهريب المخدرات

للحديث تتمة...

تونس تحت
الرقابة الدولية
وليد التليلي

تواترت في األيام األخيرة تصريحات
مسؤولني في عواصم غربية بشأن
األوضاع في تونس ،ومعها مواقف
وتعبيرات دبلوماسية لم يعهدها
التونسيون على مدى عقود من
الزمن .وتشي كل هذه التطورات
بالتدخل املباشر شيئًا فشيئًا
في شؤون البالد ،بينما تراجعت
خطابات السيادة الوطنية ّ
املعدة
لالستهالك الداخلي ،أمام نفاد
الصبر الدولي واستمرار تدهور
األوضاع في البالد.
وأكد السفير األميركي في تونس
دونالد بلوم لرئيسة الحكومة نجالء
بودن ،الشهر املاضيّ ،
«أهمية أن
تؤمن تونس من اآلن فصاعدًا عمليةّ
ّ
ّ
تشاور سياسي شفافة تشمل
الجميع».
وقال السفير األملاني بيتر بروغل،
في محادثة مع وزيرة املالية سهام
بوغديري نمصية ،بمناسبة دفع
قرض بقيمة  100مليون يورو
لتونس أخيرًا ،إن «قرار الدفع تم على
أساس الثقة من أن خريطة الطريق،
التي أعدها رئيس الجمهورية (قيس
ّ
سعيد) ،ستمهد الطريق للعودة
إلى النظام الدستوري ،واستعادة
املكتسبات الديمقراطية في البالد».
وفي بيان اإلليزيه بشأن مكاملة
ّ
سعيد والرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،السبت املاضي ،فقد دعا
األخير ّ
سعيد إلى تنفيذ «مرحلة
انتقالية جامعة» .كما «أشاد بإعالن
جدول زمني ملرحلة انتقالية ،وشجع
ّ
سعيد على تنفيذ هذا االنتقال ضمن
إطار جامع إلى أقصى حد ممكن».
وأعلن ّأن ّ
سعيد «تعهد باحترام دولة
القانون والحريات».
وتبدو مصطلحات املراقبة ،والشروط
املقترنة بالقروض ،والتزام الرئيس
التونسي أمام رؤساء أجانب بشأن
أوضاع داخلية ،مسألة غريبة لم
يعهدها التونسيون ،برغم كل
األوضاع السابقة التي عاشوها في
مراحل مختلفة من تاريخ البالد،
ألنها تعكس حجم األزمة التي
وصلتها ،وحجم الكارثة املقبلة عليها
إذا لم يتم تدارك هذا األمر سريعًا.
وبقطع النظر عن املوقف الفرنسي
املائع ،الذي فرضه ضغط حقوقي
وإعالمي بسبب تدهور الحريات في
تونس ،فإن هناك قلقًا دوليًا حقيقيًا
من املنعرج الذي تتجه إليه األزمة،
بعد التصعيد األخير ووصول التوتر
إلى مرحلة تسبق الصدام.
وبينما يدعو كل العالم ّ
سعيد إلى
ضرورة وضع خطة تشاركية
للمرحلة املقبلة ،يواصل األخير عزفه
املنفرد ،غير آبه بذلك.

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ح ـم ـل ــت زي ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـك ــويـ ـت ــي أح ـ ـمـ ــد نـ ــاصـ ــر امل ـح ـمــد
ال ـص ـب ــاح إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ،ع ـل ــى م ــدى
يومني أمــس األحــد وأول مــن أمــس السبت،
رزمـ ـ ـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ــروط ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ع ـمــومــا
وال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ،ل ـ ـفـ ــك ع ــزلـ ـت ــه
واستعادة الثقة مجددًا بني الدول الخليجية
ولبنان ،يتقدمها ضــرورة عدم التدخل في
شؤون الدول العربية ،خصوصًا الخليجية.
وفيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون
أن «خــريـطــة ال ـطــريــق» الخليجية ستكون
م ــوض ــع تـ ـش ــاور إلع ـ ــان امل ــوق ــف امل ـنــاســب
منها ،ينتظر أن تـكــون مـشــاركــة لبنان في
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـتـ ـش ــاوري ال ـع ــرب ــي امل ـف ـتــرض
عـ ـق ــده ف ــي الـ ـك ــوي ــت أواخـ ـ ـ ــر ش ـه ــر ي ـنــايــر/
كانون الثاني الحالي مؤشرًا حاسمًا على
املنحى الذي ستأخذه العالقات ،خصوصًا
بعد أن أعـلــن وزي ــر الخارجية الكويتي أن
«دعــوة وزيــر الخارجية اللبناني (عبدالله
ب ــوح ـب ـي ــب) إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ت ــأت ــي م ــن خ ــال
اجتماع تشاوري عربي سيعقد آخر الشهر
في الكويت ،بحكم أنها اآلن تترأس مجلس
وزراء خارجية الدول العربية» .وشدد على
أن «زيارة وزير الخارجية ثنائية ،ولكن في
األساس ضمن التحرك العربي».
وت ـت ـض ـمــن «خ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق» الـخـلـيـجـيــة،
ب ـح ـس ــب م ـ ــا ظـ ـه ــر ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات وزي ـ ــر
الخارجية الكويتي عقب لقاءات باملسؤولني
اللبنانيني ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول العربية ،خصوصًا الخليجية ،وعدم
مهاجمتها لفظيًا أو فعليًا ،بــاإلضــافــة إلى
اتخاذ إجــراءات أمنية ملموسة وجدية ملنع
تـهــريــب امل ـخ ــدرات والـكـبـتــاغــون عـبــر املعابر
اللبنانية ،إلى دول الخليج.
واستكمل وزيــر الخارجية الكويتي ،أمس
األح ــد ،جولته على املسؤولني اللبنانيني،
ً
ح ــام ــا م ـعــه م ــا س ـمــاهــا «رس ــال ــة كــويـتـيــة
خليجية عــربـيــة دول ـيــة تتضمن إج ــراءات
وأفـ ـك ــارًا مـقـتــرحــة ل ـب ـنــاء ال ـث ـقــة م ـج ــددًا مع
لبنان».
وأشـ ـ ــار أح ـم ــد ال ـص ـب ــاح ،ب ـعــد ل ـقــائــه عــون
ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا ،إل ــى أن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات
واألف ـ ـك ـ ــار «ل ـي ـس ــت مـ ــن ب ـ ــاب الـ ـت ــدخ ــل فــي
ال ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة لـلـبـ ّنــان ،ب ــل تـصــب في
إط ــار بـنــاء الـثـقــة» .وتمنى «التعامل معها
بالشكل املفيد للجميع» ،مؤكدًا أن العالقات
الدبلوماسية الكويتية لم تقطع مع لبنان،
بل فقط «استدعينا السفير للتشاور».
وقــال الــوزيــر الكويتي« :طالبنا بــأال يكون
لـبـنــان منصة ألي ع ــدوان لفظي أو فعلي،
وأن يكون عنصرًا متألقًا وأيقونة مميزة في
املشرق العربي» ،مشيرًا ،في املقابل ،إلى أن
«لبنان لم يطبق االلتزامات التي تعهد بها
بشكل ملموس».
وعن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559
ال ــذي يـتـضـمــن دع ــوة ح ــل املـلـيـشـيــات ون ــزع
سالح حزب الله في ظل االنقسام السياسي،
قال« :هذا أمر يعود الى اللبنانيني أنفسهم،
وليس أمرًا يعود إلى الكويت .لكن كل قرارات
الشرعية الدولية ملزمة لكل دول العالم ،وإن
شاء الله لبنان ،وجميع من هم معنيون بهذا
القرار بالذات ،يصلون إلى أمر يكون متوافقًا
مع قرارات الشرعية الدولية» .وقالت مصادر
دبلوماسية لوكالة «رويـتــرز» إن املقترحات
التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان
تشمل إجراء االنتخابات في موعدها.
ُ
ضعت اإلجراءات واملقترحات التي قدمها
وو ِ
الوزير الكويتي في إطار الشروط الخليجية
التي على لبنان الرسمي أن يلتزم بها ،بهدف
كسر عزلته ،والوقوف إلى جانبه ومساعدته
في الخروج من األزمة االقتصادية.
وت ــرتـ ـك ــز اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات واملـ ـقـ ـت ــرح ــات بـشـكــل
أساسي على عدم تدخل الفرقاء اللبنانيني،
على رأسـهــم «ح ــزب الـلــه» ،فــي ش ــؤون الــدول
الـعــربـيــة أو الـخـلـيـجـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى اتـخــاذ
إجراءات أمنية ملموسة وجدية ملنع تهريب
املخدرات والكبتاغون عبر املعابر اللبنانية،
َّ
الـتــي ُيــتـهــم «ح ــزب ال ـلــه» بالسيطرة عليها،
إلى دول الخليج ،وهي «شروط» تتناغم مع

 3رسائل لزيارة
بيروت
أعلن وزيــر الخارجية الكويتي
أحمد ناصر المحمد الصباح،
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع
نظيره اللبناني عبد اهلل بو حبيب،
أن زيـــارتـــه إلـــى بــيــروت تحمل
 3رســـائـــل ،األولـــــى «تــعــاطــف
وتــضــامــن وتـــــآزر مـــع شعب
لبنان» .والثانية أن «هناك رغبة
مشتركة الستعادة لبنان رونقه
وتألقه .ولكي يكون هذا األمر
فعاًال ،ينبغي عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول العربية
بشكل عــام ،والخليجية بشكل
خــــاص» .والــثــالــثــة «هـــي رؤيــة
كويتية وخليجية حيال لبنان ،وأن
يكون واقفًا صلبًا على قدميه،
فلبنان القوي هو قوة للعرب
جميعًا ،وهنا تأتي أهمية إيفاء
لبنان بالتزاماته الدولية».

الحريري يتجه للعزوف عن الترشح
بيروت ـ العربي الجديد

أكـ ــد رئ ـي ــس «تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» فــي
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ،خـ ــال
انـضـمــامــه إل ــى ال ـت ـحــرك ال ــذي نفذه
م ـن ــاص ــروه أم ـ ــام ب ـيــت ال ــوس ــط فــي
بيروت أمس األحد ،دعمًا له ورفضًا
لتوجهه إلــى الـعــزوف عــن املشاركة
في االنتخابات البرملانية املقبلة ،أن
«األي ــام التي ّ
نمر بها صعبة ،وهذا
الـبـيــت سيبقى مـفـتــوحــا لـكــم ولكل
اللبنانيني».
وتـتـجــه األن ـظــار إل ــى كلمة الـحــريــري
الـ ـي ــوم االث ـ ـنـ ــن ،والـ ـت ــي م ــن امل ـتــوقــع
أن يـعـلــن فـيـهــا ع ــزوف ــه ع ــن الـتــرشــح
لالنتخابات النيابية ،املنتظر عقدها
فــي مــايــو/أيــار املقبل ،بعدما عجزت
املـشــاورات األخـيــرة التي قــام بها مع
عدد من القادة السياسيني ومسؤولني
فــي تـيــاره عــن ثنيه عــن ق ــراره ودفعه
إلــى التراجع عــن هــذه الخطوة .ومن
املــرت ـقــب أن يـحـســم ال ـح ــريــري أيـضــا
االث ـ ـنـ ــن م ـص ـي ــر «ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل»
ال ـس ـيــاســي واالن ـت ـخ ــاب ــي ،م ــع تــأكـيــد
نوابه ومسؤولني حزبيني أنهم غير
محاطني ّ
بجو الـقــرار الــذي سيتخذه

تلك الواردة في املبادرة الفرنسية السعودية
األخ ـيــرة ،التي أدت إلــى تقديم وزيــر اإلعــام
ال ـل ـب ـنــانــي جـ ـ ــورج قـ ــرداحـ ــي اس ـت ـقــال ـتــه فــي
ديسمبر/كانون األول املاضي.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون أبلغ وزير
خارجية الكويت «ترحيب لبنان بــأي تحرك

بهذا الصدد ،وسط معلومات ترددت
ع ـ ــن أن ـ ــه سـ ـيـ ـت ــرك الـ ـخـ ـي ــار ل ـل ـن ــواب
ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ،ول ـكــن
بـصـفـتـهــم ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ال ـحــزب ـيــة.
ويـفـتــح ه ــذا األم ــر عــامــات استفهام
عدة حول مصير قياديني في التيار،
على رأسهم عمته النائبة عن صيدا
جنوب لبنان بهية الحريري ،والذين
يرغبون في خوض غمار االنتخابات،
وه ـ ــو مـ ــا ت ــرك ــز ال ـب ـح ــث ب ـش ــأن ــه فــي
الـبـيــت الـحــزبــي الــداخ ـلــي .وأدى هــذا
األمـ ــر إل ــى ط ــرح مـجـمــوعــة م ـس ــارات
على الحريري لبقاء التيار وخوضه
االستحقاق النيابي .وقد حرص عدد
من النواب ،سواء في «تيار املستقبل»
أو خ ــارجــه م ــن املــؤيــديــن لـلـحــريــري،
ع ـلــى تــأك ـيــد أن ع ــزوف ــه ع ــن الـتــرشــح
ي ـع ـن ــي ح ـت ـم ــا خ ــروجـ ـه ــم أيـ ـض ــا مــن

أكد الحريري أن
بيت الوسط سيبقى
مفتوحًا للجميع

املـعــركــة االنـتـخــابـيــة .وزار الـحــريــري
أمـ ــس رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب نبيه
ب ـ ــري ،ب ـح ـضــور املـ ـع ــاون الـسـيــاســي
لرئيس مجلس الـنــواب النائب علي
ح ـســن خـلـيــل وم ـس ـت ـشــار ال ـحــريــري،
هاني حمود .وذكرت الوكالة الوطنية
لــإعــام أنــه جــرى خــال اللقاء ،الــذي
اسـ ـتـ ـم ــر أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن سـ ــاعـ ــة ون ـص ــف
الساعة ،البحث في األوضــاع العامة
وآخ ــر املـسـتـجــدات .وغ ــادر الـحــريــري
من دون اإلدالء بأي تصريح.
وك ـ ــان م ـن ــاص ــرو «تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل»
نفذوا سلسلة تحركات ،أبرزها كان
السبت املاضي في الطريق الجديدة
فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،وأم ـ ـ ــس أم ـ ـ ــام بـيــت
الــوســط فــي بـيــروت ،دعمًا للحريري
ون ـه ـج ــه ال ـس ـي ــاس ــي ورفـ ـض ــا ل ـق ــرار
ع ــزوف ــه ع ــن ال ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات.
وش ـ ـ ــدد امل ـ ـنـ ــاصـ ــرون مـ ــن أم ـ ـ ــام مـقــر
ال ـحــريــري فــي ال ـت ـحــرك ،ال ــذي انضم
ال ـي ــه أي ـض ــا نـ ــواب وق ـ ــادة ف ــي «ت ـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ع ـلــى أن ـه ــم ل ــن يـتـخـلــوا
ع ـنــه ،ول ــن يـسـمـحــوا ب ـتــرك الـســاحــة
لـلـغـيــر ،وال سـيـمــا ال ـخ ـصــوم الــذيــن
س ـ ـي ـ ـسـ ــارعـ ــون الس ـ ـت ـ ـغـ ــال عـ ــزوفـ ــه
وابتعاده عن املشهد السياسي.

عــربــي مــن شــأنــه إعـ ــادة ال ـعــاقــات الطبيعية
بني لبنان ودول الخليج العربي ،انطالقًا من
حرص لبناني ثابت على املحافظة على أفضل
العالقات بني لبنان والــدول العربية» .وشكر
ع ــون لـلــوزيــر الـكــويـتــي امل ـب ــادرة الـتــي نقلها،
والـتــي تعكس الـعــاقــات املـمـيــزة الـتــي تجمع

ل ـب ـنــان بــال ـكــويــت ،ال سـيـمــا أن ه ــذه امل ـب ــادرة
تحظى بدعم خليجي وعربي ودولــي بهدف
إعادة بناء الثقة بني لبنان ودول الخليج.
وأك ــد ع ــون لـلــوزيــر الـكــويـتــي «ال ـت ــزام لبنان
بتطبيق اتـفــاق الـطــائــف ،وقـ ــرارات الشرعية
الدولية والقرارات العربية ذات الصلة».

الجامعة العربية:
هجمات الحوثيين
تنتهك القانون الدولي
ارتفع عدد قتلى الغارة
على سجن صعدة إلى
 87أمس األحد

تونس :تحذير من خطر «تركيع» القضاء

نفى الوزير الكويتي تحميله بري أي رسالة لـ«حزب اهلل» (األناضول)

تحركات داعمة في بيروت

ال ـجــام ـعــة ،حـمــد ال ـشــام ـســي ،ف ــي كلمته
خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة أمـ ـ ــس ،إن «م ـل ـي ـش ـيــات
ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـتـ ـعـ ـن ــت وتـ ـت ــاب ــع
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات عـ ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
واملـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة» .وأع ــرب
عن تطلع بالده «ملوقف عربي حازم ضد
األعـمــال اإلرهــابـيــة للحوثيني» ،مضيفًا
أن «التصعيد الحوثي هو خطوة لنشر
اإلرهاب باملنطقة» .بدوره ،دعا املندوب
الـسـعــودي لــدى الجامعة ،عبد الرحمن
بن سعيد ،املجتمع الدولي إلــى «اتخاذ
مــوقــف حــاســم ضــد مليشيات الـحــوثــي
ومن يقف خلفها».
ف ــي األثـ ـن ــاء ،أكـ ــدت مـنـظـمــة «أطـ ـب ــاء بال
طريقة إلنكار»
حدود» أنه ال توجد «أي
ّ
الغارة التي اتهم التحالف بشنها أخيرًا
على سجن في صعدة في شمال اليمن
أدت إلى مقتل العشرات ،بينما تواصلت
عمليات اإلنقاذ أمس األحــد للبحث عن
ناجني أو مفقودين.
وك ــان التحالف ال ــذي تـقــوده السعودية
ف ــي ال ـي ـمــن ن ـفــى أول م ــن أم ــس الـسـبــت،
املعلومات عن هذه الغارة ،معتبرًا أنها
«ادع ـ ـ ـ ـ ــاءات عـ ــاريـ ــة عـ ــن الـ ـصـ ـح ــة» .لـكــن
منظمة «أطـبــاء بــا ح ــدود» أكــدت أنــه ال
تــوجــد «أي طــريـقــة إلن ـك ــار» مــا وصفته
ب ــأن ــه «غ ـ ـ ــارة ج ــوي ــة غ ـي ــر م ـ ـبـ ــررة» أدت
إل ــى مـقـتــل ال ـع ـشــرات وج ــرح نـحــو مائة
آخ ــري ــن .وق ــال ــت املـنـظـمــة ف ــي ب ـي ــان ليل
ً
الـسـبــت األح ــد ،نـقــا عــن أح ــد موظفيها
فــي صـعــدة «الجميع فــي مدينة صعدة
سمع الغارة» .وأضاف «أعيش على بعد
كيلومتر واحد من السجن واهتز منزلي
من االنفجارات».
وارت ـفــع إجـمــالــي عــدد القتلى ج ــراء هذا
االستهداف إلى  87في األقل أمس األحد،
حسبما أعلنت منظمة أطباء بال حدود.
بـيـنـمــا تـفـيــد أرقـ ــام صـ ــادرة ع ــن «وزارة
ال ـص ـحــة» ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـحــوث ـيــن ،ب ــأن 82
ش ـخ ـصــا ق ـت ـل ــوا وأصـ ـي ــب  266آخ ـ ــرون
ب ـج ــروح .ول ـكــن يـتـعــذر ال ـتــأكــد م ــن هــذه
األرقام من مصادر مستقلة.

وأكـ ــد رئ ـيــس بـعـثــة مـنـظـمــة «أط ـب ــاء بال
حدود» في اليمن ،أحمد مهات ،في بيان
أم ــس ،أن ه ــذه ال ـغــارة هــي «األحـ ــدث في
سـلـسـلــة طــويـلــة م ــن ال ـضــربــات الـجــويــة
غير املبررة التي نفذها التحالف بقيادة
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى أم ــاك ــن م ـث ــل امل ـ ــدارس
واملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق وحـ ـف ــات
األع ـ ـ ــراس والـ ـسـ ـج ــون» .وأضـ ـ ــاف «مـنــذ
بـ ــدايـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرب ،شـ ـه ــدن ــا م ـ ـ ـ ــرارًا اآلثـ ـ ــار
الــره ـي ـبــة لـقـصــف ال ـت ـحــالــف الـعـشــوائــي
في اليمن ،بما في ذلــك عندما تعرضت
مستشفيات تابعة لنا للهجوم» .وقالت
«أطباء بال حدود» إن موظفيها أكدوا أن
السجن في صعدة دمر وبأن املستشفى
الـقــريــب ال يملك أس ــرة كــافـيــة .وأش ــارت
إلى أن «املستشفى يواجه وضعًا صعبًا
للغاية مع وجود جرحى على ّاألرض».
فــي غـضــون ذل ــك ،تــواصــل تـعــذر وصــول
الـ ـسـ ـك ــان إلـ ـ ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ب ـش ـك ــل كـبـيــر
أم ــس ،بعد أن كــانــت غ ــارة جــويــة أخــرى
للتحالف استهدفت مــركـزًا لالتصاالت
يوم الجمعة املاضي ،في مدينة الحديدة
الـســاحـلـيــة املـطـلــة عـلــى الـبـحــر األح ـمــر،
وفقا ملنظمة «نتبلوكس» غير الربحية
امل ـخ ـت ـصــة ب ـمــراق ـبــة أمـ ــن اإلن ـت ــرن ــت في
أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم .وأشـ ـ ـ ــارت امل ـن ـظ ـمــة إل ــى
أن ان ـق ـط ــاع اإلن ـت ــرن ــت «ي ــواص ــل إعــاقــة
مراقبة حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم
املستقلة».
وأكـ ـ ــد ال ـت ـح ــال ــف ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،أن ــه
اس ـت ـه ــدف مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة الـســاحـلـيــة
ال ـتــي يـسـيـطــر عـلـيـهــا ال ـحــوث ـيــون وتـمــر
عبرها معظم املساعدات الدولية املرسلة
إلى البالد التي تواجه واحــدة من أسوأ
األزمات اإلنسانية في العالم.
في غضون ذلــك ،قالت حركة «حماس»،
أمــس األح ــد ،إن الـهـتــافــات الـتــي أطلقها
فلسطينيون ضد دول عربية وخليجية،
ب ـي ـن ـهــا الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،خـ ــال م ـس ـي ــرة فــي
قـطــاع غ ــزة ،مـســاء السبت رفـضــا لحرب
اليمن «ال ّ
تعبر عن موقفها» .وأضافت
الحركة ،في بيان إن «سياستنا املعروفة
وال ـثــاب ـتــة ه ــي ع ــدم ال ـتــدخــل ف ــي ش ــؤون
الـ ـ ــدول ال ــداخ ـل ـي ــة» .وت ــاب ـع ــت« :ال ـحــركــة
تنأى بنفسها عن الصراعات والنزاعات،
وتدعو لضرورة تجنب كل ما من شأنه
تمزيق صف األمة ووحدتها ،واإلضــرار
بأمنها واستقرارها» .وأكــدت «حماس»
أن ـه ــا ت ـت ـب ـنــى «س ـي ــاس ــة االنـ ـفـ ـت ــاح عـلــى
مختلف دول وشـعــوب العالم ،وخاصة
الـشـعــوب وال ــدول العربية واإلســامـيــة،
التي هي موضع احترامها وتقديرها».
وت ــابـ ـع ــت« :ن ـس ـع ــى إل ـ ــى بـ ـن ــاء ع ــاق ــات
متوازنة مــع ال ــدول ملــا فيه صالح أمتنا
وأم ـن ـهــا ونـهـضـتـهــا ،وص ــال ــح قضيتنا
وشعبنا وتعزيز صموده».
(فرانس برس ،أسوشييتد برس)

تونس ـ بسمة بركات

عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئ ـي ــس
البرملان اللبناني نبيه بري وزير الخارجية
الـكــويـتــي ،ال ــذي ج ــدد الـتــأكـيــد أن األس ــاس
في زيارته لبنان هو وضع إجــراءات لبناء
الثقة مجددًا بني لبنان ومحيطه اإلقليمي
والــدولــي ،مـكــررًا مضمون الــرســائــل الثالث
ال ـتــي يحملها ف ــي زي ــارت ــه إل ــى املـســؤولــن
اللبنانيني.
ون ـف ــى ال ــوزي ــر ال ـكــوي ـتــي تـحـمـيـلــه بـ ــري أي
رسالة لـ«حزب الله» .وقــال إن «الــزيــارة فقط
ه ــي ل ـت ـقــديــم األف ـ ـكـ ــار ذاتـ ـه ــا ال ـت ــي قــدمـتـهــا
ب ــاألم ــس (األول) ل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء نـجـيــب
ميقاتي وصباحًا (أمس) للرئيس عون ،ومن
ثم قدمتها للرئيس بري».
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـج ــول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ع ـقــد وزي ــر
الخارجية الكويتي لقاء مع وزيــر الداخلية
الـلـبـنــانــي ب ـســام امل ــول ــوي ،الـ ــذي أك ــد مــوقــف
لبنان ووزارتـ ــه مــن كــل األم ــور الـتــي تحصل
في لبنان وكل ما قد يشكل أذى لفظيًا لدولة
الـكــويــت ،ومــا يتعلق أيـضــا بضبط الـحــدود
وتهريب امل ـخــدرات .وأكــد اعتماد الـشــدة في
تطبيق القوانني اللبنانية ،وااللتزام بما هو
ملصلحة لبنان ،والــذي ال يكون إال بمنع أي
أذى من أي نــوع يطاول الــدول العربية التي
تقف دائمًا إلى جانب البلد.
من جهته ،قــال الصباح إن اللقاء تطرق إلى
هاجسني ،األول متعلق بلبنان الــذي نعرفه
املتألق املميز الــذي يجب أال يستغل فــي أي
عدوان لفظي أو غيره ،و«استعرض لي وزير
الداخلية اإلج ــراءات الفعلية التي قامت بها
السلطات اللبنانية ،وهــو شخصيًا لوضع
ّ
حد لهذه األمور وعدم تكرارها في املستقبل.
ونـحــن نـقــدر مــا يـقــوم بــه ،وهـنــاك مسؤولية
على الدولة اللبنانية في هذا األمر ،على أمل
ً
أن نرى أكثر أفعاال في القريب العاجل».
الـ ـه ــاج ــس الـ ـث ــان ــي ،ع ـل ــى حـ ــد ق ـ ــول ال ــوزي ــر
ال ـك ــوي ـت ــي ،مـتـعـلــق ب ـت ـصــديــر آفـ ــة املـ ـخ ــدرات
إلــى خ ــارج لبنان ،وهـنــاك «مطالبات ورغبة
عــارمــة بــأن تكون منافذ الــدولــة كلها بأيدي
سلطات الدولة .ورأينا أخيرًا تحركًا من وزارة
الداخلية فــي ضبط شحنة كانت ذاهـبــة إلى
الـكــويــت .ونتمنى وضــع آلـيــات لضمان عدم
مرور شحنات إلى الكويت واملنطقة ،وإيجاد
آل ـي ــة نــاج ـعــة مل ـنــع آفـ ــة امل ـ ـخـ ــدرات م ــن املـ ــرور
والعبور إلــى خــارج لبنان ،وهــذه كلها أفكار
مطروحة بيد السلطات اللبنانية لدراستها».

تتوالى التحذيرات في تونس من مخاطر
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـه ـج ـهــا ال ــرئ ـي ــس
الـ ـت ــونـ ـس ــي قـ ـي ــس سـ ـع ـ ّـي ــد م ـ ــع م ـخ ـت ـلــف
الهيئات والقوى التونسية .وفي السياق،
ح ــذر «ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري» بـتــونــس ،في
ً
بـيــان أم ــس ،مــن اسـتـهــداف القضاء ممثال
في املجلس األعلى للقضاء ،وذلك في ظل
ّ
يتعرض له من هجمة شرسة ومحاولة
ما
إلخضاعه وتطويعه.
وذكـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان أن سـ ـع ـ ّـي ــد «يـ ـسـ ـع ــى إل ــى
اس ـت ـك ـمــال ج ـمــع ك ــل ال ـس ـل ـطــات ب ــن يــديــه
وإل ـغــاء دور الـهـيـئــات الــرقــابـيــة ،للتغطية
ع ـل ــى ال ـف ـش ــل ال ـ ــذري ـ ــع فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مــع
قضايا التونسيني الحارقة ،وفي مقدمتها
األزم ــة االقـتـصــاديــة واملــالـيــة الـتــي تتهدد
الـ ــدولـ ــة بـ ــاإلفـ ــاس واالن ـ ـه ـ ـيـ ــار» .وأع ـ ــرب
«الجمهوري» عن استهجانه واستنكاره
«اسـتـهــداف السلطة القضائية ومحاولة
ترذيلها وض ــرب استقالليتها وإعاقتها
عــن لعب دوره ــا فــي إقــامــة الـعــدل وضمان
عـلــويــة ال ـقــانــون» ،مــديـنــا «إق ـحــام القضاء
العسكري وتوظيفه السـتـهــداف املدنيني
واملعارضني للنهج االنقالبي».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال األمـ ــن ال ـع ــام لـلـحــزب
«الجمهوري» عصام الشابي ،في تصريح
لـ«العربي الجديد» ،إن «القضاء آخر حصن
من البناء الديمقراطي يتم استهدافه اليوم
مــن طــرف سلطة  25يــولـيــو /تـمــوز ،فبعد
إغ ــاق الـبــرملــان وإل ـغــاء الـحـكــومــة وإغ ــاق
الـهـيـئــات الــوطـنـيــة الــرقــابـيــة والتعديلية،
ً
فإن هناك اليوم شيطنة وترذيل للقضاء
وللمجلس األع ـلــى لـلـقـضــاء» ،مـشـيـرًا إلــى
أن االس ـت ـهــداف «ه ــو فــي الـحـقـيـقــة للبناء
ال ــدس ـت ــوري ،بــاعـتـبــار أن املـجـلــس األعـلــى
ل ـل ـق ـضــاء س ـل ـطــة م ـس ـت ـق ـلــة ،ول ـك ــن رئ ـيــس
الجمهورية يهاجم يوما بعد يوم القضاء
محاوال الضغط عليه».
وأش ـ ــار ال ـشــابــي إل ــى أن ــه «ال ب ــد م ــن دعــم
امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء وال ـ ــدف ـ ــاع عــن
اس ـت ـقــال ـي ـتــه» ،م ـش ــددا ع ـلــى أن «إص ــاح
املـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة م ـ ـ ـطـ ـ ــروح ،ول ـك ــن
ب ـعــد الـ ـخ ــروج م ــن ال ـح ــال ــة االسـتـثـنــائـيــة،
ويكون في إطــار الدستور ووفــق املعايير
الدولية وليس وفق مشيئة الحاكم بأمره
ّ
(سعيد)» .وحــذر من أنه «ضمن مسار 25
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شرق
غرب
الخليفي مساعدًا
لوزير الخارجية القطري
للشؤون اإلقليمية

أص ــدر أمـيــر قطر الشيخ تميم بن
حـمــد آل ثــانــي ،أم ــس األح ــد ،ق ــرارًا
ب ـت ـع ـيــن م ـح ـم ــد بـ ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ب ــن ص ــال ــح ال ـخ ـل ـي ـفــي (ال ـ ـصـ ــورة)
مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة .ورأس ال ـخ ـل ـي ـف ــي،
الـ ــذي يـشـغــل مـنـصــب عـمـيــد كلية
الـ ـق ــان ــون واألس ـ ـتـ ــاذ امل ـ ـشـ ــارك فــي
ال ـقــانــون ال ـت ـجــاري بـجــامـعــة قطر،
الـ ـف ــري ــق الـ ـق ــان ــون ــي ووك ـ ـيـ ــل قـطــر
ـدولـيــة ،إبــان
أمــام محكمة الـعــدل الـ ّ
األزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة .وم ــث ــل يــومـهــا
دولة قطر في ثالث قضايا رفعتها
أمام محكمة العدل الدولية آنذاك،
للطعن في قانونية الحصار.
(العربي الجديد)

عملية عسكرية في
ّ
لتعقب «داعش»
ديالى
باشر الجيش العراقي ،أمس األحد،
ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة ل ـت ـع ـقــب
جيوب وخاليا لتنظيم «داعش» ،في
محافظة ديالى شرقي البالد ،والتي
شهدت الجمعة اعتداء راح ضحيته
 11عـنـصـرًا مــن الـجـيــش إث ــر هجوم
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم .ووفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان أص ــدرت ــه
خ ـل ـيــة اإلعـ ـ ــام األمـ ـن ــي ال ـح ـكــوم ـيــة،
فــإن ق ــوات مشتركة مؤلفة مــن فرقة
الـ ـق ــوات ال ـخــاص ــة وال ـف ــرق ــة امل ــدرع ــة
الـتــاسـعــة م ــن ال ـج ـيــش ،وف ــرق ــة ال ــرد
ال ـس ــري ــع ول ـ ـ ــواء امل ـه ـم ــات ال ـخــاصــة
بــال ـشــرطــة االتـ ـح ــادي ــة ،وتـشـكـيــات
الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،بـ ــاشـ ــرت أم ــس
األحد «تنفيذ عملية واسعة لتطهير
منطقة حاوي العظيم من عصابات
داعش اإلرهابية ،والحدود الفاصلة
بني قيادات عمليات ديالى وصالح
الدين وسامراء».
(العربي الجديد)
برلسكوني يعالج في
المستشفى
أكد متحدث باسم رئيس الــوزراء
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،س ـي ـل ـف ـيــو
ب ــرلـ ـسـ ـك ــون ــي (الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
األحد ،أن األخير يخضع ملجموعة
من الفحوص الطبية في مستشفى
بميالنو ،وذلك بعد يوم من إعالن
سـ ـح ــب ت ــرشـ ـيـ ـح ــه ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة اإليـطــالـيــة الـتــي تجرى
الـ ـ ـي ـ ــوم اإلثـ ـ ـن ـ ــن عـ ـب ــر ال ـت ـص ــوي ــت
الـســري ألعـضــاء مجلس الشيوخ،
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ،ومـ ـمـ ـثـ ـل ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق.
وذك ــرت وســائــل إع ــام إيطالية أن
برلسكوني تم نقله إلى مستشفى
ســان رافاييل ،حيث يعمل طبيبه
الخاص بها.
(أسوشييتد برس)

استياء من محاولة ضرب استقاللية القضاء (ياسين قائدي/األناضول)

يوليو ،فــإن الرئيس يحاول أن يأتي على
آخــر مكتسبات الـثــورة ،وبالتالي املعركة
ل ـي ـســت م ـعــركــة ال ـق ـض ــاة وح ــده ــم ،ب ــل كل
الـتــونـسـيــن وك ــل م ــن يـتـمـسـكــون بــالـبـنــاء
الدستوري وباملسار الديمقراطي».
وأمـ ــام الــوضــع ال ـســائــد ،اجـتـمــع ع ــدد من
ممثلي الجمعيات املــدنـيــة ،أمــس األحــد،
لبحث إمكانيات العمل املشترك للمرحلة
القادمة ،وتنسيق املواقف املشتركة التي
يمكن اعتمادها بخصوص املـســار الــذي
اق ـت ــرح ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي بـمـنــاسـبــة
خـطــابــه ي ــوم  13ديـسـمـبــر /كــانــون األول
ّ
املاضي .وخلص املشاركون إلى أن هناك
تخوفا حقيقيا على الـحــريــات ،مؤكدين
ّ
أن االسـ ـتـ ـش ــارة (االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ال ــرس ـم ــي)
ّ
التي اقترحها سعيد ال يمكن أن تعوض
حــوارا عموميا وطنيا يستوجب إشــراك
القوى املدنية واالجتماعية والسياسية.
ّ
وأكدوا في بيان لهم ،أمس ،أن االستشارة
بشكلها الحالي ال يمكن أن تعكس بأي
ح ــال حقيقة املــواقــف فــي تـعــدديـتـهــا ،وال
يمكن أن ّ
تعبر عن تطلعات كل التونسيات
والتونسيني ،وتشوبها إخالالت وتحمل
ت ـخ ــوف ــات عـ ــديـ ــدة .وأوض ـ ـحـ ــوا أن ـه ــا «ال
تــراعــي الفجوة الرقمية ،س ــواء مــن خالل
النفاذ أو القدرة على التحكم ،وال تحمي
املعطيات الشخصية في صــورة ضــرورة
االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ــأش ـ ـخـ ــاص آخـ ـ ــريـ ـ ــن ملـ ــلء
االسـ ـتـ ـم ــارة ،وال تـضـمــن ع ــدم اس ـت ـخــدام

البيانات املخزنة الحـقــا» .وخلصوا إلى
أنها «تحرم العديد من األشخاص الذين
يـسـتـخــدمــون هــواتــف لـيـســت بأسمائهم
الشخصية (شــركــات ،شباب) وال تضمن
نـفــاذ ذوي وذوات اإلعــاقــة إلـيـهــا ،إضافة
إلـ ـ ــى األم ـ ـي ـ ــن ،وغـ ـي ــره ــم مـ ــن الـ ـفـ ـئ ــات»،
مضيفني أن «االستشارة بشكلها الحالي
ت ـب ــدو ص ــوري ــة وم ـج ــرد ذري ـع ــة لـتــوجـيــه
املـســار نحو خ ـيــارات مـحــددة مسبقًا من
دون ض ـم ــان ــات مـنـهـجـيــة واض ـ ـحـ ــة ،وال
ً
ت ـق ـتــرح ح ـل ــوال وت ــرت ـك ــز ع ـلــى تشخيص
س ـط ـح ــي ملـ ـشـ ـك ــات م ـع ـل ــوم ــة ل ـل ـج ـم ـيــع،
واألس ـئ ـلــة مــوجـهــة بـمــرجـعـيــات مسبقة،
وال ـخ ـي ــارات املـقـتــرحــة ضـعـيـفــة منهجيا
ً
شكال ومضمونًا».
وشددوا على أن «االستشارة ال تركز على
الخيارات الكبرى في املجالني االقتصادي
واالج ـت ـمــاعــي ،ف ــي ح ــن أنـهـمــا املـســألـتــان
االستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم مالمح
املستقبل» ،مؤكدين «عــدم وجــود شفافية
حــول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة
امل ـك ـل ـفــة بــال ـت ـقــريــر ال ـتــأل ـي ـفــي وض ـمــانــات
حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها».
وم ــن ب ــن املــوق ـعــن عـلــى ال ـب ـيــان ،جمعية
«تفعيل الحق في االختالف» ،و«الجمعية
التونسية للدفاع عن الحريات الفردية»،
وجمعية «متطوعون بوعرادة» ،وجمعية
«مـ ــدى لـلـمــواط ـنــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،و«م ــرص ــد
الدفاع عن الحق في االختالف» ،وغيرها.

 39طائرة صينية تخرق
أجواء تايوان
قــالــت وزارة ال ــدف ــاع ال ـتــايــوان ـيــة إن
سالح الجو التايواني سارع مجددًا
أمـ ـ ــس األحـ ـ ـ ــد ل ـت ـح ــذي ــر  39ط ــائ ــرة
صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي
فـ ــي أحـ ـ ــدث تـ ـص ــاع ــد ل ـل ـت ــوت ــر عـبــر
مضيق تايوان .وأضافت الــوزارة أن
 34طــائــرة مقاتلة إضــافــة إلــى أربــع
م ــن طـ ــائـ ــرات الـ ـح ــرب اإلل ـك ـتــرون ـيــة
وق ــاذف ــة واحـ ــدة ش ــارك ــت ف ــي املهمة
الصينية أمس.
(رويترز)
باكستان تفرج عن 20
صيادًا هنديًا
أفـ ــرجـ ــت ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،أم ـ ــس األح ـ ــد،
ع ـ ـ ــن  20صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادًا ه ـ ـنـ ــديـ ــا ك ــان ــت
تـ ـحـ ـتـ ـج ــزه ــم ب ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى دخ ــولـ ـه ــم
مياهها اإلقـلـيـمـيــة .وأفـ ــادت وزارة
الــداخ ـل ـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة فــي بـيــان،
بـ ـ ــأن الـ ـصـ ـي ــادي ــن امل ـح ـت ـج ــزي ــن تــم
إطــاق سراحهم من سجن بمدينة
كراتشي الساحلية .وأوضـحــت أن
الصيادين جــرى نقلهم إلــى مدينة
اله ـ ــور لـتـسـلـيـمـهــم الـ ـي ــوم اإلث ـنــن
للسلطات الهندية في معبر واكاه.
(األناضول)
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تقرير

ترتفع حظوظ عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ،حسين الشيخ،
عيّن
في خالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،خصوصًا بعدما ُ
أخيرًا عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،على
الرغم من غياب أي إجماع داخل حركة «فتح» على هذا األمر

تهديد بمقاطعة العملية السياسية

«اإلطار التنسيقي» يضغط إلشراك المالكي

خالفة
محمود عباس

تواصل قوى «اإلطار
التنسيقي» في العراق
الضغط على زعيم
«التيار الصدري» إلشراك
نوري المالكي في
حكومة جديدة
توافقية

حسين الشيخ
مرشح
«فوق العادة»

رام اهلل ـ نائلة خليل

ي ـب ــدو أن ال ـس ـب ــاق ن ـح ــو خــافــة
ال ــرئ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ،بـ ـ ـ ـ ــات أق ـ ـ ـصـ ـ ــر وأكـ ـ ـث ـ ــر
س ـخــونــة ،م ــع قـ ــرار األخ ـي ــر اخ ـت ـيــار عضو
ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ،حـســن
الشيخ ،عضوًا في اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،خلفًا للراحل صائب
ع ــريـ ـق ــات ،م ــع ت ــرج ـي ــح أن ي ـش ـغــل ال ـش ـيــخ
أيضًا منصب أمانة سر اللجنة التنفيذية
للمنظمة (الذي كان يشغله عريقات كذلك)،
ما يعني أنه دخل سباق خالفة «أبو مازن»
بشكل عملي ،ومن مسافة أقصر.
ال إجماع داخل «فتح» على ترشيح
حسين الشيخ

وكشفت مصادر رفيعة املستوى لـ«العربي
الـجــديــد» ،أنــه لــم يكن هـنــاك أي إجـمــاع في
الـلـجـنــة املــركــزيــة لـحــركــة «ف ـت ــح» ،لترشيح
ع ـض ــوه ــا ح ـس ــن الـ ـشـ ـي ــخ ،ل ـي ـك ــون عـضــو
ً
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،فضال
عن تجديد عضوية عزام األحمد وانتخاب
روحي فتوح لرئاسة املجلس الوطني.
وبينما أورد بيان اللجنة املركزية لـ«فتح»
ّ
أن ذلك تم باإلجماع ،قالت املصادر إن «هذه
القرارات جاءت من الرئيس عباس مباشرة،
ولـ ــم ت ـخ ـضــع ألي ت ـصــويــت أو إجـ ـم ــاع أو
انتخاب مباشر أو غير مباشر من أعضاء
اللجنة املركزية» .وأضافت املصادر أنه «كما
جــرت الـعــادة مــن قبل الرئيس (عـبــاس) ،لم
يخضع قرار ترشيح الشيخ ألي تصويت أو
إجماع ،إذ قال في اجتماع اللجنة املركزية
األخـ ـي ــر :أن ــا بــرشــح ح ـســن ال ـش ـيــخ للجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،مني ضد؟».
وتابعت امل ـصــادر« :رد عضو مركزية فتح
ً
توفيق الطيراوي على الرئيس عباس قائال:
السؤال مني مع؟ وليس مني ضد؟ مش هيك
التصويت ،ولكن من حقك أن ّ
ترجح مرشح
عـلــى آخ ــر .لـكــن الــرئـيــس عـبــاس ك ــان ق ــراره
جاهزًا».
وبحسب امل ـصــادر ،األمــر ذاتــه كــرره عباس
عندما قرر أن يكون عضو اللجنة املركزية
ل ــ«ف ـتــح» ،روح ــي فـتــوح ( 73عــامــا) ،رئيسًا

للمجلس الــوطـنــي الفلسطيني ،وتـجــديــد
بـ ـق ــاء عـ ـ ــزام األحـ ـم ــد ف ــي ع ـض ــوي ــة الـلـجـنــة
ل ـت ـن ـف ـيــذيــة مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر ع ــن «ف ـت ــح»،
لينتهي اجـتـمــاع اللجنة املــركــزيــة للحركة
ببيان يوم  18يناير/كانون الثاني الحالي
يؤكد الوصول إلى هذه القرارات باإلجماع.
ولـفـتــت امل ـصــادر إل ــى أن «أع ـضــاء مــركــزيــة
فـتــح ال ي ــري ــدون أي مــواجـهــة مــع الــرئـيــس
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس» .وق ــال ــت املـ ـص ــادر «ك ــان
خيار الرئيس في اجتماع اللجنة املركزية
ق ـبــل امل ــاض ــي ل ـل ـحــركــة ،ال ــذه ــاب إل ــى عـقــد
املـجـلــس املــركــزي الفلسطيني (ك ــان مـقــررًا
عـقــده فــي  20يـنــايــر ال ـحــالــي) ،وه ـنــاك يتم
الحسم حــول مقعد حركة فتح في اللجنة
التنفيذية» .وتابعت «لو التزم عباس بما
قاله ،ملا كان الشيخ لينجح أو يكون له حظ
في املنصب الذي ناله (الذي يمنحه رئاسة
دائـ ــرة امل ـفــاوضــات فــي مـنـظـمــة الـتـحــريــر)،
بسبب حساسية هذا املنصب الذي يعطيه
نفوذًا وشرعية أكبر ،ويجعله يقترب أكثر
من منصب الرئيس».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة
ل ـح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ،ع ـب ــاس زك ـ ــي ،ف ــي حــديــث
م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ال أح ــد ي ــري ــد أن
يزاحم على منصب دائرة املفاوضات خلفًا
لعريقات ،ومـنــذ وف ــاة األخـيــر والـشـيــخ هو
ال ــذي يـقــوم بمهمة الـتـفــاوض مــع إسرائيل
وأم ـيــركــا ،وواض ــح أن ــه ال يــوجــد فينا أحــد
يريد هذه املهمة».
وح ـ ــول م ــا إذا ك ــان ال ـش ـيــخ وف ـت ــوح ق ــد تم
اإلجماع عليهما من قبل مركزية «فتح» أم
أن قرار تعيينهما اتخذ من قبل عباس ،قال
زكــي« :ال شــيء يتم مــن غير رضــا الرئيس،
كيف ممكن أن نغضبه وعمره  86سنة؟».
وح ـ ـ ـ ــول م ـ ــن سـ ـيـ ـك ــون أم ـ ـ ــن س ـ ــر ال ـل ـج ـن ــة
التنفيذية ملنظمة التحرير املـقـبــل؛ حسني
ال ـش ـيــخ أم ع ـ ــزام األحـ ـم ــد ،قـ ــال زك ـ ــي« :راح
يقعدوا عند أبو مازن وهناك سيتم االتفاق،
وأعـ ـتـ ـق ــد أن األمـ ـ ـ ــور ب ـت ـم ـشــي ألن ـ ــه مـ ــا فــي
فـصــائــل قــويــة مـثــل زم ــان تـنـتـخــب منصب
أمانة السر ،لذلك األمور ستكون سلسة».
ويعتبر منصب أمني سر اللجنة التنفيذية
مل ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ،هـ ــو «بـ ـي ــت ال ـق ـص ـيــد»
ف ــي امل ـع ــرك ــة ال ـســاخ ـنــة ال ـصــام ـتــة لـخــافــة

عيّن الشيخ في اللجنة
ُ
التنفيذية لمنظمة التحرير
مباشرة من عباس
ترجيح بأن يصل الشيخ
إلى منصب أمانة سر
اللجنة التنفيذية

ع ـ ـبـ ــاس .إذ ي ـن ـظ ــر ل ـش ــاغ ــل ه ـ ــذا امل ـن ـصــب
عـلــى أن ــه املــرشــح املــرتـقــب لــرئــاســة اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير وكذلك السلطة
الفلسطينية .وكــان عباس يشغل منصب
أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات ،لكن
ّ
قـبــل ذل ــك الــوقــت ظ ــل ه ــذا املـنـصــب يشغله
مستقلون أو أع ـضــاء أح ــزاب صـغـيــرة في
املنظمة.
غياب العمل المؤسساتي

من جهته ،قال القيادي املفصول من اللجنة
املركزية لحركة «فتح» ،ناصر القدوة ،في
حديث مع «العربي الجديد« :ما نراه اليوم
هــو اسـتـمــرار ملــا كــانــت عليه األوض ــاع في
ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة» .وأوضـ ــح «ال يــوجــد أي
ّ
التقيد
التزام بالعمل املؤسساتي من حيث
ب ــال ـق ــان ــون وال ـل ــوائ ــح واألن ـظ ـم ــة وتـقــالـيــد
العمل ،وال يــوجــد تمسك بـضــرورة وجــود
الـتــوافــق الــوطـنــي ،كطريق للعمل الوطني
املشترك» .وتابع القدوة أن «ما يجري في
منظمة التحرير هو تعبير عن هذا الوضع
بـشـكــل واضـ ــح ،وه ــو أي ـضــا م ــا ي ـجــري في
فتح من عدم التمسك بالتوافق الداخلي».
وك ــان ــت ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة «ف ـت ــح»
أص ــدرت ق ــرارًا بفصل ال ـق ــدوة ،فــي م ــارس/
آذار م ــن الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ب ـس ـبــب مــواق ـفــه
«املعلنة املتجاوزة للنظام الداخلي للحركة
وقراراتها واملس بوحدتها» ،حسب القرار.

متابعة

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ك ـث ــف ف ـي ــه امل ـس ـت ــوط ـن ــون
اعـ ـت ــداءاتـ ـه ــم ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن ون ـش ـطــاء
السالم األجانب في الضفة الغربية ،حذر وزير
األمن الداخلي عومر بارليف من أن ما يجري
يمهد لظهور تنظيم إرهابي يهودي .وجاءت
تصريحات بارليف في مقابلة مع إذاعة جيش
االحتالل اإلسرائيلي ،أمس األحد ،بعد أن أصيب
واإلسرائيليني
عدد من نشطاء السالم األجانب
ّ
بجراح أمس األول ،في سلسلة اعتداءات شنها
عناصر تنظيم «فتية التالل» عليهمّ .
وأقر بأن
ً
كال من جيش وشرطة االحتالل ال يسارعان إلى
التدخل لوقف اعتداءات املستوطنني.
وفي تغريدة نشرها على حسابه على «تويتر»
أمس األحد ،قال يئير لبيد ،رئيس الوزراء البديل
ووزير الخارجية اإلسرائيلي ،إن الهجمات التي
نفذها املستوطنون أمس األول «يجب أن تشعل
شرارات تحذير لدينا جميعًا .هذا الواقع سيدفع
بنا إلى هوة سحيقة يصعب الخروج منها».
وق ـ ــال ت ـقــريــر لـلـمـحـلــل ال ـع ـس ـكــري لصحيفة
«ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت» ،ب ــوس ــي ي ـهــوشــواع،
ن ـشــر أم ــس األح ـ ــد ،إث ــر اع ـ ـتـ ــداءات عـصــابــات
م ــن املـسـتــوطـنــن ،ق ــرب ب ــوري ــن عـلــى نـشـطــاء
ي ـســار إســرائ ـي ـل ـيــن ومــواط ـنــن فلسطينيني
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،إن ه ــذا األم ــر ي ــدل عـلــى أن
هذه العصابات من املستوطنني كسرت حاجز
الخوف ،إذ لم يعد الحديث فقط عن عمليات
تدفيع الثمن سرية ،وإنما عن عمليات منظمة
وغير عشوائية أو تلقائية ،بل يجري التخطيط

أوصى الفروف بالشيخ لدى عباس لتولي منصب عريقات ()Getty

لكن هــذا ال ـقــرار لــم تتم املـصــادقــة عليه من
املجلس الثوري لحركة فتح ،حسب النظام
الداخلي للحركة ،ليصبح نافذًا ،على الرغم
من أن املجلس الثوري اجتمع أكثر من مرة
منذ ذلك الحني.
ودع ـ ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــدوة فـ ــي ح ــدي ـث ــه مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى مـقــاطـعــة امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي
املـخـطــط عـقــده مطلع الـشـهــر املـقـبــل ،وق ــال:
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس املـ ـ ــركـ ـ ــزي فـ ــاقـ ــد ألي ش ــرعـ ـي ــة،
وال ـن ـتــائــج املـتــرتـبــة عـلـيــه ال شــرعـيــة لـهــا».
وت ـ ـسـ ــاءل «كـ ـي ــف ي ـم ـك ــن ت ـ ـصـ ـ ّـور ان ـت ـخ ــاب
رئــاســة املـجـلــس الــوطـنــي وأع ـضــاء اللجنة
التنفيذية ،في غياب عقد املجلس الوطني؟
مضيفًا أن «فكرة أن املجلس الوطني ّ
فوض
امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي م ـث ــال آخ ــر ع ـلــى انـتـهــاك
القانون واللوائح» .وقــال القدوة« :ال يمكن
على اإلط ــاق لجسم كبير أن يلغي نفسه،
ّ
ويفوض كل صالحياته لجسم صغير».
عوامل ساعدت حسين الشيخ

وحسب املصادر التي تحدثت مع «العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،ف ـ ــإن «الـ ــوضـ ــع ال ـس ـي ــئ ل ـحــركــة
فـتــح ،والـتـنــافــس الـحــاد بــن بعض أعضاء
م ــرك ــزي ـت ـه ــا ،وق ـ ـ ــرب ال ـش ـي ــخ مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
عباس ،وتحالفه مع رئيس جهاز املخابرات
ال ـعــامــة م ــاج ــد فـ ــرج ،وتـ ـف ــرده بـمـلــف هيئة
الـشــؤون املدنية الفلسطينية مــع االحتالل
اإلسرائيلي على مــدار  15عــامــا ،والجهود
الـتــي بــذلـهــا ل ـعــودة االت ـص ــاالت مــع اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ونـ ـف ــوذه ال ـخ ــارج ــي،
كـلـهــا عــوامــل اجـتـمـعــت لـيـصــل الـشـيــخ إلــى
الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـلـمـنـظـمــة ،م ــع ترجيح
كبير أن يصل الحقًا إلــى أمانة سر اللجنة

ال ـت ـن ـف ـيــذيــة» .وي ـت ـف ـ ّـرد ال ـش ـيــخ ( 62عــامــا)
بـقـيــادة امل ـفــاوضــات الـيــومـيــة «مـفــاوضــات
ي ـ ــوم ب ـ ـيـ ــوم» مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
ب ـ ـص ـ ـف ـ ـتـ ــه رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــا لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ورئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
املدنية العليا منذ عام  .2007وتعتبر هذه
اللجنة بحسب موقعها اإللكتروني «حلقة
الوصل بني السلطة الوطنية الفلسطينية
وكافة مؤسسات السلطة املدنية مع الطرف
اآلخر»؛ أي االحتالل اإلسرائيلي بما يشمل
التسهيالت واملـعــابــر والـتـصــاريــح وسجل
السكان ،ودخول البضائع واألشخاص.
وتـ ـ ـ ّ
ـدرج ال ـش ـيــخ ف ــي امل ـنــاصــب التنظيمية
ف ــي ح ــرك ــة ف ـتــح ع ـلــى م ــدى سـ ـن ــوات ،وهــو
أسير محرر أمضى  11عامًا في معتقالت
االحتالل ،ويتقن اللغة العبرية.
وم ـن ــذ وفـ ــاة أم ــن س ــر ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر صـ ــائـ ــب ع ــريـ ـق ــات فــي
ن ــوف ـم ـب ــر/ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  ،2020ت ــول ــى
الشيخ مهامه جميعها ،مــن لـقــاء السفراء
والقناصل ،إلى تولي االتصاالت مع اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ول ـق ــاء امل ـس ــؤول ــن األم ـيــرك ـيــن
جنبًا إلى جنب مع رئيس جهاز املخابرات
ماجد فرج.
وح ـســب م ـص ــادر «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،فقد
أوصـ ـ ــى امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ال ـ ـ ـ ــروس ،م ـث ــل وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف ،بــال ـش ـيــخ
لــدى عباس قبل نحو عــام ،لتولي منصب
عــريـقــات .وهــو مــا ّ
يفسر تلقي الشيخ أول
تهنئة له بمنصبه الجديد في  21من الشهر
الحالي ،من املمثل الخاص لرئيس روسيا
االتحادية للشرق األوسط وأفريقيا ،نائب
وزيــر الخارجية ميخائيل بوغدانوف ،في

الحدث

عصابات المستوطنين ال تخشى الشرطة
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
صالح النعامي

بغداد ـ عادل النواب

واالستعداد لها بالتزود بالحجارة والوقود
والعصي والهراوات ،وكل ذلك من دون أي خوف
من أن يتم اعتقالهم من قبل الشرطة أو الشاباك
أو الجيش.
وجاءت االعتداءات التي ارتكبها عناصر «فتية
التالل» جنوب الخليل ،أمس األول ،بعد يوم
ّ
مــن شــن اع ـت ــداءات مماثلة على فلسطينيني
ونشطاء سالم أجانب في محيط بلدة بورين،
في قضاء رام الله ،وسط الضفة الغربية .وسبق
ُ
أن ذك ــرت منظمة «ال ـســام اآلن» ،الـتــي تعنى
برصد انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي
الفلسطينية املـحـتـلــة ،فــي تـقــريــر نـشــرتــه في
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2021أن العام املاضي
شهد زيادة كبيرة في عدد االعتداءات .ونقلت

عــن مـصــادر أمنية إسرائيلية قولها إن عدد
الهجمات التي نفذها املستوطنون في 2021
بلغ ضعفي ونصف ضعف الهجمات التي نفذت
في  2020و.2019
وعـ ـ ـ ــرض الـ ـصـ ـح ــاف ــي وال ـ ـنـ ــاشـ ــط ال ـح ـق ــوق ــي
اإلسرائيلي يوفال أبراهام ،في سلسلة تغريدات
أمـ ــس األحـ ـ ــد ،ع ـ ــددًا م ــن االعـ ـ ـت ـ ــداءات املــوث ـقــة
بفيديوهات ،التي ّ
تعرض لها الفلسطينيون
في بلدة بورين فقط ،من دون تدخل الجيش.
وحسب أبراهام ،فإن جنود االحتالل ال يكتفون،
أحيانًا ،فقط بعدم التدخل ملنع عناصر تنظيم
ّ
«فتية التالل» من مواصلة شن االعتداءات على
الفلسطينيني ،بل إن بعضهم انضم إليهم في
تنفيذ االعتداءات.

انضم جنود إلى المستوطنين لالعتداء على الفلسطينيين (نضال اشتيه/األناضول)

طهران ترفض الرضوخ لصفقة سيئة

ترويج التفاق خالل شهرين
طهران ـ صابر غل عنبري

والسياسة الخارجية في البرملان اإليراني،
قال املتحدث باسم لجنة األمن القومي
ّ
محمود عباس زادة مشكيني ،أمــس األحــد ،إنــه «سيجري التوصل إلــى اتفاق»
خالل مفاوضات فيينا «قبل نهاية العام  »1400اإليراني ،الذي سينتهي في 21
مــارس/آذار املقبل .وأكد مشكيني ،وفقًا ملا أورده موقع «خبرأونالين» اإليراني،
ّ
أن «ما يهمنا ليس متى سنصل إلى نتيجة ،بل ما يهمنا هو التوصل إلى نتيجة
ً
جيدة» ،قائال« :يمكن التوصل إلى اتفاق جيد على قاعدة رابح ـ رابح ،وذلك على
الرغم من ّأن الغربيني ،خصوصًا األميركيني ،يسعون لفرض اتفاق ّ
سيئ علينا».
ّ
وأض ــاف املـســؤول اإليــرانــي نفسه أن «ظ ــروف الـبــاد خــال املـفــاوضــات النووية
جيدة للغاية ،فنحن من يتحكم بامليدان (املفاوضات) ،ونحن في موقف أقوى».
وأضــاف« :كما اعترف الغربيون ،فقد تجاوزنا العقوبات ،ونمتلك أوراقــا ذهبية
وجيدة للعبة في ميدان املفاوضات» على حد تعبيره.
وشدد املتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرملان على
ّأن «إيــران لن ترضخ التفاق ّ
سيئ» ،عازيًا التصريحات الغربية عن نفاد الوقت
في املفاوضات إلحياء االتفاق النووي إلى «محاوالتهم ملمارسة الضغط» على
إيران .واعتبر تلك التصريحات «حربًا نفسية» مشددًا بالقول« :نحن لن نتعامل
بانفعال ،ولن نلعب وفق برنامجهم».
ويــأتــي الـتـفــاؤل اإليــرانــي بالتوصل إلــى اتـفــاق خــال الشهرين املقبلني ،فيما
تــواصــل الــواليــات املتحدة والـتــرويـكــا األوروب ـيــة الشريكة فــي االتـفــاق الـنــووي
(فرنسا وبريطانيا وأملانيا) إطــاق تحذيرات من نفاد الوقت إلحياء االتفاق،
ّ
وسط تقارير غربية بأن فبراير/شباط املقبل آخر مهلة للمفاوضات .وانطلقت
مـفــاوضــات فيينا غـيــر املـبــاشــرة بــن طـهــران وواشـنـطــن خــال إبــريــل /نيسان
املاضي ،وتعد الجولة الثامنة الحالية أطول الجوالت .وتشهد الجولة الثامنة
اجـتـمــاعــات عـلــى مـسـتــوى لـجــان الـخـبــراء ورؤس ــاء الــوفــود بغية الـتــوصــل إلــى
اتفاق.
ً
ويوميًا ،تعقد لجان الخبراء الثالث اجتماعات صباحية ومسائية ،فضال عن
لقاءات مسائية بني رؤســاء الــوفــود .واللجان الثالث ،هي لجنة رفــع العقوبات،
ولجنة املسائل النووية ،ولجنة اإلجراءات التنفيذية لتنفيذ االتفاق املحتمل.

ات ـصــال هــات ـفــي .وق ــد تــم نـشــر الـخـبــر على
صفحة الهيئة العامة للشؤون املدنية.
خالفة محمود عباس

ّ
وفـيـمــا يـبــدو أن عـبــاس يــرتــب أم ــور خالفته
عـبــر اخـتـيــار الـشـيــخ للجنة الـتـنـفـيــذيــة ،لكن
الوجه اآلخر لترتيباته يعني ترحيل األزمات
وتـعـمـيـقـهــا داخـ ــل ال ـب ـيــت ال ـف ـت ـحــاوي بشكل
خاص ،والنظام السياسي الفلسطيني بشكل
ع ـ ــام .وح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن م ـســاعــد وزي ــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي لـلـشــؤون اإلســرائـيـلـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ـ ـ ــادي ع ـ ـمـ ــرو ،ومـ ـس ــؤول ــن
إسرائيليني ،أبلغوا عباس ربيع العام املاضي،
أن األفـ ـض ــل ه ــو عـ ــدم إجـ ـ ــراء أي ان ـت ـخــابــات
تشريعية أو رئاسية خــال العامني املقبلني
( 2022و .)2023فـبـحـســب هـ ــؤالء ،فــإنــه «مــن
األفضل خــال هــذه الفترة أن يعكف الرئيس
على ترتيب البيت الفلسطيني ،تجنبًا ألي
ف ــوض ــى تـتـعـلــق ب ـخ ــاف ـت ــه» .ورأت امل ـص ــادر
ذاتـهــا أن «النصائح األميركية اإلسرائيلية
لعباس ،ليست متعلقة فقط بترتيب النظام
الفلسطيني امل ـت ـهــالــك ،وإن ـم ــا تـتـعـلــق أيـضــا
بصحة الرئيس وعمره ،إذ يبلغ  86عامًا».
ويبدو ترحيل أزمة خالفة عباس أو فكفكتها
مــن خــال تغيير وخـلــق مــراكــز قــوى جــديــدة،
هو العنوان األبرز للمرحلة املقبلة ،خصوصًا
إذا ما انعقد مؤتمر حركة «فتح» الثامن ،الذي
سترحل له أزمات الحركة ،عبر إعادة هندسة
اللجنة املركزية لـ»فتح» بصعود ماجد فرج
لعضويتها ،وإخراج ناصر القدوة من اللجنة
املركزية ،وإضعاف مروان البرغوثي وجبريل
ال ــرج ــوب وآخ ــري ــن م ــن ص ـقــور ال ـحــركــة ،كما
يدور في كواليس «فتح».

كشف مسؤولون في «اإلطار التنسيقي»
ال ـ ــذي ي ـض ــم ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة وف ـصــائــل
مــدعــومــة مــن ط ـه ــران ،أن «اإلط ـ ــار» أبلغ
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر،
ب ــرف ـض ــه ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
األسبق وزعيم ائتالف «دولــة القانون»،
نــوري املالكي ،أو أي جــزء آخــر مــن قوى
«اإلطـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي» ،ف ــي م ـف ــاوض ــات
تشكيل الـكـتـلــة الـكـبــرى داخ ــل الـبــرملــان،
الحكومة الجديدة.
أو في سياق تشكيل
ّ
ويؤشر ذلك إلى تواصل تعثر محاوالت
حل الخالف بني الطرفني ،وينبئ بمزيد
من االنـســداد السياسي في البالد ،التي
تواجه كذلك تصعيدًا أمنيًا بعد سلسلة
اعتداءات لتنظيم «داعش» أخيرًا.
وي ــرف ــض الـ ـص ــدر ،ال ـ ــذي تـ ـص ـ ّـدر ت ـي ــاره
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة ال ـتــي أجــريــت
فــي الـعــاشــر مــن أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
املـ ــاضـ ــي ،الـ ــدخـ ــول ب ـت ـحــالــف واح ـ ــد مــع
املــال ـكــي لـتـكــويــن الـكـتـلــة ال ـك ـبــرى ،أو أن
يـ ـك ــون ل ـل ـمــال ـكــي أي دور ت ـن ـف ـي ــذي فــي
املرحلة املقبلة.
ولم تثمر لغاية أمس األحــد ،الوساطات
ال ـخــارج ـيــة وال سـيـمــا تـلــك ال ـتــي قــادهــا
قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري
اإلي ـ ــران ـ ــي ،إس ـم ــاع ـي ــل ق ـ ــاآن ـ ــي ،وم ـم ـثــل
«حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق،
محمد كــوثــرانــي ،عــن أي حلحلة لألزمة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ك ـم ــا أن املـ ـف ــاوض ــات ال ـتــي
شهدتها النجف وبغداد وأربيل ،لم تثمر
ب ــدوره ــا عــن أي ت ـقــارب بــن املعسكرين
السياسيني ،خاصة في ما يتعلق بإقناع
الصدر برفع ما اعتبر سياسيًا «فيتو»
ً
على أي دور للمالكي مستقبال.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال ال ـع ـض ــو ال ـ ـبـ ــارز فــي

«اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ،ع ــادل امل ــان ــع ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،إن تحالفه
أبلغ الصدر بشكل رسمي ،بأنه يرفض
الـتـخـلــي ع ــن املــال ـكــي م ــن أج ــل ال ــدخ ــول
ّ
موحد،
مع الكتلة الصدرية في تحالف
ً
وصــوال إلــى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأض ــاف أن «اإلط ــار التنسيقي» أوضــح
لـ ـلـ ـص ــدر بـ ــأنـ ــه «يـ ـتـ ـح ــال ــف مـ ــع ال ـك ـت ـلــة
الصدرية بجميع قــواه من دون التخلي
ع ــن أي طـ ــرف ،وعـ ــدا ذل ــك غ ـيــر مـمـكــن».
وت ـ ــاب ـ ــع أن «ائ ـ ـت ـ ــاف دولـ ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون،
ي ـع ـ ّـد أك ـب ــر ك ـت ـلــة ل ـنــاح ـيــة عـ ــدد امل ـقــاعــد
البرملانية داخل اإلطار التنسيقي ،وهو
ّ
ي ـم ــث ــل ع ـن ـصــر ق ـ ــوة ل ـ ــه ،خ ـص ــوص ــا فــي
عمله الـبــرملــانــي املـقـبــل ،ول ـهــذا ال يمكن
التخلي عنه ،كما ال يوجد أي مبرر لهذا
التخلي» .وأكد أن «موقفنا النهائي هو
أن عــدم دخــول اإلط ــار التنسيقي بشكل
ّ
موحد مع الكتلة الصدرية ،سيدفع قوى
اإلط ــار إلــى عــدم املـشــاركــة فــي الحكومة
امل ـق ـب ـل ــة ،بـ ــل األم ـ ـ ــر قـ ــد ي ـص ــل إلـ ـ ــى حــد
مقاطعة العملية السياسية ،وهذا يعني
مقاطعة نواب اإلطار التنسيقي مجلس
ال ـ ـنـ ــواب» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن هـ ــذا الـخـيــار
«مطروح وحقيقي في مناقشات اإلطار
التنسيقي ،ولـيــس مــن أجــل التهديد أو
الضغط ،وهذا أيضًا تم إبالغ الصدر به
بشكل رسمي».
مــن جهته ،تحدث القيادي فــي تحالف
«ال ـف ـتــح» (ال ـج ـنــاح الـسـيــاســي للحشد
ال ـش ـع ـبــي) ،عـلــي ال ـف ـت ــاوي ،لــ«الـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،ع ـمــا س ـ ّـم ــاه «ت ـم ــاس ــك قــوى
اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي ووح ـ ــدة مــوقـفـهــا».
وأك ـ ــد «رف ـ ــض اإلطـ ـ ــار ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ّ
أي
تحالفات مع
من قــواه من أجــل تشكيل
ُ
قوى سياسية أخرى ،وهذا األمر أبلغت

اإلطار التنسيقي أبلغ
الصدر رفضه التخلي
عن المالكي
الصدر خيّر «اإلطار»
بين قبول شروطه أو
التوجه للمعارضة

فيه األطراف السياسية كافة ،بما فيها
التيار الصدري» .وردًا على سؤال حول
ص ـحــة م ــا نـقـلـتــه وس ــائ ــل إعـ ــام بـشــأن
تسوية تقضي بإبعاد املالكي شخصيًا
مــع إش ــراك تحالفه (دول ــة الـقــانــون) في
الحكومة ،قال الفتالوي« :إبعاد املالكي
عــن التحالف مــع الـصــدر ،ولـكــن إعطاء
حقائب وزاريــة الئتالف دولــة القانون،
ُ
كان موضوع نقاش ليس إال ،وطرح من
قبل أطــراف صديقة» .وتابع «لكن هذا
األمر ال يمكن القبول به إال بعد موافقة
املالكي نفسه ،والرجل يرفض ذلك».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ال ـس ـيــاســي امل ـق ــرب من
«الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» ،م ـن ــاف امل ــوس ــوي،
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
الـ ـص ــدر «أبـ ـل ــغ اإلط ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ب ــأن
أمـ ــامـ ــه خـ ـي ــاري ــن ال ث ــال ــث ل ـه ـم ــا؛ األول
حـكــومــة أغـلـبـيــة ي ـكــون جـ ـ ٌ
ـزء م ــن اإلط ــار
فـيـهــا ،والـثــانــي الـتــوجــه نـحــو املـعــارضــة
وت ــرك قضية تشكيل الـ َحـكــومــة» .ولفت
إلى أن «الخيارين لم يرض بهما اإلطار،
فهو يريد املشاركة بكل قــواه مع التيار
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري» .وأشـ ـ ـ ــار املـ ــوسـ ــوي إل ـ ــى أن
«اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي يــرفــض تـشـكـيــل أي
حكومة من دون مشاركة التيار الصدري
فيها ،فهو يدرك أن ذلك سيجعل من عمر
الحكومة الجديدة قصيرًا جدًا ،ولهذا ما
زال يـفــاوض الـصــدر على املـشــاركــة معًا
فــي الـحـكــومــة املـقـبـلــة» .وتــابــع« :الـصــدر
ل ــه مـ ـش ــروع ف ــي م ـس ــأل ــة ت ـب ـنــي حـكــومــة
األغ ـل ـب ـيــة ،ف ـهــو ي ــري ــد م ــن ه ــذا امل ـش ــروع
إع ـ ـ ــادة ه ـي ـبــة الـ ــدولـ ــة وفـ ـ ــرض ال ـق ــان ــون
وتقديم الفاسدين للمحاكمة ،إضافة إلى
حصر السالح بيد الدولة ،وهذا األمر هو
نقطة الخالف بينه وبني بعض األطراف
السياسية الـتــي ال تــريــد امل ـشــروع الــذي
يريده الصدر خالل املرحلة املقبلة».
وكـشــف املــوســوي عــن «ض ـغــوط كبيرة؛
داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـمـ ـ ــارس ع ـلــى
الـ ـص ــدر م ــن أجـ ــل عـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ م ـشــروع
حكومة األغلبية والتوجه نحو حكومة
ّ
ت ــوافـ ـقـ ـي ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف «لـ ـك ــن ه ـ ــذا األم ــر
يــرفـضــه ال ـصــدر حـتــى الـلـحـظـ ّـة» .وختم
املــوســوي بالقول إن «عــدم تمثل اإلطــار
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة أو
مقاطعته العملية السياسية ،كما ّ
يلوح،
قد ّ
يحوله إلى معارضة مؤذية ومخيفة
بالنسبة للمواطن .ولهذا ،الصدر يريد
ج ــزءًا مــن اإلط ــار مـعــه ،مــن أجــل الحفاظ
على السلم املجتمعي».
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شرق
غرب
االحتالل يرفع ميزانية
محاربة حركة
المقاطعة

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة االحـ ـت ــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ن ـف ـتــالــي ب ـي ـن ــت ،فــي
االج ـت ـم ــاع األس ـب ــوع ــي لـلـحـكــومــة،
أمس األحــد ،أن حكومته سترصد
ميزانيات إضافية ملواجهة نشاط
حــركــة املـقــاطـعــة الــدول ـيــة «،»BDS
وزع ـ ـ ــم أن «الـ ـنـ ـش ــاط ــات امل ـع ــادي ــة
ل ـل ـســام ـيــة ت ـغ ـي ــر مـ ــن ش ـك ـل ـهــا فــي
أيامنا هــذه» .وتدعي إسرائيل أن
أي انتقاد لنشاطها وممارساتها
االح ـتــال ـيــة وال ـع ـن ـصــريــة ه ــو من
باب «العداء للسامية».
(العربي الجديد)

عائلة الشهيد عمر
أسعد تكذب الرواية
اإلسرائيلية
قال عبد اإلله أسعد ،ابن عم الشهيد
الفلسطيني املسن عمر أسعد (80
عــامــا) ،الــذي قضى فــي الثاني من
شهر يناير/كانون الثاني القرب
قرب بلدته جلجليا شمال رام الله،
إن روايـ ــة االح ـت ــال ب ـشــأن حــادثــة
اس ـت ـش ـهــاد أس ـع ــد ،وال ـت ــي نـشــرت
أمــس األحــد في صحيفة يديعوت
أحــرونــوت كــاذبــة ،وهــدفـهــا تبرئة
الـ ـجـ ـن ــود اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن .وف ـي ـمــا
ادع ــت الــروايــة أن جـنــود االحـتــال
الذين أوقفوا عمر أسعد في ساعة
متأخرة مــن الليل لــم يقوموا بأي
اعتداءات عليه أو ضربه والتنكيل
به ،أكد عبد اإلله أسعد أن الشهود
الذين كانوا معتقلني بجوار أسعد
أك ــدوا أنهم رأوه ملقى على بطنه
ووجهه على األرض ال على كرسي.
(العربي الجديد)
األردن :انقسام حول
نوايا التصويت
كشفت دراسة أردنية جديدة أعدها
م ــرك ــز الـ ـحـ ـي ــاة ُ – راصـ ـ ــد ملــراق ـبــة
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وأع ـل ـن ــت نـتــائـجـهــا
أمس األحد ،أن حوالي  61في املائة
من األردنيات واألردنيني ال ينوون
املـشــاركــة فــي انـتـخــابــات املجالس
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ومـ ـج ــال ــس امل ـح ــاف ـظ ــات
املـقــررة فــي  22مـ ــارس/آذار املقبل.
فــي املقابل يخطط  23.2فــي املائة
للمشاركة بينما لــم يحسم 15.9
بــاملــائــة مــوق ـفــه .وبـيـنــت ال ــدراس ــة،
الـتــي شملت  3116مستجيبا ،أن
 31.7بــاملــائــة مــن الــذيــن ال يـنــوون
امل ـش ــارك ــة ق ــال ــوا إن ـه ــم ل ــم ي ـج ــدوا
م ــرشـ ـح ــا أو م ــرشـ ـح ــة ي ـس ـت ـحــق
التصويت.
(العربي الجديد)

الصدر ما زال مصرًّا على تشكيل حكومة أغلبية (كرار عيسى/األناضول)

رصد

إجراءات مصرية في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة
تتوالى اإلجراءات المصرية
في محافظة سيناء،
والتي يبدو أن لها صلة
وثيقة بالترتيبات التي
يجري التفاهم عليها
بشأن تحسين األوضاع في
غزة للتوصل إلى تهدئة
طويلة المدى
القاهرة ـ العربي الجديد

شــرعــت مصر أخـيـرًا فــي تنفيذ مجموعة من
اإلج ــراءات في سيناء متعلقة بــاألوضــاع في
قطاع غزة واملفاوضات التي تجريها مع كل
مــن حكومة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،وفصائل
املـ ـق ــاوم ــة ،وال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ب ـهــدف
التوصل إلى تهدئة طويلة املدى في القطاع.
وزار وفـ ــد أم ـن ــي رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى م ــن جـهــاز
املخابرات العامة ،إسرائيل ،قبل نحو أسبوع،
لـبـحــث مـجـمــوعــة م ــن امل ـل ـفــات امل ـش ـتــركــة بني
حكومة االحتالل ومصر .وجــاء على رأسها،
ب ـح ـســب املـ ـص ــادر ال ـت ــي ت ـحــدثــت ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» يــومـهــا ،تـعــديــل ب ـنــود فــي مـعــاهــدة
كامب ديفيد املوقعة بني البلدين عــام ،1979
متعلقة بالتحركات املصرية في سيناء ،في

إطــار الــوســاطــة التي تقوم بها بــن االحتالل
وفصائل غزة .كما ركزت املباحثات على أمور
متعلقة بــإعــادة إعمار القطاع ضمن املبادرة
امل ـصــريــة ال ـتــي أعـلـنـهــا الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
ال ـس ـي ـســي ف ــي أعـ ـق ــاب ت ــوق ــف م ـع ــرك ــة سـيــف
القدس األخيرة مايو/أيار املاضي.
وبحسب املصادر نفسها ،فــإن الوفد األمني،
بحث مــع الـجــانــب اإلســرائـيـلــي ،تعديل بنود
تسمح بــإقــامــة منطقة صـنــاعـيــة بــالـقــرب من
الحدود مع القطاع ،في إطار التسهيالت التي
تستهدف تخفيف صعوبة الوضع املعيشي
ه ـن ــاك وتـشـغـيــل أب ـن ــاء غـ ــزة .وم ــن ش ــأن هــذا
األم ــر أن ينعكس بعد ذلــك على املـضــي قدمًا
فــي االتـفــاقــات الـتــي مــن شأنها املساهمة في
التوصل التفاق تهدئة طويل املدى.
وج ــاءت أب ــرز اإلجـ ــراءات وال ـق ــرارات املصرية
األخ ـيــرة فــي ه ــذا ال ـصــدد متمثلة فــي صــدور
قــرار جمهوري مصدق عليه من وزيــر الدفاع
الفريق أول محمد زكي ،بتعيني رجل األعمال
الـسـيـنــاوي وع ـضــو مـجـلــس ال ـن ــواب املـصــري
إبراهيم العرجاني ،عضوًا في مجلس إدارة
الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء،
وال ـت ــي تـعـتـبــر هـيـئــة اق ـت ـصــاديــة عــامــة تتبع
رئاسة مجلس ال ــوزراء املـصــري .مع العلم أن
شركة «أبناء سيناء» التي يترأسها ويملكها
بالشراكة مع جهاز املخابرات العامة والقوات
املسلحة ،تتولى اإلشــراف على تنفيذ مبادرة
إعمار غزة.
وفــي أعـقــاب هــذا الـقــرار ،وبعد أيــام قليلة من
ع ــودة الــوفــد األم ـنــي ،أعـلـنــت وزارة الكهرباء

املـصــريــة ،ال ـبــدء فــي بـنــاء أول محطة لتوليد
وإنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الـ ـع ــري ــش
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة شـ ـم ــال سـ ـيـ ـن ــاء .وأع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة ش ـ ــرق ال ــدل ـت ــا إلن ـت ــاج
الكهرباء املصرية محمد أبو سنة ،أخيرًا ،عن
إنـشــاء أول محطة توليد وإنـتــاج كهرباء في
العريش بشمال سيناء ،بقدرة إجمالية 250
م ـي ـغ ــاوات .وبـحـســب امل ـس ــؤول امل ـص ــري ،فــإن
الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار التغذية
وتــأمـيـنـهــا ،وتــوف ـيــر ال ـطــاقــة ال ــازم ــة ألهــالــي
سيناء ،وجميع املشروعات االستراتيجية.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب تدشني شركة
«ه ــا» لــاسـتـشــارات وال ـخــدمــات السياحية،
اململوكة ملجموعة «أبناء سيناء االستثمارية»،
والتي تتولى حصرًا نقل املسافرين من قطاع
غ ــزة وإل ـي ــه ،خــط حــافــات حــديـثــة ومـتـطــورة
لتيسير أمور املسافرين الفلسطينيني .ويأتي
ذلــك كمحاولة للتجاوب مع غضب الفصائل
الفلسطينية ،بسبب صعوبة إجــراءات السفر
عبر معبر رفح البري ،الذي يعد نافذة أهالي
القطاع على العالم.
وب ــرز اســم رجــل األع ـمــال إبــراهـيــم العرجاني

ملف غزة يُعد
الورقة األهم دوليًا في
يد القاهرة حاليًا

خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة فــي ش ـمــال سـيـنــاء،
بعد تشكيل اتحاد القبائل الذي تقوده قبيلة
ال ـت ــراب ــن امل ـن ـت ـمــي إل ـي ـه ــا ،وتـُـدش ـي ـنــه شــركــة
«مـصــر سيناء لــاسـتـثـمــار» .أسـســت الشركة
على الشراكة بني القوات املسلحة بنسبة 51
في املائة ورجال أعمال من سيناء بنسبة 49
في املائة ،في عام .2014
وقال العرجاني ،في أعقاب اإلعالن عن املبادرة
املصرية إلعادة إعمار غزة ،إن شركتي «مصر
س ـي ـنــاء لـلـتـنـمـيــة ال ـص ـنــاع ـيــة واالس ـت ـث ـم ــار»
و«أب ـنــاء سيناء للتشييد وال ـب ـنــاء» ،هما من
أرسـ ــا املـ ـع ــدات ال ـه ـنــدس ـيــة واألطـ ـق ــم الـفـنـيــة
لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.
فــي هــذه األثـنــاء ،قــال مصدر مصري خاص
مطلع على الوساطة التي تقوم بها القاهرة،
إن ملف غزة يعد األهم في الوقت الراهن في
يد القاهرة على املستوى اإلقليمي ،وهو ما
يدفع القاهرة لتقديم خدماتها فيه بالشكل
ال ــذي يـلـبــي اهـتـمــامــات ال ـشــركــاء الــدول ـيــن،
وفــي الــوقــت نفسه يحققها أمـنـهــا .وأك ــد أن
«ال ــرؤي ــة املـتـفــق عـلـيـهــا ب ـشــأن تـسـكــن ملف
غزة ،هو تحقيق وضع إنساني مستقر ألهل
الـقـطــاع ،وأن ه ــذا لــن يــأتــي إال عـبــر جــوانــب
اقتصادية» .وأشار إلى أن «محطة الكهرباء
ال ـتــي سـيـتــم إن ـشــاؤهــا فــي ال ـعــريــش ،سيتم
زيـ ــادة قــدرات ـهــا بـحـيــث تـغـطــي جـ ــزءًا كبيرًا
من احتياجات القطاع عقب االنتهاء منها،
كـمــا أنـهــا سـتــدخــل ضـمــن مـنـظــومــات الــربــط
ال ـك ـهــربــائــي ال ـت ــي تـتـبـعـهــا م ـصــر ف ــي إط ــار
استثمار هذا القطاع».

احتجاج في الخرطوم
رفضًا لالنقالب
نظم عشرات املستشارين في وزارة
العدل السودانية وقفة احتجاجية،
أم ـ ــس األحـ ـ ـ ــد ،أمـ ـ ــام م ـق ــر الـ ـ ـ ــوزارة
ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم ،رفـ ـض ــا لــان ـقــاب
العسكري واملطالبة بعودة الحكم
املــدنــي .واصطف املستشارون في
صف طويل أمــام ال ــوزارة وحملوا
الف ـت ــات تــدعــو إل ــى «سـ ـي ــادة حكم
ال ـقــانــون ،ووق ــف قـتــل املتظاهرين
السلميني ،ورف ــع حــالــة ال ـطــوارئ»
املعلنة.
(العربي الجديد)
الخارجية السودانية:
حريصون على االنتخابات
أكدت الخارجية السودانية ،األحد،
حرص الدولة على إجراء انتخابات
ح ـ ـ ــرة ونـ ــزي ـ ـهـ ــة بـ ـنـ ـه ــاي ــة الـ ـفـ ـت ــرة
االنـتـقــالـيــة فــي ال ـبــاد ،وبمشاركة
املجتمع الــدولــي .وجــاء ذلــك خالل
لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية،
السفير عبد الـلــه بشير ،ورؤس ــاء
البعثات الدبلوماسية واملنظمات
اإلقليمية والدولية املعتمدة لدى
بــاده ،في مقر الــوزارة بالعاصمة
ال ـخــرطــوم ،بـحـســب وكــالــة األن ـبــاء
الرسمية «سونا».
(األناضول)
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تصاعدت التوترات بشأن األزمة األوكرانية أمس األحد ،ودخلت مرحلة جديدة عنوانها هذه
المرة محاولة موسكو تنصيب زعيم موال لها في كييف ،بعد اتهامات بريطانية لروسيا في
هذا الخصوص مساء أول من أمس السبت .وبينما وصفت الخارجية الروسية هذه االتهامات

مؤامرة روسية لحكم
أوكرانيا؟ موسكو متهمة
بالسعي لتنصيب زعيم

بأنها «هــراء» ،استدعت المعلومات البريطانية تحركات في أوكرانيا .ويأتي ذلك ،بينما لم
يتوقف الحراك للدفع بالحل الدبلوماسي لحل األزمة ،فيما اعتبر وزير الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن أن فرض عقوبات على روسيا اآلن يضعف القدرة على الردع

أعلنت أوكرانيا أنها
ستفكك كل الجماعات
الموالية لروسيا
وزير فرنسي :لقاء بين
ماكرون وبوتين في األيام
المقبلة

موال لها في كييف

انـ ـ ـعـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــت األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة
األوكرانية أمس األحد ،نحو مسار
جديد من التصعيد ،بعد اتهامات
بريطانية ملوسكو بمحاولة تنصيب زعيم
مــوال لها في كييف ،ما ينقل املواجهة نحو
عنوان خطير آخر ستكون له تداعيات كبيرة
وال سيما على الداخل األوكــرانــي .وبالفعل،
تلقفت سلطات كييف هذه املعلومات سريعًا،
وأع ـل ـنــت ع ــن عــزمـهــا تـفـكـيــك ك ــل الـجـمــاعــات
املوالية لروسيا بعد االتهامات البريطانية،
بينما خ ــرج أح ــد مــن اتـهـمــت لـنــدن موسكو
ب ـم ـح ــاول ــة ت ـن ـص ـي ـبــه كـ ـم ــوال ل ـل ـكــرم ـلــن فــي
ك ـي ـيــف ،وه ــو ال ـنــائــب ال ـســابــق ف ــي ال ـبــرملــان
األوك ــران ــي يـفـغـيـنــي م ــوراي ـي ــف ،لـيـعـلــن بــأن
أوكرانيا بحاجة إلى قيادة جديدة .وتطرح
هذه التطورات أسئلة عدة عن مسار األزمة،
وال س ـي ـمــا ع ـمــا إذا ك ــان ــت مــوس ـكــو ت ــدرس
بالفعل خ ـيــارات أخ ــرى إلــى جــانــب التهديد
ال ـع ـس ـك ــري ،إلبـ ـع ــاد الـ ـغ ــرب وحـ ـل ــف ش ـمــال
األطلسي عن حدودها ،وذلك عبر «مؤامرة»
تـقـلــب ال ـح ـكــم ف ــي كـيـيــف ل ـصــالــح الـكــرمـلــن
وت ــوجـ ـه ــات ــه .واتـ ـهـ ـم ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
البريطانية ليز تراس ،في بيان مساء أول من
أمس السبت ،روسيا بالسعي إلى «تنصيب
موال ملوسكو في كييف ،بينما تخطط
زعيم
ٍ
لـغــزو أوكــران ـيــا واح ـتــال ـهــا» ،وه ــو مــا نفته
روسـيــا واصـفــة إيــاه «بــالـسـخــافــات» .وأكــدت
وزارة ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانـيــة ف ــي ب ـيــان أن
«النائب األوكراني السابق يفغيني موراييف
ً
يعتبر مرشحًا محتمال» ،لكنه ليس الوحيد،
مضيفة« :لدينا معلومات تفيد بــأن أجهزة
االس ـت ـخ ـبــارات الــروس ـيــة لـهــا ص ــات بكثير
من السياسيني األوكرانيني السابقني» .وذكر

بيان الخارجية البريطانية أيضًا أسماء كل
من سيرغي أربــوزوف (النائب األول لرئيس
وزراء أوكرانيا من  2012إلى  ،2014ثم الرئيس
امل ــوق ــت لـ ـل ــوزراء) ،وأن ــدري ــه كـلــويـيــف (ال ــذي
تــرأس اإلدارة الرئاسية للرئيس األوكــرانــي
السابق فيكتور يانوكوفيتش) ،وفولوديمير
سـيـفـكــوفـيـتــش (ن ــائ ــب أمـ ــن م ـج ـلــس األم ــن
القومي والدفاع األوكراني سابقًا) ،وميكوال
أزاروف (رئ ـي ــس وزراء أوك ــران ـي ــا م ــن 2010
إل ــى  .)2014وقــالــت الـخــارجـيــة البريطانية
إن «بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى اتـ ـ ـص ـ ــال م ـ ــع عـ ـم ــاء
االستخبارات الروسية املنخرطني حاليًا في
ً
التخطيط لهجوم على أوكرانيا» .واستكماال
ل ـت ـص ـع ـيــد ب ــري ـط ــان ـي ــا ب ــوج ــه روس ـ ـيـ ــا ،ق ــال
نــائــب رئـيــس ال ــوزراء البريطاني ،دومينيك
راب ،أم ــس األح ـ ــد ،لـشـبـكــة «س ـك ــاي ن ـي ــوز»،
إن مــوس ـكــو س ـتــواجــه ع ـقــوبــات اقـتـصــاديــة
قاسية إذا أتــت بنظام حكم خــاضــع لها في
أوكرانيا .بدورها ،اعتبرت الواليات املتحدة
هذه االتهامات «مقلقة جدًا» .وقالت املتحدثة
باسم مجلس األمن القومي األميركي ،إميلي
هـ ـ ـ ــورن ،فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة أمـ ــس:
«ه ــذا ال ـنــوع مــن امل ــؤام ــرات مـقـلــق جـ ـدًا .لــدى
الشعب األوكراني الحق السيادي في تقرير
مستقبله ،ونحن نقف إلــى جانب شركائنا
املنتخبني ديمقراطيًا في أوكرانيا».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وردًا ع ـل ــى هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات،
ق ــال ال ـن ــائ ــب األوكـ ــرانـ ــي ال ـس ــاب ــق يفغيني
موراييف ،والذي جاء على رأس من اتهمت
بــري ـطــان ـيــا روسـ ـي ــا ب ـم ـحــاولــة تـنـصـيـبـهــم:
«أنــاشــد جميع املعنيني بمصير أوكرانيا:
توقفوا عن تقسيمنا إلى فئات ،سواء موالني
لــروس ـيــا أو ل ـل ـغــرب ،تــوق ـفــوا ع ــن وضـعـنــا

البابا قلق ويدعو للصالة
قال البابا فرنسيس (الــصــورة) ،أمس األحــد ،إنه يتابع «بقلق» ارتفاع
منسوب التوتر في أوكرانيا ،داعيًا إلى يوم صالة من أجل السالم يوم
األربعاء المقبل .وقال البابا في عظته األسبوعية في الفاتيكان «أتابع
بقلق التوتر المتزايد الذي يهدد
بضرب السالم مجددًا في أوكرانيا
وتعريض أمــن الــقــارة األوروبــيــة
للخطر ،مــع تسببه بتداعيات
أوســـع» .ودعــا إلــى الــصــاة لكي
«يـــخـــدم كـــل فــعــل ومـــبـــادرة
سياسية ،األخـــوة اإلنــســانــيــة بدل
المصالح الفئوية».
خالل احتفاالت في كييف بيوم وحدة أوكرانيا (سلستينو أرس)Getty/

بمواجهة بعضنا البعض وسنبني السالم
في بلدنا بأنفسنا» .وكتب موراييف على
«فيسبوك» أن «الشعب األوكــرانــي بحاجة
إلــى سيادة القانون وسياسات اقتصادية
واجتماعية سلمية وحكيمة وبراغماتية،
وق ــادة سياسيني ج ــدد» .وتــابــع موراييف:
ّ
«ول ـ ــى زم ــن الـسـيــاسـيــن ال ــداع ـم ــن لـلـغــرب
ولروسيا فــي أوكــرانـيــا» .وخسر موراييف
مقعده فــي الـبــرملــان عندما فشل حــزبــه في
الـفــوز بخمسة فــي املــائــة مــن األص ــوات في
انتخابات  .2019ويعرف بأنه صاحب قناة

تـلـفــزيــونـيــة أغـلـقــت ال ـع ــام امل ــاض ــي ،بتهمة
بثها دعاية موالية لروسيا.
أم ـ ــا ال ـس ـل ـط ــات ف ــي ك ـي ـي ــف ،فـ ـس ــارع ــت بـعــد
هـ ــذه امل ـع ـلــومــات ل ــإع ــان أمـ ــس األحـ ـ ــد ،عن
أن ـهــا تــريــد تـفـكـيــك ك ــل امل ـج ـمــوعــات املــوالـيــة
لـ ــروس ـ ـيـ ــا .وقـ ـ ـ ــال م ـس ـت ـش ــار رئ ـ ـيـ ــس مـكـتــب
الرئاسة األوكرانية ،ميخايلو بودولياك ،في
تعليقات خطية أرسـلــت إلــى وكــالــة «فرانس
برس»« :ستواصل دولتنا سياستها تفكيك
كــل بنية أولـيـغــارشـيــة وسـيــاسـيــة ُيـمـكــن أن
ت ـع ـمــل ع ـلــى زع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار أوك ــرانـ ـي ــا أو

تـتــواطــأ مــع املـحـتـلــن» الـ ــروس .مــن جهتها،
دعــت وزارة الخارجية الــروسـيــة بريطانيا
إلــى «وقــف نشر هــذه السخافات» و«ووقــف
اسـتـفــزازاتـهــا السخيفة ،الخطيرة ج ـدًا في
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي» .وق ــال ــت املـتـحــدثــة بــاســم
وزارة الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا،
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق «تـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» أم ـ ــس األحـ ـ ــد إن
«الـتـضـلـيــل اإلع ــام ــي الـ ــذي ن ـشــرتــه وزارة
ً
الـخــارجـيــة البريطانية يمثل دلـيــا جديدًا
ع ـلــى أن دول ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي هي
من تقوم بتصعيد التوتر حــول أوكرانيا».

الحدث

احتجاج عسكري في بوركينا فاسو ...وال انقالب
سارعت السلطات في
بوركينا فاسو إلى نفي
وقوع انقالب في البالد،
وسط تزايد النقمة على
الرئيس روش مارك كابوري
والسلطات للفشل
في مواجهة تصاعد
هجمات المتشددين

أث ـ ـ ــار دوي إط ـ ـ ــاق نـ ـ ــار ك ـث ـي ــف فـ ــي ق ــاع ــدة
عـسـكــريــة فــي واغ ــادوغ ــو ،عــاصـمــة بوركينا
فــاســو ،م ـخــاوف مــن وق ــوع مـحــاولــة انـقــاب
ف ــي ال ـب ـل ــد ،إذ إن ـ ــه ي ــأت ــي ب ـع ــد س ــاع ــات مــن
إطالق قوات األمن الغاز املسيل للدموع على
متظاهرين في العاصمة ،مطالبني باستقالة
الرئيس روش مارك كابوري ،احتجاجًا على
فشل السلطات في مواجهة املتشددين.
وأدت ه ـج ـمــات امل ـت ـش ــددي ــن ،ال ـت ــي ت ــزاي ــدت
م ـنــذ ع ــام  2019وت ــداخ ـل ــت م ــع ن ــزاع ــات بني
مـجـمــوعــات سـكــانـيــة ،إل ــى س ـقــوط أك ـثــر من
ألفي قتيل ونزوح  1.5مليون شخص .وتبدو
قوات األمن غير قادرة على وقف هذا العنف،
ما أدى إلى تظاهرات غاضبة في العديد من
املدن ،بينما يتعذر الوصول إلى أجزاء كاملة
م ــن ال ـب ــاد بـسـبــب ان ـع ــدام األمـ ــن .وال يظهر
العنف أي ب ــوادر للتراجع ،إذ نــزح مــا يقرب
من  12ألف شخص من منازلهم في غضون
أسبوعني في ديسمبر/كانون األول املاضي،
وفقًا لألمم املتحدة.
وف ــي ح ــن أقـ ــرت ال ـس ـل ـطــات ،ف ــي ب ـيــان أمــس
األح ــد ،بــوقــوع إطــاق نــار فــي ثكنات ،فإنها
نفت سيطرة الجيش على البالد .وأوضحت
أن «ال ـج ـيــش يـعـمــل ع ـلــى اس ـت ـع ــادة ال ـهــدوء
وال ـس ـك ـي ـنــة ف ــي ال ـث ـك ـن ــات .وخ ــاف ــا لـبـعــض
املعلومات ،لــم تستهدف أي مؤسسة تابعة
لرئاسة الـجـمـهــوريــة» .وس ــارع وزي ــر الــدفــاع
أيـ ـم ــي بــارت ـي ـل ـي ـمــي س ـي ـم ـبــور إل ـ ــى ن ـف ــي مــا
ت ــردد عــن احتجاز كــابــوري .وق ــال سيمبور،
لـلـتـلـفــزيــون الــرس ـمــي ،إن «رئ ـيــس ال ــدول ــة لم
يحتجز ،ولم تتعرض أي مؤسسة في البالد
لتهديد .في الوقت الراهن ال نعلم دوافعهم أو
ما يطلبون .نحاول التواصل معهم» ،مشيرًا

إلى أن الهدوء عاد إلى بعض الثكنات .وذكرت
وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز» أن إطـ ــاق ن ـي ــران أسـلـحــة
ثقيلة بدأ في معسكر «سانجولي الميزانا»
فــي الـعــاصـمــة .كـمــا ّ
دوت طـلـقــات نــاريــة في
ق ــاع ــدة جــويــة قــريـبــة م ــن م ـطــار واغ ــادوغ ــو،
وف ــي مـعـسـكــر لـلـجـيــش ف ــي ب ـلــدة كــايــا الـتــي
تـبـعــد ن ـحــو م ــائ ــة كـيـلــومـتــر ع ــن ال ـعــاص ـمــة.
ويضم معسكر «سانجولي الميزانا» سجنًا
عسكريًا يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير،
املـ ـس ــاع ــد املـ ـ ـق ـ ـ ّـرب ل ـل ــرئ ـي ــس املـ ـخـ ـل ــوع بـلـيــز
كــوم ـبــاوري ،عـقــوبــة بالسجن  20سـنــة على
خلفية محاولة انقالب في عام  .2015كما أنه
يخضع للمحاكمة على خلفية دوره املحتمل
فــي اغـتـيــال الــزعـيــم ال ـث ــوري لـلـبــاد تــومــاس
سانكارا في عام  ،1987خالل انقالب أوصل
كومباوري إلى السلطةّ .
وفر كومباوري الذي
أطــاحــت بــه انتفاضة شعبية فــي  ،2014إلى
ساحل العاج .وتجري محاكمته غيابيًا على
خلفية االغتيال.
وف ـ ـ ــي ح ـ ــن خـ ـض ــع م ـع ـس ـك ــر «س ــانـ ـج ــول ــي
الم ـيــزانــا» فــي واغ ــادوغ ــو لـسـيـطــرة الجنود
املحتجني ،تجمعت حشود خارجه لدعمهم.
وأطلق جنود النار في الهواء ،في استعراض
لغضبهم بسبب سقوط ضحايا من الجيش.
ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة «أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــد بـ ـ ـ ــرس» عــن
شـخــص ،ذك ــرت أن الـجـنــود جعلوه يتحدث
معها عبر الـهــاتــف ،قوله إنهم يبحثون عن
ظروف أفضل لجيش بوركينا فاسو ،وسط
تـصــاعــد الـقـتــال ضــد املـسـلـحــن املـتـشــدديــن.
وتـضـمـنــت مـطــالـبـهــم زيـ ــادة ال ـقــوة البشرية
في املعركة ضد املتشددين ،وتحسني رعاية
ال ـجــرحــى ،وع ــائ ــات الـقـتـلــى .وأشـ ــار إل ــى أن
الـجـنــود يــريــدون أيـضــا اسـتـبــدال التسلسل
الهرمي للجيش واالستخبارات.
ويــأتــي إط ــاق ال ـنــار بـعــد ي ــوم مــن مطالبة
م ـت ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي واغ ـ ـ ــادوغ ـ ـ ــو ب ــاس ـت ـق ــال ــة
كابوري ،الــذي تتزايد املعارضة ضده منذ
إعــادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني
 .2020وكان أقال رئيس الــوزراء كريستوف
دابيري ،واستبدل معظم أعضاء الحكومة
الشهر املــاضــي ،فــي إط ــار محاولته تهدئة
غـضــب املـحـتـجــن .وق ــال م ـســؤول عسكري،
ل ــم يــرغــب ف ــي الـكـشــف ع ــن هــوي ـتــه ،لــوكــالــة
«أسوشييتد ب ــرس» أخ ـي ـرًا ،إن ذراع األمــن
ال ـق ــوم ــي ل ـل ـح ـكــومــة ي ـس ـت ـعــد إلع ـ ـ ــادة فـتــح
املفاوضات مع املتشددين.
وأط ـل ـق ــت قـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن ،أمـ ــس األول ،ال ـغ ــاز

وجـ ـ ــاءت االت ـه ــام ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة ملــوسـكــو
بعد ســاعــات فقط على إع ــان وزي ــر الدفاع
ال ــروس ــي سـيــرغــي شــوي ـغــو ،مــوافـقـتــه على
لقاء نظيره البريطاني بن واالس ،مقترحًا
أن يتم اللقاء في موسكو ،من دون تحديد
موعد دقيق لذلك .لكن انعقاد هذا اللقاء بات
موضع تشكيك بعد االتهامات البريطانية.
كما قــالــت وكــالــة اإلع ــام الــروسـيــة ،أول من
ً
أم ــس ،نـقــا عــن مـصــدر دبـلــومــاســي إنــه من
املتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية
لـيــز تـ ــراس ،مــوسـكــو الـشـهــر املـقـبــل إلج ــراء

سيرة

فريدريك ميرز زعيمًا لحزب ميركل
بعدما أصبح رئيسًا لحزب
«االتحاد المسيحي
الديمقراطي» األلماني
المحافظ ،تتجه األنظار
للسياسة التي سيعتمدها
فريدريك ميرز
برلين ــ شادي عاكوم

مواطنون في العاصمة واغادوغو دعمًا للجيش أمس ()Getty

طالب العسكريون
بزيادة القوة البشرية في
مواجهة المتشددين
امل ـس ـي ــل ل ـل ــدم ــوع ع ـل ــى م ـت ـظــاهــريــن رش ـق ــوا
الـ ـش ــرط ــة ب ــالـ ـحـ ـج ــارة فـ ــي واغ ـ ـ ــادوغ ـ ـ ــو ،مــع
تــزايــد الغضب مــن عجز الحكومة عــن وقف
هجمات املتشددين في جميع أنحاء البالد.
وقال املتظاهر أميدو تيمتوري ،أمس األول،
إن «ال ـج ـهــاديــن يـضــربــون (الـ ـب ــاد) ،الـنــاس
يموتون ،وآخ ــرون يفرون من ديــارهــم .نريد
أن يستقيل روش وحكومته ألن تعاملهم مع
البالد ليس جيدًا .لن ندعمهم أبدًا».
وفــي وقــت سابق مــن الشهر الحالي ،أعلنت

الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ت ــوقـ ـي ــف  12شـ ـخـ ـص ــا ،ب ـي ـن ـهــم
الجنرال إيمانويل زونغرانا ،الذي كان يقود
عمليات مكافحة نشاط املتشددين في غرب
البالد ،على خلفية خطة مفترضة لـ«زعزعة
مؤسسات» الــدولــة .وجــاءت االعتقاالت بعد
تغييرات فــي قـيــادات الجيش فــي ديسمبر/
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،اع ـت ـبــرهــا مـحـلـلــون
م ـحــاولــة مــن ك ــاب ــوري لـتـعــزيــز الــدعــم لــه في
صفوف الجيش.
وتـتــزامــن االض ـطــرابــات فــي بوركينا فاسو،
الواقعة في غرب أفريقيا وتعد من بني أفقر
دول الـعــالــم ،مــع تشكيل هـجـمــات متشددي
ت ـن ـظ ـي ـمــي «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ال ــذي ــن
ينطلقون من مالي املجاورة منذ عام ،2015
ضغطًا على قوات بوركينا فاسو التي تفتقر
إل ــى ال ـت ــدري ــب وامل ـ ـعـ ــدات .وق ـت ــل ن ـحــو 2000
شخص ،فيما أجبر العنف نحو  1.5مليون
شخص على الفرار من منازلهم في السنوات

األخ ـ ـيـ ــرة ،وفـ ــق وك ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ الــوط ـن ـيــة
«ك ــون ــاس ــور» .وك ــان ــت م ـل ـي ـش ـيــات مــدعــومــة
مــن الحكومة تعرضت إلــى ضــربــة قــويــة في
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي ،م ــع مقتل
 41ع ـض ـوًا فـيـهــا ،ف ــي ه ـجــوم ملـتـشــدديــن في
إقليم لوروم شمال البالدُ .وفي  14نوفمبر/
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،ق ـت ــل  57شخصًا
عـلــى األق ــل ،بينهم  53مــن رج ــال الـ ــدرك ،في
هـجــوم عـلــى م ـفــرزة ل ـقــوات األم ــن فــي إيناتا
ش ـمــال ال ـب ــاد .وف ــي يــون ـيــو/حــزيــران ،2021
قتل  132شخصًا على األقل حسب الحكومة
و 160حسب مصادر محلية ،في هجوم على
قرية سولهان شمال شــرق .وفــي  15يناير/
كانون الثاني  ،2016أدى هجوم على فندق
«س ـب ـل ـي ـنــديــد» وم ـط ـعــم «كــابــوت ـش ـي ـنــو» في
واغــادوغــو ،وكــان األول من نوعه في البالد،
إلى مقتل  30شخصًا ،معظمهم من الغربيني.
(فرانس برس ،رويترز ،أسوشييتد برس)

م ـح ــادث ــات م ــع نـظـيــرهــا ال ــروس ــي سيرغي
الف ـ ـ ــروف .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال ــت زاخـ ــاروفـ ــا،
أمس ،إن تراس قد تزور موسكو ،على الرغم
من تصاعد التوتر بني روسيا وبريطانيا.
وأوض ـحــت زاخ ــاروف ــا ،وفــق مــا نقلت عنها
وك ــال ــة «ت ـ ــاس»« ،تـلـقـيـنــا اس ـت ـف ـســارًا بـشــأن
زيـ ـ ـ ــارة لـ ـت ــاس إل ـ ــى م ــوس ـك ــو مـ ــن ال ـج ــان ــب
البريطاني ،وجار النظر في إمكانية حدوث
مثل هذه الزيارة» .ولم تعلن املتحدثة إطارًا
زمنيا للزيارة.
وف ــي ظ ــل ه ــذا الـتـصـعـيــد ،ال تـ ــزال ال ــدع ــوات

العتماد الحوار متواصلة .وفي السياق ،قال
وزي ــر الــدولــة الفرنسي لـلـشــؤون األوروب ـيــة،
كليمان ب ــون ،أمــس األح ــد ،إن عـلــى االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي أن ي ـ ـخـ ــوض «ح ـ ـ ـ ـ ــوارًا مـنـتـظـمــا
وحازمًا مع روسيا» بشأن األزمة األوكرانية.
وأضاف في إيجاز صحافي لوسائل اإلعالم،
إن ذلـ ــك ي ـج ــب أن ي ـك ــون ف ــي إطـ ـ ــار م ـب ــادرة
«ال ـن ـظ ــام األم ـن ــي األوروبـ ـ ـ ــي» ال ـت ــي طــرحـهــا
الــرئـيــس إيـمــانــويــل م ــاك ــرون خ ــال اجـتـمــاع
البرملان األوروبي األربعاء املاضي ،حيث دعا
إلى «تأسيس نظام أمني جديد في أوروبــا،

تشكله دول االتحاد األوروبي ،ثم نشاركه مع
حلفائنا في إطــار حلف شمال األطلسي ،ثم
نعرضه للتفاوض مع روسيا».
وق ــال ب ــون« :سـنـكــون مخطئني إذا حاولنا
الـلـعــب ضــد بعضنا ال ـب ـعــض» .وأضـ ــاف أن
«االن ـق ـس ــام س ـي ـكــون أع ـظ ــم ه ــدي ــة يـمـكــن أن
نـقــدمـهــا لــروس ـيــا» .وأشـ ــار إل ــى «م ـب ــادرات»
ولـ ـق ــاء ب ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـمــانــويــل
مــاكــرون ونظيره الــروســي فالديمير بوتني
فـ ــي «األيـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة» مـ ــن دون م ــزي ــد مــن
ال ـت ـف ــاص ـي ــل .وأض ـ ـ ـ ــاف« :تـ ـح ــرك ــات الـ ـق ــوات
والدبابات والشاحنات على حدود أوكرانيا
نــراهــا ب ــوض ــوح ،لـكــن علينا تــوخــي الـحــذر
ف ــي ال ـحــديــث ع ـمــا ي ــري ــده فــادي ـم ـيــر بــوتــن
بالضبط وماذا تريده روسيا .ال أحد يعرف
بالضبط» .وتابع «ال نزال نبحث عن حلول
دب ـلــومــاس ـيــة أف ــي مــواج ـهــة س ـي ـنــاريــوهــات
صعبة» ،فــي إش ــارة إلــى التهديد األوروب ــي
بـ ـف ــرض ع ـق ــوب ــات «ض ـخ ـم ــة» ع ـل ــى روس ـي ــا
فــي حــالــة الـتــدخــل الـعـسـكــري فــي أوكــران ـيــا.
مــن جـهـتــه ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
أنـتــونــي بلينكن ،لشبكة تلفزيون «ســي أن
أن» ،أم ــس األح ـ ــد ،إن ف ــرض ع ـقــوبــات على
روس ـ ـيـ ــا اآلن س ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى ف ـ ـقـ ــدان ال ـغ ــرب
الـقــدرة على ردع أي ع ــدوان روســي محتمل
على أوكــران ـيــا .وأض ــاف أنــه إذا دخـلــت قوة
روس ـ ـيـ ــة إض ــافـ ـي ــة إل ـ ــى أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ب ـص ــورة
عدائية ،فإن هذا الفعل سيستدعي ردًا قويًا.
كما أكــد بلينكن أنــه ليس لديه «أدنــى ّ
شك»
فــي مــوقــف أملانيا الـحــازم حـيــال روسـيــا في
امللف األوكراني ،في وقت تتعرض الحكومة
األملانية النتقادات لرفضها تسليم أسلحة
ألوكــرانـيــا .وقــال بلينكن« :يمكنني أن أقول
لكم إن األمل ــان يشاركوننا مخاوفنا تمامًا،
وه ــم مـصـ ّـمـمــون عـلــى ال ــرد ســريـعــا وبشكل
ّ
فعال وعبر جبهة ّ
موحدة».
(العربي الجديد ،فرانس برس،
رويترز ،أسوشييتد برس)

بعد فشله مرتني فــي الــوصــول إلــى املنصب
في السنوات األخيرة ،أصبح فريدريك ميرز،
املنافس السابق للمستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،أول من أمــس السبت ،رئيسًا جديدًا
ل ـح ــزب «االت ـ ـحـ ــاد امل ـس ـي ـحــي الــدي ـم ـقــراطــي»
املـحــافــظ فــي أملــانـيــا ،بعد ف ــوزه فــي االقـتــراع
الحزبي بغالبية ساحقة .وتتجه األنظار إلى
السياسة التي سيعتمدها ميرز ،خصوصًا
أنه يتولى مهمة صعبة تتمثل في تصويب
مسار حزب منهك ويعيش أزمــة عميقة منذ
خسارته في االنتخابات التشريعية في 26
سبتمبر/أيلول املاضي ،وانتقاله ،بعدما قاد
أملانيا طوال  16عامًا ،إلى صفوف املعارضة
ل ـل ـس ـنــوات األرب ـ ــع املـقـبـلــة ف ــي وج ــه حـكــومــة
شكلها االشتراكيون الديمقراطيون بزعامة
أوالف شولتز مــع الـحــزب الليبرالي وحــزب
ً
ال ـخ ـضــر .ه ــذا ف ـضــا ع ــن أن م ـيــرز ال يخفي
رغبته في طي عهد ميركل .فعلى الرغم من
أنــه لــم يهاجم املستشارة السابقة مباشرة،
فــإنــه وعــد عقب انتخابه بــالـعــودة إلــى نهج
م ـح ــاف ــظ ت ـق ـل ـيــدي ب ـع ــد سـ ـن ــوات م ــن تــوجــه
وسطي قادته ميركل.
وانتخب مندوبو حــزب «االت ـحــاد املسيحي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ف ــي أمل ــانـ ـي ــا ،أول م ــن أم ــس
ال ـس ـبــت ،بـغــالـبـيــة ســاح ـقــة ،ف ــري ــدري ــك مـيــرز
رئـيـســا ج ــدي ـدًا ل ـهــم ،بـعــدمــا حـصــل عـلــى ما
يقارب  95في املائة من إجمالي األصوات .إذ
نــال دعــم  915مندوبًا من أصــل  983شاركوا
في التصويت.
ولد ميرز ،املنتمي إلى الجناح املحافظ ،عام
 1955في بلدة بريلون في والية شمال الراين
فـسـتـفــالـيــا ،لـعــائـلــة ذات سـمـعــة اجـتـمــاعـيــة
ح ـس ـن ــة ،فـ ــوالـ ــده ك ـ ــان ق ــاض ـي ــا فـ ــي مـحـكـمــة
أرنـسـبـيــرغ اإلقـلـيـمـيــة ،ووال ــدت ــه تنتمي إلــى

عائلة مرموقة ،وهو االبن األكبر بني إخوته
األربـ ـ ـع ـ ــة ،وم ـ ـتـ ــزوج ول ــدي ــه  3أب ـ ـنـ ــاء .درس
القانون بني أعوام  1976و 1982في جامعتي
بون وماربورغ األملانيتني ،قبل أن يبدأ العمل
ع ــام  1985قــاضـيــا فــي محكمة ســاربــروكــن.
وان ـضــم ع ــام  1972إل ــى «االت ـح ــاد املسيحي
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ،وأص ـ ـبـ ــح رئـ ـيـ ـس ــا التـ ـح ــاد
الشباب في الحزب عام  .1980وفي عام ،1989
ان ـت ـخــب ع ـض ـوًا ف ــي ال ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ــي ّعن
واليــة شمال الــرايــن فستفاليا ،قبل أن يمثل
الــواليــة بــن أع ــوام  1994و 2009عــن دائــرتــه
في البرملان (البوندستاغ) .وبني عامي 2000
و ،2002شغل منصب رئيس كتلة «االتحاد
املسيحي الــديـمـقــراطــي» فــي ال ـبــرملــان ،ولكن
بسبب خالف مع أنجيال ميركل ،استقال من
منصبه ،لتتسلم األخيرة رئاسة الكتلة إلى
جانب زعامة الحزب ،وليكون نائبًا لها.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا أظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر «االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد املـ ـسـ ـيـ ـح ــي
الــديـمـقــراطــي» عــام  2003اسـتـعــدادًا متزايدًا
لـتـقــديــم ال ـت ـنــازالت ب ـشــأن سـيــاســة اإلص ــاح
التي قادها الحزب االشتراكي وحزب الخضر
حينها ،قــام مـيــرز فــي الـعــام املــوالــي بتقديم
اسـتـقــالـتــه مــن مـنــاصـبــه الـحــزبـيــة الـقـيــاديــة،
لـيـتـفــرغ لـحـيــاتــه امل ـه ـن ـيــة .إذ ع ـمــل مـحــامـيــا
ف ــي ش ــرك ــات ك ـب ـيــرة ،وراك ـ ــم امل ــاي ــن بـعــدمــا

تــولــى مناصب حساسة فــي هــذه الـشــركــات.
وب ـع ــد غ ـي ــاب ألك ـثــر م ــن ع ـقــد م ــن ال ــزم ــن عن
العمل الـسـيــاســي ،قــرر مـيــرز مـجــددًا خوض
غ ـم ــار ال ـس ـي ــاس ــة ،ل ـي ـتــرشــح ف ــي عـ ــام 2018
لخالفة ميركل في زعامة «االتحاد املسيحي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ،ل ـك ـنــه خ ـس ــر أمـ ـ ــام أن ـغــريــت
كرامب كارينباور ،التي حظيت حينها بدعم
املستشارة السابقة.
وفي عام  ،2019أصبح نائبًا لرئيس املجلس
االق ـت ـص ــادي ل ـحــزبــه ،لـيـعــود م ـيــرز ويـجــرب
حظه مرة ثانية في انتخابات الحزب ،إال أن
الحظ لم يحالفه مجددًا في الجولة الثانية،
وهـ ـ ــذه املـ ـ ــرة ل ـص ــال ــح أرمـ ـ ــن الشـ ـي ــت ،ال ــذي
تــرشــح ملـنـصــب املـسـتـشــار األمل ــان ــي ،وأع ـلــن،
بعد هزيمة الحزب في االنتخابات البرملانية
العامة في خريف عام  ،2021نيته االستقالة
مــن زعــامــة االت ـحــاد املسيحي الــديـمـقــراطــي.

وعد ميرز بجعل «االتحاد
الديمقراطي المسيحي»
حزب المعارضة القوية

يتولى ميرز مهمة صعبة تتمثل في تصويب مسار حزب منهك ()Getty

وبعد توافق هيئة الرئاسة في الحزب على
ضــرورة مشاركة القاعدة الحزبية هذه املرة
ف ــي اخ ـت ـي ــار رئـ ـي ــس ل ـ ــ«االت ـ ـحـ ــاد املـسـيـحــي
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ،ع ـبــر اس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى خليفة
الشـ ـي ــت ،ت ــم تـنـظـيــم ت ـصــويــت رق ـم ــي خــال
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي ،وبنتيجة
الفرز ،نال ميرز غالبية أصوات أعضاء حزبه.
إذ حصل على ما نسبته  62,1في املائة من
األص ـ ــوات ،فـيـمــا حــل رئ ـيــس لـجـنــة ال ـشــؤون
الخارجية في الحزب نوربرت روتغن ثانيًا
بحوالي  25,8في املائة من األصــوات ،بينما
جــاء رئـيــس دي ــوان املستشارية خــال واليــة
مـيــركــل الــرابـعــة هيلغه ب ــراون ثــالـثــا بنسبة
 12,1فــي املــائــة مــن األص ـ ــوات .مــع الـعـلــم ،أن
ميرز نال دعم املحافظني في أملانيا الشرقية
والجناح االقتصادي واتحاد الشباب.
ويتحلى ميرز بصفات وخـصــال ّ
ميزته عن
أقــرانــه مــن سياسيي حــزبــه ،فهو يمتاز بفن
الخطابة ولــه مـهــاراتــه فــي السياسة املالية،
ويعتبر مبتكرًا وصاحب رؤيــة ،إال أنه مثير
لـلـجــدل كــونــه يـتـعــامــل م ــع األم ـ ــور بــواقـعـيــة
وب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر ،ولـ ــذلـ ــك ،غ ــال ـب ــا م ــا ت ـكــون
تصريحاته محل استقطاب في السياسة.
وتتمثل نقاط قوته في قدرته على استخدام
لـ ـغ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ال ـك ـث ـي ــري ــن.
وباإلضافة إلى ذلــك ،فهو يحظى باالحترام
من قبل العديد من رجال األعمال .في املقابل،
ووفق موقع «راينشه بوست» ،فإن منتقديه
ي ـش ـكــون م ــن ص ـفــاتــه كـمـسـتـمــع ،ويـتـهـمــونــه
بـعــدم الــرغـبــة فــي عقد الـتـســويــات أو الـقــدرة
ع ـلــى ال ـع ـمــل ض ـمــن ف ــري ــق .وفـ ــي م ــا يخص
م ــواق ـف ــه امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـس ـيــاســة امل ـ ـنـ ــاخ ،يــدعــو
ميرز إلــى اتـخــاذ إج ــراءات سريعة مــن خالل
التجديد البيئي القتصاد السوق .وفي ملف
الهجرةّ ،
يعد ميرز من أشد منتقدي سياسة
«الباب املفتوح» التي انتهجتها ميركل تجاه
الالجئني ،ويدعو إلى إغالق الحدود إذا لزم
األمر ،في توجه مغاير لسياسات املستشارة
السابقة .وبينما وعد ميرز بجعل «االتحاد
الديمقراطي املسيحي» أكثر تحفظًا ،دعا أول
مــن أم ــس الـسـبــت إل ــى رص الـص ـفــوف .وقــال
«يجب أن نكون معارضة قوية .نريد أن نفوز
بــاالن ـت ـخــابــات» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى انـتـخــابــات
إقليمية عــدة مرتقبة هــذا الـعــام .كما هاجم
املستشار الجديد أوالف شولتز متهمًا إياه
بــالـتـقــاعــس ب ـشــأن الـتـلـقـيــح اإلجـ ـب ــاري ضد
فيروس كورونا وفي أزمة أوكرانيا.
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شرق
غرب
مالي :مقتل عسكري
فرنسي في هجوم
أعلنت الرئاسة الفرنسية (اإلليزيه)،
أمــس األحــد ،مقتل عسكري فرنسي
في مالي ،أول من أمــس السبت ،في
هـ ـج ــوم بـ ـق ــذائ ــف ه ـ ــاون اس ـت ـه ــدف
مـعـسـكــر قـ ــوات «ب ــرخ ــان» ف ــي غ ــاو.
وأكد ،في بيان« ،تصميم فرنسا على
متابعة مكافحة اإلرهاب في املنطقة
إلـ ــى ج ــان ــب ش ــرك ــائ ـه ــا» .وت ـع ـ ّـرض
 9عـسـكــريــن فــرنـسـيــن «إلص ــاب ــات
ط ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــة» جـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم ،ل ـك ــن
«وضعهم غير ُمقلق» ،بحسب هيئة
األرك ـ ــان ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة.
وارتـ ـف ــع عـ ــدد ال ـج ـن ــود الـفــرنـسـيــن
الــذيــن قتلوا فــي مـعــارك فــي منطقة
الساحل إلى  53منذ .2013
(فرانس برس)
بريطانيا :اتهام
المحافظين بإقالة وزيرة
ألنها مسلمة
ن ـق ـلــت صـحـيـفــة «صـ ـن ــداي تــاي ـمــز»
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد ،عــن
ال ـنــائ ـبــة ن ـصــرت غ ـنــي قــول ـهــا إنـهــا
ُ
اســت ـب ـعــدت م ــن مـنـصــب وزاري في
حكومة املحافظني برئاسة بوريس
جونسون (الصورة) ،وذلك إلى حد

م ــا ب ـس ـبــب ش ـع ــور زم ــائ ـه ــا ب ـعــدم
ارتـيــاح تـجــاه عقيدتها اإلسالمية.
وقــالــت غـنــي ،الـتــي فـقــدت منصبها
ك ــوزي ــرة دولـ ــة لـلـنـقــل ف ــي ف ـبــرايــر/
ً
ش ـ ـبـ ــاط  ،2020إن مـ ـ ـس ـ ــؤوال عــن
االنضباط الحزبي بالبرملان أبلغها
ُ
أن دي ــانـ ـتـ ـه ــا اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ط ــرح ــت
كقضية خالل إقالتها.
(فرانس برس)

مقتل قيادي في
«الشباب» وسط الصومال
قتل قيادي بارز في حركة «الشباب»
الـ ـص ــوم ــالـ ـي ــة ،امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـتـنـظـيــم
«القاعدة» ،في عملية نفذها الجيش
ف ـ ــي ضـ ــاح ـ ـيـ ــة مـ ــدي ـ ـنـ ــة غ ــوريـ ـعـ ـي ــل
وس ــط ال ـب ــاد .ونـقـلــت وكــالــة األنـبــاء
ال ـ ـصـ ــومـ ــال ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،عــن
مصادر عسكرية قولها إن «الجيش
ن ـف ــذ ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـكــريــة ف ــي امل ـنــاطــق
الريفية املحيطة بمدينتي غوريعيل
وعيلبور» ،مشيرة إلى أنه قتل قياديًا
بارزًا من «الشباب» في العملية.
(قنا)
السفارة األميركية في
هندوراس تدعو للهدوء
دع ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
هـنــدوراس ،أمــس األول ،إلــى الهدوء
وال ـحــوار بعد مـشــاجــرة بــن الـنــواب
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي،
بـسـبــب خ ــاف ب ـشــأن م ــن سـيــرأســه،
وذل ــك قـبــل أي ــام مــن تــولــي الرئيسة
زيومارا كاسترو (الصورة) السلطة.
وواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــط ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
لكاسترو ضربة كبيرة عندما انشق
 18عضوًا من حزبها «الحرية وإعادة

ال ـتــأس ـيــس» وت ـع ــاون ــوا م ــع ال ـحــزب
«الــوط ـنــي» الـحــاكــم النـتـخــاب نائب
مــن «الـحــريــة» ،فــي خــرق التـفــاق بني
كاسترو وحــزب «منقذ هندوراس»،
لتسليمه رئاسة الكونغرس.
(رويترز)

عسكر غينيا يعينون
الهيئة التشريعية
االنتقالية
عـ ــن رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
ال ـ ـحـ ــاكـ ــم ف ـ ــي غ ـي ـن ـي ــا ال ـك ــول ــون ـي ــل
مـ ــامـ ــادي دومـ ـب ــوي ــا ،أمـ ــس األحـ ــد،
 81ع ـض ـوًا ف ــي «امل ـج ـل ــس الــوط ـنــي
االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
االنـتـقــالـيــة ،الـتــي يـفـتــرض أن تقرر
متى سيعود املدنيون إلى السلطة.
وع ــن دوم ـبــويــا بـمــرســوم الـنــاشــط
في املجتمع املدني دانسو كوروما
رئـ ـيـ ـس ــا ل ـل ـه ـي ـئ ــة ،الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل كــل
املنظمات االجتماعية واملهنية في
الـبــاد وكــذلــك األح ــزاب السياسية،
التي ستشارك في املناقشات حول
جدول أعمال املرحلة االنتقالية.
(فرانس برس)
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على الرغم من اقتراب «قوات سورية الديمقراطية» من إنهاء المعركة مع «داعش» في الحسكة ،فإن التنظيم وجه بغزوته
لسجن الصناعة رسائل إلى أتباعه ،بأنه ال ينسى أسراه .وفي الوقت ذاته ،وجدت «قسد» نفسها في دائرة التقصير واإلهمال

التضييق على «داعش» في الحسكة

تداعيات سياسية وأمنية لغزوة غويران
أمين العاصي

ت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرب «ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة
الديمقراطية» (قـســد) مــن فرض
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة كـ ــام ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى س ـج ــن
الـصـنــاعــة (غ ــوي ــران) ف ــي مــديـنــة الـحـسـكــة،
أقصى الشمال الشرقي من سورية ،والذي
يضم آالف العناصر مــن «داع ــش» ويشهد
اش ـت ـب ــاك ــات م ـن ــذ ال ـج ـم ـعــة املـ ــاضـ ــي ،عـقــب
هجوم واسع النطاق شنه التنظيم إلطالق
س ــراح مسلحيه املحتجزين مـنــذ سـنــوات.
وأكدت مصادر محلية لـ«العربي الجديد»،
أمس األحــد ،أن اشتباكات متقطعة ال تزال
تــدور فــي محيط السجن ،املـعــروف بسجن
ال ـص ـنــاعــة ف ــي ح ــي غـ ــويـ ــران ،ب ــن عـنــاصــر
الـتـنـظـيــم م ــن امل ـهــاج ـمــن والـ ـف ــاري ــن ،وبــن
«قـ ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» .وبـيـنــت أن
ّ
وتضيق
«قسد» تتقدم من جهة الصوامع
الخناق على عناصر «داعش» .وأشارت إلى
أن هذه القوات دعت ،عبر مكبرات الصوت،
عناصر «داعش» املحاصرين في أجزاء من
سجن الصناعة لتسليم أنفسهم .وتحدثت
أنباء أمس األحــد عن مقتل جندي أميركي
في االشتباكات مع التنظيم.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال امل ــرك ــز اإلع ــام ــي لـ ــ«ق ـ ّـوات
سورية الديمقراطية» ،أمس األحد ،إن هذه
القوات «تتعامل مع خاليا إرهابية (لم يتم
التأكد من هويتها) حاولت مؤازرة إرهابيي
داعــش املحاصرين في القسم الشمالي من
سجن الصناعة ،انطالقًا مــن حــي غــويــران،
جنوب املدينة» .وأضاف أن «قواتنا ضيقت
طوقها األمني حول السور الشمالي لسجن
ال ـص ـن ــاع ــة ،ون ـ ـفـ ــذت ،ص ـب ــاح أمـ ــس األحـ ــد،
عمليات عسكرية دقيقة ،تمكنت خاللها من
قتل  13مرتزقًا من املهاجمني وإلقاء القبض
عـلــى اثـنــن آخ ــري ــن» .وأك ــد املــركــز مقتل 13
من عناصر تنظيم «داعــش» ممن هاجموا
سـجــن ُ الـصـنــاعــة فــي الـحـسـكــة .وأشـ ــار إلــى
أن ـهــم ق ـت ـلــوا خ ــال عـمـلـيــات دق ـي ـقــة نـفــذهــا
مقاتلو «قسد» صباح أمس .وأوضح أن عدد
قتلى التنظيم ارتفع بذلك إلــى  35عنصرًا.
وشدد على أن «قسد تقاتل بدقة عالية ملنع
املهاجمني من اإلفالت من العقاب».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أك ــد ال ـقــائــد ال ـع ــام ل ــ«ق ــوات
س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» م ـظ ـلــوم ع ـب ــدي أن
قــواتــه «نـجـحــت بـمـســاعــدة الـتـحــالــف بصد
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ،وتـ ـ ــم تـ ـط ــوي ــق م ـح ـي ــط ال ـس ـجــن
بالكامل واعتقال جميع الهاربني» .ونقلت
وس ــائ ــل إعـ ــام تــابـعــة ل ــ«ق ـس ــد» ع ــن عـبــدي
قــولــه إن «قتالنا ضــد داع ــش مستمر ،ولن
نـتــوقــف حـتــى يـتــم وض ــع جميع العناصر
اإلجرامية خلف القضبان».
ّ
وكــان تنظيم «داع ــش» شــن ،ليل الخميس-
ال ـج ـم ـع ــة ،ه ـج ــوم ــا ه ــو األكـ ـب ــر م ـن ــذ إع ــان
القضاء عليه فــي منطقة شــرق نهر الفرات
مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام  ،2019ح ـ ـيـ ــث اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف،
ب ـس ـي ــارت ــن م ـف ـخ ـخ ـت ــن ،ب ـ ــواب ـ ــات «س ـجــن
ّ
غـ ــويـ ــران» .وأع ـق ــب ذل ــك ش ــن ال ـع ـش ــرات من
ال ـع ـن ــاص ــر ه ـج ــوم ــا ل ـف ـتــح ه ـ ــذه ال ـب ــواب ــات

تتواصل االشتباكات بين «قسد» وعناصر «داعش» في حي غويران (فرانس برس)

زجت أميركا بمروحيات
وعربات لمساندة «قسد»
ضد «داعش»
وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء م ـ ـنـ ــه .وقـ ـ ــد اضـ ـط ــرت
أم ـيــركــا ،الـتــي تـقــود تـحــالـفــا ضــد اإلرهـ ــاب،
لـلــزج بـمــروحـيــات وعــربــات عسكرية ثقيلة
ملـســانــدة «ق ـســد» فــي الـقـضــاء عـلــى عناصر
التنظيم ،س ــواء الــذيــن هــاجـمــوا السجن أو
الفارين منه .ورأى الباحث السياسي سعد
ال ـشــارع ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الجديد»،
أن الهجوم الــذي شنه «داع ــش» على سجن
الـحـسـكــة «ي ـن ــدرج فــي س ـيــاق استراتيجية
مـعـلــومــة يتبعها الـتـنـظـيــم» .ول ـفــت إل ــى أن
لدى «داعش» تجارب سابقة في هذا اإلطار،
عندما هاجم في العام  2013سجني التاجي
وأب ــو غــريــب فــي ال ـعــراق ،وتمكن مــن إطــاق
املئات من عناصره وقيادييه.
وبــرأيــه ،فــإن عملية الحسكة هدفها زيــادة
ترابط وتماسك التنظيم داخليًا ،وهي تبعث
بــرســالــة واض ـح ــة لـعـنــاصــره ب ــأن «داع ــش»

ال ينسى أس ــراه ،وأنــه مستعد لشن هجوم
واسع النطاق ،يقتل فيه عناصر في سبيل
تحرير األس ــرى .وب ـ ّـن ال ـشــارع أن التنظيم
«أدخ ـ ــل م ـج ـمــوعــات إل ــى امل ـنـط ـقــة املـحـيـطــة
بالسجن» .ولفت إلى أنه بعد إطالق عناصره
م ــن ال ـس ـجــن ،وحـصــولـهــم عـلــى أسـلـحــة من
داخـ ـل ــه ،ك ـ ُـب ــرت ه ــذه امل ـج ـم ــوع ــات ،وه ــو ما
يفسر صعوبة القضاء عليها .وأشار إلى أن
عددًا غير معروف من أسرى التنظيم باتوا
أحـ ــرارًا ،و«هـنــا تكمن الـخـطــورة فــي األم ــر».
ولفت إلى أن موضوع األرقام غامض ،حيث
لم ُيعرف حتى اللحظة عــدد الفارين وعدد
القتلى من التنظيم أو «قسد».
وأع ـ ــرب الـ ـش ــارع ع ــن اع ـت ـق ــاده أن الـتـنـظـيــم
«اش ـتــرى حــواجــز أمنية لـلــوصــول إلــى قلب
مدينة الحسكة» .وقــال« :يوجد تواطؤ لدى
ق ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» ،إذ إن مبنى
السجن «مفتوح على بادية الهول املحاذية
لـلـحــدود الـســوريــة الـعــراقـيــة ،ومـفـتــوح على
ب ــادي ــة ال ـح ـض ــر ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ال ـت ــي ت ـع ــادل
مــرتــن مـســاحــة محافظة الحسكة وينشط
فـيـهــا الـتـنـظـيــم» .واع ـت ـبــر أن وجـ ــود سجن
الصناعة في هذا املوقع ّ
سهل على التنظيم
مهاجمته ،وكــانــت هـنــاك مــؤشــرات على أن
«داع ــش» يتجهز لشن الـهـجــوم ،ولــم تتخذ

«ق ـ ـسـ ــد» أي إجـ ـ ـ ـ ــراءات اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة .وأش ـ ــار
الشارع إلى أن «قــوات سورية الديمقراطية
تتعمد ات ـهــام امل ـكــون الـعــربــي فــي الحسكة
بمساعدة داعش ،رغم أن العرب هم أكثر من
ذاقوا الويالت على يد التنظيم» .ولفت إلى
أن «داع ــش قتل فــي وادي الـفــرات ،فــي غربه
وشــرقــه ،مــن الـعــرب أكـثــر مــن أي مـكــون آخر

من املكونات السورية»ّ .
وبي أن «قسد» التي
تسيطر على جل منطقة شرق الفرات «تملك
ّ
محصن ألسرى
كل اإلمكانيات لبناء معتقل
التنظيم ،لكنها لــم تفعل ذل ــك ،عـلــى الــرغــم
من أن مــوارد النفط كلها بيد هذه القوات».
وب ـ ــرأي ـ ــه ،ف ـ ــإن مـ ـ ــآالت م ــا ج ـ ــرى ف ــي مــديـنــة
الحسكة خطيرة على املنطقة برمتها.
ومــن املتوقع أن تكون ملــا حصل فــي مدينة
الـحـسـكــة تـبـعــات كـثـيــرة عـلــى منطقة شــرق
نهر الفرات التي تسيطر عليها «قسد» ،التي
وجــدت نفسها فــي دائ ــرة االتـهــام باإلهمال
والتقصير ،رغم الدعم الكبير من التحالف
ال ــدول ــي ،الـ ــذي يـعـتـبــر ه ــذه الـ ـق ــوات ذراع ــه
البرية في مواجهة تنظيم «داعش» .وتمتلك
هذه القوات ،التي تشكلت أواخر العام ،2015
كــل اإلمـكــانـيــات الـتــي تـخـ ّـولـهــا مــواجـهــة كل
التهديد املحتمل للتنظيم في منطقة شرق
الفرات ،لكنها وجدت عناصر «داعش» على
أبـ ــواب سـجــن الـصـنــاعــة فــي قـلــب الحسكة،
التي من املفترض أن تكون األكثر تحصينًا.
وقال الباحث السياسي في مركز «جسور»
ل ـل ــدراس ــات أن ــس الـ ـش ــواخ ،ف ــي ح ــدي ــث مع
«العربي الجديد» ،إنه ال يمكننا اآلن الحديث
ب ــدق ــة ع ــن آث ـ ــار هـ ــذا الـ ـح ــدث ع ـلــى املـنـطـقــة
و«قـ ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» ،لـكــونــه ال
ي ــزال مـسـتـمـرًا ،ويـقـبــل عــدة سـيـنــاريــوهــات.
ولـفــت إلــى أن مــا جــرى يستدعي مــن قــوات
التحالف واملجتمع الدولي بشكل عام إعادة
تقييم ق ــدرات «قـســد» األمنية والعسكرية،
وإع ـ ـ ــادة تـقـيـيــم لـفــاعـلـيــة وجـ ـ ــدوى دورهـ ــا
ك ـشــريــك م ـح ـلــي وح ـي ــد لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي
ملحاربة «داعش».
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـش ـ ــواخ إلـ ـ ــى أن «قـ ـ ـس ـ ــد» ،خ ــال
الشهرين املاضيني« ،كانت قد أعلنت عدة
م ــرات عــن تفكيكها خــايــا تــابـعــة لــداعــش،
كــانــت تـخـطــط لـلـهـجــوم ع ـلــى ه ــذا الـسـجــن
بــال ـت ـحــديــد ،وب ـن ـفــس ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـج ــاري
حــالـيــا» .ولـفــت إلــى أن هـنــاك أخـطــاء كبيرة
ارت ـك ـب ـت ـهــا «ق ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
خالل وقبل االختراق األمني الكبير من قبل
التنظيم في الحسكة.

ّ
■ الرئيس تبون قال إن تاريخ انعقاد القمة العربية في الجزائر هو
ّ
مارس املقبل .ووزير الخارجية العمامرة يكذبه ويقول إن تأجيل القمة
ّ
هو مجرد مغالطات ألن تاريخها لم يتحدد في األصل .من نصدق؟
رئيس الدولة تبون أم وزير الخارجية العمامرة أو املواطن الذي يقول
أعطني زيتًا ...ال تهمني القمة.
■ القمة العربية ...لم تحدد بعد ...فالتأجيل أمر حتمي يتماشى
ومجريات األمور محليًا والتحوالت الراهنة في املنطقة خارجيًا ...أظنه
أمرًا في محله...
■ صادقت حكومة االحتالل على خطة لتهويد حائط البراق ُيراد بها
ّ
ُ
تغيير وتحوير هوية الطابع العمراني اإلسالمي للحائط كل ذلك
أعداد هائلة من املستوطنني املقتحمني لألقصى
بهدف استقطاب
ٍ
وتنفيذ أنشطة اقتحامية عديدة في ساحته# .حائط_البراق_في_خطر
#مرابطات_عن_بعد
■  24/1/2018السيسي :ثورة يناير مطالبها النبيلة سعت لنيل
الحرية والكرامة 14/9/2019 .السيسي :ثورة يناير مؤامرة ضد الجيش
والداخلية 23/1/2020 .السيسي :ثورة يناير حققت أهدافها في حياة
كريمة 11/9/2021 .السيسي :ثورة يناير إعالن وفاة للدولة املصرية.
 23/1/2022السيسي :أتوجه بالتحية لثورة يناير.
■ محاكمة قيس سعيد مشروطة بخروج آخر للشارع يكون أكثر وأشد
ّ
وطأة من سابقيه بكل أطيافه وقواه السياسية من الخارج والداخل +
عصيان مدني ....غير هذا ،ال يوجد طريق آخر #يسقط_االنقالب_في_
تونس
■ ليبيا من األخير! مصنفة كدولة ال تحترم املواثيق والتعهدات الدولية
وال تحترم القوانني واللوائح واملعايير الحقوقية وحكوماتها وبرملانها
ومؤسساتها ال تقدر وال تحترم العلم والفكر! وهذا يكفي للحكم على
املؤسسات الحكومية والتشريعية والرقابية واملحاسبية!

طرابلس ـ أسامة علي

يعيش مجلس النواب الليبي حالة انقسام
حاد بشأن وضع حكومة الوحدة الوطنية،
الـتــي أعـلــن رئـيــس املـجـلــس ،عقيلة صــالــح،
أخيرًا ،عن انتهاء واليتها وطالب بتشكيل
أخرى بديلة عنها ،فيما أعلن  62نائبًا عن
دعمهم استمرار بقائها في السلطة لعامني،
ودع ـ ــوا مـجـلــس الـ ـن ــواب إل ــى ت ــواف ــق معها
إلن ـهــاء حــالــة االن ـس ــداد الـسـيــاســي الـحــالــي.
يأتي ذلــك بينما تواصل مستشارة األمني
العام لألمم املتحدة بشأن ليبيا ،ستيفاني
وليامز ،لقاءاتها املكثفة باألطراف الداخلية
ال ـل ـي ـب ـيــة ،وقـ ــد ال ـت ـقــت أمـ ــس األح ـ ــد رئـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ع ـق ـي ـلــة صـ ــالـ ــح ،وب ـح ـثــا
املـسـتـجــدات املـتـعـلـقــة بـمــوعــد االنـتـخــابــات
الرئاسية والبرملانية.
وي ــأت ــي ذل ــك بـيـنـمــا يـنـتـظــر أن ت ـقــدم لجنة
خــري ـطــة ال ـطــريــق ال ـن ـيــاب ـيــة ،ت ـقــريــرهــا إلــى
مجلس النواب ،خالل جلسة خاصة يوم غد
الـثــاثــاء ،بـشــأن تصورها الكامل لخريطة
طــريــق املــرحـلــة املـقـبـلــة ،ال ـتــي سـبــق أن قــال
رئ ـي ـس ـهــا ،ن ـصــر ال ــدي ــن م ـه ـنــا ،إن ـه ــا قــائـمــة

كـشـفــت م ـص ــادر م ـســؤولــة ف ــي ح ـكــومــة ال ــوح ــدة
ّ
ّ
الوطنية في ليبيا لـ«العربي الجديد» أن مقترح
مــوازنــة  2022يناهز  120مليار دينار (نحو 30
مليار دوالر) نتيجة ارتفاع هائل في اإلنفاق بسبب فاتورة
ّ
ّ
الحالي ،باإلضافة إلى مشاريع
الرواتب واألجور خالل العام
املصادر ،التي رفضت ذكر اسمها،
التنمية «عودة الحياة».
ّ
ّ
ّ
الن ّ
فطية للعام الحالي احتسبت
أكدت أن تقديرات اإليرادات
على أســاس إنتاج يومي يتراوح ما بني  1.2مليون برميل
إلى  1.5مليون برميل في اليوم كمتوسط للعام.
ّ
وتــوزعــت مصروفات املــوازنــة املقترحة على خمسة أبــواب؛
الباب األول بقيمة  51مليار دينار (الــدوالر=  4.48دنانير)
يـشـتـمــل عـلــى ال ــزي ــادات ف ــي رواتـ ــب بـعــض ال ـق ـطــاعــات مثل
التعليم والشرطة واملتقاعدين ،والباب الثاني  18.7مليار
دينار إلعــادة اإلعـمــار ،والثالث  21مليار دينار ملشروعات

استغل النظام السوري ما يجري في الحسكة لمهاجمة «قوات سورية
الديمقراطية» والتحالف الدولي ،خصوصًا لجهة قتل وتهجير مدنيين
وتدمير مرافق عامة .وطالبت خارجية النظام السوري ،في بيان نشرته
وكالة «سانا» أمس األحد ،بانسحاب القوات األميركية من شمال سورية
الشرقي والقوات التركية من شمال سورية الغربي ،معتبرة ّ
أن «ما
تقترفه القوات األميركية ومليشيات (قسد) أعمال ترقى إلى مستوى
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية».

()Getty

قفزة في هواتف الجيل الخامس

انقسام البرلمان يستبق «خريطة الطريق»
ّ
سيحمل حزب الله قرار انسحابه من الحياة
■ #الحريري في النهاية
السياسية وقوله عن عدم إمكانية التعايش واالتفاق معه والحديث عن
العزلة والعقوبات واإلجماع الدولي والعربي ...وغدًا نرى.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

التنمية ،والرابع لنفقات الدعم بـ 22.6مليار دينار ،والخامس
ل ـل ـطــوارئ ب ــ 6م ـل ـيــارات دي ـن ــار .ورأى أس ـتــاذ االق ـت ـصــاد في
ّ
الجامعات الليبية محمد عبيد ،أن مقترح املوازنة الجديدة
ّ
ليس به ّ
أي ترشيد لإلنفاق العام ،مطالبًا بضرورة الصرف
على موازنة العام الجاري مثل موازنة  2021بنحو  86مليار
دينار للمحافظة على استقرار سعر الصرف .وقال لـ«العربي
ّ
الجديد» إن الحكومة رفعت اإلنفاق بنسب كبيرة مقارنة بني
موازنة  2021وهذا ال يتناسب مع السياسات النقدية.
ّ
وذك ــر املـحــلــل املــالــي علي ســالــم ،فــي تصريحات لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» أن ه ـن ــاك ث ــاث ــة س ـي ـن ــاري ــوه ــات ملـ ــوازنـ ــة 2022
ً
أوال بـصــرف مبلغ  85مـلـيــار دي ـنــار أس ــوة بــالـعــام املــاضــي
لتوفير عائد مــن النقد األجنبي ولتحقيق استقرار مالي،
والسيناريو الثاني تكون املــوازنــة بنحو  111مليار دينار
مع التركيز على مشروعات التنمية وإع ــادة اإلعـمــار ،وإما
موازنة بــ 1202مليار دينار كخيار ثالث وستكون العواقب
غـيــر جـ ّـيــدة عـلــى االقـتـصــاد الــوطـنــي بحسب حــديـثــه .فيما

ّ
ّ
املصرفي عز الدين عاشور ،من تجاوز فاتورة الرواتب
حذر
خمسني مليار دينار لسنة  .2022وقال لـ«العربي الجديد»
ّ
إن هناك مخاطر عالية على االستدامة املالية طاملا املصدر
ّ
الوحيد ال ــذي يـمــول امليزانية هــو اإليـ ــرادات النفطية .وفي
سياق متصل ،أعلنت وزارة املالية بحكومة الوحدة الوطنية
ّ
املؤقتة ،أن حجم اإلنفاق الحكومي خالل العام املاضي ،2021
سجل  85مليارًا و 775مليونًا و 419ألف دينار.
ّ
وغطى مصرف ليبيا املركزي عجزًا في استخدامات النقد
األجنبي بمبلغ  1.6مليار دوالر خالل العام املاضي ،وذلك
ّ
للمحافظة على استقرار سعر الصرف في ظــل عــدم توريد
ّ
ّ
جــزء مــن اإلي ــرادات واإلت ــاوات ،الـتــي تغطي العجز فــي حال
ّ
توريدها .واحتلت ليبيا املرتبة األولى كأسرع االقتصادات
نـمـوًا خــال عــام  ،2021ويــرجــع سبب النمو الرتـفــاع إنتاج
ليبيا النفطي ألكثر من مليون ومئتي ألف برميل من النفط
يــوم ـيــا ،خ ــال ذات ال ـع ــام وف ـقــا ملـجـلــة «غ ـلــوبــال فــايـنـنــس»
العاملية املتخصصة في مجال االقتصاد والبنوك.

النظام يهاجم «قسد» والتحالف

ليبيا

تشير التباينات داخل
مجلس النواب الليبي وال
سيما بشأن الحكومة،
إلى حجم االنقسام داخل
هذه المؤسسة ،وهو ما
يشي بعدم التوافق على
خريطة طريق برلمانية
منتظرة

إنفاق هائل في موازنة ليبيا

على أربعة أسس ،هي املساران الدستوري
واألم ـ ـنـ ــي واملـ ـص ــالـ ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة وإع ـ ـ ــادة
تشكيل الحكومة.
وحمل بيان النواب الــ ،62الصادر ليل أول
من أمس السبت ،ما يشبه مبادرة للتوسط
بــن رئــاســة مجلس ال ـنــواب والـحـكــومــة ،إذ
دع ــوا إل ــى تــوافــق أســاســه أن «االسـتـحـقــاق
االنـتـخــابــي الـبــرملــانــي والــرئــاســي ال رجــوع
عـ ـن ــه وضـ ـ ـ ـ ــرورة ال بـ ــد مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـج ــاد
وال ـصــادق على تحقيقها فــي أق ــرب اآلجــال
املـ ـمـ ـكـ ـن ــة» .وطـ ــال ـ ـبـ ــوا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـح ـك ــوم ــة
بالعمل عـلــى إج ــراء تـعــديــل وزاري يسمح
ل ـه ــا بـ ـف ــرض س ـل ـط ـت ـهــا ع ـل ــى ك ــام ــل ال ـب ــاد
«مــع االلـتــزام بتمثيل كافة الــدوائــر وتحمل
مـســؤولـيــة خ ـيــارات ـهــا» .وع ـلــى أس ــاس هــذا
التعديل« ،تستمر الحكومة في عملها ملدة
عامني من تاريخ االتفاق أو إلى حني إجراء
االنتخابات».
وجاء بيان النواب الـ ،62بعد أقل من عشرة
أي ـ ــام م ــن ص ـ ــدور ب ـي ــان آخـ ــر ح ـم ــل تــوقـيــع
 15نــائ ـبــا ،طــال ـبــوا فـيــه بتشكيل «حـكــومــة
تـكـنــوقــراط» ،بــديـلــة عــن الـحـكــومــة الحالية
وأعلنوا البراءة منها ووصفوها بـ«حكومة
الفساد» .ويحمل بيان النواب ،الصادر ليل
السبت ،العديد مــن املضامني التي تكشف
حقيقة مــا يـجــري مــن ص ــراع بــن الحكومة
ورئ ـ ــاس ـ ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب فـ ــي ك ــوال ـي ــس
اإلعداد للمرحلة املقبلة .فدعوتهم للتوافق
بــن مجلس الـنــواب والحكومة يعني عدم
موافقة مسبقة مــن قطاع كبير مــن النواب
على شكل ومضمون خريطة الطريق التي
تستعد اللجنة النيابية لطرحها يــوم غد
ال ـثــاثــاء ،وال ـتــي تتضمن فــي أح ــد أسسها
إعادة تشكيل الحكومة.
والالفت أن اإلعالن عن املبادرة ،ليل السبت،
جاء بعد ساعات من لقاء جمع بني رئيس
الحكومة ،عبد الحميد الدبيبة ،وعــدد من

الـ ـن ــواب ،أغـلـبـهــم شـ ــارك ف ــي الـتــوقـيــع على
هــذه املـبــادرة ،وهــو ما يعني بشكل أوضح
استحالة نجاح صالح فــي حشد النصاب
ال ـ ــازم لـلـتـصــويــت عـلــى إس ـق ــاط الـحـكــومــة
وتشكيل أخرى بديلة عنها.
وتقوم خريطة الطريق التي تستعد اللجنة
النيابية لتطرحها ،غدًا ،أساسًا على مسار
دستوري جديد ،يقوم على صياغة دستور
جديد وفقًا لرغبة صالح ،أو إجراء تعديالت
على مشروع الدستور املقر منذ عام 2017
وفقًا لرغبة املجلس األعلى للدولة.
وأم ــس األحـ ــد ،حــث رئ ـيــس حـكــومــة الــوحــدة
الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة ،كل األطــراف
الـلـيـبـيــة عـلــى دع ــم االس ـت ـح ـقــاق الــدس ـتــوري
كـ«أساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب
إلــى أي م ـســارات لـيــس لـهــا أي ه ــدف» .وأكــد
الدبيبة ،في كلمة له خالل ندوة في طرابلس
ً
تحت عـنــوان «الــدسـتــور أوال» ،على الحاجة
لوجود «دستور توافقي» تجرى على أساسه
االنتخابات الرئاسية والبرملانية ،مؤكدًا أن
عــدم وجــود القاعدة الدستورية «تسبب في
تــأخــر تنفيذ االستحقاق االنتخابي فــي 24
ديسمبر» املاضي.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،واصـ ـل ــت امل ـس ـت ـش ــارة األم ـم ـي ــة،
س ـت ـي ـف ــان ــي ول ـ ـيـ ــامـ ــز ،ل ـ ـقـ ــاءات ـ ـهـ ــا امل ـك ـث ـفــة
بــاألطــراف الداخلية الليبية ،والتقت أمس
عقيلة صالح ،في مقر إقامة األخير بمدينة
ال ـق ـب ــة ،ح ـيــث ب ـح ـثــا امل ـس ـت ـج ــدات املـتـعـلـقــة
بموعد االنتخابات الرئاسية والبرملانية،
وسبل حل الصعوبات التي تواجه العملية
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة والـ ـسـ ـع ــي ل ـت ـح ـق ـيــق اإلرادة
الليبية ،وحق الشعب في ممارسة العملية
الديمقراطية ،وذلك بحسب املركز اإلعالمي
ملجلس الـنــواب الليبي .كما التقت وليامز
أول م ــن أمـ ــس ع ـ ــددًا م ــن أعـ ـض ــاء املـجـلــس
األعلى للدولة ،لبحث «التحديات الحالية
التي تواجه العملية االنتخابية».

بلغت شحنات هواتف الجيل الخامس  266مليون وحدة
في الصني العام املاضي ،مواصلة بذلك تصدرها لسوق
الهواتف املحمولة ،وفقا لبيانات صــادرة عن األكاديمية
الصينية لتكنولوجيا املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت .وارتـفــع
حجم إنتاج شحنات هواتف الجيل الخامس بنسبة 63.5

لقطات

شركة سعودية تسعى لجمع  820مليون دوالر
قالت شركة «علم» السعودية لألمن الرقمي ،إنّها حددت
نطاقًا سعريًا إرشاديًا لطرحها العام األولي بهدف جمع
ما يصل إلى ثالثة مليارات ريال ( 820مليون دوالر) .وأضافت
الشركة في بيان أنّها تعتزم بيع  24مليون سهم بسعر
تأشيري يتراوح بين  113و 128رياًال للسهم .وذكرت «رويترز»
في مايو ّ 2020
أن صندوق االستثمارات العامة السعودي
يعتزم المضي قدمًا في بيع أسهم للمستثمرين .ويقول
موقع شركة «علم» على اإلنترنت ّ
إن الشركة المملوكة
بالكامل لصندوق االستثمارات العامة تقدم خدمات
األعمال اإللكترونية اآلمنة وتكنولوجيا المعلومات فضًال
عن خدمات دعم المشاريع في السعودية.

في املائة عن العام األسبق  ،2020ومثلت أيضا  75.9في
املائة من إجمالي شحنات الهواتف املحمولة في الصني
في عام .2021
وأصــدرت الصني ما مجموعه  227طــرازا جديدا لهواتف
الجيل الخامس في عام  ،2021بزيادة  0.9في املائة على

تراجع عجز ميزانية األردن
تراجع عجز ميزانية األردن قبل المنح الخارجية ،بنسبة
 %17.2على أساس سنوي ،خالل األشهر األحد عشر األولى
من العام الجاري ،عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية األردنية في نشرتها الصادرة ،أمسّ ،
إن
عجز الميزانية بلغ  2.07مليار دينار ( 2.9مليار دوالر) ،مقابل
 2.5مليار دينار ( 3.5مليارات دوالر) خالل الفترة ذاتها من
 .2020وسجلت الميزانية عجزًا بعد المنح الخارجية بقيمة
 1.4مليار دينار ( 1.9مليار دوالر) حتى نهاية نوفمبر الماضي
من  1.7مليار دينار ( 2.3مليار دوالر) خالل نفس الفترة من
 ،2020بتراجع  %17.9على أساس سنوي .وتراجعت المنح
والمساعدات الخارجية ،حتى نهاية نوفمبر بنسبة .%18

أسـ ــاس س ـن ــوي ،وف ـقــا مل ــا قــالــت األكــادي ـم ـيــة ،وه ــي معهد
أبـحــاث تــابــع ل ــوزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات.
وفــي شهر ديسمبر /كــانــون األول املــاضــي وح ــده ،قفزت
شحنات هــواتــف الجيل الخامس بنسبة  49.2فــي املائة
على أساس سنوي لتصل إلى  27.15مليون وحدة.

تركيا 209 :ماليين دوالر صادرات الفستق
سجلت صادرات تركيا من «الفستق العنتابي» (الحلبي) 209
ماليين دوالر في  ،2021بزيادة  76بالمائة مقارنة بالعام
السابق .وذكرت بيانات رابطة المصدرين جنوب شرقي
تركيا ،أمسّ ،
أن صادرات الفستق سجلت  118مليونًا و923
ألف دوالر في  ،2020وارتفعت إلى  209ماليين و 686ألفًا
في  .2021وحسب وكالة «األناضول» أضافت الرابطة ّ
أن
تركيا صدرت الفستق إلى  110بلدان العام الماضي ،بينها
إيطاليا وألمانيا والصين وكندا والبرتغال وبريطانيا وروسيا.
وأوضحت ّ
أن كمية الصادرات بلغت  20ألفًا و 332طنًا.
يُذكر ّ
أن تسمية هذا المنتج بـ«الفستق العنتابي» يعود
إلى والية غازي عنتاب التركية التي تشتهر بزراعته.

قيس سعيد
والتجارة مع اهلل
مصطفى عبد السالم

آخر ما تفتق عنه ذهن الرئيس
التونسي ،قيس سعيد ،ملواجهة
األزمة املالية واالقتصادية وعالج
عجز املوازنة هو املتاجرة بالدين،
وإعطاء تعليمات للمراجع الدينية
لدعوة التونسيني إلى التبرع لصالح
الخزانة الخاوية ،وبالتالي املساهمة
في سداد رواتب املوظفني وتمويل
بنود الدعم سواء للوقود أو األغذية
وغيرها ،وربما الحقا الدعوة
لسداد أعباء الديون الخارجية التي
تكاد الدولة تتوقف عن االلتزام بها
بسبب الظروف املالية الصعبة التي
تمر بها البالد.
يوم الخميس املاضي خرج علينا
مفتي الديار التونسية عثمان
بطيخ ،الذي أحيل للقضاء في
شهر أغسطس/آب املاضي بسبب
شبهات في قضايا فساد تتعلق
بملف الحج في العام ،2015
يدعو رجال األعمال وأهل الخير
إلى املساعدة في إنقاذ البالد
وإخراجها من أزمتها ،وذلك في
بيان رسمي صادر عن ديوان
اإلفتاء .وطلب من املقتدرين
مساعدة البالد للخروج من
الظروف الصعبة التي تمر بها.
لم يكتف املفتي بذلك ،بل اعتبر
أن «مساعدة البالد للخروج من
الظروف االقتصادية واالجتماعية
الصعبة التي تمر بها هو واجب
أخالقي وديني» ،و«أن البذل
والعطاء من أجل رفاهية شعبكم
ليس تضحية وال فداء وال
خسارة ،بل هي تجارة مع الله عز
وجل لن تبور».
قبلها تفتق ذهن قيس سعيد
عن نظرية اقتصادية جديدة
أطلقها في منتصف نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي ملعالجة
أزمة البطالة ،حيث وعد الشباب
التونسي من العاطلني من العمل
من خريجي الجامعات وأصحاب
الشهادات العليا بتأسيس شركات
أهلية جديدة تكون ّبوابتهم إلى
سوق الشغل ،ويساهم فيها
سكان املنطقة التي تقع فيها تلك
الشركات .ساعتها تنصل من
تمويل الدولة لتلك املشروعات،
وقال إنه «سيتم تمويل تأسيس
هذه الشركات من خالل استعادة
أموال الشعب املنهوبة ،واألموال
التي ستجمعها الحكومة
من عمليات مكافحة الفساد
والتصالح مع رجال األعمال
الفاسدين».
يمتلك الرئيس التونسي نظريات
اقتصادية فريدة في معالجة
الفقر والبطالة وغالء األسعار
ومكافحة التضخم والفساد
واألزمة االقتصادية تستحق أن
تدرس في الجامعات واملعاهد ،كما
نظرياته السياسية القائمة على
التفرد بالحكم واالستبداد وإقصاء
املعارضني ومالحقتهم ،والتضييق
على حرية الرأي والتعبير واالعتداء
على الدستور ومؤسسات الدولة
بما فيها البرملان ،وبسبب تلك
النظريات أدخل البالد في أزمة
سياسية أثرت سلبا على املشهد
االقتصادي ،ولم تؤد إلى حل
املشاكل املعقدة ،بل فاقمتها وأدت
الى سوء األوضاع املالية والدليل
املؤشرات األخيرة الصادرة عن
أجهزة الدولة.

ّ
لحل أزمة الكهرباء
العراق يتجه للطاقة النظيفة
بغداد ــ محمد علي

ت ـس ـعــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة إلـ ــى ال ـط ــاق ــة الـنـظـيـفــة
ّ
واملتجددة لحل أزمة حادة في الكهرباء ،بينما اعتبر
ّ
خبراء في قطاع الطاقة أن التوجه الحكومي ال يندرج
ّ
في إطار الحلول املنطقية في ظل العجز الشديد الذي
تشهده البالد في إنتاج الطاقة التقليدية واالعتماد
على االستيراد من إيران وفق عقود «غير مالئمة».
وانـطـلـقــت فــي الـعــاصـمــة ب ـغــداد ،أم ــس األح ــد ،أعـمــال
منتدى الطاقة النظيفة واملتجددة بمشاركة وزارات
حكومية وشركات محلية وأجنبية ،وذلــك بالتزامن

مع تعرض البالد ألزمة كهرباء حادة فقدت بموجبها
نحو نصف التجهيز العام لألحياء واملــدن السكنية
م ــن الـ ـط ــاق ــة .وأرج ـ ـعـ ــت وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـعــراق ـيــة
االنـ ـقـ ـط ــاع ،إل ـ ــى وق ـ ــف إمـ ـ ـ ــداد خـ ـط ــوط ن ـق ــل ال ـطــاقــة
ً
اإليرانية ،فضال عن انخفاض كمية الغاز املستورد
مــن إي ــران ال ــازم لتشغيل مـحـطــات كـهــربــائـيــة ،وفــق
بيان ،السبت املاضي .وينتج العراق ما بني  19و21
ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية ،بينما االحتياج
الفعلي يتجاوز  30ألف ميغاواط ،وفقا ملسؤولني في
قطاع الكهرباء.
ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء الـعــراقـيــة الــرسـمـيــة (واع) عن

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قوله ،أمس،
ّ
إن منتدى الطاقة النظيفة واملتجددة ،الــذي تشهده
البالد ،يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة
لدعم جميع املـبــادرات والجهود للتحول التدريجي
من الطاقة التقليدية إلى النظيفة واملتجددة.
ّ
لكن محمد املوسوي ،وهو مهندس في دائرة كهرباء
الـج ـنــوب الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة ال ـك ـهــربــاء ،ق ــال لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» إن معالجات الحكومة ألزمة الطاقة تحتاج
إل ــى ح ـلــول ج ــذري ــة ،م ــن أهـمـهــا اإلس ـ ــراع ف ــي عملية
الربط الخليجي ،وكذلك مع األردن ،لتقليل االعتماد
ّ
على الجانب اإليراني ،مشيرًا إلى أن األزمة ترجع إلى
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اسـتـمــرار االعـتـمــاد على م ــوارد طــاقــة غير مضمونة
وعدم التفكير في بدائل عنها .كما قال علي الوندي،
ّ
الخبير في شــؤون الطاقة ،إن تفكير وزارة الكهرباء
في الطاقة املتجددة أو النظيفة في الوقت الحالي ال
ً
ّ
يعتبر حال منطقيًا ،مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل
ّ
مسؤولية أزمة الكهرباء ،إذ إن «العقد املوقع مع إيران
ّ
فيه بند يشير بوضوح إلى أن إليران الحق في وقف
مــد الـعــراق بالكهرباء فــي فـتــرات ذروة الطلب لديها
أو ف ــي حـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ ،وبـ ـغ ــداد واف ـق ــت ع ـلــى هــذا
ّ
الشرط ،لذا فإن املوضوع ال يالم عليه اإليرانيون ،بل
املسؤولون العراقيون الذين وافقوا على هذا الشرط».
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األردن

مال وسياسة

تونس تلجأ إلى اقتصاد
الصدقات لتمويل الموازنة
اتجهت السلطات
التونسية نحو حلول
سريعة ،منها جمع
الصدقات من المواطنين
لتمويل الموازنة
ومواجهة األزمات
المالية الخانقة وسط
انتقادات حادة لهذه
الخطوة
تونس ـ إيمان الحامدي

أصـبـحــت ال ــدع ــوات الــديـنـيــة جــزءا
مـ ــن الـ ـحـ ـل ــول االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
تـلـجــأ إلـيـهــا الـسـلـطــات التونسية
مــن أجــل تعبئة امل ــوارد لـفــائــدة املــوازنــة التي
تحتاج إلى نحو  20مليار دينار ،أي ما يعادل
 6.96مـلـيــارات دوالر ،مــن الـقــروض الداخلية
والخارجية لتسيير النفقات العامة.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ل ـت ـك ـشــف عـ ــن امل ـ ــأزق
الــذي تعيشه حكومة قيس سعيد اقتصاديا
وم ــال ـي ــا ،م ــا دف ـع ـهــا إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن وســائــل
ســريـعــة لتخفيف أزمــات ـهــا ،حـســب مــراقـبــن.
وكان مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ ،قد
دعا رجال األعمال وأهل الخير إلى املساعدة
على إنقاذ البالد وإخراجها من أزمتها.
وط ـلــب املـفـتــي م ـســاعــدة ال ـب ــاد ل ـل ـخــروج من
الـظــروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة
ال ـتــي تـمــر ب ـهــا ،مـعـتـبــرا ذل ــك واج ـبــا أخــاقـيــا
ودي ـ ـن ـ ـيـ ــا ،م ـت ــوج ـه ــا ب ــال ـش ـك ــر لـ ـك ــل مـ ــن ق ــدم
املساعدة خالل األزمــات السابقة أبرزها فترة
تفشي فيروس كورونا .وأكد بطيخ في بيان
ص ــدر الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،ع ــن ديـ ــوان اإلف ـتــاء
ال ــذي يـخـضــع إلشـ ــراف رئــاســة الـحـكــومــة ،أن
«االنـ ـخ ــراط فــي إن ـقــاذ الــوطــن واج ــب مــن أهــم
الـ ــواج ـ ـبـ ــات» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ف ــي ال ـت ـنــاصــح
وال ـت ـكــافــل وال ـت ـضــامــن تـكـمــن م ــواط ــن ال ـقــوة
والعزة والكرامة.

جـيــوب املــواطـنــن املنهكني بــالـغــاء وتــراجــع
ّ
الـخــدمــات الـعــامــة .وعــلــق الخبير الــدولــي في
ال ـشــأن املــالــي ،أش ــرف ال ـع ـيــادي ،عـلــى الــدعــوة
الدينية لتمويل املوازنة في تدوينة بحسابه
ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك» ب ـ ــأن ال ـس ـل ـطــات
التونسية تلجأ بعد حلول املجبى (الجباية)
إلــى الفتاوى من أجــل توفير األم ــوال .وانتقد
العيادي غياب التخطيط واألهداف للسياسة
االقتصادية للحكومة الحالية.
ويعاني حساب الخزينة التونسية منذ أشهر
م ــن ض ـعــف اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،إذ ال ي ـت ـعــدى م ـعــدل
رص ـيــد األم ـ ــوال امل ــودع ــة بــال ـح ـســاب ،بحسب
البيانات الرسمية 560 ،مليون دينار (الدوالر
= نحو  2.87دينار) ،فيما تقدر حاجات الدولة
لصرف رواتب املوظفني شهريا إلى نحو 1.8
مـلـيــار دي ـنــار .والـحـكــومــة فــي تــونــس بحاجة
إلى اإليــرادات ،خصوصا أن اقتصادها تلقى
ضــربــات قــويــة ،خــال الفترة األخـيــرة ،إضافة
إلى األزمــة السياسية التي عطلت الكثير من
ال ـقــرارات .والـعــام املــاضــي ،في خضم الصراع
السياسي بني الرئاسة والحكومة ،والبرملان،
ّ
حث صندوق النقد الدولي تونس على وضع
خ ـطــة إصـ ــاح اق ـت ـص ــادي وت ـع ــزي ــز الـحـمــايــة
االجتماعية للفقراء .وفي  13ديسمبر /كانون
األول املاضي ،كشف سعيد عن خريطة طريق
ل ـل ـخــروج م ــن األزم ـ ــة ت ـنــص ع ـلــى ان ـت ـخــابــات

%2.6

تــســتــهــدف الــحــكــومــة
التونسية إنعاش اقتصادها
الرسمي ،إذ تظهر بيانات
حديثة أن النمو المتوقع
للعام الــجــاري يقدر بنحو
 %2.6مقارنة بـ  %2.8في
عــام  ،2021حسب تقارير
حكومية.

عجز السلطة وغياب التخطيط

أث ــارت الــدعــوة بــالـتـبـ ّـرع لـفــائــدة الــدولــة جــدال
في تونس بسبب تدخل مؤسسة اإلفتاء في
ال ـشــأن االق ـت ـصــادي وعـجــز السلطة الحاكمة
عن إيجاد حلول لتوفير التمويالت بعيدا عن

تواصل تدهور القطاع الزراعي
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

مــا زال ــت أوض ــاع الـقـطــاع الــزراعــي األردن ــي فــي حــالــة تــدهــور،
وســط مخاطر تهدد األمــن الغذائي ،نتيجة لهجرة كثير من
امل ــزارع ــن لـلـقـطــاع بـسـبــب الـخـســائــر الـكـبـيــرة ال ـتــي تـعـ ّـرضــوا
لـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة .كـمــا ت ــأث ــرت ص ـ ــادرات األردن
ً
الزراعية بالتوترات السياسية في الــدول املحيطة ،فضال عن
تــداع ـيــات جــائـحــة ف ـيــروس كــورون ــا الـتــي تسببت فــي إغــاق
متكرر في مختلف دول العالم خالل العامني املاضيني .وفي
هــذا السياق ،أكــد رئيس اتحاد مــزارعــي األردن ،عدنان خدام
الخدام ،في تصريحات لـ«العربي الجديد» ،عدم نجاعة الخطط
واالستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة على مدى أكثر من
 15عامًا .وأبدى الخدام استغرابه من عدم التعامل بجدية مع
الكارثة ،على حد وصفه ،التي يعاني منها القطاع الزراعي،
ّ ّ
موضحًا أن كل ما هناك من برامج وخطط ال تطبق على أرض
الواقع ،وما ينفذ منها ال يالمس مشاكل صغار املزارعني الذي
يشكلون غالبية العاملني في هذا القطاع االستراتيجي ،إذ تذهب
املنح واملساعدات في الغالب ملستثمرين كبار وأصحاب نفوذ.
وال يعتقد رئـيــس ات ـحــاد امل ــزارع ــن مــن حـيــث امل ـبــدأ أن تأتي
الخطة الوطنية لـلــزراعــة املستدامة الـتــي أطلقتها الحكومة
ال ـحــال ـيــة بــرئــاســة ب ـشــر ال ـخ ـصـ ّـاونــة األحـ ــد امل ــاض ــي واملــزمــع
تنفيذها في الفترة  2025-2022أنها ستسهم في وقف تدهور
أوضـ ــاع ال ــزراع ــة وم ـســاعــدة امل ــزارع ــن عـلــى ت ـجــاوز ال ـظــروف
الصعبة وغير املسبوقة التي يعانون منها.
ّ
وق ــال وزي ــر ال ــزراع ــة خــالــد الـحـنـيـفــات ،إن الـخـطــة تـهــدف إلــى
تحسني الظروف املعيشية للمزارعني من خالل دعمهم ،وزيادة
إنتاجية القطاع الــزراعــي .ووفـقــا لــوزيــر الــزراعــة ،فــإن الخطة
سـتــوفــر مـجـمــوعــة م ــن الــوظــائــف الــدائ ـمــة بـمـجـمــوع  32ألــف
وظيفة على مــدار  4سـنــوات وبمعدل  8آالف وظيفة سنويًا،
إضافة إلــى فــرص عمل مؤقتة وموسمية ،من خــال مشاريع
التحريج بالشراكة مع القطاع الخاص ،وبواقع  6آالف فرصة
تشغيل مؤقتة سنويًا .وحسب آخر تقديرات التحاد املزارعني،

تـشــريـعـيــة ف ــي ديـسـمـبــر  2022بـعــد مــراجـعــة
ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي ،واس ـت ـف ـتــاء ف ــي يــولـيــو
لتعديل الدستور الذي يريده «رئاسيا» أكثر،
على حساب البرملان.
واعتبر األمــن الـعــام لــ«الـحــزب الجمهوري»
املعارض ،عصام الشابي ،أن طريق الحصول
ع ـل ــى ت ـم ــوي ــل صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ب ــات
مسدودًا ،وأن مشروع األمر الرئاسي املتعلق
باملصالحة الجزائية لن يكون كافيا لتعبئة
مـ ــوارد ل ـفــائــدة خــزيـنــة ال ــدول ــة ،وبــالـتــالــي تم
االتجاه نحو فكرة جمع الصدقات.
وانـ ـتـ ـق ــد الـ ـش ــاب ــي فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» تــوجــه مــا وصـفــه بــ«سـمــاحــة مفتي
 25جويلية» بدعوة أهــل البر واإلحـســان إلى
مساعدة الدولة للخروج من أزمتها.
الدين والسياسة

وتعليقا على الدعوة يقول الخبير االقتصادي
خالد الـنــوري إن دعــوة املواطنني إلــى التبرع
لـفــائــدة ال ــدول ــة مــن قـبــل مــؤسـســة اإلف ـت ــاء هو
تمهيد ملشروع الصلح الجزائي الذي يستعد
رئيس الدولة للكشف عن تفاصيله قريبا.
وأفاد النوري بأن بالغ دار اإلفتاء ّ
فجر جدال
في تونس حول تحييد املؤسسة الدينية عن
ال ـشــأن الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي ،مـشـيــرا إلــى
أن الـتـبــرع لـفــائــدة امل ــوازن ــة يـحـتــاج إل ــى إطــار
ت ـشــري ـعــي وتــرت ـي ـبــي م ــن أجـ ــل مــأس ـســة هــذه
العملية التي ال سند قانونيًا لها حاليا.
وأضـ ــاف الـخـبـيــر امل ــال ــي ف ــي ذات ال ـس ـيــاق أن
ال ـت ـب ــرع ل ـف ــائ ــدة املـ ــوازنـ ــة ي ـح ـتــاج إلـ ــى إط ــار
قــانــونــي تـصــادق عليه املــؤسـســة التشريعية
يحدد نوعية املوارد وطريقة الحصول عليها
وطريقة إيداعها وصرفها مع إصــدار تقارير
م ــراق ـب ــة دوريـ ـ ــة لـكـيـفـيــة ال ـت ـص ــرف ف ـي ـهــا في
إط ــار الـقــانــون األســاســي لـلـمـيــزانـيــة .واعتبر
الخبير املالي أن طلب الدولة «صدقة األموال»
يبعث برسالة سيئة إلــى املانحني الدوليني
عــن الــوضــع املــالــي لـتــونــس الـتــي تـحـتــاج إلــى
اس ـت ـعــادة ثـقــة املـسـتـثـمــريــن مــن أج ــل تحريك
عجلة النمو وال ـخــروج مــن وضــع االسـتــدانــة
ّ
ويرجح ذات املصدر أن يكون ّ
تطرق
املفرطة.
مؤسسة اإلفـتــاء إلــى مساعدة رجــال األعمال
لـ ـل ــدول ــة مـ ـق ــدم ــة مل ـ ـشـ ــروع مـ ــرسـ ــوم ال ـص ـلــح
ال ـجــزائــي ال ــذي ي ـنــوي الــرئ ـيــس قـيــس سعيد
إصداره قريبا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

المواطنون يعانون من أزمات معيشية خانقة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

ق ــال خ ــدام إن خـســائــر الـقـطــاع ال ــزراع ــي األردنـ ــي بلغت خــال
الخمس سنوات املاضية حوالي  5مليارات دينار ( 7مليارات
دوالر) ،وذلــك بسبب ارتفاع كلف اإلنتاج وتكدس املحاصيل
الزراعية ،خاصة مع وقف التصدير من خالل خط الترانزيت
الــوح ـيــد ال ــذي يـمــر م ــن خ ــال األراض ـ ــي ال ـســوريــة وم ـنــه إلــى
وجهات تصديرية أخرى مثل تركيا ودول عربية وأوروبية.
ّ
وأضــاف أن مدخالت اإلنتاج شهدت ارتفاعا خــال السنوات
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ارتـ ـف ــاع ف ــوائ ــد ال ـق ــروض
والتسهيالت البنكية وانـخـفــاض حــاد ألسـعــار املنتجات لم
ـط أس ـعــار الـتـكـلـفــة ،لــدرجــة ع ــدم ج ــدوى قـطــف املحاصيل
يـغـ ِ
وطرحها في األسواق.
ّ
ونتيجة لتلك الخسائر ،قال رئيس اتحاد املزارعني إن حوالي
 5آالف م ــزارع اض ـط ــروا إل ــى هـجــرة ال ــزراع ــة خ ــال الـسـنــوات
القليلة املاضية ،لتفادي مزيد من الخسائر وانضموا بذلك إلى
صفوف العاطلني عن العمل ،وانعكس ذلك على نسبة الفقر،
إضافة إلى تأثر أعمال قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات
اللوجستية .وكانت الحكومة ،بحسب رئيس اتحاد املزارعني،
وعــدت القطاع الــزراعــي بتخفيض رســوم تصاريح استقدام
العمالة األجنبية للعمل في الزراعة والتي تبلغ حاليا حوالي
 735دوالرًا ،لتبلغ حسب طلب اتـحــاد املــزارعــن  452دوالرًا،
والـسـمــاح باستقدام األي ــدي العاملة مــن الـخــارج لـعــدم توفر
املحلية .وتعتبر منطقة األغوار ،خصوصًا وادي األردن ،سلة
غ ــذاء األردن ،بــاعـتـبــارهــا ال ـجــزء األك ـثــر خـصــوبــة فــي الـبــاد،
وتتميز باإلنتاج الزراعي املبكر للخضروات والفواكه مقارنة
بباقي املناطق.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة ،بلغ إجمالي املساحات املزروعة
حوالي  2.4مليون دونــم ،تشكل ما نسبته  %2.7من مساحة
الـبــاد (الــدونــم = ألــف متر مــربــع) .وبلغت املساحة املــزروعــة
بــامل ـحــاص ـيــل ال ـح ـق ـل ـيــة وال ـح ـب ــوب ن ـحــو  525.2ألـ ــف دونـ ــم،
والـ ـخـ ـض ــروات ح ــوال ــي  581أل ــف دونـ ـ ــم ،واألشـ ـج ــار املـثـمــرة
والحمضيات حــوالــي  371ألــف دون ــم ،إضــافــة إلــى مساحات
أخرى مزروعة بأصناف مختلفة.

المزارعون يتكبدون خسائر كبيرة ()Getty

تقارير عربية
تمويل

«تعويم مرتقب للجنيه» يدفع مصريين لسحب أموالهم
القاهرة ـ العربي الجديد

شـ ـه ــدت أغـ ـل ــب الـ ـبـ ـن ــوك املـ ـص ــري ــة ح ــال ــة مــن
التكدس الشديد مع نهاية األسبوع املاضي،
وبداية األسبوع الحالي ،ال سيما فروع البنك
األه ـل ــي امل ـص ــري (أك ـب ــر ال ـب ـنــوك الـحـكــومـيــة)،
وبـنــوك مصر ،والـقــاهــرة ،والـتـجــاري الــدولــي،
وقطر الوطني ،والعربي األفريقي الدولي ،و
 ،HSBCبوصفها الـبـنــوك األك ـبــر فــي الـســوق
امل ـص ــري ــة م ــن ح ـيــث ح ـجــم ال ـت ـع ــام ــات ،على
ضوء ما يتردد من أنباء حول اتجاه مرتقب
للبنك امل ــرك ــزي بـتـعــويــم جــديــد للجنيه أمــام
العمالت األجنبية .ووقعت مالسنات كالمية
بــن الـعـمــاء والـعــامـلــن فــي ال ـفــرع الرئيسي
للبنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة
في السوق) ،الكائن في شــارع شريف بوسط

القاهرة ،أمس األحد ،بسبب مواجهة العمالء
ص ـعــوبــة ف ــي س ـحــب أم ــوال ـه ــم م ــن مــاكـيـنــات
الصراف اآللي ،واستالم التحويالت البنكية،
منذ  13يناير/كانون الثاني الجاري ،بحجة
توقف الخدمات البنكية اإللكترونية نتيجة
عملية تـحــديــث أنـظـمــة الـكـمـبـيــوتــر الـخــاصــة
ب ــال ـب ـن ــك .وت ـ ـقـ ــدم ال ـب ـن ــك ب ــاعـ ـت ــذار ل ـع ـمــائــه

المركزي يضمن أموال
المودعين حال تعرض أي
بنك للمخاطر

الدوالر يبلغ نحو  15.7جنيها (خالد دسوقي/فرانس برس)

امل ـت ـض ــرري ــن ع ــن ط ــري ــق ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـيــة،
وكذلك عبر شاشات ماكينات الصراف اآللي
املتعطلة تمامًا منذ  10أيــام تقريبًا ،في وقت
ادعى فيه البنك االنتهاء من التحديث التقني
لـنـظــامــه األس ــاس ــي ،وإت ــاح ــة جـمـيــع خــدمــاتــه
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل؛ غ ـي ــر أن بـعــض
العمالء ما زالوا يعانون من عدم قدرتهم على
تـنـفـيــذ وإج ـ ــراء الـعـمـلـيــات املـصــرفـيــة بسبب
تحديث النظام البنكي.
فـيـمــا اص ـطــف ع ـمــاء الـبـنــك األه ـل ــي املـصــري
أمـ ــام أب ـ ــواب ف ــروع ــه املـنـتـشــرة ف ــي الـعــاصـمــة
ال ـق ــاه ــرة ف ــي م ـش ـهــد الف ـ ــت؛ رغ ـب ــة م ـن ـهــم فــي
تحويل أموالهم الجارية لدى البنك إلى ودائع
بفائدة  %11سنويًا ،أو سحبها تدريجيًا من
حساباتهم املصرفية ،واستبدالها بــالــدوالر
أو الـ ــذهـ ــب فـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ـ ــق ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى

قيمتها؛ خصوصًا مع نشر العديد من املواقع
اإلخ ـب ــاري ــة املـحـســوبــة عـلــى ال ـن ـظــام املـصــري
أخ ـب ــارًا وت ـقــاريــر م ــن شــأنـهــا الـتـمـهـيــد لـقــرار
خفض الجنيه.
وعـلــى إث ــر رص ــد حــالــة ال ــزح ــام املـسـتـمــرة في
الـبـنــوك منذ األسـبــوع املــاضــي؛ تلقت املــواقــع
اإلخ ـب ــاري ــة امل ـصــريــة تـعـلـيـمــات م ــن «أج ـه ــزة
سـ ـي ــادي ــة» ب ــوق ــف ن ـش ــر أي أخ ـ ـبـ ــار تـتـعـلــق
بمسألة «تعويم الجنيه» ،وطمأنة املودعني،
في املقابل ،بنشر تقارير تــروج إلــى استقرار
الوضع املصرفي في مصر ،والتقليل من شأن
تداعيات مواجهة القطاع املصرفي نقصًا في
السيولة الدوالرية ،حسب حديث مسؤول عن
أحد هذه املواقع مع «العربي الجديد».
وأق ــر البنك املــركــزي ح ــدودًا قـصــوى للسحب
اليومي من حسابات األفراد في مصر ،بقيمة
 50ألف جنيه ( 3175دوالرًا تقريبًا) من داخل
الـ ـف ــروع ،و 20أل ــف جـنـيــه ( 1270دوالرًا) من
ماكينات الصراف اآللي ،أي بإجمالي  70ألف
جنيه ( 4445دوالرًا) في اليوم كحد أقصى.
وتـتـخــوف الحكومة مــن تــزايــد وتـيــرة سحب
املودعني ألموالهم ،خصوصًا مع التراجعات
األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا عـ ـم ــات األس ـ ـ ــواق
الـنــاشـئــة ،وتـحــذيــرات بـنــوك استثمار عاملية
من تعرض الجنيه لضغوط ومخاطر تتعلق
بتقلبات فــي التدفقات األجنبية فــي األشهر
امل ـق ـب ـل ــة؛ ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى انـ ـعـ ـك ــاس أي أزمـ ـ ــات
اق ـت ـصــاديــة عــامل ـيــة بــالـسـلــب ع ـلــى االق ـت ـصــاد
املصري ،والــذي يعاني في األصــل من تراجع
كبير في حجم استثمارات األجانب في أدوات
ال ــدي ــن م ــؤخـ ـرًا .وي ـض ـمــن ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي في
مصر أموال املودعني ،في حال تعرض أي بنك
للمخاطر بموجب الـقــانــون؛ وهــذه الضمانة
تمتد إلــى جميع البنوك العاملة في السوق،
ســواء محلية أو عربية أو أجنبية ،ومعمول
بها منذ سنوات طويلة .كما أن قانون البنك
ً
املركزي تضمن بابًا كامال عن تسوية أوضاع
البنوك املتعثرة؛ بما يحمي مصالح املودعني
وأموالهم.
وكـ ــان ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي امل ـص ــري ق ــد ق ــرر منح
البنوك العاملة فــي الـســوق املحلية «سيولة

ط ــارئ ــة» بـسـعــر ف ــائ ــدة ال ي ـقــل ع ــن  ،%5حــال
عــدم قــدرتـهــا عـلــى تــوفـيــر الـسـيــولــة مــن ســوق
اإلنتربنك (شبكة داخلية تربط بني األنظمة
البنكية) .وشــدد البنك على أن عمليات منح
تحول دون حقه في اتخاذ
السيولة الطارئة ال ُ
اإلجـ ــراءات األخ ــرى املـسـنــدة إلـيــه قــانــونــا ،مع
الـتــزام البنك الحاصل على السيولة الطارئة
ب ـم ــواف ــات ــه ب ـت ـقــريــر ش ـه ــري م ــوض ــح ب ــه عــدة
معايير؛ بينها املالءة املالية مع تضمني كافة
األصول التي يمكن للبنك املركزي استخدامها
ك ُـض ـمــانــات ،وك ــاف ــة ال ـت ـط ــورات واإلجـ ـ ــراءات
املتخذة من قبل البنك إلعادة موقف السيولة
لديه لوضع مستقر.
ويواجه السوق املصري أزمة دوالرية شبيهة
بالتي حدثت قبل تعويم الجنيه أواخــر عام
 ،2016ارتباطًا باحتالل مصر املركز الثاني،
بعد األرجنتني ،بني أعلى الــدول اقتراضًا من
ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،وال ـت ـحــذيــرات الـتــي
أط ـل ـق ـهــا األخـ ـي ــر ف ــي ك ـتــابــه ال ـ ـ ـ ــدوري ،ب ـشــأن
م ــواج ـه ــة االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـنــاش ـئــة ف ـت ــرات من
االض ـطــراب مــع رفــع البنك املــركــزي األميركي
م ـعــدالت ال ـفــائــدة األســاس ـيــة ،وتـبــاطــؤ النمو
العاملي بسبب متحور «أومـيـكــرون» الجديد
من فيروس كورونا.
ودعمت الحكومة املصرية الجنيه في مواجهة
الــدوالر خــال السنوات الخمس املاضية ،من
خالل اإلبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب
امل ــزي ــد م ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن األج ــان ــب ف ــي أذون
ً
الخزانة املحلية ،فضال عن التوسع في أسواق
السندات الدولية باللجوء إلى أنــواع جديدة
في اآلونة األخيرة ،ومنها السندات الخضراء،
والصكوك السيادية.
وواف ـ ــق مـجـلــس الـ ـ ــوزراء املـ ـص ــري ،ق ـبــل أي ــام
قـلـيـلــة ،عـلــى ب ــدء وزارة املــال ـيــة ف ــي إجـ ــراءات
إصــدار صكوك سيادية في األســواق الدولية،
بـحـيــث يعتمد إص ــداره ــا عـلــى حــق االنـتـفــاع
لــأصــول اململوكة للدولة ملكية خــاصــة ،عن
طــريــق ب ـيــع ح ــق االن ـت ـف ــاع ب ـهــذه األص ـ ــول أو
تــأجـيــرهــا ،أو بــأي طــريــق آخــر يتفق مــع عقد
اإلص ـ ــدار ،وض ـمــان حـصــة مــالــك ال ـصــك ،وفــق
مبادئ الشريعة اإلسالمية.

تعاون
استثماري بين
وعمان
مصر ُ

أوصــى اجتماع مجلس األعمال
الـ ُـع ـمــانــي امل ـص ــري الـ ــذي اختتم
أعـ ـم ــال ــه فـ ــي مـ ـسـ ـق ــط ،أول مــن
أمــس ،بتأسيس صندوق بقيمة
 100مـ ـلـ ـي ــون دوالر ل ـت ـن ـم ـيــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ب ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء العمانية،
أن االجتماع الذي جرى برئاسة
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـع ـمــانــي بــدر
ال ـبــوس ـع ـيــدي ون ـظ ـيــره امل ـصــري
س ـ ــام ـ ــح ش ـ ـك ـ ــري (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة)
«أوصـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات م ـن ـهــا
إمكانية التباحث بــن حكومتي
ال ـب ـل ــدي ــن ل ـت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة أو
صندوق أو بنك بني الجانبني بما
قيمته  100مليون دوالر لتنمية
التبادل االستثماري» .وأضافت
ّأن االجتماع «دعا كذلك إلى أهمية
الــربــط املــاحــي واللوجستي بني
البلدين واالستفادة من التجربة
املصرية لتنمية املوانئ ُ
العمانية
واالسـتـثـمــار فــي إن ـشــاء مصنع
للمواد الخام لألدوية بمصر».

سورية

انفالت تعرفة سيارات األجرة
ريان محمد

تـتـفــاقــم أزمـ ــة ان ـف ــات ت ـعــرفــة س ـيــارة
األجرة في العاصمة السورية دمشق،
فــي وق ــت يـقــف ال ـن ـظــام مـتـفــرجــا على
حالة الفوضى التي يدفع ضريبتها
امل ــواط ـن ــون ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن أزم ــة
النقل الخانقة جراء نقص الوقود وقلة
وسائل النقل العامة وتراجع الحاالت
ال ـف ـن ـي ــة مل ــرك ـب ــات ال ـن ـق ــل ال ـج ـمــاع ـيــة،
منتظرا أن يتقدم املواطنون بشكاوى
بحق السائقني املخالفني ،رغم أن عدم
االلـ ـت ــزام بــالـتـعــرفــة الــرسـمـيــة ظــاهــرة
بدأت منذ سنوات.
وق ــال عـبــد الحليم قــاســم ( 47عــامــا)،
م ــوظ ــف ف ــي ش ــرك ــة خ ــاص ــة بــدم ـشــق:
«نـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي ظ ـ ــل فـ ــوضـ ــى غ ــريـ ـب ــة،
وه ــي ت ـتــم ت ـحــت أع ــن ش ــرط ــة امل ــرور
واملـ ـس ــؤول ــن ،ف ـم ـنــذ سـ ـن ــوات عـنــدمــا
انتشرت شوارع العاصمة بالحواجز
األمـنـيــة وت ــم تقطيع أوص ــال املــديـنــة،
وأصبحت الرحلة التي كانت تستغرق
رب ــع س ــاع ــة ب ـس ـيــارة األج ـ ــرة تـحـتــاج
نـ ـح ــو س ــاعـ ـت ــن مـ ــن ال ـ ــوق ـ ــت ،أص ـب ــح
سائقو سـيــارات األجــرة يطلبون رفع
التعرفة بسبب الــوقــت الـطــويــل وقلة
العمل ،وحينها قبلنا طواعية باألمر،
ت ـقــديــرا لـحـجــج ال ـســائ ـقــن وتـعــاطـفــا
م ـع ـه ــم ،وخـ ــاصـ ــة أنـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا كـنــا
متذمرين من كثرة الحواجز وما كان
يخنقنا ويخنق املدينة».
وتابع« :كنا نعتقد أنها مرحلة مؤقتة
وستنتهي ،لكن ما بــدأ في عــام 2012
لــم ينته إلــى الـيــوم ،بــل راح ــت تتزايد
ال ـت ـع ــرف ــة ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ـ ــر ،ف ـس ـي ــارة
األج ـ ـ ــرة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ــأخ ــذ  50ل ـيــرة
س ــوري ــة م ـث ــا م ــن م ـن ـط ـقــة املـ ـ ــزة إل ــى
منطقة البرامكة اليوم تطلب ما بني 6
و 8آالف ليرة ،حتى أنه ال يماثل سعر
صــرف الـ ــدوالر ،ففي عــام  2011سعر
ص ــرف ال ـ ــدوالر ال ــواح ــد ك ــان  50ليرة

أما اليوم فسعر صرف الدوالر الواحد
نحو  3500ليرة».
عداد األجرة ال يعمل

مــن جـهـتـهــا ،قــالــت سـلــوى قــاضــي (36
ع ــام ــا) ،مــوظـفــة فــي دم ـشــق« :ي ـجــب أن
تتفق مــع ســائــق األج ــرة على التعرفة
املقطوعة بغض النظر عما يظهر على
الـعــداد قبل الــركــوب بالسيارة ،فاليوم
ت ـع ــرف ــة ال ـن ـق ــل م ــا ب ــن أحـ ـي ــاء دم ـشــق
تتراوح ما بني  6و 10آالف ليرة ،أما إذا
أردت التوجه إلى ريف دمشق فاألسعار
تتضاعف حسب املسافة وهنا نتحدث
عن عشرات آالف الليرات».
وأض ــاف ــت« :م ــع االزدح ـ ــام ال ـشــديــد في
دمشق الذي وصل إلى حدود ال تطاق،
جراء قلة وسائل النقل العامة ،تجعلنا
فــي بعض األي ــام نضطر إلــى استقالل
سيارة أجــرة ،لكن حينها أحــاول جمع
ع ــدد م ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـمـكــن أن
ي ـش ــارك ــون ــي خ ــط س ـي ــري ل ــدف ــع أج ــرة
السيارة».
ولفتت إلى أنه «اليوم ال يوجد سيارة
واح ــدة تعتمد ع ــداد التعرفة املــوجــود
في كل سيارة ،والجميع يعلم ذلك حتى
شــرطــة املـ ــرور ،إذ إن ــه ال يــوقــف سائق
واحـ ــد ل ـســؤالــه إن ك ــان يـشـغــل ال ـع ــداد
أم ال ،والـ ـن ــاس تـتـجـنــب ال ـت ــوج ــه إلــى
الـشـكــوى ألنـهــا أيـضــا تحتاج ملراجعة
الـ ـف ــرع وم ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت وال ـت ـك ـل ـفــة،
وهناك حالة من الشعور بعدم الجدوى
والـفــائــدة تصل إلــى درج ــة االستسالم
لظاهرة ال يبدو أن هناك رغبة بوضع
حد لها».
ردود السائقين

قــال أبــو يحيى بكر ( 43عــامــا) ،سائق
سـ ـي ــارة أج ـ ـ ــرة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
«الـتـعــرفــة الــرسـمـيــة غـيــر عــادلــة ،فــأوال
كمية البنزين املحدودة التي تخصص
لـلـسـيــارة كــل أرب ـعــة أي ــام ،وال ـتــي تــوزع

ب ـش ـك ــل غ ـي ــر م ـن ـت ـظ ــم ،وه ـ ــي ب ــاألص ــل
تـكـفـيـنــا لـلـعـمــل ل ـي ــوم أو ي ــوم ــن على
أك ـثــر تـقــديــر ،وبــالـتــالــي ســأنـتـظــر دور
الـبـنــزيــن دون ع ـمــل ،واأله ـ ــم أن نسبة
األرب ــاح املــوضــوعــة لنا ال تــؤمــن دخال
يؤمن احتياجات عائالتنا املعيشية،
فاألسعار ترتفع والليرة تفقد قيمتها،
فـعـلــى األقـ ــل نـحـتــاج م ـصــروفــا يــومـيــا
بحدود  25ألف ليرة ،أضف إليها ثمن
ال ـب ـن ــزي ــن واإلصـ ـ ـ ــاح وق ـط ــع ال ـت ـبــديــل
والترسيم وغيرها» .وأضــاف« :الناس
والـشــرطــة يعلمون املشكلة وهــي غالء
املعيشة واالحـتـيــاجــات ،وأنـهــا تتمثل
ف ــي ض ـعــف روات ـ ــب وأج ـ ــور املــوظ ـفــن،
والـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ت ـ ـغـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن عـ ــدم
اس ـت ـخــدام الـ ـع ــدادات وتــركـتـنــا فريسة
ل ـ ـلـ ــزبـ ــون» .وكـ ــانـ ــت ص ـح ـي ـفــة مـحـلـيــة
نقلت ،مؤخرا ،عمن وصفته بـ«مصدر
مروري» ،قوله إنه «في يوم واحد خالل
أس ـب ــوع ت ــم تــوقـيــف  27ســائــق سـيــارة
أجـ ــرة ،ج ــراء تـقــاضـيـهــم تـعــرفــة زائ ــدة،
في وقــت يتم إيقاف سائق أو سائقني
يوميا لذات املخالفة».
ورأى ذات املصدر أنه ليس بالضرورة
أن تكون هناك حملة لضبط السائقني
امل ـخ ــال ـف ــن ،ب ــل إن امل ــوض ــوع مستمر
لضبط أي مخالفة من املمكن أن تحدث
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن هــذا
املوضوع متوقف على حسب الشكاوى
وضـ ـب ــط م ــدي ــري ــات املـ ـ ـ ــرور مل ـث ــل ه ــذه
املخالفات.
وكـ ــانـ ــت م ـح ــاف ـظ ــة دمـ ـش ــق قـ ــد رف ـعــت
األسـبــوع قبل املــاضــي تعرفة سـيــارات
األج ـ ـ ـ ــرة بـ ـع ــدم ــا تـ ــم رفـ ـ ــع سـ ـع ــر لـيـتــر
البنزين املدعوم من  750ليرة إلى 1100
ليرة ،في حني يباع سعر لتر البنزين
بسعر التكلفة البالغ  2500ليرة ،ما أثار
اسـتـيــاء الـســائـقــن مــن جـهــة معتبرين
أنـ ـه ــا ت ـع ــرف ــة غ ـي ــر عـ ــادلـ ــة ،ومـ ــن جـهــة
أخرى اعتبر املواطنون رفع التعرفة ال
يتناسب مع دخولهم.
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أخبــار
العرب
برنامج زمني لتأسيس هيئة
سكك حديد خليجية
اعتمد وزراء النقل واملواصالت في دول
مجلس التعاون ،أعضاء اللجنة الوزارية
للنقل واملواصالت ،البرنامج الزمني
للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية
للسكك الحديدية ،وذلك خالل اجتماعهم
االستثنائي ،أمس األحد ،والذي ُعقد
عبر االتصال املرئي .وحسب وكالة
األنباء القطرية (قنا) ،ترأس وفد دولة
قطر جاسم بن سيف السليطي وزير
املواصالت.
ناقش االجتماع تنفيذ قرار املجلس
األعلى ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،في دورته الثانية واألربعني،
والقاضي باملوافقة على إنشاء الهيئة
الخليجية للسكك الحديدية.
كما تمت مناقشة الوثائق الخاصة بالهيئة
الخليجية للسكك الحديدية ،والجدول
الزمني لبدء عملها ،واالتفاق على
الخطوات الالزمة خالل املرحلة التأسيسية
واملمتدة الثني عشر شهرًا.
تعزيز التعاون بين
السعودية والعراق
أكد وزير التجارة السعودي ،رئيس
مجلس التنسيق السعودي العراقي ،ماجد
بن عبد الله القصبي ،متانة العالقات بني
اململكة العربية السعودية والجمهورية
العراقيةّ ،
وأن مصلحة البلدين والشعبني
واحدة ،تجمعهم روابط تاريخية وجوار
ومصير مشترك .وأوضح القصبي ،وفقا
لوكالة األنباء السعودية (واس) ،بمناسبة
انعقاد ملتقى األعمال السعودي العراقي
في الرياضّ ،أن قيادتي البلدين حريصتان
على تعزيز العالقات في مختلف املجاالت،
واستثمار جميع اإلمكانات وتوفير
وتطوير الفرص.
وأضاف القصبيّ ،أن العالقات السعودية
العراقيةّ ،
في ظل املتابعة الدقيقة من
القيادة في البلدين ،في أفضل حاالتها
وتشهد نموًا يليق بالتاريخ الذي يجمعهما
واملستقبل الذي ينتظرهما.
وأفاد الوزيرّ ،أن مجلس التنسيق
السعودي العراقي يعزز التواصل على
املستوى االستراتيجي ويعمق الثقة
السياسية املتبادلة ،ويفتح آفاق جديدة
من التعاون في مختلف املجاالت
ومنها االقتصادية والتنموية واألمنية،
واالستثمارية والسياحية والثقافية
واإلعالمية وغيرها.

أخبــار
العالم
البيرو تعلن حالة طوارئ
بيئية بعد تسرب نفطي
أعلنت حكومة البيرو حالة طوارئ بيئية
ملدة  90يومًا ،في املنطقة الساحلية من
العاصمة ليما ،التي تأثرت بتسرب نفطي
ّ
وصفته بأنه واحد من «أهم الكوارث
البيئية» على الساحل في السنوات
األخيرة .ووافق على القرار وزير البيئة
روبن راميريز ،الذي يرأس لجنة األزمات
البيئية التي تحاول التخفيف من آثار
التسرب النفطي .ووقع التسرب النفطي
في  15يناير/كانون الثاني الجاري ،عندما
كانت ناقلة نفط تفرغ حمولتها في إحدى
محطات مصفاة البامبيال التي تديرها
شركة «ريبسول» في مقاطعة كاالو
ّ
املجاورة لليما .وذكرت الشركة أنه من
املقرر االنتهاء من تنظيف املناطق املتأثرة
من جراء التسرب النفطي بنهاية فبراير/
ّ
شباط الجاري ،وأنه تمت إزالة  1580مترًا
مكعبًا من الرمال امللوثة.
ارتفاع أرباح األلياف
الكيميائية في الصين
سجلت صناعة األلياف الكيميائية في
الصني نموًا قويًا خالل األشهر الـ11
األولى من العام املاضي ،إذ قفزت أرباح
الشركات الكبرى مقارنة مع عام .2020
وقفز إجمالي أرباح الشركات الكبرى في
الصناعة ،التي ال تقل اإليرادات السنوية
ّ
لكل منها عن  20مليار يوان (حوالي
 3.15مليارات دوالر) ،بنسبة  221.9في
املائة على أساس سنوي ،ليصل إلى
 59.7مليار يوان في الفترة املذكورة ،وفقًا
لوزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات.
وبلغت اإليرادات التشغيلية املجمعة لهذه
الشركات  925.9مليار يوان.
ّ
وأظهرت بيانات الوزارة أنه في الفترة من
يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين
الثاني من العام املاضي ،ارتفاع إجمالي
ناتج الصناعة بنسبة  10.3في املائة على
أساس سنوي.
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رؤية

طاقة
شح الغاز في الشتاء القارس ،مع استمرار
تتصاعد مخاوف أوروبا من
ّ
التوترات الروسية ـ األوكرانية ،ما يدفع دول القارة العجوز إلى استكشاف
خيارات الحصول على الطاقة في حال ارتفاع المخاطر الجيوسياسية

منشأة تابعة
لشركة غاز بروم
الروسية ()Getty

ت ـت ـص ــاع ــد م ـ ـخـ ــاوف أوروب ـ ـ ـ ـ ــا مــن
شـ ـ ّـح الـ ـغ ــاز ف ــي ال ـش ـت ــاء الـ ـق ــارس،
مــع اسـتـمــرار الـتــوتــرات الــروسـيــة ـ
األوكــرانـيــة ،ما يدفع دول الـقــارة العجوز إلى
استكشاف خيارات الحصول على الطاقة في
حال ارتفاع املخاطر الجيوسياسية
جـ ــددت ال ـت ــوت ــرات ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى ال ـح ــدود
الــروس ـيــة األوك ــران ـي ــة وال ـت ـحــذيــرات الـغــربـيــة
األخيرة من الغزو الروسي املحتمل ألراضي
أوكرانيا ،مخاوف الالعبني في ســوق الطاقة
الدولية من تأخر جديد في تشغيل مشروع
خط أنابيب «السيل الشمالي »2-لنقل الغاز
الروسي إلى أملانيا عبر قعر بحر البلطيق.
وب ـعــد أع ـمــال ب ـنــاء اسـتـمــرت ل ـثــاث س ـنــوات،
ُ
اســت ـكـ ِـمــل م ــد أن ـب ــوب ــي ال ـخ ــط ف ــي سـبـتـمـبــر/

طاقة خط «السيل
الشمالي ـ  »2تبلغ  55مليار
متر مكعب سنويًا

توجه نحو
أذربيجان وأميركا
بسبب التوترات
مع روسيا

أي ـل ــول امل ــاض ــي وم ـلــؤه ـمــا ب ــال ـغ ــاز .ورغـ ــم أن
«الـسـيــل الـشـمــالــي »2-بــات جــاهـزًا للتشغيل،
إال أن أملانيا عطلت عملية إصدار التراخيص
لـلـشــركــة املـشـغـلــة «نـ ــورد سـتــريــم  2إي ــه جــي»
حتى تعيد هيكلتها وفقًا للقوانني األملانية،

أسعار الطاقة تضر األسر البريطانية

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانيةّ ،
أن زيادة سقف أسعار فواتير الطاقة
في إبريل/نيسان المقبل ستؤثر على أكثر من  %75من األسر البريطانية.
مشيرة ،في تقرير لها قبل يومين نقًال عن هيئة تنظيم الطاقة ،إلى ّ
أن
بالحد السعري
عدد األسر التي ستتأثر
ّ
سيرتفع إلى  22مليونًا من  15مليونًا.
وألقت زيادة أسعار الغاز بظالل سلبية
على شركات الطاقة أيضًا ،إذ انهار
بالفعل أكثر مــن  20مــن مــزودي
الطاقة في المملكة المتحدة،
آخرها شركة «توجيزر إنيرجي» التي
تزود نحو  176ألف عميل.

وس ــط تـشـكـيــك ف ــي واق ـع ـيــة س ــرع ــة ال ـب ــت في
القرار وتشغيل الخط في السنة الحالية.
وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر صـ ـن ــدوق
أم ــن ال ـطــاقــة الــوط ـنــي ف ــي مــوس ـكــو ،أليكسي
غــريـفــاتــش ،أال يــؤثــر الــوضــع ح ــول أوكــرانـيــا
ً
مباشرة بمواعيد تشغيل خط أنابيب الغاز،
ّ
ّ
الف ـتــا إل ــى أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ه ــي املـ ــروج
الرئيسي لتعطيل املشروع بحثًا عن حصتها
بتصدير الغاز الطبيعي املسال إلى أوروبا.
وي ـ ـقـ ــول غ ــري ـف ــات ــش فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد»« :أعتقد أن الــوضــع الــراهــن ال يؤثر
ً
مباشرة بمواعيد تشغيل خط أنابيب الغاز،
واالعـتـقــاد بأنه يمكن استخدام هــذه املسألة
ف ــي ال ـظ ــروف الــراه ـنــة لـلـضـغــط عـلــى روسـيــا
خاطئ ،حيث إن املستهلكني األوروبيني أكثر
املعنيني بتشغيل هــذا الـخــط فــي أســرع وقت
بـعــد اختناقهم باملعنى الـحــرفــي للكلمة من
ارت ـف ــاع أس ـعــار ال ـغــاز واحـتـيــاجـهــم إل ــى نــوع
م ــن االس ـت ـق ــرار ل ـل ــوض ــع» .وم ــع ذلـ ــك ،يعتبر
نائب مدير صندوق أمــن الطاقة الوطني في
مــوسـكــو ،أن تشغيل «الـسـيــل الـشـمــالــي »2-ال
ً
إنهاء الضطرابات األسعار في السوق
يعني
األوروبية تلقائيًا ،مضيفًا« :سيحسن تشغيل
خط أنابيب الغاز من الوضع في السوق ،وقد
يؤدي مجتمعًا مع العقود اإلضافية إلى زيادة
العرض وانخفاض األسعار ..بالطبع ،يعرقل

التوتر الجيوسياسي مضي األوروبيني قدمًا
عـلــى ه ــذا امل ـســار ،ولـكــن ه ــذا الــوضــع يناسب
األميركيني الذين يروجون ملنتجهم بالسوق،
م ـحــرضــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ع ـلــى شــريـكــه
الهام في مجال الطاقة».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ش ـك ــك م ــدي ــر م ـج ـم ــوع ــة امل ـ ــوارد
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي وك ـ ــال ـ ــة
«ف ـي ـتــش» لـلـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ،ديـمـيـتــري
م ــاريـ ـنـ ـتـ ـشـ ـيـ ـنـ ـك ــو ،ف ـ ـ ــي تـ ـشـ ـغـ ـي ــل «الـ ـسـ ـي ــل
ً
ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي »2-ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ق ـ ــائ ـ ــا ل ــوك ــال ــة

«ن ــوف ــوسـ ـت ــي» ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ي ــوم
الجمعة املاضي« :على األرجــح ،لم يعد هناك
من يثق بإطالق املـشــروع في عــام  ،2022رغم
أنه قبل فترة قصيرة ،كان يبدو أنه سيجري
تشغيل خط أنابيب الغاز في أقرب وقت».
وأضاف أن «تنامي التوترات الجيوسياسية
خ ــال آخ ــر شـهــر أو شـهــريــن ق ــد يــؤثــر أيـضــا
سـلـبــا ب ــآف ــاق املـ ـش ــروع ،وال سـيـمــا إذا ب ــدأت
أملانيا بالتعامل معه بتشكيك أكبر».
ورغ ــم أن ــه ك ــان مــن املنتظر تشغيل «السيل

«وول ستريت» تترقب قرارات حاسمة للفيدرالي األميركي
تترقب البورصة األميركية
قرارات حاسمة بعد
الخسائر الحادة التي
تكبدتها األسابيع الماضية
واشنطن ـ شريف عثمان

سوق األسهم في نيويورك ()Getty

ي ـتــرقــب امل ـس ـت ـث ـمــرون ف ــي «وول سـتــريــت»
بـ ــالـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ن ـتــائــج
اج ـت ـم ــاع ــات حــاس ـمــة مل ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
الفيدرالي (البنك املــركــزي) يومي الثالثاء
واألرب ـعــاء املقبلني ،والـتــي يتوقع أن يكون
لها دور قاطع في تحديد بوصلة األسواق
في الفترة املقبلة.
فقد شهدت البورصة األميركية موجة ذعر،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،بـعــد ال ـتــراجــع ال ـحــاد في
مــؤشــر ن ــاس ــداك ،مــا حـمــل املستثمرين على
التساؤل إن كانت األسواق ستكتفي بعملية
تصحيح (تراجع وقتي) ،أم أنها مقبلة على
ان ـك ـمــاش طــويــل يـحـمــل م ـخــاطــر لــاقـتـصــاد
وإلدارة الرئيس جو بايدن.
وتـ ـج ــاوزت خ ـســائــر م ــؤش ــر ن ــاس ــداك ،ال ــذي
تـسـيـطــر عـلـيــه ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا منذ
ب ــداي ــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري  ،%11.29وانـخـفــض
مــؤشــر «س ـت ــان ــدرد آن ــد بـ ــورز  »500بنسبة
 ،%7.4وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي
 .%5.5وأرجـ ـ ــع م ـح ـل ـلــون ف ــي أسـ ـ ــواق املـ ــال،
كثافة بيع األسـهــم خــال األســابـيــع األخـيــرة
إلى ما أوصله قادة البنك الفيدرالي لألسواق
بخصوص خطة التعامل مع معدل تضخم ال
يتوقف عن االرتـفــاع ،والتي تتجه مالمحها
إل ــى رف ــع م ـع ــدالت ال ـفــائــدة أرب ــع م ــرات على
األقــل خــال العام الحالي ،تبدأ على األرجــح
قبل نهاية مارس /آذار املقبل.
وت ـب ـقــى ك ـل ـمــات رئ ـي ــس ال ـب ـنــك ال ـف ـيــدرالــي،

الليرة اللبنانيّة :ضحيّة
معالجات متخبّطة
علي نور

خيارات أوروبا
للتزود بالغاز
موسكو ـ رامي القليوبي
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ي ــوم األربـ ـع ــاء امل ـق ـبــل ،ه ــي األهـ ــم بالنسبة
للمستثمرين ،انـتـظــارًا ملــزيــد مــن الــوضــوح
بخصوص توقيت الخطوة القادمة للبنك
وحجمها.
وتـشـيــر الـتــوقـعــات إل ــى زي ــادة فــي مـعــدالت
ال ـفــائــدة ت ـقــارب نـقـطــة مـئــويــة ه ــذه الـسـنــة،
بعدما أبقيت بمستوى الصفر أو ما يقارب
مـنــذ ب ــدء تـفـشــي جــائـحــة ف ـي ــروس كــورونــا
مطلع عــام  2020لتحفيز االقـتـصــاد .ورغــم
التصميم الواضح من جيروم باول ،رئيس
الـبـنــك الـفـيــدرالــي ،ال ــذي ينتظر التصويت
على التجديد لــه ألرب ــع سـنــوات أخ ــرى في
منصبه خــال أيــام ،على التعامل بمنتهى
الـ ـق ــوة م ــع ال ـت ـض ـخ ــم ،م ــا زال ال ـع ــدي ــد مــن
املحللني يــرون أن البنك املركزي األكبر في
الـعــالــم قــد فــاتــه الـقـطــار الصحيح لحماية
األميركيني من تضخم يقاسون ويالته كل
يوم منذ ما يقرب من عام.
وفي مذكرة لعمالئه ،اطلعت عليها «العربي
ال ـج ــدي ــد» ي ـق ــول إيـ ـث ــان ه ــاري ــس ،م ـســؤول
األب ـح ــاث االق ـت ـصــاديــة ال ـعــاملــي ل ــدى «بـنــك
أوف أميركا» ،إن «البنك الفيدرالي لم تكن
اسـتـجــابـتــه ملـخــاطــر الـتـضـخــم املـتـصــاعــدة
ب ـه ــذا الـ ـب ــطء ف ــي أي وقـ ــت س ــاب ــق ،وحـتــى
هذه اللحظة ما زال يعلن عن اقتراب بداية
دورة الـتـقـيـيــد» ،أي رف ــع م ـعــدالت الـفــائــدة،
مضيفًا أنه «لو جانبهم التوفيق ،واستقر
مـعــدل التضخم بــالـقــرب مــن  ،%3فسيكون
ه ـ ــذا خـ ـبـ ـرًا س ـي ـئ ــا ل ــأس ـه ــم وال ـ ـس ـ ـنـ ــدات».

مؤشر ناسداك تراجع
بنسبة  %11.29خالل
األسابيع الثالثة األخيرة

وف ـ ــي لـ ـق ــاء مـ ــع م ـح ـطــة «س ـ ــي إن بـ ــي س ــي»
املتخصصة في األخبار االقتصادية ،اعتبر
مــاي ـكــل ه ــارت ـن ــت ،مـ ـس ــؤول اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
االستثمار لدى «بنك أوف أميركا» ،أن البنك
الفيدرالي خسر بالفعل معركته مع التضخم،
وسيضطر لرفع معدالت الفائدة على أمواله
بصورة أسرع مما يخطط له اآلن.
وأك ــد هــارت ـنــت أن ه ــذا األم ــر ي ـعــرض أسـهــم
ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا ت ـحــدي ـدًا ل ـقــدر كبير
مــن املـخــاطــر ،ناصحا املستثمرين بانتهاز
فرصة حدوث أي ارتفاع في أسعار أسهم تلك
الشركات للتخلص منها فورًا.
وأظهر تقرير صادر عن بنك أوف أميركا ،يوم
الجمعة املاضي ،تفضيل مديري االستثمار
ً
االحتفاظ بالنقدية ،بــدال من شــراء األسهم
أو السندات ،انتظارًا لبدء البنك الفيدرالي
الرفع الفعلي ملعدالت الفائدة.
وق ــال الـبـنــك إن قـطــاع «ع ـمــاء االستثمار
ً
ال ـ ـخـ ــاص» ،الـ ـ ــذي ي ــدي ــر أص ـ ـ ــوال ت ـت ـجــاوز
قيمتها  3.3تريليونات دوالر ،كــان لديه
من النقدية أكثر من  %11من تلك األصول
خالل األسبوع األخير.
وع ـلــى نـحــو مـتـصــل ،تـعـلــن أك ـثــر م ــن نصف
الـ ـش ــرك ــات الـ ـث ــاث ــن املـ ـك ــون ــة مل ــؤش ــر «داو
جــونــز» الـصـنــاعــي خ ــال األس ـبــوع ال ـجــاري،
عن نتائج أعمالها في الربع األخير من العام
املـنـتـهــي .لـكــن جــول ـيــان إي ـمــانــويــل ،مـســؤول
استراتيجيات األسهم واملشتقات لدى شركة
اسـتـشــارات بـنــوك االسـتـثـمــار Evercore ISI
 ،اعتبر أن نتائج األعـمــال عند إعالنها «لن
تؤثر بصورة كبيرة على حركة املؤشرات في
أي اتجاه ،كونها تخص الشركات الفردية»،
إال أنــه أشــار إلــى أن «الـشــركــات ذات النتائج
ال ـق ــوي ــة س ـت ـث ــاب ،وتـ ـل ــك ص ــاح ـب ــة ال ـن ـتــائــج
الـسـيـئــة سـتـعــاقــب» ،مضيفًا أن ــه «إذا كانت
هناك مشكالت لــدى بعض الشركات تخص
هامش الربح أو عناصر التكلفة ،فبالتأكيد
ستدفع تلك الشركات ثمنًا غاليًا».

الـشـمــالــي »2-فــي ع ــام  ،2019إال أن املـشــروع
واج ـ ــه ع ـق ـبــات واحـ ـ ــدة ت ـلــو األخـ ـ ــرى بسبب
التهديدات األميركية بمعاقبة املشاركني في
ً
تنفيذ املـشــروع أوال ،م ــرورًا بــواقـعــة تسميم
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،مـ ــؤسـ ــس «ص ـ ـنـ ــدوق
م ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد» ،أل ـي ـك ـســي ن ــاف ــال ـن ــي ،في
ً
صيف عام  2020بغاز أعصاب ،ووصوال إلى
األزمة الراهنة على الحدود األوكرانية ،زادت
جميعًا من الغموض حول مصير املشروع.
وكــان الرئيس األميركي ،جو بــايــدن ،قد أقر

فــي الـصـيــف املــاضــي بـعــدم إمـكــانـيــة تعطيل
املشروع ،وأعطى الضوء األخضر الستكماله
وس ـ ـ ــط تـ ــوجـ ــه م ــوسـ ـك ــو وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن ن ـحــو
تطبيع العالقات بينهما بعد القمة الروسية
األميركية فــي جنيف فــي منتصف يونيو/
حزيران املاضي.
يذكر أن «السيل الشمالي »2-يضم أنبوبني
بـطــاقــة تـمــريــريــة إجـمــالـيــة قــدرهــا  55مليار
متر مكعب سنويًا لنقل الـغــاز الــروســي إلى
أملانيا مباشرة عبر قعر بحر البلطيق دون

املــرور باألراضي األوكرانية ،ما أضفى بعدًا
جيوسياسيًا على املشروع الذي أثار تحقيقه
استياء كييف ،ولم يعد مصنفًا كاقتصادي
بامتياز .ورغــم الخطوات األميركية لتعزيز
وجودها في سوق الغاز الطبيعي في أوروبا،
ال يــزال األورب ـيــون قلقون بشأن استمرارية
اإلمــدادات .وتستكشف املفوضية األوروبية،
ال ـ ـ ـ ـ ــذراع ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــاتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي،
الـخـيــارات ملعرفة مــا إذا كــان شــركــاؤهــا ،بما
فــي ذلــك الــواليــات املتحدة ،يمكن أن يعززوا
إم ـ ــدادات ه ــذه الـسـلـعــة إل ــى املـنـطـقــة ،فــي ظل
م ـح ــدودي ــة ال ـش ـح ـنــات م ــن روسـ ـي ــا ،وت ــزاي ــد
املخاطر الجيوسياسية ،وفقًا لرئيسة شؤون
الطاقة باالتحاد األوروبي كادري سيمسون.
وقالت سيمسون بعد اجتماع مع وزراء من
الـ ــدول األع ـض ــاء ،ي ــوم الـسـبــت امل ــاض ــي ،وفــق
وكــالــة بلومبيرغ األميركية ،إنــه فــي حــن أن
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي لــديــه بـنـيــة تحتية قوية
للغاز ،وإجراءات واضحة في حاالت الطوارئ،
فإنه يحتاج إلى أن يظل «يقظًا للغاية» ،وأن
يحسن استعداده ملواجهة املخاطر.
وت ـ ـق ـ ــوم املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـت ـح ـل ـيــل
سيناريوهات مختلفة للتأكد من أن الخطط
الــوطـنـيــة مـنــاسـبــة لـلـغــرض فــي وق ــت يتسم
بانخفاض مستويات تخزين الـغــاز بشكل
غير عادي ،وزيادة التوترات خارج حدودها
الـشــرقـيــة .وأضــافــت سيمسون للصحافيني
ّ
شمالي فرنسا« :املفوضية
في مدينة أميان
تـنــاقــش أيـضــا مــع شــركــائـنــا إمـكــانـيــة زي ــادة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ــا» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ـهــا
ستحضر اجـتـمــاعــات مـمــر ال ـغــاز الجنوبي
فــي أذربـيـجــان يــوم  4فـبــرايــر/شـبــاط املقبل،
واجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـج ـلــس الـ ـط ــاق ــة األوروبـ ـ ـ ـ ــي ـ
األم ـي ــرك ــي ع ـلــى مـ ــدار ثــاثــة أيـ ــام الح ـقــا في
واشنطن ملواصلة املناقشات.
ووص ـل ــت ص ـه ــاري ــج ال ـت ـخــزيــن ف ــي االت ـح ــاد
األوروبي إلى أدنى مستوى موسمي لها منذ
أكثر من عقد ،بعد صيانة أطول من املعتاد في
الحقول النرويجية ،فيما أعادت روسيا بناء
مخزونها الخاص .وأجبرت أزمة الطاقة غير
املسبوقة بعض عمالقة الصناعة في أوروبا
عـلــى تـقـلـيــص اإلنـ ـت ــاج ،وج ـعــل املستهلكني
األفـ ــراد يـعــانــون مــن ارت ـفــاع الـفــواتـيــر .ومــن
بني الدول األعضاء في التكتل البالغ عددهم
 27دولــة ،نفذت  22دولــة إجــراءات للتخفيف
من تأثير أزمة الطاقة ،مثل خفض الضرائب
وال ــرس ــوم ،ودع ــم الــدخــل املـبــاشــر والقسائم،
وفقًا للمفوضية األوروبية أخيرًا.

الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة
بكين ـ العربي الجديد

أظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن ش ــرك ــة
االس ـت ـش ــارات اإلداريـ ـ ــة الـعــاملـيــة «بــايــن آنــد
ّ
ك ــومـ ـب ــان ــي» أن نـ ـح ــو  %21مـ ــن اإلن ـ ـفـ ــاق
االسـتـهــاكــي الـعــاملــي عـلــى الـسـلــع الـفــاخــرة
جاء من ّ
البر الرئيسي الصيني خالل العام
ّ
امل ــاض ــي ،مـتــوقـعــة أن تـصـبــح ال ـصــن أكـبــر
س ــوق لـلـسـلــع ال ـفــاخــرة ف ــي ال ـعــالــم بحلول
 .2025وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـش ــرك ــة ف ــي ت ـق ــري ــر ل ـهــا،
ّ
وفــق وكالة «شينخوا» ،أمــس األحــد ،إلــى أن
املبيعات املحلية للسلع الشخصية الفاخرة
في الصني ارتفعت بنسبة  %36على أساس
سنوي إلى قرابة  471مليار يوان ( 74مليار
دوالر) في  ،2021وهو ما يناهز ضعفي الرقم
املـسـجــل ف ــي ع ــام  .2019وسـجـلــت منتجات
الـسـلــع الـفــاخــرة تباينًا فــي الـنـمــو الـســوقــي،
إذ كــانــت منتجات السلع الجلدية الفاخرة
األس ـ ــرع ن ـم ـوًا بـنـسـبــة  ،%60تـلـتـهــا مــابــس

األزيــاء واملجوهرات .وزادت مبيعات الصني
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت م ــن ال ـس ـلــع ال ـف ــاخ ــرة بنحو
 %56خــال العام املاضي ،وهــو معدل أسرع
مــن مـعــدل الـنـمــو لــدى املـتــاجــر الفعلية على
األرض ،الـتــي تـعــد قـنــاة الـتــوزيــع التقليدية
واألساسية لصناعة السلع الفاخرة.
ّ
ب ـي ــد أن ـ ـ ــه نـ ـظـ ـرًا ل ـت ــأث ـي ــر ج ــائ ـح ــة ف ـي ــروس
ّ
كورونا وقيود السفر ذات الصلة ،فإن أكثر
مــن  %90مــن إنـفــاق املستهلكني الصينيني
عـلــى الـسـلــع ال ـفــاخــرة ج ــرى فــي داخ ــل البر
الــرئ ـي ـســي ال ـص ـي ـنــي ،وف ـقــا لـلـتـقــريــر .وق ــال

منتجات السلع الجلدية
الفاخرة األسرع نموًا في
الصين

متسوقون أمام متجر لألزياء الفاخرة في بكين (فرانس برس)

شينغ وي وي ،الشريك في شركة «باين آند
كومباني»« :بشكل عــام ،نتوقع أن تتعافى
مشتريات املستهلكني الصينيني من السلع
الشخصية الفاخرة إلى مستويات ما قبل
كــوفـيــد 19-فــي الفترة بــن نهاية عــام 2022
والنصف األول من عام .»2023
وت ـت ــزاي ــد ثـ ـ ــروات ال ـص ــن ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر رغــم
ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـج ــة ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا عـلــى
االقـتـصــادات العاملية .وأظـهــر تقرير حديث،
صـ ــادر ع ــن ق ـســم األبـ ـح ــاث ال ـتــابــع ملــؤسـســة
«مــاكـيـنــزي آن ــد ك ــو» لــاسـتـشــارات الـعــاملـيــة،
ّ
أن الـ ـث ــروة ال ـعــامل ـيــة ت ـضــاع ـفــت ث ــاث م ــرات
على مدى العقدين املاضيني ،لتحتل الصني
الصدارة عامليًا بعد إزاحــة الواليات املتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وت ـ ـصـ ــدرت الـ ـص ــن الـ ـع ــال ــم ،إذ
اس ـت ـحــوذت عـلــى مــا يـقــرب مــن ثـلــث الــزيــادة
املحققة على مــدار عقدين ،إذ قفزت ثروتها
إلى  120تريليون دوالر بنهاية العام املاضي،
مقابل  7تريليونات دوالر فقط في عام ،2000
أي بعام قبل انضمامها إلى منظمة التجارة
العاملية ،ما ّ
سرع صعودها االقتصادي.
وق ـ ـفـ ــز صـ ــافـ ــي ال ـ ـث ـ ــروة الـ ـع ــاملـ ـي ــة إلـ ـ ــى 514
تــريـلـيــون دوالر فــي ع ــام  ،2020مـقــابــل 156
تريليون دوالر فــي عــام  ،2000وفــق التقرير
ال ــذي أوردت وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» األميركية
مقتطفات منه أخيرًا.
وشـ ـه ــدت الـ ـص ــن خ ـ ــال ع ـ ــام  2021ظ ـهــور
ّ
مـلـيــارديــر جــديــد ك ــل أس ـب ــوع ،لـيـصــل الـعــدد
اإلجـ ـم ــال ــي إلـ ــى أكـ ـث ــر م ــن  750م ـل ـي ــاردي ـرًا،
متفوقة بــذلــك على الهند وروس ـيــا وأملانيا
مجتمعة ،وهي أقل بقليل من  830مليارديرًا
في الواليات املتحدة ،وفقًا لبيانات «مؤشر
بـلــومـبـيــرغ لـلـمـلـيــارديــرات» نـهــايــة أكـتــوبــر/
تشرين األول املاضي .وتحولت طبقة األثرياء
إل ــى الـتــركـيــز عـلــى حـمــايــة ث ــروات ـهــا ،بعدما
اس ـت ـفــادت ل ـس ـنــوات م ــن الـنـمــو االق ـت ـصــادي
الـ ـق ــوي ،وامل ــوق ــف الــرس ـمــي امل ـت ــراخ ــي تـجــاه
الثروات الشخصية ،وفق «بلومبيرغ».

مساء يــوم الخميس  10يناير ،بلغت قيمة ال ــدوالر حــدود الــ31
ّ
لبنانية ،في مقابل نحو  24.3ألف ليرة في بداية شهر
ألف ليرة
ّ
ديسمبر/كانون األول املــاضــي .أي بمعنى آخ ــر ،ارتفعت قيمة
الدوالر مقابل الليرة بنحو  %28خالل فترة قصيرة ال تتجاوز
الشهر ونصف ،ما يشير بوضوح إلى تسارع وتيرة التدهور في
قيمة الليرة منذ ذلك الوقت.
وهذا التدهور السريع ،جاء بالرغم من تزامن هذه الفترة بالتحديد
ّ
مــع مــوســم األع ـيــاد ،وم ــا يــرافـقــه مــن تــدفــق للعملة الصعبة إلــى
ّ
املحلية نتيجة توافد املغتربني إلـ ّـى البالد خــال العطلة.
السوق
وبذلك ،جاءت هذه ّ
التطورات بخالف املتوقع من فترة ُيفترض أن
ّ
اللبنانية في سوق القطع.
تهدأ فيها الضغوط على قيمة الليرة
ّ
األساسية في حصول هذا التدهور
في واقع األمر ،كمنت املفارقة
ال ـســريــع فــي سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة بــالــرغــم مــن إط ــاق املـصــرف
املركزي تعميمه األخير رقم  161في منتصف الشهر املاضي،
ً
والذي طلب من املصارف بيع الدوالر النقدي لعمالئها وفقا لسعر
ّ
ّ
ّ
األجنبية ،الذي يقل بنحو %20
الشرعية بالعمالت
منصة التداول
عن سعر صرف السوق السوداء.
وبهذه الطريقة ،قامت املصارف بتأمني السحوبات من الحسابات
ّ
املصرفية بالدوالر بدل الليرة ،عبر بيع عمالء املصارف الدوالرات
ّ
ّ
ّ
عبر هذه اآللية مقابل سحوباتهم النقدية بالعملة املحلية.
ّأما رهان املصرف املركزي هنا ،فكان على ضخ املزيد من العملة
الصعبة في السوق املوازية ،بهدف ضبط االرتفاعات التي كانت
تحصل في قيمة الــدوالر والحد من تدهور سعر صــرف الليرة
ّ
اللبنانية .ورغم كل هذه املحاوالت ،وبالرغم من الكلفة الباهظة
لـهــذا اإلج ـ ــراء ،وال ـتــي ت ـج ــاوزت ح ــدود ال ـ ــ 100مـلـيــون دوالر في
األسبوع الواحد ،لم ينجح املصرف املركزي في لجم التدهور في
قيمة الليرة طوال األسابيع املاضية على النحو الذي ذكرناه.
ولـهــذا السبب بالتحديد ،ذهــب حاكم املـصــرف املــركــزي ،ريــاض
ســامــة ،خــال األي ــام املاضية إلــى مــا هــو أبـعــد مــن هــذا التعميم
املكلف ،من خالل فتح باب بيع الدوالرات في املصارف وبحسب
سـعــر مـنـ ّـصــة ال ـت ــداول الــرس ـمــي ،دون رب ــط عـمـلـ ّـيــة بـيــع ال ــدوالر
ً
ّ
السحب النقدي كما كان الحال سابقا.
بعمليات
ّ
ولذلك ،من املتوقع أن تتضاعف ّ
كمية االستنزاف األسبوعي من
ّ
ّ
الــدوالرات التي يضخها املصرف املركزي ،لتمويل عمليات بيع
الــدوالر بهذا الشكل ،دون وجــود ما يضمن عدم فشل الخطوة،
تـمـ ًـامــا كـمــا فـشــل التعميم رق ــم  161ال ــذي ص ــدر فــي منتصف
الشهر املاضي دون أن ّ
يؤدي أي دور على مستوى ضبط تدهور
سعر صرف الليرة.
مع اإلشــارة إلى أن ّثمة عالمات استفهام ال تنتهي حول طريقة
ً
ّ
وتحديدا من جهة
املصرفية،
تطبيق كل هذه التعاميم داخل فروع
ّ
ّ
االستنسابية التي تحكم تنفيذها ،واستفادة فئات محظية من
املودعني من هذه «الدوالرات املدعومة» دون سائر الفئات.
ال بــل ثـ ّـمــة ت ـســاؤالت أه ــم ت ــدور ال ـيــوم ح ــول آلـ ّـيــات عـمــل ّ
منصة
ّ
ّ
األجنبية نفسها ،وطريقة تحديد سعر
الرسمية بالعمالت
التداول
الصرف املعتمد فيها ،الــذي ال يخضع ملــوازيــن العرض والطلب
املعروفة .ففي الوقت الــراهــن ،يقتصر دور ّ
املنصة على ضخ أو
ً
ّ
امتصاص الــدوالر وفقا لحاجة املصرف املركزي ،دون أن تمثل
ّ
أداة تداول ّ
األجنبية.
حرة بالعمالت
في كل الحاالت ،ال يحتاج املــرء ً
كثيرا لفهم أسباب فشل جميع
اإلج ــراءات التي قــام بها املـصــرف املــركــزي فــي إطــار تعامله مع
ّ
بالتخبط البعيد عن
الصرف ،والتي اتسمت جميعها
أزمة سعر ّ
أي رؤيــة أو خطة متكاملة إلدارة األزم ــة .فــالــدوالرات التي يقوم
ّ
امل ـصــرف املــركــزي بضخها فــي ال ـســوق ال ـيــوم ،وبـسـعــر صــرف
ّ
ّ
الرسمية املنخفض ،هي نفسها ال ــدوالرات التي
منصة الـتــداول
يقوم بجمعها من السوق املوازية وبحسب سعر صرفها املرتفع.
بمعنى أوضــح ،ما يقوم به املصرف املركزي ليس ســوى شراء
ّ
الــدوالر بسعر السوق ،ومــن ثم ضخه عبر املصارف عبر بيعه
بسعر مدعوم ،يقل بنحو  %20عن سعر السوق.
ّ
باختصار ،ما ّ
النفسية
يسوقه املصرف املركزي –في إطار حربه
ّ
على مـضــاربــات الـســوق ال ـس ــوداء -كعملية ضــخ ل ـلــدوالر ،ليس
سوى إعادة تدوير لدوالرات السوق املوازية نفسها.
لـكـ ّـن ه ــذه الـعـمـلـ ّـيــة ان ـطــوت عـلــى كلفة فــادحــة تـكـبـ ّـدهــا املـصــرف
املركزي ،من خالل الفارق بني كلفة شراء الدوالر بسعر السوق
ًّ
نسبيا في املصارف.
الفعلي ،وسعر بيعه املدعوم
ّ
ّ
العملية التي جــرى تمويلها بالليرة اللبنانية ،ومــن خالل
وهــذه
ّ
ّ
ّ
خلق النقد ،أدت في املحصلة إلى تضخيم الكتلة النقدية املتداولة
ّ
اللبنانية ،ما أسهم في زيــادة الضغط على سعر صرف
بالليرة
ّ
املحلية في السوق املوازية.
العملة
ّ
ً
ّ
ولهذا السبب
ميزانية املصرف املــركــزي أنــه قام
تحديدا ،تظهر
ّ
املحلية ،في
بخلق ما يقارب  393مليار ليرة من النقد بالعملة
النصف الثاني من شهر كانون ّ
األول/ديسمبر املاضي ،بالتزامن
مع بدء تطبيق التعميم .161
بمعنى آخــر ،وبــدل أن يسهم التعميم فــي إع ــادة الـتــوازن لسعر
صــرف الليرة عبر زي ــادة املـعــروض مــن النقد بالعملة الصعبة،
كــانــت الـنـتـيـجــة إعـ ــادة تــدويــر دوالرات ال ـســوق امل ــوازي ــة وزي ــادة
ّ
املحلية ،وهو ما فاقم من أزمة سعر
املعروض من النقد بالعملة
صرف الليرة بدل معالجتها .على أي حال ،من املعلوم أن املصرف
املركزي يواظب على جمع الــدوالرات من السوق املوازية ألسباب
أخرى ،كجمع االحتياطات لتمويل بيع الدوالرات الستيراد الوقود
ّ ً
مثل البنزين ،من خالل ّ
األجنبية أيضا،
منصة التداول بالعمالت
ّ
أو تمويل بعض عقود الدولة املقومة بالعملة الصعبة.
باختصار ،ما يحتاجه لبنان ًّ
حاليا ليس مجموعة من القرارات
ّ
ّ
ّ
واملتخبطة من ناحية آثــارهــا وأهدافها النقدية ،كما ال
املتفرقة
ً
تحتاج الـبــاد حتما املـعــالـجــات القائمة على ش ــراء الــوقــت على
ّ
اللبنانية.
حساب االستمرار بضرب قيمة الليرة
ما تحتاجه البالد هو سياسة ّ
نقدية قــادرة على توحيد أسعار
الصرف املتعددة ،واستيعاب تداوالت سوق القطع املوازية ضمن
ً
النظام املاليّ ،
وبآليات واضحة تحدد سعر الصرف وفقا ملوازين
العرض والطلب .عندها فقط ،سيكون بإمكان املصرف املركزي
ّ
ّ
الـتــدخــل فــي ســوق القطع بشكل منظم وه ــادف ومـ ــدروس ،بما
ّ
يسمح بالحفاظ على توازن سعر صرف العملة املحلية ،بالتوازي
مع جميع املعالجات التي يفترض أن يتم القيام بها ملعالجة سائر
جوانب االنهيار االقتصادي.
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الكذبة غير البيضاء

الكتلة الكبرى في العراق؟

ّ
منجز ما ،كأن يتوصل إلى
يحق للمرء أن ينتابه اإلحساس بالزهو عند تحقيق
ٍ
اختراع علمي خطير ،من شأنه اإلسهام في ّ
تقدم البشرية ،أو يبدع أعماال فنية
خــالــدة ،تؤثر على أجـيــال ،وتؤهله للحصول على أكبر الـجــوائــز ،تحقق لــه املجد
والشهرة ،بل يحق لنا أن نفخر بمنجزاتنا البسيطة مهما بدت صغيرة .تلك مسألة
طبيعية ّ
تلبي حاجتنا النفسية في الحصول على إقــرار املجموع وإعجابه ،ألن
تحقيق الشهرة وسماع التصفيق وعبارات اإلطراء أمر يدعو إلى الفرح ،وال أحد
بإمكانه إنكار حالة البهجة التي تعترينا ،حني يمتدحنا أحد ويثني على منجزاتنا
ومواهبنا وقدراتنا .لكن وفي حاالت كثيرة ،تزيد األمور عن ّ
حدها ،وتصل عند
ٍ
بعضهم (سيما في األوساط الثقافية) إلى مرحلة ّ
متقدمة خطيرة من النرجسية
وال ـغ ــرور ،يـقـعــون بـسـهــولـ ٍـة تـحــت وه ــم أنـهــم مــركــز ال ـكــون ،وأن كــل مــا ي ــدور في
الحياة ينبغي أن يتمحور حولهم فقط وحصريًا ،يثابرون على الدعاية واإلعالن،
ويكرسون كل جهدهم للترويج عن أنفسهم في كل مناسبة .ال يتقنون اإلصغاء
من حيث املبدأ ،وذلــك من فرط انهماكهم بذواتهم .يطرحون أنفسهم عن اقتناع
تام(!) ظواهر خارقة مكتفية بذاتها كاملة األوصاف عز نظيرها ،ويتوقعون من
مرتبة أعلى من
اآلخــريــن التعاطي معهم على هــذا األس ــاس .يــرون أنفسهم فــي
ٍ
الجميع ،ويتعاملون بفوقية غير ّ
مبررة ،يحاولون التقليل من أهمية أي فرد سواهم،
غالبا مــا تظهر عليهم عــامــات الغيرة الـشــديــدة ،ال يطيقون نجاح أحــد غيرهم،
ويعتبرون صعود نجم أي مبدع جديد تهديدا شخصيا ملكانتهم املزعومة.
يكفي أن تجول على صفحاتهم في مواقع التواصل االجتماعي ،لتستنتج ،من
احتفالهم املـفــرط بــذواتـهــم ،أن ه ــؤالء ليسوا أكـثــر مــن ح ــاالت مرضية تقليدية،
ّ
تستدعي تــدخــا عــاجـيــا ،يـهــذب سلوكهم املـنـفــر ،ويعمل على تخليصهم من
أوهامهم وعقدهم ،نفسيات مضطربة ،عاجزة عن التواصل الطبيعي مع اآلخرين،
ترسل وال تستقبل ،وتظل أسيرة لوهم التفوق والتميز ،ال تتوانى عن االستخفاف
ـراف
بمنجزات الـغـيــر .وفــي أحـســن األح ــوال ،يـعـمــدون إلــى تجاهلها وع ــدم االعـتـ ً
بها وسيلة بائسة للدفاع عن النفس ،غالبا ما تكون حياتهم االجتماعية قاحلة
مقفرة ،تقتصر على بعض املريدين من املضللني ،يهابون التعامل مع األنــداد،
كي ال تكتشف هشاشتهم وحجم الخديعة التي يمارسونها على أنفسهم وعلى
اآلخرين .بارعون في امتداح أنفسهم من دون خجل.
املؤسف أن أمثال هؤالء حاضرون بقوة في اإلعالم ،ويساهمون في تعميم الرداءة
وضيق األفــق .يستغلون انسحاب املبدعني الحقيقيني املترفعني غير املتهافتني
على املنابر ،فيصولون ويجولون من دون الخشية من لومة الئم ،ويساهمون في
مزيد من التشويه للمشهد الــرديء أصال .ال يمكن ،والحالة هذه ،إعفاء املبدعني
الحقيقيني من مسؤولياتهم ،فهم بنكوصهم وتراجعهم ،أفسحوا املجال لعديمي
ّ
املوهبة ممن أخذتهم العزة باإلثم ،معتمدين على عدم نضج املتلقي وتدني ذائقته،
فـتـصـ ّـوروا أنفسهم أصـحــاب أعـمــال أدبـيــة وفنية ذات سوية عالية ،فأمعنوا في
اإلنتاج التافه الغزير فاقد املعنى واملضمون ،تستقبلهم بحفاوة القنوات الفضائية
ودور النشر ومؤسسات الجوائز ،مشبوهة األهــداف ،فيتذوقون طعم النجومية
ّ
ّ
ويصدقون أنفسهم ،ويوغلون في نرجسيتهم وضحالتهم.
الخداع،
ّ
تذمر كاتب معروف جرى تسويقه مبدعا عظيم الشأن من تقصير الدولة في
حقه ،على الرغم من عدد كتبه الكبير .وعندما سئل عن رأيه في بعض زمالئه
من الكتابّ ،
رد بفوقية إنه ليس لديه وقت لقراءة اإلصدارات املحلية .وطالب آخر
معروف بشرائه ذمــم نقاد مأجورين بإقامة مؤتمر أدبــي يتناول أعماله بالغة
الرداءة .وفي أجواء املجاملة والنفاق التي تسود األوساط الثقافية ،ال أحد يواجه
هــؤالء بحقيقتهم املؤسفة ،فتستمر الكذبة غير البيضاء ،ويمضي بهم الوهم
ّ
ويتكرس عصر التراجع واالنحطاط
مزيد من التخريب والتشويه والدمار،
نحو ٍ
على أكثر من صعيد!

والء سعيد السامرائي

بسمة النسور

دخ ــل أع ـض ــاء «اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ال ــذي
خسر االنتخابات النيابية العراقية قاعة
البرملان في جلسته األولى قبل أيام ،وهم
عــازمــون على ان ـتــزاع األغلبية ليهيمنوا
م ــن ج ــدي ــد ع ـلــى امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي .لكن
مرة أخرى ،بعد احتجاجاتهم على نتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وتـ ـظ ــاه ــراتـ ـه ــم ال ـب ـس ـي ـطــة
القـتـحــام املنطقة الـخـضــراء ،تــأتــي الــريــاح
بما ال تشتهيه سفنهم ،فلم يحصدوا من
«خــدعــة» تمرير أحــزابـهــم بكتلة أكـبــر من
الكتلة الـصــدريــة الـفــائــزة إال الـفـشــل .ومع
ذلك ،لم تتوقف محاوالتهم وضع العصي
تهديدات على
والشروط أمامهم ،بدءا من
ٍ
لسان بعض الـنــواب ،مثل عالية نصيف،
إلـ ـ ــى ت ـ ـهـ ــديـ ــدات ب ــال ـت ـص ـف ـي ــة ال ـج ـس ــدي ــة،
وبإطالق عبوات على مقار أعضاء بعض
الـكـتــل وبـيــوتـهــم ،كــي تـنـضــوي مـعـهــم ،أو
إلره ــاب ـه ــم وإط ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ بــات ـجــاه
ب ـعــض ال ـق ــواع ــد ال ـع ـس ـكــريــة ال ـخــال ـيــة من
ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة أو ق ـ ــوات ال ـت ـحــالــف
وقصف الوجود التركي في شمال العراق.
لـ ـق ــد نـ ـجـ ـح ــت ق ــائـ ـم ــة «دول ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون»
ال ـتــي ي ـتــرأس ـهــا نـ ــوري املــال ـكــي ع ــام 2010
ب ــاالل ـت ـف ــاف ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور ،ع ـب ــر رئ ـيــس
املحكمة االتـحــاديــة العليا إليـجــاد تفسير
غير دستوري ملفهوم الكتلة الكبرى ،إلبعاد

كاريكاتير

الـفــائــز ،وت ـحــاول ،هــذه امل ـ ّـرة ،إع ــادة ال ـكـ ّـرة،
ّ
ّ
بيد أن هؤالء تناسوا أن قانون االنتخابات
ّ
بضغط من ثوار
الجديد الذي صوتوا عليه
ّ
تشرين تنص املادة  45منه على أنه ال يحق
ألي نائب أو حــزب أو كتلة مسجلة ضمن
قائمة مفتوحة فائزة باالنتخابات االنتقال
إلى ائتالف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى،
ّ
ّ ّ
إل بـعــد تشكيل الـحـكــومــة ،إل أن «اإلط ــار
ً
التنسيقي» الذي ال يمثل كتلة أصال استبق
اإلجراءات اإلداريةّ ،
وقدم قائمة تتضمن 88
ّ
نائبًا ،معتبرًا أنه هو الكتلة الكبرى بينما
يملك الصدر  87مقعدًا.
أم ــا أع ـض ــاء ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري ف ـقــد دخ ـلــوا
إلــى قاعة البرملان وهــم يــرتــدون «األكـفــان»
ّ
ويرددون شعارات وهتافات بحياة الصدر
ع ـ ـ ّـدت ح ــرك ــات غ ـي ــر م ـق ـبــولــة م ــن ال ـش ــارع
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ك ـم ــا ان ــدفـ ـع ــوا م ـح ـت ـ ّـج ــن عـلــى
رئيس الجلسة الستنكار تسميته ُاآلخرين
بالكتلة الكبرى ،وتهجموا عليه ،ثم نقل إلى
املستشفى ،فيما لــم يتأخر بعد ذلــك نشر
«اإلطار
صور له ضاحكًا ،ويقف حوله قادة
ّ
ّ
ويصرح بنفسه في فيديو أنه
التنسيقي»
تلقى ضغطًا بسيطًا على جبهته ،وهو ما
ّ
كذبه النواب اآلخرون الذين شاهدوا تسلم
رئيس الجلسة مكاملة تلفونيةّ ،ادعــى على
إثرها التهجم عليه لتعطيل الجلسة؟
هــذه هــي «مـشــاهــد امل ـعــارك الـكـبــرى» التي
خ ــاض ـت ـه ــا أحـ ـ ـ ــزاب ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة

م ــن أجـ ــل ال ـش ـع ــب الـ ـع ــراق ــي ف ــي الـجـلـســة
ـات
الـنـيــابـيــة األولـ ــى بـعــد خــامــس انـتـخــابـ ٍ
ي ـش ـه ــده ــا ال ـ ـعـ ــراق ت ـح ــت االحـ ـ ـت ـ ــال .لـقــد
أظهرت االنتخابات التي جــرت مراقبتها
ّ
دولـيــا ،وبـشـهــادة مــن شــارك فيها أن عدد
الـعــراقـيــن الــذيــن ذهـبــوا إلــى االنتخابات
ً
كــان ضـئـيــا ج ـدًا ،وأب ــرز مــراسـلــو اإلعــام
الغربي ،واألمـيــركــي بــالــذات ،النسب التي
نشرتها مفوضية االنـتـخــابــات الـتــي تقل
فـيـهــا امل ـشــاركــة ع ــن  %10قـبــل أن تتدخل
األصــابــع السحرية ملمثلة األم ــم املتحدة،
جنني بالسخارات ،لترفع النسبة ،ويسبغ
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،بـ ـع ــده ــا ول ـ ـثـ ــاث مـ ـ ـ ّـرات
متتابعة ،الشرعية الالزمة لتسويقها ،في
حدث غير مسبوق لم يعرفه تاريخ أي بلد،
ٍ
وال تاريخ األمم املتحدة ومجلس األمن!
ـأت نتيجة االنتخابات التي انتظمت
لم تـ ِ
ف ــي الـ ـع ــراق ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
املاضي بــأي كتلة يمكن أن تسمى الكتلة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،بـ ــل شـ ـه ــدن ــا األقـ ـلـ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا،
وبمقاعد محسوبة للتوازن بني أحزابها
ومــراكــز ال ـقــوة بينها الـتــي يـتــم تــدويــرهــا
من االحتالل األميركي وعضيده اإليراني
للمرة الخامسة .أقلية حزبية ومليشيات،
الفائز فيها التيار الصدري الذي لم يغادر
ً
املحاصصة والطائفية والتبعية ،وحــاال
ب ـعــد ظ ـه ــور ن ـتــائــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،يـنـشــر
ً
زع ـي ـمــه ت ـغ ــري ــدة ه ــي ق ــول لـلـخـمـيـنــي عن

عماد حجاج

الفيتوري شعيب

ّ
ٌ
لعله نافل اليوم ،بعد فشل االنتخابات في
ليبيا فــي  24الـشـهــر املــاضــي (ديسمبر/
ك ـ ــان ـ ــون األول) ،ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن خ ــري ـط ــة
ّ
بمقدماتها كانت
الـطــريــق املــاضـيــة الـتــي
هــذه النتائج ،إذ يجب أن يتجه الحديث
نـحــو إي ـجــاد خــريـطــة طــريــق قــابـلــة للفعل
وال ـت ـط ـب ـيــق ،وبـ ـ ــرؤى واض ـح ــة وص ــادق ــة،
بعيدة عــن األجـســام الحالية التي تتربع
على السلطة في الـبــاد ،أقلها عمرًا تسع
سنوات ،وهي ال ّ
تقدم لهذا البلد إال مزيدا
م ــن االخ ـت ـنــاقــات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تفسد
أك ـثــر م ـمــا ت ـص ـلــح ،وتـبـتـعــد ع ــن ال ـتــوافــق
كلما اقـتــربــت مـنــه .عملها دائ ـمــا مــربــوط
ّ
ّ
املجرد والالزم،
بردة الفعل أكثر من الفعل
أحيان كثيرة .ذلك
بل والواجب للفعل في
ٍ
ه ــو ع ـمــل امل ــؤس ـس ــات الـتـشــريـعـيــة وشـبــه
التشريعية في البالد ،األمــر الــذي يتطلب
ال ـيــوم ،وبــإلـحــاح ،أن تـكــون هـنــاك خريطة
جهة ،وقابلة
طريق صحيحة وسليمة من
ّ
للتطبيق مــن جـهــة ثــان ـيــة ،وت ـحــقــق قــدرا
م ــن الـ ـت ــواف ــق م ــن ج ـه ــة ث ــال ـث ــة ب ــن أب ـن ــاء
الشعب للعبور بــه إلــى أجـســام تشريعية
حقيقية أساسها القاعدة الشعبية ،وليس
الحوارات واملشاكسات ،بل حتى املصالح
الـسـيــاسـيــة الـضـيـقــة امل ـح ـصــورة ب ــن فئة
ّ
ّ
تتعداها ،في نظام مغلق يدور
محددة ال
في دائرة ضيقة ،وال يعبر عن آمال الشعب
الليبي وإرادته منذ .2014
ما بني حوارات وملتقيات داخلية وأممية،
يترقب الشعب الليبي انـفــراج األزم ــة في
بـ ــاده ،غـيــر أن الـنـتــائــج دائ ـم ــا م ــا تـكــون
مخيبة لآلمال والتوقعات ،بل هي دائما
على النقيض من املطلوب واملتوقع منها،
ً
فاتفاق الصخيرات مثال ،وإن سارت عليه
الـبــاد زمـنــا ،بفعل الـقــوة ولـيــس الرضى
م ــن جـمـيــع أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ،ل ــم ي ــرت ــق إلــى
ُ ّ
أن يـ ّ
وي ــرت ــب ملــرحـلــة جــديــدة
ـوحــد لـيـبـيــا،
ت ـس ـت ـقــر م ـع ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ،وكـ ــذلـ ــك ت ـجــديــد
ـرق يــرتـضـيـهــا ال ـش ـعــب ،بل
سـلـطـتـهــا ب ـط ـ
كــان هــذا االتفاقٍ ّ
مقدمة ألزمــات متوالية،
ّ
تنفك إحــداهــا إال تــأتــي األخ ــرى بفعل
مــا

اتفاقات غير سليمة
فاعل ،تكون نهايتها
ٍ
عادة مبنية على املصلحة وتبادل األدوار
بطريقة أو أخرى.
لقد حاولت السلطة التشريعية (البرملان)
وشبيهها املجلس األعـلــى لـلــدولــة ،مـ ّـرات
ومـ ـ ّـرات ،تغيير املـنــاصــب الـسـيــاديــة التي

حـ ّـددت بتسعة ،وكــان االتـفــاق مبنيا على
الجهوية واملحاصصة ،إال أن ذلك لم يكن.
وعلى الرغم من أن ذلك غير مستساغ عند
كثيرين ،وسيتسبب بأزمة جديدة تضاف
إلى األزمات املتوالية واملتعاقبة ،إال أنهما
كذلك لم ينجحا في ذلك ،األمر الذي يجعل
فقدان الثقة هو الغالب في إيجاد خريطة
طريق من قبلهما تقود البالد إلى مرحلةٍ
من االستقرار ،وحتى إلى شيء منه.
وف ــي ال ـح ــوار ال ــذي ج ــرى أخ ـي ــرا ،وأوج ــد
امل ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي وال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة
الجديدة ،كــان في ملتقى سياسي أممي،
اخ ـت ـي ــر لـ ــه  75ش ـخ ـص ــا لـ ــم يـ ـك ــون ــوا مــن
الـقــاعــدة الشعبية ،ولــم يرتضها الشعب،
ولكن الخيارات الضيقة هي التي جعلت
كثيرين يقبلون األجسام الجديدة ،وصوال
إلى مرحلة تجديد السلطة التشريعية في
البالد في  24ديسمبر /كانون األول ،2021
إال أن ذلــك لــم يـكــن ،على الــرغــم مــن الزخم
الشعبي الــذي يدفع نحوه ،بل أوجــدت له
قــوانــن وقــاعــدة دسـتــوريــة غـيــر توافقية،
ص ــدرت أح ــادي ــة ،وأري ــد تطبيقها وإل ــزام
ال ـج ـم ـيــع ب ـه ــا ،وك ـ ــأن ذلـ ــك كـ ــان مــرســومــا
إلف ـشــال تـجــديــد الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة في
ليبيا مبكرًا.
الـيــوم وبــاألطــراف السياسية نفسها ،بل
ّ
وباملقدمات ذاتها ،تحاول بعض األطراف
ت ـقــديــم خــري ـطــة ط ــري ــق ج ــدي ــدة للمرحلة
املقبلة في إعادة للسيناريو املاضي ،وإن
اخـتـلـفــت بـعــض األف ـع ــال واألق ـ ـ ــوال ،وك ــأن
ّ
تتكرر لسنوات أخرى،
اللعبة ُيــراد لها أن
بـ ــدون ال ـن ـظــر إل ــى حـقـيـقــة األزم ـ ــة ،وك ــون
أثقلت كاهل
هذه األجسام جزءا منها ،بل
ً
الدولة واملواطن ،وجعلت منها دولة تسير
نحو الفشل ،بدل أن تنهض وترتقي.
ّ
متكرر
ال يمكن الـيــوم الـقـبــول بسيناريو
ونسخة محدثة يصنعها ويرتضيها من
ك ــان سـبـبــا فــي األزمـ ــة بـطــريـقــة أو أخ ــرى،
اليوم ال بد من العمل على إيجاد مشروع
وطني يجمع النخب والشعب ،يجمع وال
يفرقّ ،
ّ
يؤسس لدولة االستقرار والقانون،
يبتعد عن املحاصصة والجهوية ،يرسم
خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق واض ـ ـحـ ــة املـ ـع ــال ــم نـحــو
ت ـج ــدي ــد ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ف ــي أق ــرب
اآلجال ،وإن كان يوم  24ديسمبر /كانون
األول قــد مـضــى ب ــدون تـجــديــدهــا ،إال أنــه
سيبقى ناقوسا ّ
يكرر هذا املطلب في قابل
األيام والشهور.
(كاتب ليبي)

في الحاجة إلى العرفاتية
ربما أحد أهداف
االنتخابات العراقية
ونتائجها ،التي تسببت
بخرابيش بين اإلخوة
لتصدر المشهد
ّ
السياسي ،منع الكتلة
الكبرى للشارع
من النهوض

ّ
الحكومة الـتــي سيشكلها بــأنـهــا حكومة
«ال شــرقـيــة وال غــربـيــة» أتبعها بتغريدة
ً
يتكلم فيها عن ّ
مكونات الـعــراق ،بــدال من
الكالم وبشكل صادق عن الشعب العراقي
م ــن دون ت ـم ـي ـيــز وال ت ـس ـم ـي ــات طــائـفـيــة
ودي ـن ـي ــة أو ع ــرق ـي ــة .ل ــم ي ـخ ـطــئ الـ ـش ــارع
العراقي باعتباره املستقلني الذين فــازوا

عصام شعبان

قلعة القضاء في تونس إذا انهارت
المهدي مبروك

يواجه القضاء في تونس ضغطًا شديدًا
يكاد يكون يوميًا .يـصـ ّـرح الرئيس قيس
س ـعـ ّـيــد ،فــي ل ـقــاءاتــه مــع وزراء حـكــومـتــه،
ّ
ب ــأن القضاء فــاســد ،وواق ــع تحت ضغوط
لــوبـيــات سياسية ومــالـيــة .يعيد تقريبًا،
ّ
بـتـعـبـيــرات مختلفة ،املـضـمــون نـفـســه :أن
ّ
الـسـيــاســة «تـســلـلــت إل ــى أروقـ ــة املـحــاكــم»،
وهو يشير بذلك ضمنًا إلى حركة النهضة
وح ـل ـف ــائ ـه ــا الـ ــذيـ ــن ي ـت ـه ـم ـهــم بــاس ـت ـمــالــة
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة .يـ ـ ـس ـ ـ ُـرد ع ـ ــدة أمـ ـثـ ـل ــة ع ـ ــن ب ــطء
ّ
املتعمد حسب تقديره .وعــادة
التقاضي،
مــا ت ـكــون تـصــريـحــاتــه تـلــك أم ــام عــدســات
التلفزيون الرسمي الــذي عــاد إلــى عاداته
القديمة فــي نقل خطابات الــرؤســاء فقط،
ذلك منذ األسابيع األولى
بعدما توقف عن ّ
للثورة ،وقد خلنا أنه بريء من هذا الداء،
ّ
غير أن توقعاتنا كانت في غير محلها.
ل ـي ـس ــت م ـ ــواق ـ ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد ردود
أفـعــال تـجــاه أح ــداث وتـصـ ّـرفــات شخصية
أو مـهـنـيــة صـ ــدرت ع ــن ال ـق ـضــاة ف ــي أث ـنــاء
ممارستهم مهامهم وتــأديــة واجـبـهــم ،بل
ه ــي ،ع ـلــى خ ــاف ذلـ ــك ،ت ـق ــوم ع ـلــى منهج
كــامــل ،ال يــرى فــي القضاء سلطة مستقلة،
مـثـلـمــا ن ــاض ـل ــوا ف ــي ت ــون ــس ع ـق ــودًا تحت
االسـتـبــداد ،ودفـعــوا تضحيات غالية ،كان
ثمنها النقل التعسفي والـطــرد ّ .فالرئيس
ال يعتبر القضاء سوى وظيفة .إنه يتحدث
عن قضاة الدولة مقابل «دولة القضاة» كما
ذكر في إحدى خطبه في األسابيع القليلة
املــاضـيــة .وي ـنــدرج هــذا الـتـصـ ّـور الوظيفي
لـلـقـضــاء وال ـق ـض ــاة ض ـمــن رؤيـ ــة شـمــولـيــة
لـلـسـلـطــة ،ف ــإذا مــا أخــذنــا بــاالع ـت ـبــار جمع
الرئيس السلطة التشريعية ،بحكم «تجميد
ال ـب ــرمل ــان وت ـع ـل ـيــق أع ـم ــال ــه إلـ ــى أجـ ــل غير
ّ
مسمى» أي حله واقعيًا ،إلى جانب السلطة
ّ
التنفيذية ،فإن السلطة الوحيدة التي ظلت
خــارج قبضته هي السلطة القضائية .لذا،
هــو يــرغــب فــي إزالـ ــة آخ ــر ح ـصـ ٍـن يـمـكــن أن
ينازعه مطلق سلطاته هذه.
ال أحد يجادل الرئيس في ضرورة إصالح
ال ـعــدالــة واألم ـ ــن ،وه ـمــا مـ ّ
ـؤس ـس ـتــان تلكأ
الجميع في القيام باإلصالحات الجذرية

ّ
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،ومـ ــن ّادعـ ـ ــى أن ـ ــه يمثل
ثورة تشرين ،أرقامًا ليس لها وزن مقابل
ّ
اآلخرين إل إذا التحقت بجهة معينة من
األح ــزاب املـتـمـ ّـرســة على الـفـســاد ،وحصد
ام ـت ـيــازات ال ـ ــوزارات وأمــوال ـهــا وعـقــودهــا.
وب ـح ـســب أح ــد األعـ ـض ــاء ال ــذي ــن ص ـ ّـرح ــوا
لــإعــام« :مـنــذ دخلنا الجلسة البرملانية
ّ ّ
األولــى ،عرفنا أن كــل شــيء قد تم توزيعه
ـن األحـ ــزاب الـقــديـمــة حـتــى الـلـجــان ،ولــم
بـ َ
ّ
يـبــق لـنــا إل االن ـض ــواء تـحــت أحــزابـهــم أو
ال مكان لنا ّإل لجنة املرأة الخالية من ّ
أي
أموال وامتيازات!».
أمــام الشعب العراقي وأمــام العالمّ ،
قدمت
األقلية الحزبية واملليشياوية الوالئية ،في
والجلسة النيابية األولى،
هذه ًاالنتخابات ّ
دليال صارخًا على أنها ليست وطنية ،وال
تمثل الكتلة الكبرى ،ال في االنتخابات وال
ـول ،وبـصــراحــة عبر
فــي الـبــرملــان .وهــي تـقـ ّ
معاركها على الكعكة ،إنها تابعة ،ال تعمل
من أجل الشعب وال من أجل العراق .وفي
القريب العاجل ،ستختفي هذه املماحكات
االس ـتـعــراض ـيــة ،لـيـتــم ال ـتــوافــق مــن جديد
عـلــى إن ـتــاج الـحـكــومــات الـســابـقــة نفسها،
ومن دون أي رتوش جديدة.
الكتلة الكبرى هــي الـشــارع العراقي الــذي
رفـ ــض هـ ــذه األق ـل ـي ــة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وث ــار
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ان ـت ـف ــاض ــة تـ ـش ــري ــن ،مـطــالـبــا
بإقصائها عــن العمل الـسـيــاســي ،وإقــامــة

معن البياري

دولة ديمقراطية حقيقية ،حديثة .الشارع
الـ ـع ــراق ــي ه ــو ال ـك ـت ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـك ـب ــرى،
صاحب املشروع الوطني الحقيقي املدعوم
من كل أبناء الشعب العراقي من شماله إلى
جـنــوبــه ،هــو مـشــروع الــدولــة واملــؤسـســات
والـقــانــون ،هــو مــن طــرح مـشــروع املواطنة
ضد املحاصصة الطائفية والعرقية التي
ت ـت ـمـ ّـســك ب ـهــا األحـ ـ ـ ــزاب واالح ـ ـتـ ــال لـشــق
الصف ،هو صاحب التضحيات في ثورة
تشرين التي أعطت مئات الشهداء وآالف
ّ
وتحرره.
الجرحى من أجل سيادة العراق
ربما يكون أحــد أه ــداف هــذه االنتخابات
ونـتــائـجـهــا الـتــي تسببت بـخــرابـيــش بني
اإلخ ـ ــوة ل ـت ـص ـ ّـدر امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي هــو
منع الكتلة الكبرى للشارع من النهوض،
أي ّ
تجدد ثــورة تشرين ،وباألخص عودة
ال ـث ــوار إل ــى ســاحــات الـتـحــريــر والـشـهــادة
وامل ـط ــال ـب ــات ب ــإس ـق ــاط ال ـن ـظ ــام وعـمـلـيـتــه
ال ـس ـي ــاس ـي ــة املـ ـنـ ـك ــرة الـ ـغ ــارق ــة ف ــي ف ـســاد
ومقايضات وم ــزادات لبيع العراق ال آخر
ّ
لها ،لكن شباب العراق عائدون ،وثورتهم
توقفت ولــم تنتهِ بعد ،وغضبهم لم يبرد
ول ــم ي ـخ ـمــد ،ب ــل ،م ــن ج ــدي ــد ،أك ـث ــر وأك ـثــر
يـجـمــع عـلــى مـطــالـبـهــم وثــورت ـهــم الشعب
العراقي بعربه وأك ــراده يتحدون في قوة
واحدة تنتظر اليوم املوعود للتخلص من
طغيان عملية االحتالل املزيفة.
(كاتبة عراقية في باريس)

مصر ...شروق الحقيقة
في ظالل وردة جميلة

في تجديد السلطة
التشريعية الليبية
ال ـضــروريــة لـهـمــا ،عـلــى الــرغــم مــن حــرص
وجهات أوروبية وأممية عديدة
منظمات
ٍ
ٍ
على أن تكون شريكًا في هذا ،عبر االتحاد
ً
األوروب ـ ــي م ـث ــا ،ورصـ ــد إم ـكــانــات مــالـيــة
وتقنية وبشرية ،غير أن املـشــروع ال يزال
في خطواته األولــى ،على الرغم من مضي
م ــدة طــوي ـلــة .أم ــا املــؤس ـســة األم ـن ـيــة ،فقد
ت ـص ـ ّـدت ال ـن ـقــابــات األم ـن ـيــة ألي مـحــاولــة،
على الرغم من تعبير مركز إصالح القوات
األمنية في جنيف عن رغبته في أن يكون
شريكًا للبالد في هــذا املـشــروع .حاصرت
ّ
هــذه النقابات املحاكم وتنطعت ضــد أي
ّ
سـلـطــة ،حــن تـعـلــق األم ــر بـقـضــايــا ت ــورط
فيها أمنيون ،على غــرار قضايا التعذيب
والقتل ضمن ملفات العدالة االنتقالية.
ال يعير الرئيس هذه املسائل الخطيرة ّأي
ّ
اهتمام ،وهو الذي يذكرنا باستمرار بأنه
ّقائد القوات املسلحة ،وذلك لسبب وحيد،
أنــه يحتاج إليها في مشروعه ،حتى ولو
ســاب مـبــادئ دول ــة الحق
كــان ذلــك على حـ
وامل ــؤسـ ـس ــات .ل ـك ـ ّـن ــه ،م ـقــابــل ه ـ ــذا ،يـ ّ
ـوجــه
ّ
اهتمامه إلى القضاة ،ألنهم يقفون حاجزًا
أم ـ ــام رغ ـب ـتــه ف ــي االسـ ـتـ ـف ــراد بــالـسـلـطــات
املطلقة ،وهــو يـكـ ّـرر« :لست ممن يرغبون
في تركيع القضاة».
ثـ ّـمــة قـضــاة ف ــاس ــدون مثلما هـنــاك أطـبــاء
ف ــاس ــدون وت ـ ّـج ــار ف ــاس ــدون ومـهـنــدســون
فاسدون وساسة فاسدون .لكن ،هل يكون
هــذا الفساد ّ
ّ
التحرش املستمر
حجة لهذا
بالقضاة؟ ّ
يقدم الرئيس ،في تصريحاته
ّ
ال ـت ـل ـف ــزي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أن ال ـق ـط ــب ال ـق ـضــائــي
ً
ملـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب م ـث ــا أط ـل ــق شخصني
ّ
متهمني ،كل الدالئل تشير إلى خطورتهما
عـلــى األم ــن الــوطـنــي .مــن حــق الــرئـيــس أن
يـشـعــر ب ـه ــذا .ل ـكــن ،م ــن ل ــه سـلـطــة تكييف
الـ ـج ــريـ ـم ــة وتـ ـق ــدي ــر خـ ـط ــورتـ ـه ــا؟ وحـ ــده
القاضي ،بما ّ
خوله له الدستور والقانون.
الشرفية لجمعية القضاة،
تجيب الرئيسة ّ
روض ــة الـقــرافــي ،أن ــه ليس مــن حــق رئيس
ّ
يتحدث في قضية جارية
الجمهورية أن
ّ
تعهد بها القضاء ،ألن ذلك تدخل في سير
القضاء وممارسة ضغوط على القضاة.
خ ـ ّـص دس ـت ــور ت ــون ــس  2014الـ ــذي أنـهــى
ّ
سعيد تقريبًا العمل بــه للسلطة
الرئيس

ال شيء في األفق
ينبئ ّ
أن القضاء في
تونس خارج موجات
الزحف القادم

ً
القضائية بــابــا كــامــا ،كــان عـصــارة جهد
وت ـج ــرب ــة ،اس ـت ـف ــاد م ـن ـهــا ال ـق ـض ــاة ،حتى
ال يـقـعــوا ثــانـيــة تـحــت الـضـغــط .لــذلــك كــان
حرصهم على استقالليتهم كبيرًا إلى حد
الحديث عن دولة القضاة .لذلك ،هم يبدون
حاليًا مقاومة شديدة تخوضها هياكلهم،
ع ـلــى غ ـ ــرار جـمـعـيــة ال ـق ـض ــاة الـتــونـسـيــن
واملجلس األعلى للقضاء الــذي نص عليه
الــدسـتــور ،وهــو أعـلــى سلطة قضائية في
ال ـب ــاد .وع ـمــد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ،بـجـ ّـرة
قلم ،إلى تعديل النص القانوني املنظم له،
وألغى جميع امتيازات أعضائه ومنحهم.
وق ـ ــد ج ـ ــرى ذل ـ ــك ك ـل ــه فـ ــي مـ ـن ــاخ يـتـصــف
بتحريض أنـصــار الــرئـيــس على القضاة،
واعـتـبــارهــم حــرصــاء على مصالحهم إلى
ّ
حــد الـنـهــم ،غـيــر أن الـقـضــاة أصـ ــدروا عــدة
ّ
بيانات أكدوا فيها أن أي تعديل لقانونهم
مــن خــارج مــا ّ
نصت عليه األنظمة ُم ً
لغى،
ّ
ّ
متمسكون بممارسة مهامهم ،حتى
وأنهم
ّ
ولــو سحبت منهم كــل االمـتـيــازات .وهناك
ّ
م ــن ل ــم ي ـخ ـف ــوا أن م ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس ج ــاء
مباشرة بعد رفض املجلس األعلى للقضاء
املـبــادرة التشريعية التي تخص «الصلح
الجزائي» والتي ّ
عول عليها الرئيس كثيرًا،
ّ
أدبيًا وماليًا ،وهي مشروعه الذي عبر عنه
ّ
ّ
منذ سنة  ،2012ويفيد عمومًا بأن على كل
من ثبت قضائيًا فساده إعــادة املــال العام
إل ــى «ال ـش ـعــب ال ـتــون ـســي» م ــن خ ــال بعث
مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)
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بينما كانت فقرات منتدى شباب العالم،
فــي شــرم الـشـيــخ ،الترفيهية ،تبث عرض
الـســاحــر ،وأغنية بيال تشاو ،Bella Ciao
ومـطـلـعـهــا «وداع ـ ــا يــا حـبـيـبـتــي ،وإن مت
وأن ـ ــا أن ــاض ــل ادف ـن ـي ـنــي ،ت ـحــت ظ ــل وردة
جميلة» ،غرق ثمانية أطفال مصريني من
عمال التراحيل .كانت عامالت حقول األرز
فــي إيـطــالـيــا يتغنني بـهــذه األغـنـيــة خــال
القرن التاسع عشر ،احتجاجا على ظروف
عـمــل قــاس ـيــة ،قـبــل أن ت ـت ـحـ ّـول إل ــى أغنية
حماسية ملـقــاومــة الـفــاشـيــة .فــي مصادفة
حزينة ،واشتباك مع عمل غير الئق ،ماتت
شــروق وأقــرانـهــا خــال هجرتهم اليومية
من املنوفية إلى الجيزة ،وانتشلت من نهر
النيل جثتها كما أطـفــال سابقني .تجمع
الضحايا صــات قــرابــة ،وكــانــوا يعملون
ملساعدة أســرهــم ،بــأجـ ٍـر يقل عــن دوالري ــن
مقابل ثماني ساعات ،غير مـ ّـدة الترحال.
وتفيد أبحاث سابقة بأن أعمار املشتغلني
ب ــال ــزراع ــة ت ـب ــدأ م ــن س ـتــة أع ـ ــوام إلـ ــى 16
عاما ،وعــدد األطفال في مصر  40مليونا
ف ــي م ـن ـت ـصــف الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .وتـخـتـلــف
ال ـت ـقــديــرات ب ـشــأن عـمــالــة األطـ ـف ــال ،حيث
ّ
قدر عددهم رسميا بمليون وستمائة ألف
طفل فــي  ،2012فــي الفئة العمرية مــن 12
إلى  17عاما .وهناك تقديرات بأن أعدادهم
أضعاف ذلك ،بحكم صعوبة الحصر وعدم
توفر قاعدة بيانات بشأنهم .وعامليا ،تفيد
ب ـيــانــات مـنـظـمــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة للطفولة
(يــونـيـسـيــف) ل ـعــام  2020ب ــأن ه ـنــاك 160
مـلـيــون طـفــل عــامــل ،يشتغل بــالــزراعــة ما
يتجاوز  %60منهم ،وفــي الــوطــن العربي
أك ـث ــر م ــن  13م ـل ـيــون ط ـفــل ع ــام ــل ،حسب
بيانات منظمة العمل الدولية.
تقل أجــور العاملني فــي مـجــاالت الــزراعــة،
وم ــن بـيـنـهــا أن ـش ـطــة ال ـص ـيــد وال ـع ـمــل في
املزارع ومشاريع اإلنتاج الحيواني ،قياسا
بغيرهم مــن الـعــامـلــن ،وإن كــانــت ظاهرة
عـ ّـمــال الـتــراحـيــل ،ضمن العمالة الزراعية
وك ـشــاغ ـلــن لـلـعـتـبــة الــدن ـيــا م ــن التقسيم
ال ـط ـب ـقــي ،رصــدت ـهــا أفـ ــام وأعـ ـم ــال أدب ـيــة
قــديـمــا ،ف ــإن الـظــاهــرة مـسـتـمــرة ،وانتقلت
من عصر اإلقطاع مع ّ
تحول اقتصادي إلى
الـعـمــل فــي املـ ــزارع بالظهير الـصـحــراوي،
وأنشطة تجمع بني نمط إنتاج رأسمالي
زراعــي .وتتوسع قــوة العمل بني األطفال،
نـتــاج تـغـيــرات فــي عــاقــات ملكية األرض
ونـمــط اإلن ـت ــاج ،وت ــراجــع أنـشـطــة الــزراعــة
والتصنيع ،مــا أوجــد فائضا فــي العرض
لقوة العمل .يقل األجــر كلما زادت نسبة
البطالة عموما ،ومــع اتساع دوائــر الفقر،
خ ـصــوصــا ف ــي ال ــري ــف ع ـنــه ف ــي الـحـضــر،
وال ـ ـ ــذي ي ـت ـج ــاوز ف ــي ب ـع ــض امل ـحــاف ـظــات
الـنـصــف ،كـمــا أس ـيــوط واملـنـيــا وســوهــاج،
تندفع قوة العمل إلى طابور العمالة غير
املنتظمة ،والذين يزيد عددهم فى بعض
التقديرات عن  10ماليني ضمن قــوة عمل
تتجاوز  27مليونا .وألن عمالة األطـفــال
والـنـســاء أقــل أج ــرا ،فإنهم يمثلون القوام
األســاســي لعمال التراحيل .ويكشف هذا
ال ــوض ــع ،بـشـكــل ع ــام ،خـلــا فــي تـ ّ
ـوجـهــات
التنمية ،وتركيزها على املنشآت وإهمال
أولــويــة االسـتـثـمــار ال ــزراع ــي والـصـنــاعــي،
وهو البديل الذي أصبح ّ
يتردد على لسان
املـفـقــريــن ،اب ـنــوا لـنــا مـصــانــع لنعمل ،كما
جاء على لسان والدة إحدى الضحايا.
قالت والدة شروق إنها أخبرتها برغبتها
مواصلة تعليمها ،حتى تصبح ضابطة
بحرية ،وفي سبيل ذلك ،سعت الفتاة إلى

الـعـمــل وتـحـ ّـمــل ج ــزء مــن أع ـبــاء املعيشة،
ب ـم ــا ف ـي ـهــا دروس خ ـص ــوص ـي ــة ،لـطـفـلــة
ال ـت ـح ـقــت ب ــامل ــدرس ــة اإلع ـ ــدادي ـ ــة حــدي ـثــا.
تفكر ش ــروق كما أطـفــال آخــريــن ،بعقلية
منشغلة بمساعدة األهل وتحمل قدر من
املسؤولية .يفكر بعض األطفال في هذه
ّ
يتحولوا من عبء إلى عون،
األوضاع بأن
ّ
متكرر في مناطق ريفية
أو حسب تعبير
تعرف صعوبة العيش« ،أوالدنا يولدون
كبارا».
الــواق ـعــة ،غ ــرق ثـمــانـيــة أط ـف ــال ،وم ــا فيها
من جوانب مأساوية ،كاشفة عن أوضــاع
معيشية صعبة لها صفة العمومية ،ما
يقترب من ثلث السكان ،وإن كانت تختص
أكثر بواقع الفالحني الذين ّ
تحولت نسبة
مــن قــوة العمل لديهم إلــى أج ــراء يعملون
باليومية لــدى الغير ،في ظل نــدرة فرص
الـعـمــل .والـفـقــر كــالــوحــش ،يلتهم األحـيــاء
أي ـ ـضـ ــا ،وي ـ ـ ـ ـ ــزداد فـ ــي الـ ــريـ ــف عـ ــن املـ ـ ــدن،
نـتــاج عــوامــل ع ـ ّـدة ،منها خـلــل فــي تــوزيــع
ع ــوائ ــد الـتـنـمـيــة امل ـتــواض ـعــة وارت ـبــاط ـهــا
بــالـسـيــاســات االق ـت ـصــاديــة .ه ـنــاك فائض
ً
ب ـ ـشـ ــري ي ـع ـي ــش حـ ـ ـي ـ ــاة مـ ـل ــؤه ــا ال ـش ـق ــاء
الـ ـي ــوم ــي ،وت ـ ـ ـ ــزداد مـ ــع بـ ــرامـ ــج اإلص ـ ــاح
ّ
تصر السلطة
االقتصادي زادت أعباؤهم،
على تطبيقها على الرغم من آثارها املؤملة.
ليس البؤس وحده الذي ينكشف من تلك
الـحــوادث ،لكن هناك مفارقات وصــور من
ت ـفــاوت طبقي م ـمــزوج ب ـفــروق بــن املــركــز
ّ
واألطراف ،غير صورة للدعاية مضللة عن
ونجاحات ال تنعكس على أحوال
إنجازات
ٍ
ٍ
الناس البائسة.
لــم تـكــن ش ــروق فــي حــا ٌجــة إل ــى الـعـمــل ،إن
كان توفر لوالدها معاش يكفيه ،أو فرص
عالج تتكفلها الدولة ،كما ينص الدستور،
وت ـطـ ّـبــق م ــدون ــات ال ـح ـقــوق االق ـت ـصــاديــة
االجتماعية التي ّ
تتردد دوما في مواجهة
مـ ـ ّ
ـدونـ ــة ال ـح ـق ــوق ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وكــأن ـه ـمــا
فــي حــالــة ت ـع ــارض .ول ــو ك ــان هـنــاك نظام
تعليمي ال ينتج تعليما مــوازيــا ،تصبح
الــدروس الخصوصية فيه ضــرورة ،تلجأ
ل ـهــا أغ ـلــب األس ـ ــر .ورب ـم ــا ل ــم ت ـكــن ش ــروق
وغيرها مدفوعني إلى العمل في هذه السن،
وفي ظل تكلفة معيشة ال يقدر ماليني على
وحسب بيانات مصرية رسمية،
دفعها.
ّ
ت ـت ـجــاوز م ــؤش ــرات ال ـف ـقــر امل ــدق ــع  %4من
السكان .وال يستطيع هؤالء توفير الغذاء
الـضــروري ،هــذا مع اتجاه إلــى رفــع تكلفة
الخدمات من دون حسابات ضرورية عمن
ال يستطيعون دفــع تكلفتها ،بينما وقع
الفالحون املصريون تاريخيا رهن دعايةٍ
ّ
تسير في اتجاه تغيير
متكررة إن السلطة ّ
أحوالهم ،ولكن ال مؤشرات على ذلك ،وإن
كان نظام يوليو ( )1952قد أحدث تغييرا
نـسـبـيــا .وب ـعــدهــا شـهــد ال ـفــاحــون تـ ّ
ـرديــا
فــي سـبــل الـعـيــش .ولــذلــك لـيــس الضحايا
األط ـفــال الـغــرقــى نـتــاج خطأ ســائــق سقط
مــن ف ــوق جـســر ،بــل نـتــاج خـطــأ فــي قـيــادة
توجهات وسياسات اقتصادية متراكمة،
دفعتهم إلى مصائر قاسية ،وشقاء العمل
وعـ ـب ــوديـ ـت ــه ،ومـ ـخ ــاط ــره ف ــي ه ـ ــذه ال ـســن
املبكرة .وال يتأتى إصالح هذا الخلل بولع
لدى ّ
مشرعني إلصــدار قانون يزيد عقوبة
العمل في سن الطفولة ،بقدر إحداث تنمية
ت ــوف ــر ف ــرص ع ـمــل كــري ـمــة والئ ـق ــة تحمي
األطـ ـف ــال م ــن ت ـحــول ـهــم إلـ ــى ض ـح ــاي ــا ،هم
وذووهم ،وال يمكن أن ّ
نعد أهالي وأمهات
م ـف ـقــرات يـنـتـظــرن أب ـن ــاء ه ــن ع ـنــد شــاطــئ
النيل صرعى ،قساة القلب تركوا أطفالهم
للموت ،بل الفقر وبؤس الحال هو القسوة
بعينها ،ومـنـفــذي الـسـيــاســات وال ـقــرارات

تحولت نسبة من
ّ
قوة العمل لدى
الفالحين إلى أجراء
يعملون باليومية
لدى الغير ،في ظل
ندرة فرص العمل

التي تعيد إنتاج هذه الدائرة الجهنمية،
فــي مــوقــع االت ـه ــام تــاريـخـيــا ،ويتحملون
هذا املسلسل الطويل من مشاهد يعرفها
أجراء فالحون.
استطاعت الواقعة أن تسلط الضوء على
قــريــة ال ـض ـحــايــا ،وه ــي ن ـم ــوذج ،أو حــالــة
ي ـم ـكــن االس ـ ـتـ ــدالل م ـن ـه ــا ،ت ـف ـت ـقــد لـلـطــرق
املـمـهــدة ،وتـبـعــد عــن أق ــرب مشفى صحي
س ــاع ـت ــن (م ـس ـت ـش ـفــى أش ـ ـمـ ــون) م ــع ت ـ ٍّ
ـرد
لوسائل النقل من العزبة (لفظ كان يطلق
على أرض يملكها إقطاعي يعمل فالحون
فــي أرض ــه) إلــى املــركــز ،مــواصــات آدمـيــة،
كما عربات ّ
عمال التراحيل ،ربــع ونصف
نـ ـق ــل .وفـ ـ ــي ظـ ــل ح ــال ــة ت ــوت ــر اج ـت ـم ــاع ــي
م ـل ـح ــوظ ــة .وقـ ــد ن ـق ـلــت ص ـح ــف ووس ــائ ــل
إعالم املأساة ،كما ناقشت من قبل وقائع
ان ـت ـحــار ع ـمــال ،مـنـهــم ن ــور ع ــاش ــور ،فيما
يبدو أن ضبط اإلعــام الرسمي والخاص
غـيــر مـمـكــن طـ ــوال ال ــوق ــت ،خـصــوصــا مع
وجود أدوات إعالم بديلة ،تتناقل األخبار،
ومـنـهــا م ــا يـمـثــل ص ــورة تـجـسـيــد مــأســاة
فقراء الفالحني ،وعمال التراحيل ،الباقني،
ّ
على الرغم من مخططات استهدفت الريف
املـ ـص ــري ،ول ـك ــن ل ــم ي ـح ــدث أثـ ــر حـقـيـقــي،
ول ــم ت ـمـ ّـس ج ــذور املـشـكـلــة ،فـتـطــويــر ألــف
ق ــري ــة ك ـم ــا خ ـط ــط ن ـظ ــام ح ـس ـنــي م ـب ــارك،
مبادرات شبيهة ،لم
واستكماله في شكل
ٍ
ينفذ ،على مسألة عالقات العمل ،والتنمية
املبنية على بناء مصانع أو دعــم أنشطة
زراع ـيــة لصغار الـفــاحــن الــذيــن ُيدفعون
إل ــى ه ـجــرة امل ـه ـنــة أمـ ــام مـنــافـســة أنـشـطــة
استثمارية كبرى ،لها فرص وحوافز أكبر.
كـمــا يـكـشــف ال ــواق ــع ع ــن غ ـيــاب ع ــدال ــة في
س ـي ــاس ــات ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،وضـ ـع ــف ف ــي أداء
املــؤس ـســات املـخـتـصــة بــالـعـمــالــة ،بجانب
ضعف املناصرين لحقوق الطبقة العاملة
املصرية ،مع اختالل طبقي ظاهر ينعكس
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـب ـن ـيــة
الـتـشــريـعـيــة ،وال ـت ــي ح ـتــى م ــع م ـح ــاوالت
إصالحها ال تنتج أثرا ذا وزن.
أخيرا ،يمكن تأمل صورة شروق اململوءة
ب ــاألم ــل ،أم ـ ــام خ ـي ـبــات الـ ــواقـ ــع .وأن تــرى
ال ـ ـعـ ــزاء ال ـج ـم ــاع ــي الـ ـ ــذي أقـ ـي ــم ف ــي مـحــل
سكنها والكراسي الوثيرة وفرش جديدة
ّ
ال تـمــزق فيها وال رت ــق ،ج ــاءت للمحافظ
ومـعــاونـيــه ورجـ ــال الـسـلـطــة الــذيــن تلقوا
ال ـع ــزاء فــي الـضـحــايــا! وإع ــان عــن توفير
مطالب األهــالــي واحتياجاتهم من رعاية
صحية وإنـ ــارة وم ـحــور للنقل وتوصيل
مياه الشرب على نفقة املحافظة ،وإقامة
مشروعات تنموية ،وكأن كل هذه املطالب
ال ـ ـعـ ــادلـ ــة ،وامل ـت ـش ــاب ـه ــة مـ ــع أحـ ـ ـ ــوال ق ــرى
مصرية ،تحتاج كارثة للكشف عنها.
(كاتب مصري)

رحــم الله ياسر عــرفــات ،زار حافظ األســد في قصر املهاجرين في دمشق ،بعد
تالوته ،قبيل موعد اإلفطار في عصرية رمضانية ،في مخيم اليرموك ،الفاتحة
ّ
على روح رفيقه خليل الوزير ،الشهيد منذ يومني في تونس ،ثم استقل طائرته إلى
بغداد للقاء صـ ّـدام حسني .وكــان الشقاق بني زعيمي البعثني السوري والعراقي،
على ّ
أشده .وكأن زعيم الفلسطينيني يقول لشعبه إنه ال «يتمحور» عند هذا إذا زاره
ّ
ّ
وال عند ذاك إذا زاره ،وإن كانت الصالت مع صدام أوثق ،فيما التي مع األسد هشة.
ّ ُ
ومعلوم أن األخير ،على ّذمة عبد الحليم خدام ،كان ّ
صدام كرها فادحا ،وال
يخص
يطيق عرفات .والشاهد في تلك الواقعة أن في وسعك أن تقول ما تشاء عن أبو
عمار ،إال أنك ال تملك إال أن ّ
تقر ببراعته في املشي بني حبال السياسة العربية،
وقدرته على النجاة ًمن أي ورط ٍة قد تعمل هذه العاصمة العربية أو تلك على رميه
فيها .وليست منسية تلك الفعلة الجزائرية ،عندما ّ
دسوا في مؤتمر املجلس الوطني
الفلسطيني في قصر الصنوبر مندوبا من «بوليساريو» ضيفا في افتتاح املؤتمر،
فغضب املغرب كله ،وانفعل سياسيوه وحزبيوه وأطلقوا كالما ساخطا ،وقال
الحسن الثاني ما قال ،غير أنها أسبوعان أو ثالثة ،حتى كان السمن الفلسطيني
ّ
على العسل املغربي ،وكان عرفات ضيفا كبيرا في قصر امللك ،واثناهما يؤكدان
ََ َ
على «العالقات التاريخية بني الشعبني» .ولعل تلك امللكة التي اتصف بها الزعيم
ُ
العتيد هــي التي كانت تنجي الفلسطينيني مــن مزاجيات أنظمة عربية معلومة،
َ
ولعلها هــي امللكة التي جعلت بــي نظير بوتو تقترح أبــو عمار وسيطا فــي أزمــة
كشمير .ويقال هذا هنا ،مع التسليم بأن املوقف الذي اتخذته القيادة الفلسطينية
في أزمة احتالل الكويت صيف العام  1990كان كارثيا.
صور عبد امللك الحوثي وقاسم سليماني وحسن نصرالله في مسيرة في غزة أول
من أمس هي ما انتشل من الذاكرة ،عرضا ،الوقائع العرفاتية أعاله ،للعبور منها إلى
أكثر من نقطة نظام يجدر إشهارها ّقدام من يحتاجون تعلم ألف باء السياسة في
الراهن الفلسطيني البائس .لو أن في حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس عقوال تعرف
ّ
للمتحدث باسم
السياسة وشيئا من فنونها ملا وجدنا أنفسنا أمس نقرأ تغريدة
جيش االحتالل ،أفيخاي أدرعيّ ،
عمن يطلبون التعاطف معهم ،ويرفعون صور قاتل
املسلمني والعرب في العراق وسورية (سليماني) واإلرهابي الحوثي (بتوصيفاته).
وملا رأى الفلسطينيون أنفسهم في مهب عواصف تغريدات وهاشتاغات وتدوينات،
ســأل أصحابها ،الخليجيون والسوريون والعراقيون واليمنيون وّ ،...
عما أفــاد به
الحوثي وسليماني ونصر الله قضية فلسطني ،وهم يصنعون الذي يصنعونه في
اليمن وسورية والعراق ولبنان ،عندما يؤلفون الزينبيني وعصائب الحق ومليشيات
البيارق السوداء وما يشابه هذه التشكيالت ،املحض مذهبية ،املحض طائفية ،والتي
ّ
تلبي مطلبا متوطنا في أخيلة حاكمي الجمهورية اإلسالمية ،أن يهتز الحس العروبي
والوطني الجامع في كل بلد عربي ،أن تتسيد النوازع التقسيمية واملذهبية ،والتي
تشكيالت إرهــابـيــة تــرتــدي اللبوس
ينجم عــن شيوعها فــي املـقــابــل مــا نـعــرف مــن
ٍ
ُ
ّ
املسمى جهاديا ،وفي الغضون تقذف إسرائيل بامللفوظات العنترية في يوم القدس
وفي ميادين صنعاء املحتلة حوثيا.
ال يغفل هذا الكالم عن  22مليون دوالر تسلمها محمود الزهار من قاسم سليماني
ف ــي م ـش ــوار إل ــى ط ـه ــران ،وال ع ــن م ـســاعــدات عـسـكــريــة وخ ـب ــرات وأم ـ ــوال تـمـ ّـدهــا
الجمهورية اإلسالمية ملقاتلني مجاهدين مقاومني في غــزة ،وســط حصار عربي
وإقليمي ودولي معلن عليهم ،وفيما اعتداءات الوحش اإلسرائيلي ال تتوقف ،وفيما
حاجة املقاومة وفصائلها إلى أي سند عسكري وسياسي .هذا معلوم ،وال يجوز
ُ
أن تعطى حماس والجهاد اإلســامــي دروســا تطالبهما باالنفضاض عن الظهير
اإليراني ،وظهراهما مكشوفان .إنما القول هو األخذ بالسياسة ،واملوازنة بني املصالح
وما أمكن من مبادئ ،وقبل هذا كله وبعده ،عدم مغادرة البعد العربي واألخالقي في
ّ
كل قول وحركة وتوجه وخيار .ونظنها أصابت «حماس» عندما اختارت النأي عن
الحكم في دمشق ،في أتون املقتلة ضد الشعب السوري ،وعندما لم تـ ّ
ـورط نفسها
في اصطفافات أو مواقف تحسبها على هذه الضفة أو تلك ،ولكن ظل يعوزها إبداعٌ
خاص ،يبتكر خطابا يؤالف بني هذا املقتضى وذاك املقتضى .وهو اإلبداع الناقص
أيضا في أداء «الجهاد اإلســامــي»  ..باختصار ،إنــه غياب العرفاتية ،يجعل رمي
محمود الزهار ً الفرحني بقتل سليماني بالشذوذ ،ويجعل صور عبد امللك الحوثي
في غزة مفرحة ألفيخاي أدرعي..

قبل أن يضيع تاريخ «يناير»
سامح راشد

بعد عشرة أعوام ،لم تنل ثورة يناير في العام  2011في مصر ما تستحق من تحليل
ّ
وتقييم ،ســواء في سياق تاريخي أو علمي محايد ،أو من منطلق سياسي يتبنى
موقفًا مسبقًا معها أو ضدها ،فهي الثورة املصرية الوحيدة بعد ثــورة  ،1919أي
خالل مائة عام تقريبًا ،غير أنها ال تزال تعاني فقرًا أكاديميًا وتواجه تعتيمًا وكبحًا
سلطويًا .فقد اتسم املوقف الرسمي منها بعد العام  2013ب ــاالزدواج والتناقض،
باستنكار «ما جرى» في يناير ،والتشديد على أنه لن يحدث مرة أخــرى ،من دون
ً
إطالق اسم «ثورة» عليه أو أي اسم أصال .وفي الوقت ذاته ،يتجنب املوقف الرسمي
إعالن هذا اإلنكار صراحة أو تقنينه بالوثائق الرسمية .إذ ينص الدستور الحالي
على أن مصر ما بعد  2013ليست إال أحد مكتسبات «ثــورة»  25يناير .ولكن قد
يــزول االلتباس وينكشف املــوقــف الحقيقي رسميًا ،بمحو «يناير» مــن الدستور،
تعديالت متوقع ٍة قبل عام  .2024وقد ظهرت بالفعل منذ عامني بوادر نكوص
ضمن
ٍ
رسمي عن االعتراف بثورة يناير ،إذ أعيد ترسيم يوم  25يناير عيدًا للشرطة كما
كان قبل  ،2011مقابل محو أي إشــار ٍة إلى أنه يوم شــرارة ثورة يناير التي اندلعت
ضد الشرطة بــاألســاس .ال يمكن إنكار دور هــذه املــراوغــة السلطوية في تشويش
الصورة وزيادتها غموضًا ،بشأن حقيقة ما جرى في يناير .لكن األزمة أوسع نطاقًا
من التعتيم واإلرباك املمنهج الذي تمارسه السلطة في مصر .وبينما لم يصدر ٌ
كتاب
واحد يؤرخ لثورة يناير بشكل متكامل ،يجب اإلقرار باستحالة تأريخ تلك الثورة في
كتاب واحد ،حتى وإن كان موسوعيًا ومن عدة أجزاء.
ثـمــة ج ـهــود ُبــذل ــت بــالـفـعــل ،خـصــوصــا ال ـتــي قــامــت بـهــا بـعــض م ــراك ــز الـبـحــث في
الخارج ،لعل أبرزها «املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» و«مركز الجزيرة
للدراسات» في الدوحة .إضافة إلى توثيق مؤسسات حقوقية مصرية بعض أحداث
ّ
في
ثورة يناير ووقائعها ،لكن ذلك الحدث املفصلي في تاريخ مصر املعاصر ًيظل ً
موجات تراكمية متتالية
حاجة إلى عملية تأريخ كبيرة وشاملة .وقد يستغرق األمر
ٍ
مــن الكتابات والــدراســات ،قبل الحصول على منتج تأريخي يضم تــاريــخ «يناير»
ُ
بوثوقية وشمولية .ولإلنصاف ،تعد كل املـحــاوالت التي جــرت لتوثيق ثــورة يناير
وتأريخها إنجازًا حقيقيًا باملعايير األكاديمية والسياسية أيضًا ،فقد واجهت تلك
املـحــاوالت بيئة معادية وحربًا ضــروســا ،ليس فقط لتشويه الـثــورة نفسها وخلط
أوراقها وتزييف حقائقها ،بل أيضًا مورست حروب متنوعة ومتصاعدة ضد كل
من شــارك في محاوالت التأريخ والتوثيق .وكــان ذلك حتى العام  ،2013بعده فقد
صار ّ
مجرد التفكير في توثيق ما يتعلق بيناير أو تسجيله ،ولو من بعيد ،أشبه
باالنتحار .حتى داخل املؤسسات األكاديمية ،كالجامعات ،لم يبادر أكاديمي أو باحث
إلى تقديم فكرة أطروحة علمية عن يناير ،أو ملفات أخرى باتت من املحظورات .ليس
هذا جديدا على سير الشعوب وصيرورة الثورات ،فدائمًا كانت السلطة ضد تأريخ
الحقيقة .وعلى الرغم من ذلك ،ال بد أن يستند التأريخ السليم واملتكامل إلى كتابات
ووثائق وشهادات مصرية ،إال أن الصعوبات القائمة في مصر تحول دون إمكانية
عمل التأريخ املطلوب حاليًا وربما في املستقبل القريب .لذا هناك ضرورة الستكمال
جهود توثيق ثورة يناير وتأريخها ،ولو بشكل جزئي أو ّ
متدرج .وهي دعوة إلى كل
الجهات واملؤسسات املعنية بتسجيل الحقيقة ،بل بإحيائها ،وخصوصًا التي بادرت
من قبل وكانت سباقة في هذا االتجاه ،بأن تبادر إلى استئناف جهودها ّ
املقدرة.
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إنها الجزيرة الفراتية وليست شرق الفرات
عمر الشيخ إبراهيم

ّ
تعد الجزيرة السورية (الــرقــة – ديــر الــزور
 ال ـح ـس ـك ــة) م ــن أه ـ ــم امل ـن ــاط ــق الـ ـس ــوري ــة،نظرًا إلى ما تتمتع به من ثــروات متنوعة،
كالطاقة وال ـغــاز ،والـقـمــح ال ــذي يمثل أمنا
غذائيا للشعب السوري ،إضافة إلى مرور
نـهــري الـفــرات ودجـلــة فيها ،وهـمــا شريانا
حياة حقيقيان للسكان ،ســواء ملشروعات
الري والشرب أو توليد الطاقة الكهربائية،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ملـ ــدي ـ ـنـ ــة ح ـ ـ ـلـ ـ ــب ،الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
والتجارية ،وكذلك موقعها االستراتيجي
امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاذي ل ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــا وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــراق ،واملـ ـقـ ـل ــق
لـحـكــومـتـيـهـمــا .كـمــا أن م ــرور خ ــط اإلم ــداد
العسكري والعقائدي املمتد من طهران إلى
بغداد فدمشق ،وصوال إلى ضاحية بيروت
ال ـج ـنــوب ـيــة ،جـعـلـهــا ســاحــة ن ـفــوذ وص ــراع
كبيرة بني القوى اإلقليمية والدولية ،بشكل
مباشر أو عبر الحلفاء املحليني لكل طرف.
الـ ـع ــام ــل األه ـ ـ ــم هـ ــو الـ ـتـ ـن ــوع االج ـت ـم ــاع ــي
القومي الطائفي والديني في هذه املنطقة،
من عرب ،كرد ،أيزيديني ،شيشان ،تركمان،
إضافة إلى أكثر من سبع طوائف مسيحية
أص ـي ـل ــة ف ــي ت ـل ــك األرض .وق ـ ــد ج ـع ــل ه ــذا
التنوع الجزيرة السورية بقعة اجتماعية
جاذبة ومهمة لكل القوى عبر التاريخني،
ال ـح ــدي ــث وال ـق ــدي ــم ،فـيـمــا ع ــرف ــت ب ــه بـبــاد
مــا بــن النهرين (دجـلــة وال ـف ــرات) ،ونشأت
ف ـي ـه ــا حـ ـ ـض ـ ــارات ع ــريـ ـق ــة ،وكـ ــانـ ــت ســاحــة
ص ــراع دائـمــة بــن الـحـضــارات املتعاقبة أو
املـتـصــارعــة .ولـهــذا البعد االجتماعي بالغ
األثــر في الصراع في الجزيرة العليا طوال
الحقب التاريخية ،ولحصر موضوع املقالة
هنا بــاألحــداث الــراهـنــة ،يمكن االعـتـقــاد أن
اهتمام القوى الدولية بها جــاء العتبارات
دينية بالدرجة األولى ،وخصوصا للوجود
الغربي األوروبــي ،وقومي بالنسبة لتركيا
وال ـ ـكـ ــرد ،وط ــائ ـف ــي بــال ـن ـس ـبــة لـلـتـنـظـيـمــات
الراديكالية (الشيعية والسنية) .ربما هذا
الـ ــدافـ ــع م ـس ـت ـتــر وغ ـي ــر ظ ــاه ــر ف ــي ال ـح ــراك
امل ـح ـلــي واإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي ،ول ـك ـنــه أحــد
املـحـ ّـركــات الرئيسية لـهــذه الـقــوى باعتقاد
كاتب املقال.
ك ـ ــان وجـ ـ ــود امل ـس ـي ـح ـيــن ف ــي ه ـ ــذا ال ـش ــرق
ـارات
هــاجـســا كـبـيـ ّـرا لجميع ال ـقــوى ،الع ـت ـبـ ٍ
عديدة ال يتسنى ذكرها جميعًا هنا ،أهمها
ال ــدور الـحـضــاري واإلن ـســانــي للمسيحية،
وتـ ـم ـ ّـس ــك م ـس ـي ـح ـيــي ال ـ ـشـ ــرق ب ـعــروب ـت ـهــم
وانتمائهم لهذه األرض ،على الرغم مما ّ
قدم
لهم مــن إغـ ــراءات ومــزايــا لهجرها باتجاه
«العالم املسيحي» ،ومساهمتهم كذلك في
النهضة العربية والدور البارز في التماسك
املجتمعي وخطابهم املنحاز عبر التاريخ
إلــى الـســام والــوئــام بــن مكونات املنطقة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ــا ت ـم ـث ـلــه مـ ــن غ ـن ــى ث ـقــافــي
ف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه ،يـكـفــي أن ن ـسـتــذكــر كيف

عملت ال ـح ـضــارات املتعاقبة عـلــى ترهيب
املسيحيني أو ترغيبهم لطردهم من مناطق
سيطرتها أو استمالتهم لجانبها ،لندرك
أهمية وجودهم.
ّ
يدعي بعضهم أن سنوات الثورة السورية
ومــا تخللها مــن ح ــروب وت ـبــادل السيطرة
بني قوى راديكالية طائفية وقومية دفعت
عشرات اآلالف من املسيحيني إلــى الهجرة
واللجوء إلى الغرب ،ولكن ينسى هؤالء أن
هجرة املسيحيني من الجزيرة السورية لم
تتوقف طوال فترة حكم حزب البعث .وتفيد
اإلح ـصــائ ـيــات بــأن ـهــا ت ـع ـ ّـدت م ـئــات اآلالف
ط ــوال تلك الـعـقــود ،فــي وقــت كــانــت سورية
تنعم بالسالم واألمان والتماسك املجتمعي
كما ّ
روج النظام ،فلماذا هاجر هؤالء إذًا؟
ٌ
صـحـيــح أن املـسـيـحـيــن مـثـلـهــم مـثــل بــاقــي
ش ــرك ــائ ـه ــم ف ــي الـ ــوطـ ــن ،هـ ــاجـ ــروا ول ـج ــأوا
خــال العشرية الـثــوريــة الــدمــويــة األخـيــرة،
ولكن هــذا جــاء في سياق عــام شمل جميع
السوريني ،بينما لم يكن كذلك طوال عقود
ح ـك ــم األس ـ ــد األب واالب ـ ـ ــن األولـ ـ ـ ــى .يـعـتـقــد
الـكــاتــب أن سـيــاســات ال ــدول الـكـبــرى كانت
ت ـه ــدف إلـ ــى إفـ ـ ــراغ ال ـج ــزي ــرة ال ـس ــوري ــة من
الـســوريــن املسيحيني ،وكــانــت السياسات
نـفـسـهــا تـعـمــل عـلــى إفـ ــراغ ال ـش ــرق الـعــربــي
بأكمله مـنـهــم ،مـنــذ االح ـت ــاالت املتعاقبة،
وص ــوال إلــى مــا حــدث فــي ال ـعــراق أو لبنان
ّإبــان الحروب األهلية املتعاقبة واالجتياح
الـصـهـيــونــي ل ــه الح ـق ــا ،وقـ ــرأ ن ـظ ــام األس ــد
األب ثــم االبــن هــذه الرغبة مــع محاولتهما
ال ـح ـفــاظ عـلــى وجـ ــود مـسـيـحــي «تــزيـيـنــي»
ل ـصــورتــه ،ضـمــن حـيــز مـصــالـحــه الضيقة،
ل ـي ـك ــون م ـف ــرغ ــا م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي لـعـبـهــا
املـسـيـحــي فــي كــل االسـتـحـقــاقــات الوطنية
السورية ،واألمثلة كثيرة عليها .وبالتالي
كانت ورقة املسيحيني في الجزيرة السورية
يتلقفها جميع الفاعلني املحليني الدوليني،
لـلـحـصــول عـلــى حـلـفــاء ومـكـتـسـبــات تخدم
أغراض كل منهم.
ّ
ّ
ّ
محركا رئيسيا
التنوع القومي كذلك
ويعد
في املنطقة لكل من قــوات الحماية التابعة
لـ ـح ــزب االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ال ـن ـس ـخــة
ال ـس ــوري ــة ل ـح ــزب ال ـع ـم ــال ال ـكــوردس ـتــانــي،
ول ـتــرك ـيــا (ال ـق ــوم ـي ــة) وح ـل ـفــائ ـهــا املـحـلـيــن
مــن تــرك ـمــان ســوريــن وف ـصــائــل املـعــارضــة
السورية .والصراع هنا ليس أيديولوجيا،
وإن كان الحزب الحاكم في تركيا ذا خلفية
دي ـن ـيــة ،ول ـكــن الـحـقـيـقــة أن أس ــس الـقــومـيــة
في الدولة التركية أقوى من البعد الديني،
ويـ ـكـ ـف ــي أن تـ ـج ــد أن ال ــرئـ ـي ــس أردوغ ـ ـ ـ ــان
(السني) يقف سنويا أمام ضريح أتاتورك
(ال ـق ــوم ــي) لـيـحـيـيــه ،حـتــى ت ـعــرف املـعــادلــة
وت ـف ـهــم امل ـح ـ ّـرك ــات ،م ــع ع ــدم إغ ـف ــال أهـمـيــة
العامل العقائدي لسياسة الـحــزب الحاكم
واستراتيجيته في ملفات املنطقة العربية.

ولــدى إي ــران كذلك اهتمام كبير بالجزيرة
الـســوريــة ،كــون طــريــق إمــدادهــا إلــى دمشق
وبيروت يمر عبر تلك املنطقة ،وهو طريق
حـ ـي ــوي واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،وربـ ـم ــا م ـص ـيــري
ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ـت ــي ي ـمــر ب ـهــا امل ـش ــروع
اإليــرانــي ،ولكن أيضا لديها بعد عقائدي،
فـقــد نشطت إيـ ــران ،عـبــر أذرع ـهــا الثقافية،
الحسينيات وغيرها في املنطقة ،خصوصا
بعد احـتــال بـغــداد .كما أنــه زاد بعد حرب
 2006ف ــي ل ـب ـن ــان .وع ـم ــل ال ـن ـظ ــام األسـ ــدي
على إهمال تلك املنطقة ،وأصــدر قــرارا كان
منعطفا كبيرا لحياة السكان هـنــاكّ ،
نص
ع ـلــى ت ـحــريــم زراعـ ـ ــة آالف ال ـه ـك ـت ــارات في
مـنـطـقــة ري ــف الـحـسـكــة ال ـج ـنــوبــي ،وص ــوال
ّ
بحجة
إلى حدود دير الزور والرقة اإلدارية،
الــرعــي وال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـث ــروة الـحـيــوانـيــة،
أصـ ـب ــح ب ـم ــوج ـب ــه ع ـ ـشـ ــرات آالف ال ـس ـك ــان
املحليني من دون وارد مــادي ،كون الزراعة
م ـص ــدر رزق ـه ــم الــرئ ـي ـســي ،وهـ ــذا ّأدى إلــى
انتقال عشرات اآلالف إلى محافظات أخرى
للعمل في مزارع ومداجن بحثا عن مصدر
رزق لعائالتهم .وهنا تدخلت الحسينيات
(التبشيرية) للنظام اإليراني ،وقدمت بعض
الدعم من سلل غذائية شهرية ورواتــب ملن
بادر إلى التشيع وتبني الخطاب العقائدي
للنظام اإليراني وذراعه حزب الله ،بتسهيل
ك ــام ــل مـ ــن نـ ـظ ــام األسـ ـ ـ ــد ،وه ـ ــو مـ ــا أحـ ــدث
احتقانا كبيرا ،خصوصا لدى أهالي ريف
ديــر الــزور ،املعروف عنهم غيرتهم السنية
والعروبية ،فكان لهذا العامل املــزدوج أثره
الكبير في ما بعد ملا حصل في املنطقة من
ظهور التيارات الراديكالية التي استثمرته
بشكل كبير لتوسيع حاضنتها.
والهتمام جبهة النصرة ،ومن ثم ما ّ
تسمى
دولة الخالفة اإلسالمية (داعــش) ،باملنطقة
امل ـ ـم ـ ـتـ ـ ّـدة مـ ــن املـ ــوصـ ــل وصـ ـ ـح ـ ــراء األن ـ ـبـ ــار
(الجزيرة الفراتية) ،وصوال إلى أطراف حلب
اإلدارية (غرب الفرات) ،جذور تاريخية ،عمل
عليها أبــو مصعب الــزرقــاوي ،حني انتقاله
م ــن أف ـغــان ـس ـتــان إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق .ويـ ـب ــدو ،من
ّ
ّ
محددة ذات غالبية
تحركاته في جغرافية
سنية ،أنــه كــان ينشط إلعــادة إحياء الدولة
الزنكية املمتدة من (أتابكيتا) املوصل إلى
ح ـل ــب ،وه ــو م ــا عـمـلــت عـلـيــه الح ـق ــا جبهة
النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
الــذي استطاع السيطرة على أهــم مدينتني
فيها ،املوصل ّ
والرقة ،إضافة إلى مساحات
كبيرة ومهمة من ريف حلب الشرقي وصوال
إلى أحياء داخل املدينة.
اس ـت ـن ـه ـضــت قـ ـ ــوات ال ـح ـم ــاي ــة (الـ ـك ــردي ــة)،
الـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
الكردستاني ،الخطاب القومي لدى شارعها
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـنـ ـف ــوذ الـ ـت ــرك ــي وف ـص ــائ ــل
املعارضة املدعومة من تركيا ،على اعتبار
أن جلها من عناصر عربية وتركمانية (مع
اإلشارة إلى وجود عناصر كردية محدودة)،

سياسات الدول
الكبرى كانت تهدف
إلى إفراغ الجزيرة
السورية من السوريين
المسيحيين
فشلت اإلدارة الذاتية،
حاليًا ،في تحسين
مستوى الخدمات في
مناطق سيطرتها
في الجزيرة السورية،
على الرغم من توفر
الثروات والموارد

وك ــذل ــك ف ــي وج ــه الـتـنـظـيـمــات الــراديـكــالـيــة
التي تقول قوات الحماية إنها تخدم أجندة
تركيا فــي املنطقة ،واسـتـطــاعــت كسب ثقة
واشنطن في قدرتها على التنظيم والحشد،
وك ــذل ــك ال ـت ـح ـكــم وال ـس ـي ـط ــرة ،وتـكـتـيـكــات
القتال ،خصوصا في وجه «داعش» وجبهة
ال ـن ـصــرة ،واسـتـثـمــرت ه ــذه ال ـق ــوات ،بشكل
كـبـيــر ،خ ـطــاب هــذيــن االسـتـئـصــالــي بــوجــه
بـقـيــة امل ـكــونــات غـيــر املـسـلـمــة ،وخـصــوصــا
ّ
املسيحيني واأليزيديني في سنجار ،وعززت
ذلك االستثمار بجرائم تم ارتكابها في قرى
مـسـيـحـيــة ف ــي ريـ ــف ت ــل ت ـمــر ورأس الـعــن
وال ـح ـس ـكــة ،وخ ـص ــوص ــا اآلش ــوري ــة مـنـهــا،
لتدق ناقوس الخطر الوجودي للمسيحيني
فــي الـجــزيــرة ،إضــافــة ،بطبيعة ال ـحــال ،إلى
م ـص ـيــر الـ ـس ــوري ــن الـ ـك ــرد واألي ــزي ــدي ــن،
وقــد دفــع هــذا األم ــر واشنطن وغيرها إلى
االعـتـمــاد على ق ــوات ســوريــا الديمقراطية
(ق ـس ــد) ف ــي م ـحــاربــة اإلره ـ ـ ــاب ،وتـ ــوج هــذا
التحالف والتنسيق بطرد التنظيم من الرقة
وال ـق ـضــاء عـلــى آخ ــر مـعــاقـلــه ف ــي ال ـبــاغــوز،
وال ـتــي كـشــف تحقيق لصحيفة نـيــويــورك
تايمز ّ
عما أسماها جريمة حرب ،ارتكبتها
القوات الجوية األميركية في منطقة بالقرب
من الباغوز في تلك املعركة.
نتج عــن هــذه امل ـعــارك مــع «داع ــش» اعتقال

آالف م ـ ـمـ ــن ق ـ ـيـ ــل إنـ ـ ـه ـ ــم كـ ـ ــانـ ـ ــوا ي ـن ـت ـم ــون
للتنظيم ،وتــم وضعهم في سجون خاصة
ف ــي الـحـسـكــة وال ــرق ــة .وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،ال
ي ـس ـت ـط ـيــع أح ـ ــد الـ ـق ــول إن هـ ـ ــؤالء جـمـيـعــا
خـضـعــوا لتحقيق دقـيــق ومــوضــوعــي قبل
اعتقالهم ،ألن عــددهــم يفوق قــدرة أي قوى
أمنية أو سلطة قضائية ،وكذلك ال يستطيع
أحد الجزم ببراءتهم .وفي املحصلة ،وجدت
«قـســد» نفسها أم ــام مسؤولية كبيرة إزاء
ً
لوجستيا وأمـنـ ًـيــا ،وحــاولــت إزاحــة
ه ــؤالء
جــزء مــن هــذا الـعــبء ،بــإطــاق ســراح اآلالف
منهم ،من خالل وساطات عشائرية قام بها
شيوخ القبائل ،ولكن خاليا التنظيم بدأت
تنشط بني الفترة واألخرى في تلك املنطقة،
ّ
بالتوسع ،استنادًا
وربـمــا بــدأت حاضنته
إل ــى بـعــض الـسـلــوكـيــات واالسـتــراتـيـجـيــات
التي قامت بها عناصر كردية ضمن «قسد»
في مناطق عربية خالصة جنوب الحسكة
وصوال إلى ريف دير الزور ّ
والرقة ،ما دفع
بعضهم إلى االنضمام لتلك الخاليا.
وم ـ ــع ف ـش ــل اإلدارة الـ ــذات ـ ـيـ ــة ،ح ــالـ ـي ــا ،فــي
ت ـح ـســن م ـس ـت ــوى الـ ـخ ــدم ــات ف ــي مـنــاطــق
على الرغم
سيطرتها في الجزيرة السوريةّ ،
من توفر الثروات واملوارد ،ومع تعنتها في
إيـجــاد صيغة تــوافــق مــع املجلس الوطني
ال ـكــردي ،ومــع تململ «ال ـشــارع ال ـجــزراوي»
م ــن ان ـت ـشــار ال ـف ـســاد واملـحـســوبـيــة وت ـ ّ
ـردي
الحالة املعيشية ،إضــافــة إلــى عــدم ترسيخ
سلطة محلية خدمية منبثقة عن انتخابات
نــزيـهــة وح ـ ـ ّـرة ،واح ـت ـكــار الـسـلـطــة مــن دون
شــراكــة حقيقية وفــاع ـلــة مل ـكــونــات املنطقة
األخ ـ ـ ــرى ،ووس ـ ــط ق ـلــق م ــن تـخـفـيــض عــدد
القوات األميركية أو رغبتها بترك املنطقة
بعد مــداوالت في الكونغرس إزاء تخفيض
املنطقة،
امليزانية العسكرية لتلك القوات في ّ
وج ــاء ه ــذا التفجير عـبــر س ـيــارة مفخخة،
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف سـ ـج ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــة امل ـخ ـص ــص
للمتهمني بأنهم دواع ــش ،أدى إلــى نشوب
مـ ـع ــرك ــة فـ ــي أح ـ ـيـ ــاء ال ـح ـس ـك ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
واملحيطة بالسجن بــن الخاليا املهاجمة
ّ
وقوات الحماية معززة بالطيران األميركي،
وت ـ ّ
ّ
ـردد أن عـشــرات ف ــروا مــن السجن ،وسط
حالة ذعر ونزوح لألهالي.
وفي أي ظرف يجد فيه املدني نفسه مخيرا
بــن الـعـيــش فــي حــالــة مــن ال ـســام واألم ــان
والعيش بواقع فساد وغالء ،سيميل فطريا
إلى القبول بالثانية خوفا من األولى .وهنا
تتبدل األولويات وتتأجل الطلبات وتخمد
ج ــذوة ال ـنــزق الـشـعـبــي ح ـيــال اإلدارة ،كما
ّ
تترسخ شرعية البندقية واحتكار مكافحة
اإلرهـ ـ ــاب ل ـطــرف ف ـشــل ،ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،في
تقديم الـخــدمــات وإرس ــاء أقــل مستوى من
الحياة الديمقراطية التي يؤمن بها ،بينما
ي ـن ـجــح ،إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،ف ــي املـ ـي ــدان وال ـق ـتــال
واإلمساك بزمام األمن في مناطقه.
(إعالمي سوري)

بتسمم
نفوق عشرات السالحف الهندية
ّ
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الكاميرون :مقتل  16في حريق بملهى ليلي

ّ
قالت الحكومة في الكاميرون إن  16شخصًا على األقل لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون صباح
أمــس األحــد بعد انــدالع حريق في ملهى ليلي في العاصمة يــاونــدي .وقالت الحكومة في بيان:
ّ
«الحادث نتج عن انفجار األلعاب النارية التي غالبًا ما تستخدم في املالهي الليلية» مضيفة أن
ذلك أدى إلى انــدالع حريق في السقف والــذي تسبب في مزيد من االنفجارات والذعر في امللهى.
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الكاميرون تستضيف حاليًا جماهير من دول عــدة من الـقــارة األفريقية،
(رويترز)
ملشاهدة مباريات كأس األمم األفريقية لكرة القدم.

ّ
ّ
ّ
املتعمد قد يكون السبب في نفوق عشرات
التسمم
أعلن خبراء في الحياة البرية في الهند أن
السالحف فــي بحيرة قــرب بــومـبــاي .وقــال ســوهــاس ب ــاوار مــن منظمة إنـقــاذ الـحـيــوانــات البرية
ّ
ّ
والزواحف إن  57سلحفاة رفرافية القوقعة الهندية نفقت .وأوضح أن من املرجح أن يكون سكان
محليون قد قتلوا الزواحف ملنعها من أكل األسماك التي كانوا يربونها بشكل غير قانوني .وتابع:
«يجري التحقيق في كل شيء اآلن .ويرجح أن القيود املفروضة على النشاط البشري ساهمت في
(فرانس برس)
ارتفاع عدد األسماك ،وبالتالي السالحف ،ما أثار غضب السكان».

تونغا :ما بعد تسونامي
أعـلــن عــامـلــون فــي مـجــال اإلغــاثــة وبـعــض السكان
فــي تــونـغــا ،الــواق ـعــة فــي أوق ـيــان ـيــاّ ،أن األس ــر تمنع
أطفالها مــن اللعب خــارج امل ـنــازل ،فــي ظــل التبعات
امل ــادي ــة والـنـفـسـيــة الـنــاتـجــة ع ــن تـعـ ّـرضـهــا ل ـثــوران
بــركــان وتـســونــامــي (أمـ ــواج امل ــد الـعــاتـيــة) األسـبــوع
املــاضــي .ومــا زالــت االتـصــاالت مع العالم الخارجي
ّ
صعبة ،علمًا أنها منقطعة عن الجزر النائية .وقالت

ّ
اللجنة الدولية للصليب األحـمــر إنـهــا تقدم الخيام
والـ ـغ ــذاء واملـ ــاء وامل ــراح ـي ــض لـنـحــو  173أس ــرة في
الجزيرة الرئيسية في تونغا ،باإلضافة إلــى الدعم
الـنـفـســي .وأوض ــح نــائــب رئـيــس اللجنة فــي تونغا،
درو هافيا« :ما زال الجميع يواجهون وقتًا عصيبًا
حاليًا» بسبب الرماد البركاني ،مضيفًا ّأن «األسر
تحرص على عدم خروج أطفالها للعب في الخارج».

أض ــاف ّأن سكانًا مــن بعض الـجــزر النائية والتي
كانت األكثر تضررًا أجلوا من الجزيرة الرئيسية،
لكن آخــريــن رفـضــوا امل ـغــادرة .وأش ــار إلــى ّأن األثــر
النفسي للتسونامي ال ــذي اجـتــاح قــراهــم ودمــرهــا
سيؤثر على حياتهم لبعض الــوقــت .تــابــع« :هناك
مدعاة أخرى للقلق لدى الكثيرين في تونجا ،وهو
أن ينشأ جميع األطفال وهم يتعلمون أن تلك املنطقة

التي نعيش فيها جميعًا تقع في دائــرة الـنــار .اآلن
أعتقد أننا جميعًا قلقون وبدأنا نفكر إلى أي مدى
تنشط تلك األماكن؟» .وتسبب ثوران بركان هونغا-
تونغا -هونغا -هاباي ،والذي يقع في منطقة دائرة
النار النشطة زلزاليًا في املحيط الهادئ ،في إرسال
موجات مد عاتية «تسونامي» عبر املحيط.

(رويترز)

األردنيون والسياسة ...حراك تأسيس األحزاب
مهند مبيضين

ُيبدع األردنيون في استقبال الديمقراطية
يتعاملون معها
السياسة بوصفها ضيفا،
ّ
وك ــأنـ ـه ــا واجـ ـ ــب ومـ ـهـ ـم ــة ،يـ ـح ــض ــرون لـهــا
الكنافة ،ومنابر الخطابة ،وينتدبون إليها
ّ
كل نخبهم املتوفرة :شيوخ قبائل ووجهاء،
مشايخ دي ــن ،متقاعدين عسكريني ،رجــال
أكاديميني ومعلمات ومعلمني.
مال وأعمال،
َّ
وثمة جيل شاب ُيحضر باعتباره املستقبل
ووع ــده املـنـتـظــر ،لـكــن ه ــذا الـجـيــل ال يـعـ ّـول
البنى التقليدية التي ّ
كثيرًا على ُ
تقدم دومًا
ممثلني مختلفني عن آمال الشباب.
ما هو دارج في الــواقــع األردن ــي واملمارسة
ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـل ـس ـيــاســة ،أن امل ـح ــاس ـي ــب (مــن
ّ
واملقربني منها) هم أهل الثقة
رجال الدولة
وم ــوض ــع االخـ ـتـ ـي ــار وذات ـ ـهـ ــم أهـ ــل الـ ـ ــوالء،
وف ـي ـم ــا تـ ـج ــري أمـ ـ ــام ال ـع ــال ــم م ـنــاف ـســة فــي
التمثيل الـسـيــاســي والــدمـقــرطــة ،ويحافظ
األردن على إجراء انتخابات برملانية لبقائه
ّ ّ
ف ــي م ـش ـهــدهــا ،إل أن ال ـت ـح ــول الـسـيــاســي
وامل ـش ــارك ــة وامل ـنــاف ـســة جـمـيـعـهــا ال تـجــري
على أســاس مــن يملك البرنامج السياسي
األف ـض ــل ،ب ــل ه ــي مـنــافـســة ب ــن م ــن يحظى
بــالــدعــم ،س ــواء مــن الـحــاضـنــة االجتماعية
وهــي القبيلة ،أو الحاضنة املهنية ،وهي
ّ
ال ـن ـقــابــات امل ـح ــزب ــة ه ـن ــا ،أو ال ــدول ــة ،وهــي
بمؤسساتها الوظيفية الخدمية واألمنية
ال ـتــي يــوفــر ال ـع ـمــل ب ـهــا ،ورض ــاه ــا ال ـشــرط
املـ ـسـ ـب ــق غ ــالـ ـب ــا ألي تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ف ـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل
السياسي.
ال ظواهر سياسية في األردن أو انعطافات
ّ
حادة ،منذ التحول الديمقراطي عام ،1989
ُ
باستثناء قانون الصوت الواحد الذي طبق
عــام  1993بـهــدف مـحــاصــرة امل ـ ّـد اإلســامــي
واليسار املـعــارض آن ــذاك ،ثــم جــاءت موجة

ٌ
سنوات
الربيع العربي  ،2016 – 2011وهي
ش ـه ــدت ال ـت ـعــديــات ال ــدس ـت ــوري ــة األردن ـي ــة
م ــرت ــن ( 2011و ،)2014وإنـ ـش ــاء محكمة
دستورية وهيئة مستقلة لالنتخاب .ومع
ذلـ ـ ــك ،ظ ـل ــت ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي األردن فــي
تراجع عن حالة االنـفــراج التي حدثت عام
.1989
ّ
التحول
جهد األردن ،خالل عقود ثالثة من
الديمقراطي ،لتحسني صورته في مؤشرات
الـحــريــات والــدمـقــرطــة الـعــاملـيــة ،وهــو دومــا
يعتبر بلدًا متسامحًا ،والحريات فيه أفضل
مــن غـيــره مــن ال ـجــوار الـعــربــي ،وه ــو ُيحكم
مــن ســالــة عربية هاشمية رفيعة النسب،
وقـ ـي ــادت ــه ونـ ـظ ــام ح ـك ـمــة م ــوق ــن بــال ـحــريــة
ووجـ ـ ـ ــوب ال ـت ـح ــدي ــث ال ـ ـ ــذي ألجـ ـل ــه خ ــاض
الهاشميون معركة التعليم واملعرفة ،وهو
ٌ
أفضل ،لكنه لألسف
بلد يستطيع أن يكون
ّ
ّ
مؤشرات الدمقرطة
ظل في حالة تراجع في ّ
والحريات ،وجديدها مؤشر «سيفيكوس»
الذي وضع ّاألردن في خانة الدول القمعية،
كما أن مــؤشــر اإليكونوميست لـعــام 2021
ّ
املستبدة.
وضــع األردن في تصنيف الــدول
ويغذي ذلك التصنيف ما جرى من اعتقاالت
ألصحاب الرأي وملف نقابة املعلمني وملف
املوقوفني إداريًا وغيرها من ملفات أردنية
ّ
ملحة متصلة بنشاط الناس السياسي.
ٌ ّ
صحيح أن األح ــزاب ّالسياسية فــي األردن
م ـع ـت ـلــة ،وغ ـي ــر م ـت ـج ــذرة ،وت ـ ــدور ح ـضــورًا
راهـنــا بــن يـســار مــاركـســي وقــومــي م ــأزوم؛
بفعل عدم التجديد في الخطاب ،وبني حركة
إســام ـيــة مـنـقـسـمــة داخ ـل ـ ّـي ــا وعـيـنـهــا على
خيباتها في الخارج ،وبني قوى وطنية غير
قادرة على توفير بديل سياسي ديمقراطي،
وهــي اليوم غاضبة ،وتتهم كل من يحاول
الـتـغـيـيــر بـبـيــع ال ــوط ــن وإنـ ـه ــاء وج ــوده ــم،
ّ
وفي ظل واقع أردني وعقد سياسي مستقر

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

وثابت لحكم الهاشميني وشرعيتهم ،وفي
ضوء أن ال أحد ُيعلن عدم الوالء للملك عبد
ال ـلــه ال ـثــانــي س ــوى املـتـطــرفــن الـغــاضـبــن،
ّ
وهــم نفر قليل ال تأثير وال امـتــداد لهم ،إل
أن الغضب على سياسات الحكومات ّ
جراء
تقصيرها بات ّ
يهدد الديمقراطية ،إذ تلجأ
ال ـح ـكــومــات إل ــى س ـيــاســات وإق ـ ــرار قــوانــن
ّ
تعطل الـحــريــات والـسـيــاســة وت ـصــادر قوة
ّ
املجتمع في التقدم.
تجري في األردن اليوم حركة سريعة نحو
تأسيس أحزاب برامجية ،استجابة لدعوة
املـلــك عـبــد الـلــه الـثــانــي ومـخــرجــات اللجنة
امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،والتي
مـنـهــا مـشــروعــا قــانــونــي أحـ ــزاب وانـتـخــاب
ّ
ّ
يـمــكـنــان املـ ــرأة وال ـش ـبــاب ويـ ـع ــززان العمل
ّ
الحزبي البرامجي ،وثمة تجديد في العمل
النيابي ،بمعنى أن هندسة جديدة تنتظر
الديمقراطية األردنية .لكن السؤال هل يمكن
إن ـج ــاز ت ـح ـ ّـول عـمـيــق وجـ ــذري ف ــي غـضــون
ً
ـان بأكثرية
ثــاث سـنــوات ،وصــوال إلــى بــرملـ ٍ
حزبية ،وفقًا للقانون املقترح؟
ّ
ظل النسق السياسي األردني ،دومًا ،متأثرًا
فـ ــي ظ ـ ـ ــروف اإلقـ ـلـ ـي ــم ،وجـ ـ ـ ــاءت م ـخ ــرج ــات
ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي ف ــي امل ـش ــارك ــة الـسـيــاسـيــة
سـلـبـيــة ،حـتــى فــي تمثيل ال ـنــاس أنفسهم،
وهــم الذين ال ُيـنــادون في األردن بوصفهم
رعايا ،بل مواطنون ،وهو أمر اجتهد ألجله
العاهل األردني في أوراقه النقاشية السبع
ف ــي مــواض ـيــع املــواط ـنــة الـفــاعـلــة والـتـحــول
الديمقراطي والنظام الديمقراطي وسيادة
ّ
ال ـق ــان ــون ف ــي ظ ــل ال ــدول ــة املــدن ـيــة وتـطــويــر
املوارد البشرية.
كانت تلك املــوضــوعــات مطروحة للنقاش،
ُ
بعض أفـكــارهــا طـبــق وبعضها استعصى
مـجـتـمـعـيــا ب ـف ـعــل أن امل ـع ـت ــرف ب ــه شـعـبـيــا
دولة الريع التي جاءت حكومة عمر الرزاز
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المعترف به من
األردنيين ،لألسف ،دولة
من الماضي وليس
للمستقبل ،دولة
الحظوة والعطايا
والتمثيل المبرمج
ال أحد يُعلن عدم
الوالء للملك عبد
اهلل الثاني سوى
المتطرفين الغاضبين،
وهم نفر قليل ال تأثير
وال امتداد لهم

( )2020 -2018لنقلها إلى دولة اإلنتاج ،مع
الــدعــوة إلــى عقد اجتماعي جــديــد .وآن ــذاك
ك ــان ال ـ ــرزاز يـتـحــدث بـلـغــة مـعــرفـيــة علمية
ُ
عالية ،لكنها لم تقبل في األردن ،وواجهت
ُ
اتهامية عريضة ورفضت.
ك ـم ــا ُرف ـ ـضـ ــت مـ ـخ ــرج ــات ال ـل ـج ـن ــة امل ـل ـك ـيــة

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

لتحديث املنظومة السياسية عند صدورها
ش ـع ـب ـيــا وم ـ ــن ن ـخ ــب ال ـح ـك ــم ،وم ـ ــن الـ ُـب ـنــى
التقليدية والـنـخــب املـحــافـظــة ،مــا يجعلها
م ـح ـف ــوف ــة ب ـخ ـطــر الـ ـخـ ـس ــارة أو ال ـت ـشــويــه
ملـ ـق ــاص ــده ــا ،عـ ـن ــده ــا ،لـ ــأسـ ــف ،سـيـخـســر
األردنـيــون لحظة مهمة في سبيل تحديث
حياتهم السياسية.
املعترف به من األردنيني ،لألسف ،دولة من
املــاضــي ولـيــس للمستقبل ،دول ــة الحظوة
والعطايا والتمثيل املبرمج .وهنا ينطبق
على األردنيني املثل الــذي يفيد بأن املــرء ال
يستطيع إرضـ ــاء جـمـيــع ال ـن ــاس ،وإرض ــاء
أب ـي ــه ،ولـكـنــه يـسـتـطـيــع اخ ـت ـيــار أب ـي ــه ،ذلــك
الذي يكون لقوله سلطان القانون .وترجمة
ّ
ذلــك أن األردن ـيــن اخ ـتــاروا دولـتـهــم ونمط
حياتهم وعالقتهم مع الحكم منذ مائة عام،
ولم يختاروا خيار التخلي عن عالقتهم في
شكل التمثيل الشعبي مع أبيهم الــذي هو
دولـتـهــم ،مــع أن األب يحب أن يستقل عنه
أبناؤه ،وأن يتحولوا من االعتماد عليه إلى
االعتماد على الذات.
ولـكــن الشباب األردن ــي الـيــوم هــم الضحية
لتلك الـعــاقــة الـتـبـعـيــة ،ف ــاألب يـبــدو الـيــوم
ـادر عـلــى تلبية كــل املـتـطـلـبــات ،وهــم
غـيــر ق ـ ٍ
ـوف من املغامرة باالستقالل ،لكنهم
في خـ ٍ
ي ـم ـل ـكــون الـ ـق ــدرة ع ـلــى امل ـج ــازف ــة ب ـض ــرورة
التحول إلــى حـيــاة سياسية وبـنــاء أحــزاب
بــرام ـج ـيــة ،بـصـفــة ت ـي ــارات عــريـضــة تعالج
مـ ـشـ ـك ــات واق ـ ـع ـ ـهـ ــم وم ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــم ال ـ ــذي
ينتظرهم ،ويملك الشباب املعرفة العلمية
والهوية الواضحة والنظرة الــواعـيــة ،فهل
ينجحون في قطع العالقة مع األب لصالح
إس ـن ــاده بــأريـحـيــةٍ سـيــاسـيــةٍ تجعله ق ــادرا
عـلــى مــواجـهــة مـخــاطــر اإلقـلـيــم ومــزاحـمـتــه
على هيبته وحضوره مع أقرانه؟
(أستاذ جامعي أردني)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
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كورونا يتفشى في مخيم عين الحلوة

صيدا ـ انتصار الدنان

تتعالى األصــوات في مخيم عني الحلوة
لالجئني الفلسطينيني في مدينة صيدا
(جنوب لبنان) ،لوضع خطة طــوارئ من
قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
«أونروا» ،بسبب ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس
كــورونــا الـجــديــد ،وســط تكتم الــوكــالــة على أعــداد
املـ ـص ــاب ــن ،م ــا ي ـج ـعــل امل ـخ ـي ــم ف ــي خ ـط ــر بـسـبــب
االكـ ـتـ ـظ ــاظ ال ـس ـك ــان ــي وع ـي ــش األقـ ـ ـ ــارب بـعـضـهــم
م ــع ب ـعــض ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ع ــدم الـتـقـيــد ب ـشــروط
السالمة العامة .ويتزامن هــذا التفشي مع إعالن
فـتــح امل ـ ــدارس أبــواب ـهــا بـعــد ان ـت ـهــاء عـطـلــة عـيــدي
امليالد ورأس السنة ،وعــودة التالميذ إلــى مقاعد
ال ــدراس ــة م ــن دون أن ت ـكــون ه ـنــاك خ ـطــة ط ــوارئ
صحية للمدارس والالجئني ،أو تقديم ما يلزم من
مساعدات إغاثية للناس فــي ظــل تــدهــور الوضع
االقتصادي وغير ذلك.
وي ـقــول الـنــاشــط مـحـمــد ح ـســون ،وه ــو مــن سكان
مخيم عني الحلوة« :الوضع خطير في املخيم في
ظل زيادة أعداد املصابني بفيروس كورونا .املخيم
م ـك ـتــظ ب ــال ـن ــاس .وي ـن ـس ـحــب األم ـ ــر ع ـلــى ال ـب ـيــوت
واألس ــواق وغيرها مــن األمــاكــن الـعــامــة» .يضيف:
«نـ ـح ــن م ـج ـت ـمــع فـ ــوضـ ــوي ال ي ـك ـت ــرث ل ـل ـســامــة
العامة والخاصة ،وال يلتزم بالتباعد االجتماعي

ّ
والــوقــايــة» .ويــوضــح أن «قـلــة هــم الــذيــن يلتزمون
بالوقاية والتباعد االجتماعي .وهــذا ليس كافيًا
ّ
ّ
ألن كوفيد 19-منتشر بني الناس» .ويشير إلى أن
هناك عائالت مصابة بأكملها.
يتابع حـســون« :مــا يخيف هــو عــودة التالميذ إلى
احتمال ارتفاع
املــدارس كونها غير آمنة ،وبالتالي
ّ
نسبة اإلصــابــات بني التالميذ» .ويقول إنــه «يجب
أن يكون هناك دور لألونروا في هذا املجال ،ووضع
خطة وقائية إغاثية للناس في ظل تردي األوضاع
الصحية ،وتحديدًا املصابني منهم لتأمني العالج
ّ
ال ــازم» .ويشير إلــى أن بعض املصابني ال يملكون
املال لشراء األدوية التي يحتاجون إليها.
ّ
ويقول حسون إن «بعض املصابني بكورونا أدخلوا
إل ــى املـ ّسـتـشـفــى بـسـبــب ت ــده ــور وضـعـهــم الصحي
علمًا أنــه ليس في إمكانهم تأمني كلفة الـعــاج ،ما
ّ
يعني أن املريض يتحمل أعباء كبيرة ال يستطيع
تحملها .لذلك ،يجب على أونــروا القيام بمهامها،
وعـ ــدم ت ــرك ال ـن ــاس يــواج ـهــون مـصـيــرهــم وحــدهــم.
واألهم هو تأمني األدوية الالزمة للمرضى ،وتأمني
مـعـيـشــة امل ـح ـجــوريــن بـسـبــب تـغـيـبـهــم ع ــن الـعـمــل،
وفرض تدابير احترازية تتعلق بعودة التالميذ إلى
ّ
املدارس ،خصوصًا أن نسبة اإلصابات بني املعلمني
والـتــامـيــذ مــرتـفـعــة» .يـضـيــف« :ال يتعامل غالبية
ال ـنــاس مــع تفشي ال ـف ـيــروس بـجــديــة وال يلتزمون
ب ــاإلج ــراءات الــوقــائـيــة ،رغــم التوعية حــول خطورة

املــرض» .من جهته ،يقول محمود مهنا الذي شفي
مــن إصــابـتــه بـكــوفـيــد ،19-وه ــو مــن فــاقــدي األوراق
الـثـبــوتـيــة (م ــن دون ج ـن ـس ـيــة)« :أص ـب ــت بـفـيــروس
كـ ــورونـ ــا ق ـب ــل فـ ـت ــرة .وع ـن ــدم ــا ع ـل ـمــت بــإصــاب ـتــي،
توجهت إلــى عـيــادة األون ــروا فــي املخيم للحصول
عـلــى ال ـع ــاج .ل ــأس ــف ،ل ــم ي ـقــدمــوا ل ــي غـيــر مسكن
لآلالم ودواء مضاد لاللتهاب .وفي العيادة ،رفضوا
طلبي بإجراء فحص كورونا ( .)PCRولم تكن هناك
استجابة الحتجاجي».
كذلك ،تقول الجئة مقيمة في املخيم ،وال تملك أوراقًا
ثبوتية« :لــأســف ،األون ــروا ال تقدم لنا شيئًا نحن
 فاقدي األوراق الثبوتية .من لديه أوراق تقدم لهاألونــروا مسكنًا ومضادًا لالتهابات فقط .أما نحن
الذين ال نملك أوراقًا ثبوتية ،فنشتري األدوية على
حسابنا الخاص».
وكــان مدير مستشفى «الهمشري» التابع لجمعية
الهالل األحمر الفلسطيني ريــاض أبو العينني ،قد
ّ
ح ــذر أبـنــاء املخيمات مــن التفشي السريع ملتحور
«أوميكرون» من فيروس كورونا الجديد .وقال في
بيان« :ال يخفى عليكم أننا نواجه موجة شرسة من
اإلصــابــات بفيروس كــورونــا الجديد .وربما يكون
األمر ناتجًا عن أوميكرون السريع االنتشار .لذلك،
نشهد هذه األيام ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة اإلصابات
تقترب من الـ  40في املائة من الذين يجرون فحص
ك ــورون ــا .مــن واج ـبــي وحــرصــي عـلــى سالمتكم في

حمالت توعية
تنظم الهيئات الصحية الفلسطينية في مخيم
عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا
للحد من
(جنوب لبنان) حمالت صحية وتوعوية
ّ
تفشي فيروس كورونا الجديد في المخيم ،بعد
ارتفاع أعداد المصابين خالل األسبوعين الماضيين.
وجالت الفرق الصحية على المصابين في المخيم
لتقديم الخدمات الطبية لهم.

املخيمات والتجمعات وحيثما وجدتم ،أن أحذركم
من التراخي في اتباع اإلجراءات الوقائية وااللتزام
ب ــوض ــع ال ـك ـمــامــة ف ــي األم ــاك ــن ال ـع ــام ــة وبــالـتـبــاعــد
الجسدي ،حرصًا على سالمتكم وسالمة أحبتكم».
تــابــع« :لنكن على درج ــة عالية مــن الــوعــي لنحمي
أن ـف ـس ـنــا وع ــائ ــات ـن ــا ومـجـتـمـعـنــا م ــن هـ ــذا ال ــوب ــاء
اللعني .نحن في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،
مستشفى الشهيد محمود الهمشري ،سنبقى عونًا
ّ
لكم في كل ما تحتاجونه من استشارة أو عالج أو
دع ــم ،فـلـنـتـعــاون جميعًا حـتــى تـمــر ه ــذه الجائحة
بسالم على أبناء شعبنا الفلسطيني».
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دفء الغزيين القليل...
أخشاب وبالستيك وأغطية

ال يرى الالجئون السوريون في تركيا ّ
أن المنحة األوروبية
الخاصة باحتياجاتهم التعليمية تستهدفهم مباشرة،
ويدرجونها ضمن خطوة ناقصة لتوفير المساعدات
بعد فصل عدد كبير من المدرسين السوريين

السوريون
في تركيـا
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ق ــرر االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،الـصـيــف
امل ــاض ــي ،تـخـصـيــص  560مـلـيــون
يورو ( 639مليون دوالر) ،لبرنامج
تعليم الالجئني السوريني في تركيا ،والذين
ي ـقـ ّـدر عــددهــم بـ ــ 3.6مــايــن ،بينهم  650ألــف
طـفــل يـتـعـلـمــون ف ــي مـ ــدارس تــرك ـيــة ،بحسب
مــا أعـلــن مساعد وزي ــر التربية الـتــركــي ريها
دي ـنــام ـتــش .واع ـت ـبــر نــاش ـطــون س ــوري ــون أن
املـنـحــة األوروب ـي ــة ج ــاءت منقوصة لسببني،
أولهما أن املعلمني الـســوريــن الــذيــن أسسوا
م ـشــروع دع ــم انــدمــاج ال ـطــاب الـســوريــن في
نـظــام تعليم «بيكتس» الـتــركــي بــاتــوا خــارج
املدارس ،بعد فصل  12.700معلم ومعلمة في
يوليو /تموز املاضي ،ثم إعادة حوالى 2000
مـنـهــم إل ــى الـعـمــل الح ـقــا .أم ــا الـسـبــب الـثــانــي
ّ
ف ـيــرت ـبــط ،ب ـح ـســب ق ــول ـه ــم ،ب ــواق ــع أن حصة
الالجئني السوريني من املنحة لن تتجاوز 30
مليون يورو ( 34.2مليون دوالر).
ّ
ل ـك ــن ذلـ ــك ال ي ـم ـنــع ال ـن ــاش ــط الـ ـس ــوري خــالــد
األ ّس ـع ــد م ــن وص ــف دول االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
ب ــأنـ ـه ــا «األك ـ ـثـ ــر الـ ـت ــزام ــا ب ــالـ ـس ــوري ــن ،رغ ــم
تجاذباتها املستمرة مع تركيا وعدم التزامها
بــاتـفــاق معالجة تــدفــق الــاجـئــن ال ــذي وقعه
الجانبان في آذار /مــارس  ،2016إذ لم يصل
مبلغ  6.4مــايــن ي ــورو ( 7.3مــايــن دوالر)،
الذي ّ
أقره مؤتمر بروكسل في مارس .»2021
ي ـض ـي ــف األس ـ ـع ـ ــد ،فـ ــي ح ــديـ ـث ــه لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد»« :ي ــواص ــل االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي دعــم
ّ
ال ــاجـ ـئ ــن ،وإن ب ـش ـكــل م ـن ـق ــوص ،ع ـل ـمــا أن
ال ـن ــازح ــن ف ــي امل ـخ ـي ـمــات ه ــم األكـ ـث ــر حــاجــة
إلــى مـســاعــدات حــالـيــا ،وكــذلــك أوالد أكـثــر من
م ـل ـيــونــي س ـ ــوري م ــوج ــودي ــن ع ـل ــى ال ـح ــدود
والذين يجب دعم تعليمهم الذي يوفره بعض
املتطوعني فــي خيم تفتقر إلــى أدن ــى شــروط
التدريس املثالي».
وكـ ــانـ ــت م ـف ــوض ـي ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي قــد
أوض ـح ــت ف ــي ب ـيــان إعـ ــان ت ـقــديــم امل ـن ـحــة أن
 530مليون يــورو منها ( 604ماليني دوالر)،
ستخصص لتعليم الالجئني عبر دفــع أجور
امل ــدرس ــن وم ـص ــاري ــف ال ـن ـقــل وت ــأم ــن ل ــوازم
مــدرسـيــة وغ ـيــرهــا ،و 30مـلـيــون ي ــورو (34.2
م ـل ـي ــون دوالر) ،ل ـت ـط ــوي ــر م ــراك ــز اس ـت ـق ـبــال
الالجئني ونقل املهاجرين غير النظاميني ،في
إطار إدارة الهجرة وحماية الحدود.
بعيدًا عن المعلمين

ويـ ـ ــرى رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــرب ــوي ــة ال ـس ــوري ــة
ال ـســابــق ف ــي تــرك ـيــا ط ــه الـ ـغ ــازي ،ف ــي حــديـثــه
ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «الـحـصــة األك ـبــر من
املـنـحــة مـخـصـصــة لـلـتـعـلـيــم ،وه ــذا أم ــر مـهــم،
لـكـنـهــا ت ـس ـت ـهــدف ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى تـســديــد
أجـ ــور املـ ـ ّ
ـدرسـ ــن ،فـيـمــا ج ــرى ف ـصــل غــالـبـيــة
ّ
املدرسني السوريني ،وأبقي على أولئك األتراك
ضمن مشروع بيتكس ،الذي أسسه سوريون
ّ
عــل ـمــوا الـتــامـيــذ ف ــي شـقــق سـكـنـيــة وقــاعــات

يستعيد الشتاء الحالي
في غزة األفكار
القديمة للفقراء الذين
يواجهون صعوبات
تأمين الدفء عبر
جمع األخشاب وأية
مواد يمكن إشعالها،
والتجمع حول كانون
الحطب ،وخياطة
أغطية مهترئة

منحة
أوروبية
«خارج
الخدمة»

خ ــاص ــة ف ــي ع ــام ــي  2015و .»2016يـضـيــف
الـ ـغ ــازي« :أط ـل ـع ـنــا م ـســؤولــي وزارة الـتــربـيــة
مدى الحياة في تركيا ومنظمة الهالل األحمر
ومفوضية الالجئني التابعة لألمم املتحدة،
في لقاءات عدة عقدناها معهم ،على معاناة
املعلمني الـســوريــن املـتـطــوعــن ،وطالبناهم
بـ ــاإلجـ ــابـ ــة عـ ــن سـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ــول ك ـي ـف ـي ــة إنـ ـف ــاق
األموال املخصصة للتعليم ،وحصة ّ
املدرسني
الـ ـس ــوري ــن م ـن ـه ــا ،الـ ــذيـ ــن أس ـ ـسـ ــوا م ـش ــروع
بيتكس قبل أن يصبحوا خارجه اليوم».
ّ
ّ
ّ
ويـ ـع ــل ــق بـ ـ ـ ــأن «الـ ـجـ ـمـ ـي ــع تـ ـن ــك ــر ل ـل ـم ـع ـل ـمــن
ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن ل ــن يـسـتـفـيــدوا م ــن املـنـحــة
األوروب ـي ــة فــي وق ــت يـعــانــون فـيــه مــن ظــروف
حياتية صعبة في تركيا دون الحصول على
أجور ومساعدات ،أو حتى كلمات شكر».
وتبلغ املعلمون السوريون قرار فصلهم عبر
رســائــل «واتـســاب» بعثها ،كما تقول املعلمة
س ـهــام أصـ ــان ،م ــدي ــرون ف ــي مـ ــدراس تــركـيــة،
ّ
وأوردت أن ع ـقــودهــم انـتـهــت ف ــي  2يــولـيــو/
تموز املاضي ،مع مطالبتهم بعدم الحضور
إل ــى امل ـ ــدارس ال ـتــي يـعـمـلــون فـيـهــا مـنــذ دمــج
الـتــامـيــذ ال ـســوريــن فــي مــؤس ـســات التعليم
التركية عام  ،2017ومنذ أن تعاقدوا «بصفة
متطوعني» مع منظمة األمــم املتحدة للثقافة

(يونيسف) ووزارة التربية مــدى الحياة في
تركيا .وتوضح أصالن ،في حديث لـ«العربي
ّ
الجديد» ،أن املعلمني السوريني تقاضوا راتب
شهر يونيو /حزيران البالغ  2020ليرة تركية
(كــان ال ــدوالر فــي يوليو  2021يـعــادل نحو 8
ليرات ونصف) ،إضافة إلى  2000ليرة تركية،
ضمن مخصصات «مـســاعــدة كــورونــا» التي
سحبوها مــن خــدمــة الـبــريــد الـتــركــي «بــي تي
تي» خالل فترة شهرين بعد توقيف بطاقاتهم
للصراف اآللي .وكانت مراكز التعليم املؤقتة
الـ ــ 55فــي تركيا الـتــي ّ
درس فيها املعلمون
ال ـس ــوري ــون ق ــد ش ـهــدت تقليصًا تــدريـجـيــا
ً
وص ــوال إلــى إنـهــاء تجربتها بالكامل عام
 ،2019ودمــج جميع الـطــاب السوريني في
امل ــدارس التركية ،مــا حـ ّـول جميع املعلمني
ال ـس ــوري ــن إل ـي ـه ــا ،ح ـيــث ش ـغ ـلــوا مـنــاصــب
مشرفني ومترجمني ومدرسني ملادتي اللغة
العربية والتربية اإلسالمية بــدوام ال يزيد
ع ــن  21ســاعــة أس ـبــوع ـيــا ،ق ـبــل فـصـلـهــم ثم
إعادة حوالى  2000منهم.
التجاذبات األوروبية  -التركية

وعمومًا ،تشهد العالقة بني تركيا واالتحاد
األوروبي تجاذبات بسبب عدم التزام االتحاد
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غزة ـ أمجد ياغي

 650ألف طفل سوري يتعلمون في تركيا (أوزان كوشي /فرانس برس)

باتفاق املساعدات ومعالجة تدفق الالجئني
في مقابل تحرير تأشيرة دخول األتــراك إلى
دول أوروبا وتسريع ضم تركيا إلى االتحاد
األوروب ــي ،والــذي وقعه الجانبان عام ،2016
ما دفع أنقرة إلى املطالبة بإعادة النظر فيه.
ون ـصــت ب ـنــود االتـ ـف ــاق ع ـلــى إع ـ ــادة جميع
الــاجـئــن الـجــدد الــذيــن يصلون مــن تركيا
إلــى الـجــزر اليونانية ب ــدءًا مــن  20مــارس/
آذار  2016إلـ ــى ت ــرك ـي ــا ،ب ـه ــدف وضـ ــع حد
للرحالت الخطيرة عبر بحر إيجه ،والقضاء
على عمل املهربني.
ونـ ـ ــص االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى أن ت ـخ ـض ــع ط ـل ـبــات

12.700

عدد المعلمين السوريين
الذين فصلوا من مدارس تركيا
في يوليو /تموز الماضي

الـلـجــوء لـلــدراســة فــي ال ـجــزر الـيــونــانـيــة ،أمــا
الذين ال يقدمون طلب لجوء أو يتم التثبت
م ــن أن طـلـبـهــم ال يـسـتـنــد إل ــى أسـ ــاس أو ال
يمكن قبوله ،فتتم إعادتهم إلــى تركيا ،وأن
تتخذ تركيا والـيــونــان التدابير الضرورية
فــي ه ــذا ال ـشــأن بـمـســاعــدة املـفــوضـيــة العليا
لالجئني واالت ـحــاد األوروبـ ــي ،وبينها نشر
عناصر أتراك في الجزر اليونانية ،وعناصر
يــونــان ـيــن ف ــي ت ــرك ـي ــا ،م ــع تـغـطـيــة االت ـح ــاد
األوروبي نفقات إعادة الالجئني.
وط ـب ــق االتـ ـف ــاق أي ـض ــا م ـب ــدأ «واح ـ ــد مـقــابــل
واحـ ـ ـ ـ ــد» ،ال ـ ـ ــذي ي ـل ـح ــظ اس ـت ـق ـب ــال االتـ ـح ــاد
األوروبــي سوريًا قادمًا من تركيا في مقابل
كــل س ــوري ُي ـعــاد مــن ال ـجــزر الـيــونــانـيــة إلــى
تركيا ،مع إعطاء أولوية للذين لم يحاولوا
الوصول بطريقة ّ
سرية.
أي ـضــا نــص االت ـف ــاق عـلــى تـحــريــر تــأشـيــرات
الــدخــول لتسريع العمل على خريطة طريق
تسمح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات
ال ــدخ ــول إل ــى أوروبـ ـ ــا خ ــال مـهـلــة أقـصــاهــا
ن ـه ــاي ــة ي ــون ـي ــو /حـ ــزيـ ــران  ،2016وت ـســريــع
تسديد املساعدة األوروبية لتركيا لتحسني
ظروف معيشة الالجئني.
وبــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ان ـض ـم ــام ت ــرك ـي ــا لــات ـحــاد
األوروبـ ــي ،واف ــق الـطــرفــان على فتح الفصل
 33امل ـت ـع ـلــق ب ــامل ـس ــائ ــل امل ــالـ ـي ــة ،وم ــواص ـل ــة
الـتـحـضـيــرات لـتـســريــع فـتــح ف ـصــول جــديــدة
«من دون إلحاق ضرر بمواقف دول أعضاء»،

وذل ــك فــي إشـ ــارة إل ــى ق ـبــرص ،ال ـتــي تـحــاول
عرقلة انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي.
مآخذ

ويعتبر الجئون سوريون في تركيا أن املنح
األوروبية ال تشمل احتياجاتهم ،خصوصًا
أن الدولة التركية ال تلتزم بدفع مبالغ لهم،
ألن ـه ــا ت ـس ـت ـض ـيــف الـ ـس ــوري ــن وفـ ــق ق ــان ــون
«الحماية املؤقتة» ،وال يتلقى إال جزء صغير
مــن ال ـســوريــن م ـســاعــدات لـلـتــدفـئــة وتــوفـيــر
مستلزمات مـحــدودة للفقراء وأولـئــك الذين
ما زالوا يعيشون في مخيمات.
وي ـق ــول رئ ـيــس تـجـمــع امل ـحــامــن الـســوريــن
في تركيا غزوان قرنفل ،لـ«العربي الجديد»:
«ال ش ــك ف ــي أن امل ـن ــح األوروب ـ ـيـ ــة لــاجـئــن
ال ـســوريــن ف ــي تــركـيــا يـجــب أن تــوفــر دعـمــا
مهمًا لتطوير أوضاعهم واالرت ـقــاء بها في
كــل امل ـجــاالت ،ودح ــض كــل مــزاعــم املعارضة
التركية بشأن التأثيرات السلبية املزعومة
ل ــوج ــود الــاج ـئــن ف ــي تــرك ـيــا ع ـلــى أوض ــاع
االقـتـصــاد املـحـلــي ،بــاعـتـبــار أن الــدعــم الــذي
يـتـلـقــاه ال ـس ــوري ــون ع ـلــى ال ـص ـعــد الصحية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـخ ــدم ــات ـي ــة ت ـغ ـط ـيــه امل ـنــح
األوروبية بالدرجة األولى».
وأمـ ـ ـ ــل ق ــرنـ ـف ــل ف ـ ــي «ت ــرشـ ـي ــد إنـ ـ ـف ـ ــاق امل ـن ــح
األوروب ـي ــة مــن أج ــل إح ــداث تغيير ملموس
وجــوهــري فــي أوض ــاع الــاجـئــن ،عبر إقامة
مشاريع لتشغيل جزء من ّ
العمال السوريني،

المنحة األوروبية
جاءت منقوصة ألنّ
المعلمين السوريين باتوا
خارج المدارس
يرى الالجئون السوريون
في تركيا ّ
أن المنح يجب أن
تدعم تطوير أوضاعهم
وتغطية نـفـقــات تـصــاريــح الـعـمــل املمنوحة
لـهــم مل ــدة ع ــام عـلــى األقـ ــل ،مــا يـشـجــع أرب ــاب
العمل على تشغيل الالجئني وفــق األصــول
الـقــانــونـيــة .وامل ـنــح األوروبـ ـي ــة قــد تستخدم
أي ـضــا لـخـلــق ف ــرص لــرفــد املـ ـ ــدارس الـتــركـيــة
بـ ـ ـك ـ ــوادر ت ـع ـل ـي ـم ـيــة سـ ــوريـ ــة م ــؤهـ ـل ــة ج ــرى
االستغناء عن خدماتها».
ّ
وي ـل ـف ــت ق ــرن ـف ــل إلـ ــى أن «امل ـج ـت ـم ــع ال ـتــركــي
يستفيد من املنح أيضًا ألن إدارتها وإنفاقها
يتم من خالل كوادر موظفني وعاملني أتراك
يـتـلـقــون رواتـ ــب مــن ه ــذه امل ـن ــح ،مـثــل بعض
املـ ــدرسـ ــن والـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي ال ـ ـهـ ــال األح ـم ــر
ودوائر الهجرة واملراكز الصحية» .

يعيش ال ـغــزيــون فـصــل الـشـتــاء الحالي
ب ــاع ـت ـب ــاره أحـ ــد أص ـع ــب املـ ــواسـ ــم ال ـتــي
عــرفــوهــا مـنــذ أعـ ــوام ،مــع غـيــاب وســائــل
التدفئة وارتـفــاع نسبة الفقر املــدقــع في
شكل ملحوظ في املخيمات ،وحتى في
امل ـنــاطــق الـقــريـبــة م ــن الـ ـش ــوارع الـعــامــة.
تفتقر أسر كثيرة إلى وسائل الحصول
عـ ـل ــى ت ــدفـ ـئ ــة مـ ـن ــاسـ ـب ــة ،وب ـي ـن ـه ــا ت ـلــك
ال ـتــي تـسـتـخــدم ال ـك ـهــربــاء ،وح ـتــى أدنــى
املـسـتـلــزمــات ال ـض ــروري ــة وال ـت ــي تتمثل
ف ــي أغ ـط ـيــة ج ــدي ــدة .وي ـح ـضــر ان ـق ـطــاع
التيار الكهربائي هــذا الشتاء ملــدة أكثر
من  8ساعات متواصلة ،في ظل مواجهة
الغزيني ارتفاع أسعار البضائع ومــواد
الـتـمــويــن وأج ـه ــزة ال ـك ـهــربــاء والـحـطــب،
وع ــدم إيـجــادهــم حـتــى أخـشــابــا إلشـعــال
ك ــان ــون الـحـطــب (نـ ــوع م ــواق ــد م ــن حجر
وطني) ،باستثناء القليل منها.
صــدمــت األس ـع ــار املــرتـفـعــة ك ـث ـرًا أرادوا
ش ــراء مــدفــأة كـهــربــائـيــة .ي ـقــول إبــراهـيــم
عوض الله لـ«العربي الجديد»« :اشتريت
الـعــام املــاضــي مــدفــأة كهربائية صغيرة
ً
بمبلغ  130شيكال ( 41دوالرا) لزوجتي
عندما أنجبت طفلتنا األخـيــرة ،لكنني
ه ــذا ال ـعــام وجــدتـهــا نفسها بسعر 180
ً
شيكال ( 57دوالرا) ،فعدت إلى املنزل من
دون أن أشتري واحدة».
ي ـض ـيــف« :ب ـ ــات ث ـمــن ك ــل شـ ــيء مــرتـفـعــا
فــي غــزة ،واألجـهــزة الكهربائية سعرها
مـثــل الــذهــب .وح ــن أس ــأل الـبــائـعــن عن
سـبــب ارت ـف ــاع األس ـع ــار يـجـيــب بعضهم
بأن الضرائب زادت وكذلك كلفة الشحن
بسبب الحصار اإلسرائيلي .أما آخرون
فـيـعــزون األم ــر إل ــى ال ـغــاء الـعــاملــي بعد
أزمة وباء كورونا .وهكذا أتمنى أحيانًا
لو أعود إلى العصر الحجري كي أعرف
كيف كانت الناس تعيش .أجمع أطفالي
األربعة في غرفة واحدة ليحصلوا على
دفء ،وي ـس ـت ـخــدمــون ال ـف ــرش ــات ذات ـهــا
للنوم جنبًا إلى جنب ،ويضعون أغطية
إضافية عليهم».

تدفئة في منزلهما .يقول داود لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد»« :ال يــوجــد ح ـطــب أو أخ ـشــاب
ً
أصـ ــا ف ــي الـ ـش ــوارع ه ــذا ال ـش ـت ــاء .ورش
النجارة ال تعمل ،وترمي الناس الخشب
في القمامة ،أما بيوتنا فال تحتوي على
مــدافــئ تـسـتـخــدم الـكـهــربــاء أو ال ـغــاز ألن
فاتورة الكهرباء مرتفعة كثيرًا في الشتاء
وكــذلــك ثـمــن أس ـطــوانــة ال ـغ ــاز .وال يمكن
أيـضــا أن نشتري أيــة وسيلة تــدفـئــة ،لذا
نجتمع معًا لنحصل على دفء .وحتى لو
وضعنا بالستيك املهم أن نضمن إبقاء
ً
الحطب مشتعال».
وفي مخيم النصيرات ،يحاول عبد الله
أبو صباح يوميًا جمع القش واألخشاب
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة وي ـ ـ ـضـ ـ ــع بـ ـيـ ـنـ ـه ــا أكـ ـ ـي ـ ــاس
البالستيك إلشعال بعض الحطب الذي
ك ــان جمعه فــي الـشـهــريــن األخ ـيــريــن من
م ـ ــزارع ف ــي ق ــري ــة الـ ــزوايـ ــدة ال ـقــري ـبــة من
شوارع املخيم .ويعتبر أن تجمع املقيمني
فــي املـخـيــم للحصول عـلــى دفء الشتاء
أحد أجمل الطقوس في الشتاء على غرار
الهروب من املنازل خــال أوقــات انقطاع
التيار الكهربائي خالل الصيف .ويصف
فصل الـشـتــاء الـحــالــي بــأنــه «األش ــد بــردًا
بالنسبة له وللغزيني ،في حني بات شراء
م ــدف ــأة كـهــربــائـيــة أو وسـيـلــة للحصول

عـلــى دفء أمـ ـرًا صـعـبــا فــي املـخـيــم الــذي
يفتقر إلى مقومات العيش املثالي ،علمًا
أن بعض الـبـيــوت استقبلت الـشـتــاء في
حالة رديئة جدًا ،وتزودت بأسقف حديد
ركيكة ،خصوصًا تلك التي تتواجد عند
أطراف املخيم».
وفــي املخيم رقــم  2بــالـنـصـيــرات ،تجمع
ن ـس ــاء أغ ـط ـي ــة م ـه ـتــرئــة وت ـخ ـي ــط قـطـعــا
أخـ ـ ـ ــرى ع ـل ـي ـه ــا ك ـ ــي ال ت ـظ ـه ــر األجـ ـ ـ ــزاء
غـيــر الـصــالـحــة ،وتـكـســب وزن ــا إضــافـيــا
يسمح بتدفئة كــل أف ــراد األس ــرة ،ألنهن
ال يستطعن ش ــراء املــزيــد مــن األغـطـيــة،
ويفتقرن إلــى وســائــل التدفئة الحديثة
والتقليدية في منازلهن البسيطة.
وتقول وردة العبيد وهي أم لسبعة أبناء
لـ «العربي الجديد»« :نعود إلــى طريقة
ال ـح ـي ــاة ال ـقــدي ـمــة ع ـنــدمــا ك ــان أج ــدادن ــا
يجلسون على الفراش املالصق لبعضهم
ال ـب ـع ــض وي ـغ ـط ــون أق ــدامـ ـه ــم ،وقــرب ـهــم
األطـ ـف ــال بــالــوض ـع ـيــة ذاتـ ـه ــا .ت ـضــم كل
بيوت املخيم فقراء ،وأصبحنا نتشارك
ف ــي األفـ ـك ــار م ـعــا ك ــي ن ــوف ــر احـتـيــاجــات
أبنائنا .وفكرة خياطة األغطية مثالية
لنا ألننا ال نريد أن نعيش هــذا الشتاء
ال ـق ــاس ــي ج ـ ـدًا ب ـ ــدفء ق ـل ـيــل ،وق ــررن ــا أن
نواجهه بما هو متوفر في منازلنا».

يمكن حرق كل شيء للتدفئة (محمد الحجار)

البالستيك مع األخشاب

يجلب عــدد مــن الغزيني الــذيــن يرغبون
في إعــداد كانون حطب أخشابًا تنتشر
فــي ال ـش ــوارع ،وكــذلــك أك ـيــاس بالستيك
وعلبا إلشعالها من أجل الحصول على
دفء رغم األضــرار املرتبطة بحرق مواد
البالستيك ،فهم ال يهتمون إال بإطالة
مدة اشتعال النار على األخشاب وسط
الـكــانــون .وهــذا مــا يفعله تحديدًا رفيق
داود في مخيم البريج وسط غزة.
ي ـب ـحــث داود وش ـق ـي ـ ِقــه ي ــوس ــف يــومـيــا
ع ــن أخ ـش ــاب م ــن م ـنــاطــق امل ـخ ـيــم وق ــرب
ورش الـنـجــارة ،لكنهما الحـظــا أن عمل
ّ
ه ــذه ال ــورش ق ــل ،وبــاتــت ال تـضــع بقايا
األخ ـ ـشـ ــاب ج ــان ـب ــا ك ــي ي ـح ـصــا عـلـيـهــا
إلش ـع ــال ك ــان ــون ال ـن ــار الـ ــذي اعـ ـت ــادا أن
يتجمعا حوله مع جيرانهما عند مفترق
الشارع الذي يقيمان فيه ،في ظل انقطاع
الـتـيــار الكهربائي وع ــدم وج ــود وسيلة

أشعلها في انتظار باحثين آخرين عن الدفء (محمد الحجار)

أزمة دواء إيران محلولة داخليًا لوال العقوبات
يتأثر سوق الدواء
في إيران بالنقص في
العملة الصعبة المرتبط
بالعقوبات األميركية
المفروضة عليها .ومع
أن شركات محلية تصنّع
غالبية األدوية ،لكنها
مضطرة إلى جلب مواد
األصناف من الخارج

مخزون األدوية ضعيف
في إيران (مرتضى
نيكوبازل)Getty /

طهران ـ صابر غل عنبري

يخضع الطفل أمير حسني منذ ثمانية أشهر
لعالج كيمائي فــي طـهــران ،إلصابته بمرض
ســرطــان ال ــدم مــن الـنــوع الـحــاد .لكن معاناته
املـسـتـمــرة مـنــذ أكـثــر مــن ع ــام تـتـعــدى صــراعــه
مع هــذا املــرض إلــى مواجهة معضلة النقص
الحاد في أدوية العالج.
يكشف والــد أمير حسني لـ«العربي الجديد»
أن ــه بـحــث ف ــي صـيــدلـيــات ط ـه ــران الحكومية
عن دواء «أنوكسبار» األملــانــي ،لكنه لم يعثر
عليه .وال يستبعد وجوده في السوق املفتوح
بسعر قد يصل إلــى  65مليون تومان (2500
دوالر) ،من دون ضمان أنه غير ّ
مزور مع تزايد
الظاهرة في ظل ارتفاع األسعار.
ويـ ــوضـ ــح األب أن ال ـ ـ ـ ــدواء الـ ـب ــدي ــل ل ـل ـعــاج
الكيميائي لطفله هو «فينكريستني» األملاني
أيضًا ،لكن نوعه املتوفر مصنوع في تركيا،
وال يـتـجــاوب طفله فــي كــل األحـ ــوال مــع هــذا
ال ــدواء بسبب ضعف عضالته .أيضًا يشرح

األب ال ـ ــذي ي ـع ـي ــش فـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــرم ــان ـش ــاه
(غرب) ،ونقل طفله إلى طهران للعالج ،أنه ال
يواجه ضائقة مالية كبيرة في تأمني تكاليف
العالج ،لكنه يلفت إلى أن «أسرًا كثيرة ألطفال
مرضى ،خصوصًا الذين يعانون من أمراض
السرطان ،تتخبط في مشاكل مالية ضخمة
بسبب الظروف االقتصادية الصعبة السائدة
فــي الـبــاد ،وتعتمد بالتالي على مساعدات
ت ــوف ــره ــا م ــؤسـ ـس ــات خ ـي ــري ــة ت ـغ ـط ــي جـ ــزءًا
بسيطًا من التكاليف».
في األرقام الرسمية ،يقول املدير العام لشؤون
األدوي ــة فــي منظمة الـغــذاء وال ــدواء اإليرانية
حيدر محمدي أن البالد تواجه حاليًا نقصًا
في  40صنف دواء .ويحذر من أن عدم تأمني
العملة الصعبة الالزمة قد يزيد النقص إلى
 500صنف بعد ثالثة أشهر.
وي ــوض ــح أن اح ـت ـيــاطــات م ـخ ــزون إي ـ ــران من
األدوي ـ ــة تــراج ـعــت م ــن  6إل ــى  3أش ـه ــر خــال
ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،وأن بـعـضـهــا تـقــل ع ــن 3
أشـهــر ،وال تتناسب مــع حجم الطلب عليها.

تواجه البالد
حاليًا نقصًا في
 40صنف دواء
سوق األدوية يشهد
حال عدم استقرار
منذ  4أعوام

أم ــا التحقيق امل ـيــدانــي ل ــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
فيرصد أن سوق األدوية في إيران يشهد حال
عدم استقرار منذ أربعة أعوام ،بسبب تجديد
الــواليــات املتحدة عقوباتها على البالد على
نحو أقسى من السابق ،ما أثـ ّـر على املرضى
ال ــذي ــن ارت ـف ـع ــت ت ـكــال ـيــف ع ــاج ـه ــم ،وب ــات ــوا

يعانون من نقص مستمر ،أو مؤقت أحيانًا،
في أصناف أدوية أجنبية وإيرانية تستخدم
فــي عــاجــات صعبة ،علمًا أن حــوالــى مليون
شخص مريضون بالسرطان ،وحــوالــى 200
أل ــف بــالـثــاسـيـمـيــا والـهـيـمــوفـيـلـيــا (أمـ ــراض
ال ـ ــدم) ،وال ـف ـشــل ال ـك ـلــوي ،والـتـصـلــب املـتـعــدد
(الـتـهــاب الــدمــاغ) ،وانـحــال الـبـشــرة الفقاعي
(مجموعة من االضطرابات الوراثية).
وف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،ت ـفــاقــم وض ــع مــرضــى
«الهموفيليا» ،البالغ عددهم  12ألفًا ،بسبب
نقص حــاد فــي دواء مـحــدد .ونقلت صحيفة
«خراسان» عن بعضهم قولهم إنهم «يعانون
منذ فترة من نزيف بسبب عدم توافر الدواء».
ويـ ـق ــول ال ـص ـي ــدالن ــي ص ـ ــاح ال ــدي ــن خ ــدي ــو،
لـ«العربي الجديد» ،إنه «مع اشتداد تداعيات
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة م ـنــذ أك ـثــر م ــن عــامــن،
واجهت إيران أزمة في سيولة النقد األجنبي،
دف ـع ــت ال ـح ـكــومــة إلـ ــى خ ـفــض دع ـم ـهــا قـطــاع
األدوية ،خصوصًا تلك املستوردة من الخارج،
وشمل ذلك أصنافًا ضرورية ملعالجة أمراض

صعبة» .يضيف« :ألغت الحكومة دعم أدوية
ً
أجنبية تنتج مــؤسـســات محلية بــديــا لها،
وأخــرى تكميلية يجرى استيرادها بأسعار
ال ـص ــرف غ ـيــر الــرس ـمــي ف ــي ال ـس ــوق امل ـ ــوازي،
والتي تضاعفت  5مرات عن تلك الحكومية».
وي ـش ـيــر خــديــو امل ـت ـحــدر م ــن مــدي ـنــة مـهــابــاد
(غـ ـ ـ ـ ــرب) إل ـ ــى أن أسـ ـ ـع ـ ــار األدوي ـ ـ ـ ـ ــة زادت 5
أضـ ـع ــاف خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األرب ـ ـ ــع األخـ ـي ــرة
ب ـس ـبــب ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة .وي ـك ـشــف أن
إي ـ ــران واج ـه ــت ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة مشكلة
نقص اإلنسولني املخصص ملعالجة مرضى
السكري قبل أن يتوفر مـجــددًا .لكن النقص
ال يـ ــزال يـشـمــل أص ـنــافــا أخـ ــرى نـتـيـجــة شـ ّـح
النقد األجـنـبــي ،وإطــالــة فـتــرات دفــع تكاليف
األدويـ ـ ـ ــة املـ ـسـ ـت ــوردة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ع ـل ـمــا أن
ذل ــك ال يـقـتـصــر عـلــى األدوي ـ ــة األج ـن ـب ـيــة ،بل
بسبب
يشمل أيضًا األدويــة اإليرانية نفسها ّ
املـشــاكــل الـتــي تــواجـهـهــا الـشــركــات املصنعة
في استيراد مــواد األصـنــاف» .ويـقـ ّـدر وجود
نقص حاد في نسبة تتراوح بني  15و 20في

املــائــة فــي األدوي ـ ــة .ورغ ــم إن ـتــاج  62مصنعًا
داخليًا ،يتبع معظمها للقطاع الـخــاص97 ،
فــي املــائــة مــن األدويـ ــة واس ـت ـيــراد نـحــو  3في
املــائــة مــن األدويـ ــة املـسـتـهـلـكــة ،تـعــانــي إي ــران
مــن نـقــص حــاد فــي األدوي ــة الـحـيــويــة بسبب
استيراد نحو  50في املائة من املــواد األولية
الالزمة لصناعة األدويــة محليًا من الخارج،
وغالبيتها أساسية ملعالجة أمــراض مزمنة
وســرطــانـيــة ،علمًا أن  8.6فــي املــائــة فقط من
األدوي ـ ــة امل ـس ـت ــوردة ل ـهــا ب ــدائ ــل ف ــي ال ــداخ ــل
بحسب نقابة موردي األدوية.
وفيما تخطط الحكومة اإليرانية لرفع الدعم
عن سلع أساسية ،بينها ال ــدواء ،بــدءًا من 21
م ــارس /آذار املـقـبــل ،يـتـخــوف املــواط ـنــون من
تـضــاعــف أس ـعــار األدوي ـ ــة ،علمًا أن  8ماليني
شخص ال يملكون تأمينًا صحيًا سيكونون
األكـ ـث ــر تـ ـض ــررًا .وي ـت ـح ــدث خ ــدي ــو أي ـض ــا عن
سبب إضافي لنقص األدوية في إيران يتمثل
ف ــي تـهــريـبـهــا إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،خ ـصــوصــا عبر
املحافظات الحدودية.
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ً
ً
كبيرة من عهد سلفه ،يحاول خصومه
أزمات
جسيمة وورث
تحديات
مر عام من رئاسة جو بايدن الواليات المتحدة ،واجه فيه
ٍ
ٍ
الجمهوريون االستثمار فيها وفي االنقسامات التي يعانيها حزبه .يقرأ تقدير موقف للمركز العربي هذه الفترة وخلفياتها.

MEDIA

ّ
سجل متفاوت في سنة انتخابية حاسمة

قرصنة
«صحية»

عام على حكم بايدن

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

أنهى جو بايدن ،يــوم  20كانون
الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر  ،2022ال ـس ـنــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن رئ ــاسـ ـت ــه الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وم ـ ــع أن ـ ــه ح ـق ــق فــي
هـ ــذه ال ـس ـن ــة إنـ ـ ـج ـ ــازات م ـه ـم ــة ،خ ـصـ ً
ـوصــا
ٍ
ّ
عـلــى الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،ف ــإن االنـقـســامــات
داخ ــل حــزبــه ،واملـ ــزاج الشعبي املـسـتــاء من
اس ـت ـمــرار تــداع ـيــات وب ــاء ف ـيــروس كــورونــا
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد (كـ ــوف ـ ـيـ ــد  )19 -االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والطريقة التي انسحب فيها من
والصحيةّ ،
أفغانستان ،أثــر ذلــك كله فــي شعبيته إلى
ٍّ
حد بات يثير مخاوف من احتمال أن يخسر
ً
حزبه ،الذي يسيطر حاليا على الكونغرس،
بأغلبية ضئيلة ،االنتخابات النصفية في
تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر  .2022وق ــد دفــع
ً
ذل ــك أوس ــاط ــا داخـ ــل ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
إل ــى دع ــوة الــرئـيــس إل ــى ع ــدم الـتــرشــح مــرة
أخ ــرى النـتـخــابــات الــرئــاســة ع ــام  ،2024أو
النائبة الجمهورية
إلــى اسـتـبــدال تسمية
ّ
ليز تشيني نائبة له عند الترشح مرة ثانية
ً
بــدل من كاماال هاريس التي يبدو أنها لم
ّ
تحقق أي رصيد حتى اآلن.

عقبات في وجه الرئيس
ج ــاء بــايــدن إل ــى الـحـكــم بـعــد أرب ــع سـنــوات
م ــن ال ـف ــوض ــى واالس ـت ـق ـط ــاب ت ـسـ ّـبــب فيها
سـلـفــه ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،مـتـعـهـ ًـدا بتخفيف
االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــزبـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات
االجـتـمــاعـيــة وإن ـع ــاش االق ـت ـصــاد ،وضبط
عمل أجهزة الــدولــة ووكــاالتـهــا ،والسيطرة
ً
على جائحة كــورونــا ،فـضــا عــن استعادة
ً
ـادي األمـ ـي ــرك ــي ع ــامل ــي ــا .ورغ ــم
ال ـ ـ ــدور الـ ـقـ ـي ـ ً
أنـ ــه ح ـقــق ب ـعــضــا َم ــن هـ ــذه الـ ــوعـ ــود ،على
غ ــرار تمرير قــانــونــي التحفيز االقتصادي
والبنية التحتية الضخمني في الكونغرس،
والـعــودة إلــى اتـفــاق بــاريــس املناخي ،الــذي
ك ــان ــت إدارة ت ــرام ــب ان ـس ـح ـبــت م ـن ــه ،فــإنــه
أخفق ً في تحقيق وعود أخرى .وكان أداؤه
ّ
التحديات
ضعيفا فــي التعامل مــع بعض
ال ـخ ــارج ـي ــة .فــاس ـت ـغــل ال ـج ـم ـه ــوري ــون ذلــك
ملهاجمة رئاسته وتحويل الرأي العام ضد
إدارته.
وق ــد أض ـع ـفــت األغ ـل ـب ـيــة الـضـئـيـلــة لـلـحــزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب قـ ــدرة
ـاف على
ب ــاي ــدن ع ـلــى ال ـح ـك ــم ،ف ــي ظ ــل خ ـ ـ ٍ
ّ
التقدمي في
األولــويــات بــن نــواب الجناح
الحزب والوسطيني .وكذلك األمــر بالنسبة
إل ــى الـتـشـكـيـلــة الـحــالـيــة ملـجـلــس الـشـيــوخ؛
إذ يقتسم الــديـمـقــراطـيــون ًوالـجـمـهــوريــون
م ـقــاعــد امل ـج ـلــس م ـنــاص ـفــة ( ،)50 - 50مع
ص ــوت نــائـبــة الــرئـيــس بــاعـتـبــاره مـ ّ
ـرجـ ًـحــا.
لكن االستفادة من هــذه األغلبية الضئيلة
لتمرير مشاريع قوانني تتطلب توافق كل
موقف واحد .وقد عرقل
الديمقراطيني على
ٍ
ذلك عضوان ديمقراطيان في املجلس ،هما،
ج ــو مــانـشــن م ــن واليـ ــة وي ـســت فــرجـيـنـيــا،
وهــي واليــة جمهورية ،وكيرسنت سينيما
من والية أريزونا ،وهي والية متأرجحة.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،تـتـيــح آل ـي ــات الـتـصــويــت
فــي مجلس الـشـيــوخ لـحــزب األقـلـيــة عرقلة
التصويت على أي مـشــروع قــانــون وحتى
ت ـع ـط ـي ـلــه ،ع ـب ــر آلـ ـي ــة  .Filibusterوم ـ ــع أن
ال ــدسـ ـت ــور والـ ـنـ ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي ال ي ـنـ ّـصــان
ع ـلــى ه ــذه اآللـ ـي ــة ،فــإنــه ال يــوجــد م ــا يمنع
استخدامها في إطالة النقاشات واالستمرار
ّ
مسمى لعرقلة عملية
فيها إلــى أجــل غير
الـتـصــويــت ،كـمــا أن الـحــزبــن استخدماها
إجـ ً
ً
داخليا منذ نشأة النظام السياسي
ـراء
األمـيــركــي .األص ــل فــي هــذه اآللـيــة أن يكون
الـ ـلـ ـج ــوء إل ـي ـه ــا مـ ـحـ ـص ـ ً
ـورا فـ ــي ال ـق ـضــايــا
ّ ّ
ّ
الخالفية الكبرى ،إل أن الحزبني توسعا في
استخدامها في العقود املاضية ،على نحو
أوجــد ً
نوعا من «دكتاتورية األقلية» .ومع
ذلــك ،عمل الـحــزبــان فــي الـسـنــوات املاضية،
بحسب من تكون له األغلبية في املجلس،
على تقليص اللجوء إلى هذه اآللية لتمرير
قـ ــرارات أســاسـيــة ،عـلــى غ ــرار تعيني قضاة
املحكمة العليا بأغلبية بسيطة ،كما ينص
ً
ّ
الدستور أصل ( .)1+50إال أن هذه اآللية ما
ً
ً
زال معمول بها عموما.
وق ــد خـســر الــرئـيــس بــايــدن ي ــوم  13كــانــون
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر الـ ـج ــاري ال ـت ـصــويــت على
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون ف ـ ــدرال ـ ــي ي ـح ـم ــي ح ـق ــوق
الـتـصــويــت لــأقـلـيــات بأغلبية بسيطة في
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ب ـعــد أن أق ـ ّـرت ــه األغـلـبـيــة
الــديـمـقــراطـيــة ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب ،بسبب
رفـ ــض ال ـع ـض ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ف ــي مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ ،كـيــرســن سينيما ،دع ــم مـشــروع
ال ـق ــان ــون .وي ـع ـنــي ه ــذا تـثـبـيــت اإلجـ ـ ــراءات
ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا بـ ـع ــض ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـت ــي
يسيطر عليها الجمهوريون لتقييد حقوق
التصويت لألقليات .وكــان بايدن فشل من
ق ـبــل ،بـسـبــب رف ــض مــانـشــن ال ـت ـع ــاون ،في
تمرير مشروع قانون «إعــادة البناء بشكل
أفضل» The Build Back Better Framework
بقيمة  1.75تريليون لدعم الطبقة الوسطى
وإيجاد ماليني الوظائف الجديدة ،وتعزيز
ب ــرام ــج ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـص ـح ـيــة

بايدن في مؤتمر صحافي في البيت األبيض )Getty( 2022 /1 /19

والـتـعـلـيـمـيــة .وخـســر بــايــدن أم ــام املحكمة
ال ـع ـل ـيــا ،ال ـت ــي يـسـيـطــر عـلـيـهــا املـحــافـظــون
( ،)3-6وال ـت ــي رف ـض ــت قـ ــرار إدارتـ ـ ــه فــرض
التطعيم اإلج ـب ــاري ضــد ف ـيــروس كــورونــا
عـلــى كــل مصلحة خــاصــة تــوظــف أكـثــر من
مئة عــامــل .ومــن شــأن ق ــرار املحكمة العليا
ّ
الحد من
هــذا أن يضعف قــدرة اإلدارة على
ّ
تفشي جائحة كورونا ،التي عكس متحورا
«دلتا» و«أوميكرون» كل ما كان تحقق في
األشهر األولى من والية بايدن من ّ
تقدم في
محاوالت احتوائها.

إنجازات وإخفاقات
ّأدت التحديات التي أشرنا إليها إلى جعل
ّ
سجل إدارة بايدن خــال السنة األولــى من
ً
حكمها متفاوتا بني نجاحات وإخفاقات:
 .1اإلنجازات
نجحت إدارة بــايــدن فــي تحقيق جملة من
النجاحات ،أهمها:
أ .إق ــرار حزمة التحفيز االقـتـصــادي بقيمة
 1.9تريليون دوالر أمـيــركــي ،والـتــي أقـ ّـرهــا
الكونغرس في آذار /مــارس  ،2021أي بعد
ّ
شهرين مــن تــولــي بــايــدن الـحـكــم .وقــد جاء
الـتـصــويــت عـلــى ه ــذا الـقــانــون عـلــى أســاس
حــزبــي ،إذ لــم يؤيد ّ
أي عضو جـمـهــوري ،ال
في مجلس النواب وال في مجلس الشيوخ،
مشروع القانون.
ب .إطالق حملة تطعيم وطنية واسعة ضد
فيروس كورونا ،ربيع العام املاضي ،والتي
وفرت حماية ألكثر من  200مليون أميركي،
نحو شبه
ما سمح باستئناف الحياة على
ٍ
طبيعي ،قبل أن تضرب موجة جــديــدة من
الجائحة.
ج .تمرير قانون البنية التحتية في تشرين
الثاني /نوفمبر  ،2021بقيمة  1.2تريليون
دوالر .وقد دعم الحزبان في الكونغرس هذا

جاء بايدن إلى
الحكم بعد أربع
سنوات من الفوضى
واالستقطاب تسبّب
فيها سلفه ،ترامب
نسبة البطالة
حد بعيد
تراجعت إلى ّ
مع نهاية السنة
األولى لرئاسة بايدن،
إذ بلغت %4.2
لم يحقق بايدن
تقد ًما كبي ًرا في
ّ
التعامل مع أزمات
أخرى حتى اآلن؛
إذ يستمر االنقسام
المجتمعي
ويتعمق

الخسارة ليست حتمية
ليست خسارة الرئيس بايدن والديمقراطيين حتمية في انتخابات التجديد
النصفي للكونغرس ،كما يوحي بذلك خصومه الجمهوريون ،فما
زالــت تسعة أشهر تفصلنا عن االنتخابات ،وهــي فترة طويلة في
السياسة ،يمكن أن يستدرك بايدن والديمقراطيون خاللها الوضع ،ال
سيما إذا نجحت جهود احتواء الموجة األخيرة من جائحة كورونا
وتخفيض نسب التضخم ،وخفض األسعار ،من خالل معالجة االختناق
في سالسل التوريد .لكن العامل الحاسم سيبقى متمث ًلا في توحيد
صفوفهم وتمرير بعض القوانين الكبرى التي وعدوا بها ،وهو ما
ّ
سيمكنهم من استعادة المبادرة.

الـقــانــون ال ــذي يـعـ ّـد أكـبــر استثمار فــي هذا
القطاع منذ عقود طويلة.
د .تـفـكـيــك ج ــزء م ــن إرث الــرئ ـيــس ت ــرام ــب،
م ــن ق ـب ـيــل وقـ ــف ت ـم ــوي ــل ال ـ ـجـ ــدار ال ـفــاصــل
عـلــى ال ـحــدود مــع املـكـسـيــك ،وإل ـغــاء الحظر
املفروض على دخول مواطنني من دول ذات
غالبية مسلمة إلى الواليات املتحدة.
ً
نسبيا،
ه .تحسني مكانة الواليات املتحدة،
على املـســرح الــدولــي بعد سـنــوات مــن نهج
ترامب االنعزالي والفوضوي في السياسة
الخارجية .وقد أعادت إدارة بايدن الواليات
املتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ ،بعد أن
كانت اإلدارة السابقة انسحبت منها عام
 ،2017وعــادت إلى منظمة الصحة العاملية
الـ ـت ــي ان ـس ـح ـبــت م ـن ـهــا إدارة ت ــرام ــب ع ــام
 .2020وقام بايدن بإنجاز وعده االنتخابي
بسحب الـقــوات األميركية مــن أفغانستان،
رغم سوء إدارة ملف االنسحاب.

 .2اإلخفاقات
أ .صـحـيــح أن ج ـهــود إدارة بــايــدن نجحت
مـ ـبـ ـك ـ ًـرا ،عـ ــام  ،2020ف ــي م ـح ــاول ــة اح ـت ــواء
جائحة كورونا ،لكن هذه الجهود لم تلبث
أن ان ـت ـك ـســت م ـ ـجـ ـ ً
ـددا م ــع ن ـه ــاي ــة الـصـيــف
بسبب ممانعة قــرابــة  40%مــن األميركيني
ّ
تـ ـل ــق ــي الـ ـلـ ـق ــاح ــات ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى م ـع ـل ــوم ّــات
مضللة عــن م ـضــارهــا ،مــا أدى إل ــى تفشي
م ـت ـح ـ َ
ـوري «دلـ ـت ــا» و«أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون» .أضــف
ّ
ّ
إلــى ذلــك أن تخبط اإلدارة فــي التعامل مع
الـتـفـشــي الـجــديــد لـلـجــائـحــة ،وخــاصــة عــدم
توفر أجـهــزة الفحص السريع ،ساهما في
تراجع منسوب الثقة بها .وفي ظل انتشار
امل ـت ـحـ ّـو َريــن ال ـجــديــديــن أص ـبــح الـكـثـيــر من
األمـيــركـيــن أك ـثــر ت ـشـ ً
ـاؤمــا ب ـشــأن إمكانية
ً
ً
السيطرة على الجائحة قريبا ،خصوصا
ّ
وأن والي ـ ــات وم ــدن ــا ع ــدي ــدة أع ـ ــادت فــرض
ق ــواع ــد ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي ،واس ـت ـخ ــدام
ً
الكمامات الطبية ،فـضــا عــن ع ــودة بعض
القطاعات التعليمية إلى التعليم عن بعد.
ّ
وتقول استطالعات الرأي إن  39%فقط من
األميركيني اآلن يثقون بقدرة إدارة بايدن
على التعامل مع الجائحة ،مقارنة بنسبة
 65%في أيار /مايو .2021
ب .يرتبط بذلك تباطؤ التعافي االقتصادي.
فــرغــم أن نسبة الـبـطــالــة تــراجـعــت إل ــى حـ ّـد
ب ـع ـيــد م ــع ن ـه ــاي ــة ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ــى لــرئــاســة
ب ــاي ــدن ،إذ بـلـغــت  4.2%فــي كــانــون األول/
ديسمبر  ،2021ورغم ارتفاع معدل األجور،
ّ
فإن ارتفاع التضخم على نحو غير مسبوق
ً
مـنــذ أرب ـعــن عــامــا ،ووصــولــه إل ــى ( 7%مــع
ت ــزاي ــد اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـكــومــي ل ـغ ــرض تـقــديــم
دفـ ـع ــه ل ــاق ـت ـص ــاد وال ـ ـعـ ــون ل ـل ـم ـت ـضــرريــن
م ــن ك ـ ــورون ـ ــا) ،وارتـ ـ ـف ـ ــاع م ــؤش ــر األسـ ـع ــار
ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـكــن م ـ ـعـ ــه ،خ ـ ـصـ ـ ً
ـوصـ ــا ل ـل ـس ـلــع
األســاسـيــة كــالـغــذاء وال ــوق ــود ،أضـعــف ذلــك
ً
كثيرا من قيمة هــذه اإلن ـجــازات .أضف
كله
ّ
إلى ذلك تعطل سالسل التوريد للعديد من
الـسـلــع ،وه ــو مــن آث ــار الـجــائـحــة املتوسطة
امل ــدى ،وارتـفــاع مـعــدالت الجريمة فــي املــدن

ّ
الكبرى .وتشير استطالعات الــرأي إلــى أن
 34%فقط من األميركيني يثقون بسياسات
بايدن االقتصادية.
ج .ف ـش ــل ب ــاي ــدن ف ــي ت ــوح ـي ــد ح ــزب ــه وراء
أجندته ،خاصة في مجلس الشيوخ ،ومن
ثم ،فشل مشروعني من أهم املشاريع الكبرى
التي وعد بها ،وهي إصالح نظام التصويت
االنتخابي ،ودعم الطبقة الوسطى.
د .لم يحقق بايدن ّ
ً
كبيرا في التعامل
تقد ًما
م ــع أزم ـ ـ ــات أخـ ـ ــرى ح ـت ــى اآلن؛ إذ يـسـتـمــر
االن ـق ـســام املـجـتـمـعــي ويـتـعـمــق ،خـصـ ً
ـوصــا
ّ
فــي ظــل إص ــرار تــرامــب على أن االنتخابات
ُ
ُ
الرئاسية عام  2021قد ز ِّورت وس ِرقت منه،
ً
ووق ــوف أغـلــب الجمهوريني وراءه ،فضل
ع ــن اس ـت ـمــرار أزم ــة امل ـهــاجــريــن الالتينيني
على الحدود الجنوبية للبالد.
ه .عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
ّ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن إدارة ب ــاي ــدن أع ــادت
إليها بعض الـتــوازن ،فــإن ذلــك لم يخل من
أخطاء ساهمت في إضعاف الصورة التي
حــاول بــايــدن أن ّ
يقدمها لنفسه باعتباره
ً
خبيرا في حقل السياسة الخارجية ،مثل
االنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـف ــوض ــوي مـ ــن أف ـغــان ـس ـتــان
صيف عــام  ،2021واسـتـ ًمــرار ضعف الثقة
بــالــواليــات املـتـحــدة حـلـيــفــا يـمـكــن الــوثــوق
ب ـ ــه ،ك ـم ــا ي ـت ـض ــح فـ ــي م ـع ــال ـج ــة واش ـن ـط ــن
ال ـت ـهــديــد ال ــروس ــي ألوك ــرانـ ـي ــا ،وال ـت ـعــامــل
مــع أزم ــة ال ـن ــووي اإلي ــران ــي .ويـشـعــر كثير
م ــن ال ـح ـل ـف ــاء األوروبـ ـ ـي ـ ــن ب ــاإلحـ ـب ــاط مــن
إدارة بــايــدن بسبب قــرارهــا الـعــام املاضي
اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى ق ـ ـيـ ــود الـ ـسـ ـف ــر ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
إدارة ت ــرام ــب فــرض ـت ـهــا ع ـل ــى مــواطـنـيـهــم
ب ـس ـبــب جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا .أضـ ــف إلـ ــى ذلــك
إلـغــاء أسـتــرالـيــا صفقة غــواصــات فرنسية
ل ـ ـصـ ــالـ ــح صـ ـفـ ـق ــة غ ـ ـ ــواص ـ ـ ــات أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة -
بــريـطــانـيــة تـعـمــل بــالـطــاقــة ال ـنــوويــة ،وهــي
األزمـ ــة ال ـتــي ك ــادت تـعـصــف بـحـلــف شـمــال
األطلسي «الناتو».
و .أث ـ ــارت طــري ـقــة تـعــامــل إدارة ب ــاي ــدن مع
ً
ه ــذه الـقـضــايــا تململ بــن الديمقراطيني،
خ ـصـ ً
ـوصــا ف ــي ص ـفــوف ال ـج ـنــاح الـتـقــدمــي
ّ
للحزب ،ال ــذي يــرى أن بــايــدن ق ـ ّـدم تـنــازالت
غ ـي ــر مـ ـب ــررة لـ ـعـ ـض ـ َـوي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ،
مانشني وسينيما ،عندما وثق بوعودهما
بأنهما سيدعمان مـشــروع قــانــون الطبقة
الوسطى إن قام بفصله عن مشروع البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ،ب ـعــد أن ك ــان ــا م ـش ـ ً
ـروع ــا واح ـ ـ ًـدا
بقيمة  3تريليونات دوالر .وكانت النتيجة
تــراجـعـهـمــا ع ــن ت ـلــك ال ــوع ــود ب ـعــد أن قبل
التقدميون بالتعديالت املقترحة في مجلس
النواب .كما ّ
يعبر التقدميون عن استيائهم
من استمرار العمل بسياسات الهجرة التي
ورثتها إدارة بايدن من حقبة ترامب ،وعدم
ت ـن ـف ـيــذ وع ـ ـ ــوده ال ـخ ــاص ــة ب ــإص ــاح ج ـهــاز
الشرطة والتعامل مع النزعات العنصرية
داخـلــه تـجــاه األقـلـيــات ،خــاصــة األميركيني
من أصول أفريقية.
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كبيرة من عهد سلفه .وكان سجله متفاوتا
ُ
بني إنجازات وإخفاقات تحسب له وعليه.
ويحاول خصومه الجمهوريون ،قبل أشهر
انتخابات نصفية حاسمة ،االستثمار
من
ٍ
ف ــي إخ ـفــاقــات إدارة ب ــاي ــدن واالن ـق ـســامــات
ال ـت ــي يـعــانـيـهــا ح ــزب ــه؛ النـ ـت ــزاع الـسـيـطــرة
على الكونغرس .وقــد أع ـ ّـدت لجنة خاصة
تــابـعــة ل ـن ــواب ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري دراس ــة
مــن أرب ــع صـفـحــات ،بـعـنــوان «بــايــدن الـعــام
األول :رئـ ــاسـ ــة فـ ــي أزم ـ ـ ـ ــة» ،حـ ـ ـ ـ ّـددت فـيـهــا
ع ـش ــرة م ـج ــاالت ت ـق ــول إن س ـيــاســاتــه أدت
إلى أزمــات فيها ،هي :الحدود ،والتضخم،
والـتـعـلـيــم ،وســاســل الـتــوريــد ،والـجــريـمــة،
وشــركــات التكنولوجيا الكبيرة ،والصني،
والشرق األوسط ،وأفغانستان ،ومحاوالت
إض ـ ـ ـعـ ـ ــاف ال ـ ـث ـ ـقـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـظـ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي .ويـ ـفـ ـي ــد اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ل ـجــام ـعــة
ّ
كــويـنـيـبـيــاك  Quinnipiac Universityبــأن
نـسـبــة الـتــأيـيــد الـشـعـبــي ال ـتــي يـحـظــى بها
بايدن ال تتجاوز  .33%وإذا أخذنا بالنسبة
الـ ـت ــي ي ـت ـب ـنــاهــا ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض رس ـم ـ ًـي ــا
لـشـعـبـيــة ب ــاي ــدن ،ب ـح ـســب اس ـت ـط ــاع رأي
مــوقــع  ،FiveThirtyEightفـهــي ال تـتـجــاوز
 ،42%في حني يعارضه .51%
ّ
ال يـ ـعـ ـن ــي م ـ ــا سـ ـب ــق أن خـ ـ ـس ـ ــارة ب ــاي ــدن
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــن ح ـت ـم ـيــة ف ــي ان ـت ـخــابــات
الـ ـتـ ـج ــدي ــد الـ ـنـ ـصـ ـف ــي كـ ـم ــا يـ ــوحـ ــي ب ــذل ــك
خـصــومــه الـجـمـهــوريــون ،فـمــا زال ــت تسعة
أش ـه ــر تـفـصـلـنــا ع ــن م ــوع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات،
وهــي فـتــرة طويلة فــي السياسة ،يمكن أن
يـسـتــدرك بــايــدن والــديـمـقــراطـيــون خاللها
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ،ال سـ ـيـ ـم ــا إذا نـ ـجـ ـح ــت ج ـه ــود
احتواء املوجة األخيرة من جائحة كورونا
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ن ـ ـسـ ــب ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم ،وخـ ـف ــض
األس ـعــار ،مــن خــال معالجة االخـتـنــاق في
س ــاس ــل الـ ـت ــوري ــد .ل ـك ــن ال ـع ــام ــل ال ـحــاســم
ً
فــي نجاحهم سيبقى متمثل فــي توحيد
صفوفهم وتمرير بعض القوانني الكبرى
ّ
ال ـتــي وعـ ــدوا ب ـهــا ،وه ــو مــا سيمكنهم من
استعادة زمام املبادرة.

لندن ـ العربي الجديد

كشف تقرير جــديــد ،ص ــادر عــن شــركــة األمــن
ا لـسـيـبــرانــي لـلــرعــايــة الـصـحـيــة  ،Cynerioأن
أ كـثــر مــن نـصــف األج ـهــزة املتصلة باإلنترنت
في املستشفيات ،تعاني من ثغرة أمنية يمكن
أن تـ ـع ـ ّـرض س ــام ــة امل ــرض ــى ل ـل ـخ ـطــر .وحـلــل
ال ـت ـقــريــر ب ـيــانــات أك ـثــر م ــن  10مــايــن جـهــاز

ف ــي أكـثــر مــن  300مستشفى ومـنـشــأة رعاية
صحية على مستوى العالم ،ليجد أن األجهزة
الطبية هشة أمنيًا ،وهــو مــا قــد يلحق أضــرارًا
ب ــا ملــرضــى .ىوق ــدم التقرير أمثلة عــن األجـهــزة
سهلة االخـتــراق ،مثل مضخة التسريب ،وهي
اآللة املوكل إليها تقديم الجرعة الصحيحة من
الــدواء أو السوائل األخــرى للمريض ،أو أجهزة
مــراقـبــة املــريــض ،الـتــي تــرصــد م ـعـ ّـدل ضــربــات

ّ
ومعدل التنفس واملوجات فوق الصوتية
القلب،
وغ ـي ــره ــا .وع ـكــس الـتـقــريــر قـلـقــا م ـتــزاي ـدًا من
استخدام هذه الثغرات إليــذاء مريض ّ
معي من
خ ــال تغيير جرعة ا ل ـ ـدواء ،وقتله على سبيل
املثال .وأصبحت مؤسسات الرعاية الصحية
اآلن هدفًا رئيسيًا للقراصنة .إذ يأتي التهديد
األك ـب ــر م ــن امل ـج ـمــوعــات ال ـتــي تـقـتـحــم أنـظـمــة
املـسـتـشـفـيــات م ــن خ ــال أي ث ـغــرة مــوجــودة
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وتغلق الشبكات الرقمية للمستشفى ،مطالبة
ب ـفــديــة ل ــوق ــف االخ ـ ـتـ ــراق وال ـس ـم ــاح لــأط ـبــاء
وامل ـمــرضــات بالوصول إلــى السجالت الطبية
واألجهزة واألدوات الرقمية األخرى مجددًا.
يشير تقرير  Cynerioإ ل ــى أن معظم الثغرات
األم ـن ـيــة فــي األج ـه ــزة الـطـبـيــة يـمـكــن إصــاحـهــا
بسهولة ،فهي ناتجة من كلمات مرور ضعيفة أو
تلقائية أو تنبيه لم تتصرف املؤسسة ً
بناء عليه.

 ...2022عام حافل لـ«ميتافيرس»
قد يكون هذا العام محوريًا بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحاول تثبيت أقدامها في عالم «ميتافيرس» االفتراضي،
من خالل مجموعة من االبتكارات التي تهدف إلى المزج بين الواقع االفتراضي والواقع المعزز
واشنطن ـ العربي الجديد

من املقرر أن يكون  2022العام األهــم حتى
اآلن ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـع ــال ــم االفـ ـت ــراض ــي
«ميتافيرس» ،إذ تستعد شــركــات «ميتا»،
و«آبـ ـ ـ ــل» ،و«م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ،و«غ ــوغ ــل»،
إلطـ ــاق مـنـتـجــات ج ــدي ــدة مــرتـبـطــة بعالم
مــا بـعــد اإلن ـتــرنــت الـتـقـلـيــدي ال ــذي نـعــرفــه.
و«مـ ـيـ ـت ــافـ ـي ــرس» ه ـ ــو مـ ـجـ ـم ــوع الـ ـب ــرام ــج
واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـت ــي ت ـس ـم ــح ل ـل ـم ـس ـت ـخــدمــن
باللعب أو العمل فــي مساحات افتراضية
ثــاثـيــة األبـ ـع ــاد ،أو سـحــب امل ـع ـلــومــات من
اإلن ـت ــرن ــت ودم ـج ـه ــا م ــع ال ـع ــال ــم الـحـقـيـقــي
في الوقت الفعلي .ورصــدت شبكة CNBC
م ـخ ـت ـلــف املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي ع ـم ـلــت وت ـع ـمــل
عـلـيـهــا ال ـش ــرك ــات ال ـع ـمــاقــة لـتـغـيـيــر وجــه
«ميتافيرس» ،وهذه أبرزها:

م ـ ــدى ُبـ ـع ــد األشـ ـ ـي ـ ــاء .ك ــذل ــك ت ـح ـت ــوي عـلــى
برنامج يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات
ت ـس ـت ـخ ــدم م ـس ـت ـش ـع ــرات األج ـ ـه ـ ــزة ل ــرس ــم
خرائط دقيقة لألماكن .كذلك تعمل وحدات
البناء التكنولوجية في الشركة على وضع
التصاميم األولية ملنتج جديد ،من املتوقع
أن يـكــون خ ــوذة مـتـطــورة تـمــزج بــن الــواقــع

استثمارات بمليارات
الدوالرات لتطوير أجهزة
جديدة

االف ـت ــراض ــي وال ــواق ــع املـ ـع ــزز ،وم ــن املنتظر
إطالقها هذا العام.
غوغل

يـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـف ـ ـضـ ــل ب ـش ـع ـب ـي ــة خـ ـ ـ ــوذ ال ـ ــواق ـ ــع
االف ـتــراضــي إل ــى «غــوغــل» الـتــي كشفت عـ َـام
 2013عــن ن ـظــارات «غــوغــل غ ــاس» .لــم تلق

مايكروسوفت

كانت «م ــاي ــك ــروســوفــت» أول شركة عمالقة
تقدم خوذة للواقع املعزز بالكامل في ،2016
ل ـكــن م ـن ـت ـج ـهــا ال ـح ــال ــي ال يـ ــزال ب ـع ـي ـدًا عن
الجهاز الــذي يريد أن يرتديه املستهلكون
ً
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـنـ ـتـ ـظ ــم .بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ركـ ـ ــزت
«مايكروسوفت» على بيع الخوذ للشركات
الـ ـت ــيي ـم ـك ـن ـهــاتـ ـح ـ ّـم ــلسـ ـع ــر 3500دوالر
وترغب في معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا
تجعل عمالها أكثر إنتاجية .والعميل األكثر
شهرة لخوذ «مايكروسوفت»،HoloLens ،
هو الجيش األميركي .فازت الشركة بصفقة
بقيمة  22مليار دوالر في  2021لبيع 120
ألف «هولولنس» مخصصة للحكومة حتى
يتمكن ال ـج ـنــود مــن اس ـت ـخــدام ـهــا ،ل ـكــن في
وقــت ســابــق عــاد الجيش األم ـيــركــي وأعلن
تأجيل بدء اختبار حقل «هولولنس» حتى
عام  .2022أثارت «هولولنس» أيضًا اهتمام
ال ـشــركــات الـطـبـيــة ،ال ـتــي تــرغــب فــي معرفة
مــا إذا كــان الــواقــع امل ـعــزز يمكن أن يساعد
ف ــي تـحـســن غ ــرف الـعـمـلـيــات أو امل ـســاعــدة
فــي إجـ ــراء ال ـجــراحــات عــن ُب ـعــد .وتستثمر
«م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ب ـك ـثــافــة ف ــي ال ـخ ــدم ــات
السحابية لتكون بمثابة ال ـ ـراب ـ ـط للعوالم
االفتراضية املتوقع طرحها للجمهور في
عام  .2022وفي مــارس/آذار ،أعلنت الشركة
تطبيق  Meshالذي يسمح لصانعي البرامج
بإنشاء تطبيقات تسمح لألجهزة املختلفة
بمشاركة ذات الواقع الرقمي .هذا التطبيق
قــريــب م ــن م ـكــاملــة ال ـف ـيــديــو ،ل ـك ـنــه يتضمن
الـ ـص ــور امل ـج ـس ـمــة ثــاث ـيــة األب ـ ـعـ ــاد .وعـنــد
انطالق برامج «ميتافيرس» في  ،2022من
امل ـتــوقـ ّـع أن تــدمــج «مــاي ـكــروســوفــت» Mesh
في تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها
ً
«ت ـي ـمــز»ّ ،
ليقدم خــدمــة أك ـثــر تكامال وجذبًا
ملستخدمي الواقع املعزز.

ميتا

ـف «ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» بـ ـ ــدخـ ـ ــول ع ــال ــم
لـ ـ ــم ت ـ ـك ـ ـتـ ـ ِ
«ميتافيرس» ،بل غيرت اسمها إلى «ميتا»
ع ــام  ،2021ك ــإش ــارة إل ــى تــركـيــزهــا الكبير
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـع ــال ــم االف ـ ـتـ ــراضـ ــي .وت ـت ـف ـ ّـوق
«مـيـتــا» عـلــى منافسيها بتصنيع أجـهــزة
ال ــواق ــع االف ـتــراضــي وبـيـعـهــا ،إذ مثلت 75
فــي املــائــة مــن مجمل املبيعات فــي السوق
عام  .2021وقد ارتفعت أرقام الشركة كثيرًا
خالل إجازة عيد امليالد ،حيث كان تطبيق
خوذة الواقع االفتراضي «أوكيليس» األكثر
شعبية في متجر تطبيقات «آبل» .وتخطط
«ميتا» إلط ــاق خ ــوذة رأس أخ ــرى للواقع
االف ـت ــراض ــي ه ــذا ال ـع ــام تـسـمـيـهــا Project
 ،Cambriaستحتوي على أجهزة تجعلها
أفـ ـض ــل لـ ـ ــ«ال ـ ــواق ـ ــع املـ ـخـ ـتـ ـل ــط» ،مـ ــن خ ــال
استخدام الكاميرات لنقل العالم الحقيقي
ّ
إلـ ــى امل ـش ــاه ــد .ت ـق ــول «م ـي ـت ــا» إن ال ـخ ــوذة
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـش ـمــل ك ــذل ــك ت ـت ـب ــع ال ــوج ــه
والعني ،ما سيجعل الجهاز أكثر استجابة
ألوامر املستخدم.
آبل
َ ّ
لــم تــؤكــد شــركــة «آب ــل» ق ــط أنـهــا تعمل على
خ ــوذة واق ــع افـتــراضــي ،لكنها كــانــت ّ
تطور
ن ـم ــاذج أول ـي ــة مـنــذ س ـن ــوات .وت ـضــع «آب ــل»
تركيزها األساسي على تطوير جيل جديد
من األجهزة .فتأتي أجهزة «آيفون» األحدث
مجهزة بــأجـهــزة استشعار يمكنها قياس

التجربة وقتها ترحيبًا كبيرًا ،لكن الشركة
لــم تستسلم ،وهــا هــي ت ـكـ ّـرس استثماراتها
أســاســا فــي عــالــم الــواقــع االفـتــراضــي املـعــزز،
رغــم أنها ال تمتلك العديد مــن املنتجات أو
التقنيات املعلنة مثل منافسيها .لكن عام
 2020استحوذت على شركة «نورث» الناشئة
التي تعمل على تطوير نظارات خفيفة الوزن
للواقع املعزز .وأصبح بالتالي لدى «غوغل»
اآلن فريق جديد يركز على أنظمة التشغيل
للواقع املعزز في «ميتافيرس».

تعمل الشركات على تطوير خوذ خاصة بالواقع المعزز (جو ريدل)Getty/

مواقع التواصل واالتجار بالنساء :حرب مستمرّة
لندن ـ العربي الجديد

كشفت «هيئة اإلذاعــة البريطانية» (بي بي
سي) ،عن إقدام رجال في الهند على عرض
نساء للبيع فــي م ــزاد ،عبر تطبيق «كلوب
هـ ــاوس» .وأفـ ــادت «ب ــي بــي س ــي» ب ــأن أربــع
نساء على األق ــل ،مــن األغلبية الهندوسية
ف ــي ال ـه ـنــدُ ،ع ــرض ــن لـلـبـيــع ف ــي مـ ــزاد علني
وه ـمــي على «ك ـلــوب ه ــاوس» ملــدة ساعتني
ت ـقــري ـبــا ،وش ــاه ــده أك ـثــر مــن  200مستخدم
في وقت واحد ،وفقًا لشهود .وقالت الشركة
املــالـكــة لــ«كـلــوب ه ــاوس» ،لــ«بــي بــي ســي»،
إنـهــا أوق ـفــت حـســابــات َم ــن أن ـش ــأوا الـغــرفــة
في وقت الحق من ذلك اليوم ،وإنها وجهت
إليهم تحذيرات إ م ــا بتعليق حسابتهم أو
بإغالقها نهائيًا .لكن «بي بي سي» وجدت
ُأن مستخدمًا واح ــدًا على األق ــل ،مــن الذين
أب ـل ــغ ع ـن ـهــم ل ــ«ك ـلــوب ه ـ ــاوس» بخصوص
غرفة املزاد تلك ،ال يزال نشطًا على التطبيق،
عبر حساب مختلف دشنه في اليوم الذي
حصل فيه املزاد.
وصــرحــت الـنـســاء األربـ ــع ،ل ــ«بــي بــي ســي»،
أن ق ــومـ ـي ــن ه ـ ـنـ ــدوسـ ــا م ـت ـع ـص ـبــنك ــان ــوا
ي ـس ـت ـهــدفــون ـهــن م ـن ــذ شـ ـه ــور ،ووص ـفــوهــن
بـ«الخائنات» ،ألنهن انتقدن رئيس الوزراء
الهندي نــاري ـنــدرا مــودي وحــزبــه «بهاراتيا
جاناتا» .يذكر أن الشرطة أوقفت خالل الشهر
الحالي ثالثة هنود (شابة عمرها  18عامًا
و ش ــا ب ــن ف ــي مطلع العشرينيات) ،متهمني
بإنشاء تطبيق مزيف على اإلنترنت يعرض
للبيع في مزادات نساء مسلمات معروفات.
ون ـشــرت صــور أكثر مــن مائة ام ــرأة ،بينهن
صحافيات وناشطات مدافعات عن قضايا
تــؤثــر عـلــى ال ـه ـنــود املـسـلـمــن ،عـلــى تطبيق
«ب ــول ــي ب ـ ــاي» ،إل ــى جــانــب رس ــائ ــل مـهـيـنــة.

ليست المرة األولى التي ُتعرض فيها نساء هنديات للبيع على مواقع التواصل (إندرانيل موخيرجي/فرانس برس)

واش ـت ـكــى أب ـنــاء األق ـل ـيــة املسلمة فــي الهند،
في السنوات املاضية ،من محاوالت متزايدة
الستهداف مجتمعاتهم أو تهميشها ،وقبل
سـتــة أش ـهــر ،ظ ـهــرت مـنـصــة م ـ ــزادات مزيفة
أخرى تستهدف املسلمات لفترة وجيزة ،ما
استدعى تحقيقات م ــن الشرطة فشلت في
تحديد أي مشتبه فيهم.
وت ـع ـمــل م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل والـتـطـبـيـقــات
ال ـك ـبــرى ع ـلــى م ـحــاربــة االتـ ـج ــار بــالـبـشــر
املــزهــر ع ـبــر صـحـفــاتـهــا .إذ ه ــددت شركة

 4نساء من الهند
عرضن للبيع على تطبيق
«كلوب هاوس»

«آ ب ـ ـل» ف ــي شهر سبتمبر/أيلول املاضي
ب ـحــذف مـنـتـجــات شــركــة «ف ـي ـس ـبــوك» من
متجرها للتطبيقات ،بعد كشف «هيئة
اإلذاع ــة البريطانية» أي ـضــا ،إعــانــات عن
« خ ــاد م ــات للبيع» ع ـ ل ــى تطبيقات تابعة
لعمالقة منصات ا ل ـ ت ــوا ص ــل االجتماعي،
م ـ ــنبـ ـيـ ـنـ ـه ــا«إنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام»،عـ ـ ــام.2019
ُ
ك ـ ش ــف ع ــن التحذير ف ــي تغطية ل ـ «ملفات
فيسبوك» نشرتها صحيفة «وول ستريت
جورنال» األميركية ،وهي سلسلة تقارير

اسـتـنــدن إل ــى وثــائــق داخـلـيــة مـســربــة من
« ف ـ ي ـ س ـ ب ــوك» ،كشفت ع ــن تجاهلها بعض
أبرز القضايا على منصاتها.
ك ــان تـحـقـيــق ل ــ«ب ــي ب ــي س ــي ن ـيــوز عــربــي»
ق ــد ك ـشــف ع ــن س ــوق س ـ ــوداء م ــزده ــرة على
اإلنترنت ،لبيع الخادمات وشرائهن بشكل
غير قانوني .وسلط التحقيق الضوء على
عالم عانت فيه النساء من حياة «العبودية»،
ب ــاس ـت ـخ ــدام عـ ــدد م ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ،بـيـنـهــا
«إنستغرام» الذي تملكه «فيسبوك».
وكــانــت امل ـن ـشــورات والــوســوم املستخدمة
في هذه العمليات باللغة العربية أساسًا،
ونشرها مستخدمون في اململكة العربية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـ ـكـ ــويـ ــت .وكـ ــانـ ــت ال ـن ـس ــاء
ي ـص ـن ـفــن ح ـســب الـ ـع ــرق ،وي ـعــرضــن للبيع
مـ ـق ــاب ــل آالف الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .وذكـ ـ ـ ــرت «وول
ستريت جــورنــال» وقتها أن شــركــة «آبــل»
ط ـل ـب ــت مـ ــن «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ب ـ ــذل املـ ــزيـ ــد مــن
الجهود ملعالجة عمليات اإلتجار بالبشر،
بعد تحقيق «بي بي سي» .لكن «فيسبوك»
ً
«إجراء محدودًا» ،ما دفع «آبل»
لم تتخذ إال
إلــى تهديدها بــإزالــة منصاتها مــن متجر
التطبيقات الخاص بها .وبعد تقرير «بي
بــي س ــي» ع ــام  ،2019ح ـظــرت «فـيـسـبــوك»
الــوســم الــرئـيـســي املـسـتـخــدم فــي الـتـجــارة،
وأزالـ ـ ـ ـ ــت مـ ـئ ــات الـ ـحـ ـس ــاب ــات مـ ــن تـطـبـيــق
ُ«إنـسـتـغــرام» .ومــع ذلــك ،وفــي الــوقــت الــذي
ن ـشــرت فيه القصة ،وج ــدت «بــي بــي سي»
أنه ال يزال بيع النساء ُيعلن على املنصة.
وكـتـبــت شــركــة «ف ـي ـس ـبــوك» ،فــي رده ــا في
يونيو/حزيران  ،2020أنه «بعد التحقيق
ال ـ ـ ـ ــذي أج ـ ــرت ـ ــه (ب ـ ـ ــي ب ـ ــي س ـ ـ ـ ــي) ،أج ــريـ ـن ــا
مراجعة ملنصتنا ،وأزلنا  700حساب على
(إن ـس ـت ـغــرام) ف ــي غ ـضــون  24س ــاع ــة ،وفــي
الوقت نفسه حظرنا وسومًا عدة مخالفة».
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اليف ستايل

شكل األردن نقطة
انطالق مهمة
لعدد من أبرز نجوم
الغناء العراقي،
إذ استفادوا من
الحركة الفنية الالفتة
التي شهدها في
سبعينيات القرن
الماضي
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

كـ ــان األردن ن ـهــايــة س ـب ـع ـيـنـيــات
القرن املاضي نقطة انطالق مهمة
للفن العربي بمختلف توجهاته
مــن درامـ ــا ،وسـيـنـمــا ،وم ـســرح ،وموسيقى.
ّ
وقد يفاجأ البعض إذا علموا أن البالد كانت
تحتضن أحــد أك ـبــر وأح ــدث االستديوهات
فنية في الشرق األوسط ،يديرها مخرجون
وفـ ـنـ ـي ــون وم ـه ـن ــدس ــون أردنـ ـ ـي ـ ــون ب ـك ـفــاءة
ّ
واقـ ـ ـت ـ ــدار ،ح ـتــى أن ب ـعــض أف ـ ــام ا ّل ـس ـي ـن ـمــا
املصرية كانت تصور فيها .كما مثل األردن
قاعدة انطالق عربية واسعة لعدد من نجوم
الغناء العربي ،ساهمت ثالثة عوامل فيها:
اس ـت ـعــداد ال ـج ـم ـهــور لتلقي ال ـفــن الحقيقي،
وتــوفــر عــوامــل اإلن ـت ــاج ،و«م ـهــرجــان جــرش
للثقافة والفنون».
وم ــن عـ ّـمــان م ـ ّـر نـجــوم غـنــاء ع ــرب كـثـيــرون،
ّ
لكن مطربي األغنية العراقية كانوا األكثر
اسـتـفــادة مــن امل ـنــاخ الـفـنــي املــوجــود آن ــذاك.
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ت ـس ـل ــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
تـ ـج ــارب ك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر وم ــاج ــد امل ـه ـنــدس
وحــاتــم الـعــراقــي الــذيــن ي ـعــدون حــالـيــا أبــرز
األصوات الغنائية العراقية.
ق ـبــل أك ـثــر م ــن ثــاثــة ع ـق ــود ،ل ــم يـكــن يسمع
ّ
األردن ـيــون من الفنانني العراقيني إل ناظم
ّ
الغزالي .لكن «مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون»
و«الشركة األردنية لإلنتاج» كانتا سباقتني
ن ـهــايــة السبعينيات مــن ال ـقــرن املــاضــي في
إن ـت ــاج ال ـبــرامــج الـغـنــائـيــة واالسـتـعــراضـيــة
التي كانت توزع على كافة املحطات العربية
آن ــذاك ،إذ كانت منضوية تحت لــواء اتحاد
إذاعـ ــات الـ ــدول الـعــربـيــة ،فــأتـيـحــت الـفــرصــة
ل ـل ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـف ـن ــان ــن ال ـ ـعـ ــرب ل ــان ـت ـش ــار.
وت ـم ـي ــز ال ـت ـل ـف ــزي ــون واإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة األردنـ ـ ـي ـ ــان
بتطوير استديوهاتهما ،ما أغرى املنتجني
واملخرجني والفنانني العرب .ولعل األردني
ا ل ـ ــرا ح ـ ــل ح ـ س ـ ي ــب ي ــو س ــف ()2000 – 1936
ً
أول مخرج عربي يصور أعماال تلفزيونية
وغ ـنــائ ـيــة ل ـك ـبــار ال ـن ـج ــوم ،وكـ ــان بــرنــامـجــه
«اس ـتــديــو» ال ــذي ك ــان يـقـتــرن اس ـمــه سنويًا
بالعام الذي يقدم فيه عبر شاشة التلفزيون
األردني ،بني عامي  1979و ،1994أول برامج
املنوعات والحوار في اإلعالم العربي.
ّ
كما أن أزم ــات ال ـعــراق السياسية املتالحقة
وغـ ــزو ال ـكــويــت ع ــام  1990أغ ـل ـقــت مــا تبقى
مــن مـنــافــذ أم ــام املـبــدعــن الـعــراقـيــن الــذيــن
ت ــو ج ــه كثير منهم إ ل ــى األردن .ف ــي املرحلة
األولـ ــى ،كــانــت إط ــاالت الفنانني العراقيني
فــي التلفزيون األردن ــي محصورة بفنانني
م ـ ـحـ ــدوديـ ــن ،هـ ــم س ـ ـعـ ــدون ج ــاب ــر وإيـ ـ ــاس
خضر وصــاح عبد الغفور ومحمود أنــور
ّ
والثنائي مي ووحيد ،رغم أن املطرب الريفي
ع ـبــد ال ـج ـبــار ال ــدراج ــي ك ــان يـعـتـبــر الـفـنــان
ال ـعــراقــي ال ـثــانــي األك ـث ــر ش ـهــرة ف ــي األردن،
بـعــد نــاظــم ال ـغــزالــي .وفـتـحــت أزم ــة الخليج

ساهم مهرجان جرش
في شهرة المغنين العراقيين
(خليل مزرعاوي/فرانس برس)

فتحت أزمة الخليج
الباب أمام كاظم الساهر
لالنتشار في األردن
الساهر قد يكون األكثر شعبية أردنيًا وعربيًا (كريم صاحب/فرانس برس)

تعاون مخرجون أردنيون مع ماجد المهندس
(عامر الهالبي/فرانس برس)

من األردن
إلى العالم العربي

نجوم الغناء
العراقي
الباب واسعًا أمــام كاظم الساهر لالنتشار
في األردن بشكل أكبر ،بعد أن كانت أغنيتا
«عبرت الشط» و«لدغة الحية» سبب شهرته
فـيــه وف ــي ب ـلــده ال ـع ــراق وال ـكــويــت ومـنــاطــق
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي .وس ـ ــاع ـ ــده ظ ـه ــوره
املتكرر على شاشة التلفزيون األردنــي عبر
برنامج «نجوم» ،وهو ما انسحب تاليًا على
مجموعة كبيرة م ــن نجوم الغناء العراقي
الــذيــن م ــروا ب ـ ــاألردن ،كنقطة ان ـطــاق نحو

العالم العربي ،مثل قاسم السلطان وحاتم
ال ـعــراقــي وعـلــي الـعـيـســاوي وهـيـثــم يوسف
وعـ ـ ـ ــادل ع ـق ـلــة وحـ ـس ــن الـ ـبـ ـص ــري وم ــاج ــد
املهندس.
كما مر على األردن شعراء وملحنون ،مثل
طالب ا ل ـقــره غــولــي ،وعـبــاس جميل ،وعزيز
الـ ــرسـ ــام ،ونـ ـ ــزار جـ ـ ــواد ،وج ـع ـفــر ال ـخ ـفــاف،
وأس ـعــد ال ـغــريــري ،وكــريــم الـعــراقــي ،وطاهر
سلمان ،وكريم هميم ،ووليد حاتم ،ويقظان

ال ـج ــري ــان .ال ـف ـنــان مــالــك مــاضــي الـ ــذي يعد
مــن أوائ ــل الفنانني واملوسيقيني األردن ـيــن
الـ ـ ــذي ت ـع ــام ـل ــوا م ــع ال ـف ـن ــان ــن الـ ـع ــرب مـنــذ
ن ـهــايــة ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،وأول
نقيب للفنانني األردن ـيــن عــام  ،1997يقول
إن «األردن شكل نهاية الثمانينيات وبداية
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــاتمنجمًاالن ـطــاقال ـك ـث ـيــرمن
النجوم العرب عبر استديوهات التلفزيون
األردنــي ومهرجان جــرش» .ويضيف« :جاء

ال ـســاهــر إل ــى عـ ّـمــان كــال ـفــدائــي ال ــذي يحمل
ّ
ّ
ك ــل األس ـل ـحــة م ـعــه ،ملحنًا ل ـكــل ال ـن ـصــوص
الغنائية التي قدمها خالل الفترة من 1990
ّ
وحتى  .1996وأعتقد أن ملنذر كريم (مدير
أعماله السابق) وللشاعر عزيز الرسام دورًا
في انتشاره الفني».
ويتفق املخرج حسام حجاوي مع رأي مالك
م ــاض ــي ،حـ ــول أن غــال ـبـيــة ال ـف ـنــانــن ال ـعــرب
الــذيــن اس ـت ـفــادوا مــن األردن اعـتـبــروه ملجأ

بورتريه
بسام المال ...رحيل صانع الذاكرة الشعبية الدرامية
عمر بقبوق

بدأ عمله الفني في مسلسل «تجارب عائلية» (تويتر)

يــوم السبت املــاضــي ،نعت نقابة الفنانني
الـ ـس ــوري ــن املـ ـخ ــرج ال ـ ـسـ ــوري ب ـ ّـس ــام امل ــا،
الذي مات صباحًا متأثرًا بمرضه ،عن عمر
يناهز  67سنة ،مخلفًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا،
جعله يحصل على لقب «عـ ّـراب مسلسالت
البيئة الشامية» ،بفضل مساهماته الغزيرة
والهامة في هذا النوع ،ما بني «أيام شامية»
و«باب الحارة».
بداية ّ
بسام املال كانت ممهدة نوعًا ما ،كونه
ينتمي لعائلة فنية معروفة ،فهو ابن املمثل
ـان مؤمن
أده ــم امل ــا ،وأش ـق ــاؤه هــم املـخــر ّجـ ّ
وبشار املال واملمثل مؤيد املال .إل أنه الفرد
الوحيد من عائلته الذي نجح بترك بصمة
واضحة في ا ل ــدرا م ــا السورية ،كما ينطبق
ذلــك على ولــديــه أدهــم وشمس املــا اللذين
فتح لهما أبواب الشهرة بدوره .فعلى عكس
باقي فناني عائلة املــا ،كــان بـ ّـســام يتمتع
ب ــال ـق ــدر ال ـك ــاف ــي م ــن اإلبـ ـ ـ ــداع ،وام ـت ـل ــك مع
الزمن هوية فنية واضحة ال يمكن إنكارها،
حتى بعدما انهارت حصون «باب الحارة»
شعبيًا وهبطت أسهم عمله األكثر شهرة.
بدأ ّ
بسام املال عمله الفني كمساعد مخرج
في بداية الثمانينيات ،في مسلسل «تجارب
عائلية» تحت إش ــراف امل ـخــرج عــاء الدين
ك ــوك ــش ال ـ ــذي ب ـقــي م ـت ـم ـس ـكــا ف ـيــه بخمسة
أع ـم ــال الح ـق ــة .وم ــع ًب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات،
صــار بـ ّـســام املــا مهيأ إلخ ــراج أول أعماله،

«الخشخاش» الذي بدا فيه متأثرًا بأسلوب
أستاذه عالء الدين كوكش إلى ّ
حد بعيد.
في العام التالي ،خرج ّ
بسام املال من عباءة
أسـ ـ ـت ـ ــاذه ،ع ـن ــدم ــا أخـ ـ ــرج ال ـ ـجـ ــزء األول مــن
مسلسل األطفال «كان يا ما كان» عام .1992
املسلسل بدا حينها كثورة في عالم الدراما
الـ ـس ــوري ــة ،ب ـس ـبــب ال ـت ـق ـن ـيــات املـسـتـخــدمــة
مل ـعــال ـجــةال ـح ـكــايــاتال ـفــان ـتــازيــةاملتخيلة
بصريًا .وفي هذا املسلسل ّ
رسخ املال أقدامه
فــي عــالــم ال ــدرام ــا ،وأث ـبــت قــدرتــه اإلبــداعـيــة
على خلق فضاءات درامية تناسب املجتمع
العربي املحافظ ،فهو كان قادرًا على إعادة
إن ـت ــاج ال ـح ـكــايــات الـشـعـبـيــة ال ـتــي تــرويـهــا
ال ـجــدات ب ـصــورة درام ـيــة ت ـجــذب الجمهور
السوري بكافة أطيافه.
وهـ ـ ــذه ال ـخ ـص ـلــة بــال ـت ـحــديــد ق ــادت ــه نـحــو
تجربته الثالثة ،التي كانت نقطة التحول
ّ
األبـ ـ ـ ــرز فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه ك ـ ـكـ ــل ،ون ـق ـص ــد هـنــا
م ـس ـل ـســل«أيـ ـ ـ ــامش ــامـ ـي ــة»(،)1993الـ ــذي
يعتبر أول مسلسل ســـوري ينتمي لنمط
الـبـيـئــة ال ـشــام ـيــة .فـفــي ه ــذا املـسـلـســل أع ــاد

بسام المال عمله
بدأ ّ
الفني كمساعد مخرج
في بداية الثمانينيات

حاتم العراقي بين األكثر شعبية حاليًا (كرار عيسى/األناضول)

مــؤقـتــا ومـحـطــة «ت ــران ــزي ــت» ل ـلــوصــول إلــى
ال ـج ـم ـهــور ال ـعــربــي واالن ـت ـشــار والنجومية.
وي ـع ـت ـبــر حـ ـج ــاوي ،الـ ــذي أخـ ــرج ع ــام 2000
ّ
ك ـل ـيــب «أنـ ـ ــت ت ـج ـن ــن» مل ــاج ــد املـ ـهـ ـن ــدس ،أن
الـفـنــانــن ال ـعــراق ـيــن اس ـت ـف ــادوا م ــن املـنــابــر
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة األردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة إلث ـ ـبـ ــات
وجــودهــم ،واسـتـغـلــوا مواهبهم فــي إدخــال
ال ـلــون الغنائي ال ـعــراقــي إلــى األذن العربية
ع ـ ـ ب ـ ـراألردنا ل ـ ـ ـ ـذيك ـ ـ ـ ـاندورهم ـ ـ ح ـ ـ ص ــورًا

بـ ـ ـ «االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال والـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــع» ،مـ ــن دون أن
ينعكس ذلك جليًا على الغناء األردني الذي
تقهقر بمختلف م ـ ـ ح ــاوره ،بسبب األز م ــات
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـتــاح ـقــة ال ـت ــي تـعـصــف بــه،
وعدم وجود جهة سيادية ترعاه.
وف ـ ــي اإلط ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،ي ـ ــرى املـ ـخ ــرج حـســن
دعـ ـيـ ـب ــس ،األردن حــاض ـنــة إلبـ ـ ــداع امل ـغ ـنــن
العراقيني ومــؤثــرة في وصولهم للجمهور
ّ
العربي .وعلى عكس كل املبدعني األردنيني
الــذيــن ت ـعــرفــوا عـلــى ن ـجــوم ال ـغ ـنــاء الـعــربــي
أثناء مرورهم باألردن ،تعود معرفة دعيبس
ً
بمعظمهم إلى سنوات تواجده مرتحال بني
عــواصــم ال ـعــالــم ،كـمـصــور تـلـفــزيــونــي لعدد
كـبـيــر مــن وكـ ــاالت األن ـب ــاء الـعــاملـيــة ،قـبــل أن
يتجه لعالم الفيديو كليب متعاونًا مع أبرز
النجوم.
ويــقــول« :ك ــان األردن لفترة طويلة مصدرًا
ل ـل ـن ـجــوم ،رغ ــم أن ــه أخ ـفــق فــي تـصــديــر نجم
أردني غنائي يستمر على الساحة العربية».
وح ــول ت ـعــاونــه مــع ن ـجــوم ال ـغ ـنــاء الـعــراقــي
الـحــالـيــن ،كــاظــم الـســاهــر ومــاجــد املهندس
وحــاتــم ال ـعــراقــي الــذيــن انـطـلـقــوا مــن األردن
بإمكانات متباينة ،يقول دعيبس «تعرفت
ّعلى الساهر فــي ال ـقــاهــرة عــام  ،1995ورغــم
أنه كان موجودًا في عمان قبل ذلك التاريخ
بسنوات ،رتب القدر لقاءنا األول في مكاتب
 ARTحيث كان هناك اتفاق بأن أتولى إخراج
كليبني لــه ،ومثلهما لليلى غ ـفــران .صــورت
أول كليب مع الساهر في أملانيا نهاية العام
نفسه ألغنية ‹زيــدي ـنــي ع ـش ـقــا› .وفــي العام
التالي  1996صورت معه في لندن كليب ‹ها
حبيبي› وم ــن ه ـنــاك ب ــدأت الثنائية م ـعــه».
ّ
وي ـش ـيــر دع ـي ـبــس إلـ ــى أن «ش ــرك ــة ال ـخ ـيــول
لإلنتاج وال ـتــوزيــع ال ـف ـنــي» ،طلبت منه عام
ـان للفنان ماجد املهندس،
 1997تصوير أغـ ٍ
فتعرف عليه ،وصــور له أغنيتني إحداهما
«مو بس حبك» ثم انقطعت الصلة معه بعد
اختفائه لسنوات عن الساحة الفنية.

رصد

امل ــا اك ـت ـشــاف الـبـيـئــة ال ـت ــي يـنـتـمــي إلـيـهــا
الفانتازية التي
م ــن خ ــال س ــرد الحكايات ّ
يـ ـت ــداولـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــاس ع ـن ـه ــا؛ ل ـك ــن ــه فـ ــي ه ــذا
ال ـس ـيــاق تخلى عــن ال ـخــدع ال ـب ـصــريــة ،على
ح ـســاب خ ـلــق عــالــم ب ـس ـيــط ،لـيـلـعــب البيئة
الشامية في استديوهات تتمتع بجمالية
بصرية ،ويقدمها للجمهور بشكل سلس،
يعزز شعور الجمهور بامتالكهم للحكاية
وانتمائها لذاكرتهم الشعبية.
ولــم يتوقف املــا عــن محاوالته فــي تطوير
أدوات ــه فــي صنع الــدرامــا فــي التسعينيات
التي قدم فيها العديد من التجارب املتباينة؛
أبــرزهــا على اإلط ــاق مسلسل «العبابيد»
()1997الـ ـ ــذيي ـن ـت ـمــيل ـن ـمــطال ـفــان ـتــازيــا
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة .وفـ ــي «ال ـع ـب ــاب ـي ــد» ن ـجــح املــا
ب ـتــرك أثــر واض ــح ،ليتميز العمل عـ ّـن باقي
مسلسالت الفانتازيا التاريخية ،تمثل هذا
األثــر بالتبسيط الــذي يجعل الشخصيات
تـ ـب ــدو أكـ ـث ــر ق ــرب ــا ل ـن ــا مـ ــن ن ـظ ـي ــرات ـه ــا فــي
م ـس ـل ـســات ن ـجــدة أن ـ ــزور ،ليعطيها روح ــا
تجعلها أك ـ ثــر صــد قــا ،ويختلط األم ــر على
ّ
شريحة واسعة من الجمهور الذين ظنوا أن
«العبابيد» يعكس التاريخ الحقيقي.
وفـ ــي ال ـف ـت ــرة ذاتـ ـه ــا ،كـ ــان اسـ ــم ب ـ ّـس ــام املــا
بــدأ يسطع عربيًا ،ل ـي ــزداد الطلب عليه في
املحطات الخليجية واللبنانية ،التي أخرج
لها العديد من برامج املنوعات والفوازير،
مـنـهــا «ب ـس ــاط ال ــري ــح»« ،ي ــا ل ـيــل ي ــا ع ــن»،
«داوود في هوليوود» و«ابتسامات».

تراجع نمو عدد مشتركي
«نتفليكس» يقلق المستثمرين
أ نـ ـه ــت «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ع ـ ــام  2021ب ـن ـجــاحــات
عاملية مثل  Squid Gameو ،Casa de Papelلكن
نسب املشاهدة القياسية ال تحجب التباطؤ
ف ــي نمو املشتركني ال ـجــدد ،األم ــر ال ــذي يقلق
امل ـسـتـثـمــريــن .بــاتــت امل ـن ـصــة ال ـع ـمــاقــة للبث
التدفقي تضم  221,8مليون مشترك؛ أي أقل
بقليل مــن الـعــدد املتوقع البالغ  222مليونًا،
بحسب ما جاء في بيان أصدرته «نتفليكس»
ع ـ ـن ن ـتــائــج الــربــع ال ــراب ــع مــن  .2021وتـتــوقــع
املجموعة أال يزيد عدد مشتركيها الجدد عن
 2,5م ـل ـيــون خ ــال الــربــع الـحــالــي ،مـقــارنــة بــ4
م ــاي ــن مشترك فــي الفترة مــن يناير/كانون
ال ـثــانــي إل ــى مـ ـ ـ ــارس/آذار  .2021ول ــم تسجل
املنصة مثل هذا الرقم املنخفض للربع األول
س ــوى فــي  ،2010ع ـنــدمــا ك ــان ع ــدد مشتركي
«نتفليكس» ال يتخطى  13,9مليونًا .وكانت
ترددات هذه النتائج فورية في وول ستريت،
إذ تراجع سهم املجموعة التي تتخذ مقرًا لها
في كاليفورنيا بنسبة تصل إلى  % 20خالل
التداول اإللكتروني بعد إغالق البورصة.
ّ
وأقـ ـ ـ ـ ّـرت امل ـن ـص ــة ال ـع ـم ــاق ــة ب ـ ــأن «االح ـت ـف ــاظ
(بـ ــامل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــن) ون ـ ـسـ ــب امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة ال ي ـ ــزال
ّ
صلبًا ،لكن نمو املشتركني الجدد لم يعد إلى
مستويات مــا قبل جــائ ـحــة» كــوف ـيــد 19-التي
انعكست إيجابًا على «نتفليكس» عام 2020
ّ
وأوائل  .2021وأضافت« :نعتقد أن هذا يرجع
إلى عوامل مختلفة ،بما فيها كوفيد الذي ال

نسب المشاهدة القياسية ال تحجب التباطؤ في
نمو المشتركين الجدد (سيدريك ريبييرتو)Getty/

ي ــزال يلقي بثقله على االقتصاد وصعوبات
االقتصاد الكلي في أجزاء مختلفة من العالم
ّ
بما في ذلك أميركا الالتينية» .وعلق املحلل
املستقل روب ـ ّـرت إنــدرلــه« :املشكلة ليست في
نتفليكس ،لكنهم يواجهون منافسة محتدمة
متزايدة .بالتالي يصبح من الصعب عليهم
الـتـمـيــز وجـ ــذب ال ـج ـمــاه ـيــر» .ف ــي ال ـف ـتــرة من
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول إل ــى ديـسـمـبــر/كــانــون
األول ،ح ـق ـقــت امل ـج ـمــوعــة إيـ ـ ــرادات ب ـل ـغــت 7,7
م ـل ـيــارات دوالر ،وصــافــي أربـ ــاح  607ماليني
دوالر ،ك ـ م ــا استقطبت  8,28م ــا ي ــن مشترك
جديد ،في أداء يتماشى مع توقعات السوق.
(فرانس برس)

يجب حفظ
العطر في مكان
جاف إذ تتسبب
الرطوبة بأضرار
فيه ()Getty

جودة العطر
ثمة نصائح ال تخطر
ّ
على البال ،لكنّها تساعد
بشكل حاسم في الحفاظ
على جودة العطر ألطول
فترة ممكنة ،حتّى
تستمتعي باستخدامه في
مختلف األوقات
كارين إليان ضاهر

بـعــد أن ت ـخ ـتــاري عـطــرك املـفـضــل بـحــرص شــديــد،
من الطبيعي أن تسعي جاهدة إلــى الحفاظ على
جـ ــودتـ ــه ألط ـ ــول وق ـ ــت م ـم ـك ــن ،ح ـت ــى تـسـتـمـتـعــي
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات .امل ـش ـك ـلــة
ً
َّ
األساسية هي أن العطور ال تترافق عادة مع الئحة
إرشـ ــادات حــول سبل استخدامها وتخزينها ،ما
يجعلك أكثر عرضة للوقوع في األخ ـطــاء في هذا
ّ
َّ
املجال .علمًا أن العطر يبدأ بالتحل ل من اللحظة
ال ـتــي ُي ـف ـتــح ف ـي ـهــا .ح ـتــى أن ال ـع ـل ـبــة ال ـتــي يــوضــع
ً
ف ـي ـهــا ،وال ـتــي قــد ت ـبــدو أوال م ـجــرد زي ـنــة ،تساعد
ف ــي ال ــواق ــع عـلــى حـمــايــة الـعـطــر م ــن ال ـن ــور وعـلــى
ضبط ال ـحــرارة التي يمكن أن تتعرض لها ،ومنع
األوك ـس ـجــن مــن ال ــدخ ــول إل ــى الـ ـق ــارورة ،وغيرها
من العوامل املؤذية في املحيط .فعند فتح قارورة
العطر ،يتعرض لألوكسجني ،بحيث يمكن أن تبدأ
التغييرات فيه عندها .لذلك ،بمجرد فتح القارورة
يجب االستمتاع باستخدام العطر حتى القطرة
األخيرة ،على أن ُيحفظ بالطريقة الصحيحة خالل
ذاك الــوقــت .ويجب إب ـقــاء ا ْل ـقــارورة مقفلة بإحكام
ْ
حتى لحظة استخدامها ،إذ يبدأ العطر بالتأك ُسد
م ــا أن ي ـت ـعــرض لــأوك ـس ـجــن الـ ــذي يـعـتـبــر أس ــوأ
أع ــدائ ــه ،وم ــن الطبيعي أن ت ـتــأثــر ع ـنــدهــا رائحته

مــا أن يدخل األوك ـس ـجــن إل ـيــه .فمن اللحظة التي
تفتحني فيها القارورة يبدأ العد العكسي في عمر
ال ـع ـطــر .مــن هـنــا تــأتــي أهـمـيــة اس ـت ـخــدامــه عندها
بشكل متواصل حتى انتهائه .وأيًا كانت الظروف
ّ
التسرع وتــرك ال ـقــارورة مفتوحة ،ولو
يجب عــدم
لـبـضــع س ــاع ــات ،تـجـنـبــا ل ـت ـعــرض ال ـع ـطــر ل ــأذى
ومنعًا إلحداث خلل في مكوناته.
ْ
ومــن ال ـضــروري تخزين العطر فــي مكان مظلم ،إذ
ما إن يتعرض العطر ألشعة الشمس حتى يتعرض
ّ
لألذى .لذلك ،يجب أل تدعيه يتعرض بكثرة للنور
حتى ال تتأثر النفحات العطرية وتتراجع جودته.
احـفـظـيــه ف ــي م ـكــان م ــا بـعـيـدًا ع ــن أش ـعــة الـشـمــس،
وأي ـضــا عــن اإلنـ ــارة الــداخـلـيــة حـفــاظــا عـلــى جــودتــه
ألطول وقت ممكن.
ْ
وي ـجــب ح ـفــظ ال ـع ـطــر ف ــي م ـكــان جـ ــاف ،إذ تتسبب
ال ــرط ــوب ــة ب ــأض ــرار ف ــي ال ـع ـطــر ،وي ـم ـكــن أن تسبب
تفاعالت كيميائية غير مرغوب بها فيه .قد يكون
مــن الـصـعــب حـمــايــة الـعـطــر فــي محيط تــرت ـفــع فيه
م ـعــدالت الــرطــوبــة .لكن مــن املـهــم اخـتـيــار أيــة غرفة
لحفظ العطر فيها .ويحظر
أقــل رطــوبــة فــي امل ـنــزل ْ
حفظ العطر في الحمام ،إذ ترتفع معدالت الرطوبة
في الحمام ،كما تزيد التقلبات في درجات الحرارة
فيه ،ما يعتبر أســوأ ما يمكن أن يتعرض له عطر.
لذلك ،من األفضل حفظ العطر في إحــدى الخزائن
في خارج الحمام.
َّ ْ
األصلية ،إذ
ويفضل إبقاء حفظ العطر في علبته
الهدف من العلبة هو الحفاظ على رائحة العطر
بشكل أم ــث ــل ،وعلى جــودتــه بأفضل شكل ممكن.
فـحـفـظــه ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة يـطـيــل ع ـمــر ال ـع ـطــر إلــى
حــد ك ـب ـيــرّ .أم ــا فــي ح ــال حفظه فــي الــوقــت نفسه
في مكان مظلم ،فتكون هــذه هي الطريقة املثلى
لـلـحـفــاظ عـلــى جــودتــه أك ـثــر ب ـعــد .وأخ ـي ـرًا ،يجب
الـتـحـقــق مــن ل ــون ال ـع ـطــر ،فـفــي ح ــال ح ـصــول ّ
أي
ّ
تغيير فيه ،يمكن ّأن يعني ذلك أن ثمة أخطاء في
طريقة حفظه ،وأن ــه مــن املمكن أن ي ـكــون قــد فقد
رائحته اآلسرة وخسر من جودته.

مسلسل

«يلوستون» يجمع األميركيين
رغم االستقطاب السياسي
يعطي املسلسل التلفزيوني «يلوستون» انطباعًا
أول ـيــا بــأنــه ّ
مفصل على قـيــاس إرض ــاء األوس ــاط
املحافظة في الواليات املتحدة التي ينتمي إليها
الناخبون الجمهوريون ،إذ إن هــذا «الوسترن»
ً
ال ـحــديــث يـحـتـفــي م ـثــا بـمـســابـقــات «ال ــرودي ــو»
لرعاة البقر ،وغالبًا ما يلجأ أبطاله إلى استخدام
األسلحة.
إال أن ا ل ـ ّـواق ــع ي ـبــدو مختلفًا ،إذ نـجــح املسلسل
ا مل ـــ ص ـــ ن ـــ ف ض ـم ــن خ ــان ــة  soap-operaف ــي ج ــذب
ج ـم ـهــور م ــن ك ــل االنـ ـتـ ـم ــاءات ،ف ـب ــات ف ــي نـهــايــة
ا مل ـ ط ــاف بمثابة أر ض ـ ي ــة ثقافية مشتركة فــي بلد
يشهد انقسامًا ح ــادًا على ا مل ـ س ـ ت ــوى السياسي.
وي ـت ـم ـحــور املـسـلـســل ع ـلــى ق ـصــة عــائ ـلــة داتـ ــون،
و ي ـ ـؤدي كيفن كوستنر دور كبيرها ،وتتناوب
في أحداثه املؤامرات العائلية مع مشاهد الحركة
التي تتسم في كثير من األحيان بالعنف.
وتملك العائلة مزرعة كبيرة وجميلة في والية
مونتانا (شمال غرب الواليات املتحدة) ،بالقرب
مــن محمية ي ـلــوس ـتــون الــوط ـن ـيــة ،وت ـح ــاول بكل
ال ــوس ــائ ــل حـمــايـتـهــا م ــن ج ـشــع ب ـعــض م ـطــوري
العقارات والسياسيني والسكان األصليني الذين
يطالبون باسترداد أراضي أجدادهم.
واس ـت ـق ـطــب «ي ـلــوس ـتــون» ع ـنــد ب ــدء عــرضــه عــام
2018م ـ ت ــا ب ـ ع ــن مخلصني ف ـ ـي ا مل ـ ن ــا ط ــق الريفية
واملدن األميركية الصغيرة التي ال يزال سكانها
م ـ ّـي ــا ل ــن إ ل ــى التلفزيون التقليدي أ ك ـ ث ــر مما إلى
منصات البث التدفقي .وكان للخطة التسويقية

ل ـل ـم ـس ـل ـســلدورف ـ ــينـ ـج ــاح ــهجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــا،إذ
تــرافـقــت إعــانــاتـهــا مــع نـقــل مـبــاريــات كــرة الـقــدم
األميركية التي يتابعها جمهور كبير .لكن إطالق
شبكة «ب ــارام ــاون ــت» املــوســم الــرابــع فــي تشرين
الـ ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر الـ ـف ــائ ــت اج ـ ـتـ ــذب  11م ـل ـيــون
مشاهد ،اي أكثر مما فعل املوسم الرابع من «غيم
أوف ثرونز».
والح ـ ــظ رئ ـي ــس «بـ ــارامـ ــاونـ ــت» ك ـيــث ك ــوك ــس أن
«ث ـمــة م ــن ي ـقــول إن امل ـس ـل ـســل مـخـصــص لليمني
الجمهوريّ ،
ملجرد أن أحداثه تــدور في مونتانا
وألن ف ـيــه مـ ّ
ـربــي مــاش ـيــة ،لكننا اآلن ن ـل ـمــس أنــه
ّ
مسلسل للجميع» .وشك ل حصول «يلوستون»
على ترشيح لجائزة نقابة ممثلي الشاشة في
ه ــول ـي ــوود ،وه ــو األول ل ــه ف ــي مــوســم ال ـجــوائــز،
ً
إقرارًا من هوليوود بنجاحه ،ودليال على أن هذا
النجاح تجاوز اآلراء السياسية ،إذ من املعروف
عــن أع ـضــاء ه ــذه الـنـقــابــة أن ـهــم غـيــر قــريـبــن من
توجهات املحافظني.
كــان ل ــوج ــود نجم سينمائي مــن مستوى كيفن
كوستنر دور كبير في إث ــارة انتباه النخب إلى
امل ـس ـل ـس ــل .ومـ ــع ت ـن ــام ــي إقـ ـب ــال ال ـج ـم ـه ــور عـلــى
«يلوستون» ،راح كثر يــرون فيه نسخة من نوع
«الــوس ـتــرن» ملسلسل على  HBOنــال استحسان
النقاد هو  ،Successionيتناول هو اآلخــر تمزق
عائلة ثرية ،ولكن في إطار آخر هو عالم األعمال
في نيويورك.
(فرانس برس)
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صدر قديمًا

شعر

غرائب
المكتوبجي

ٌ
سموات صغيرة زرع ْتها النسائم في الثلج

نجمة الكلب
جوالن حاجي

المقص
ّ
ّ
بالسبابة والوسطى
ُ
ُ
يد املنتصر تشتم املوت.

ُ
اإلصالح
غاية النقد
سليم سركيس
ُ
تصويب
ٍ
بسوء أقلّ
باسم النبريص

ّ
ُأ ّ
عيد على عبد الفتاح ،السوداني
م ـ ــن أم درمـ ـ ـ ـ ــان ،وهـ ـ ــو ج ــال ــس
ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة ال ـخ ـش ـب ـي ــة ،مــع
تـيــريــزا وإيــدال ـيــا وألـيـكــس (مــن
السلفادور وفنزويال).
ّ
أت ـمــنــى ل ــه أن يــأتــي ع ـيــد الفطر
ٌ
القادم ،وهو حاصل على الورق.
ّ
يتمنى لي باملثل ،ويضحك:
«والـ ـل ــه ،يــا زول ،ه ــذا ال ـعـيــد من
أتـ ـع ــس مـ ــا يـ ـمـ ـك ــن .أع ـ ـ ــان ال ـل ــه
الناس».
فـ ـ ـ ـ ــأرد« :ال ـ ـص ـ ـبـ ــر .الـ ـصـ ـب ــر يــا
ّ
عـبــد ال ـفــتــاح ،فــاملـخـ ّـيــم هــو زمــن
ال ـش ــدائ ــد ع ـنــد ال ــاج ــئ ،وب ـعــده
ت ــروق األمـ ــور ،بالحصول على
ورق ،وتحلو».
«إن شاء الله».
وأتضاحك مع أليكس الفنزويلي
وأنا أخبره ،بلغته ،أن للمسلمني
عـ ـي ــدي ــن فـ ـق ــط طـ ـ ـ ــوال ال ـس ـن ــة،
فيقول إن لدينا الكثير الكثير
ّ
م ــن األعـ ـي ــاد ،ك ــل دولـ ــة التينية
ع ـلــى ِح ـ ــدةّ ،أم ـ ــا ه ـن ــا ،ف ــا عيد
ّ
للروبوتات ،مع أنهم ـ أذكره ـ في
ِخ ّ
ضم عيد الصعود اآلن.
أليكس يسخر من البلجيك ،ألنه
ّ
ت ـلــقــى ال ــرف ــض ،وه ــو اسـتــأنــف
عند املحامي ،وينتظر َقد َره.
ّ
ّ
عبد الفت اح ينسحب لكي يكل م
ال ــوال ــدة ف ــي ال ـغــرفــة ،وأك ـم ــل أنــا
بقيةس ـ ي ـ ج ــار ت ــي،بينمات ــر ي ــزا
ّ
وإيــدال ـيــا تـبـتـسـمــان وتـتـكــلـمــان
ع ــن ال ـب ـنــت أل ـي ـســا ،وم ــا فعلته،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـع ـش ـي ـق ـه ــا خ ــوس ـي ــه
فرناندو أليساندرو باييكا.
ّ
صباح الخير وكل عام والفقراء
ّ
أقل ،وأسماء َ
أقصر.
بسوء
ٍ

في «غرائب المكتوبجي»
( ،)1896يوثّق الصحافي
اللبناني واقع الصحافة
السورية بعد صدور
«قانون المطبوعات»
العثماني ،حيث فتحت
مخاوف الحكومة الباب
لمقص الرقيب
محمود منير

ب ـعــد إص ـ ــدار ال ـس ـل ـطــان الـعـثـمــانــي،
األول ،التشريع ّ
عبد العزيز ّ
األول من
نوعه في الدولة لتنظيم الصحافة
ّ
في آب /أغسطس عام  ،1865تمتعت الجرائد
ال ـصــادرة في سورية ولبنان والـعــراق آنــذاك
ب ـق ـ ْـد ٍر م ـع ـقــول مــن ال ـحـ ّـريــات لــم يـكــن متوفرًا
ملطبوعات صـ ّـدرت في سنوات سابقة وكان
مصيرها التعثر بسبب انتقادها سياسات
الدولة.
يمض أكثر منً عشر سنوات حتى واجهت
لم
ِ
الصحافة حملة ممنهجة من التضييق مع
ّ
تولي السلطان عبد الحميد الثاني السلطة؛
حملة ّ
تسببت في إغالق معظمها ،ما اضطر
ّ
صحافي ني كثرًا من بالد الشام لالنتقال إلى

قلم الذع يزعج السلطات
ٌ

تمتلئ سيرة سليم سركيس بالحكايا التي
ُت ــامــس فــي بعض األحــيــان الصياغة
البنائية لألسطورة ،لكنها تأتي أيضًا في
ق الب من السخرية السوداء الذي يُشبه
كصحافي .إذ نعرف ،مثًال ،من
سخريته
ّ
كُ تب السيرة حوله ،أنه اعتُقل من قبل
ر جــال الخديوي في يوم زفافه ،كما
ن قرأ قصصًا عن تعرّضه للـ«فلَقة» من
قبل السلطات العثمانية .الشيء الوحيد
غير األسطوري ،كما يبدو اليوم ،هو أنه
قلم يزعج السلطات ،إن كان
كان صاحب
ٍ
في بيروت أو مصر.

(شاعر فلسطيني
مقيم في بلجيكا)

متابعة

ال ـق ــاه ــرة ،حـيــث نـقـلــوا خـبــراتـهــم وســاهـمــوا
ب ـ ـ ـ ــرؤوس أمـ ــوال ـ ـهـ ــم فـ ــي ت ــأس ـي ــس عـ ـ ــدد مــن
ً
املطابع ،ما اعتبره ّ
مؤرخون عامال أساسيًا
في نهضة الصحافة املصرية.
اللبناني سليم
من بني هؤالء كان الصحافي
ّ
سركيس ( ،)1926 – 1869الذي وثق تجربته
ف ــي الصحافة ـ ـ منذ أن كتب مقاالته األولــى
وه ـ ــو فـ ــي ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة مـ ــن عـ ـم ــره فــي
ّ
مجلة «الجنان» التي كــان يترأس تحريرها
س ـل ـي ــم ب ـ ـطـ ــرس الـ ـبـ ـسـ ـت ــان ــي ،ثـ ــم ع ـم ـل ــه فــي
صحف صــدرت فــي بـيــروت وبــاريــس ولندن
ـاب ب ـع ـنــوان «غــرائــب
واإلس ـك ـنــدريــة ـ ـ فــي ك ـتـ ٍ
املكتوبجي» صــدر عن «مطبعة ال ـســام» في
العاصمة املصرية سنة .1896
ّ
يفتتح امل ــؤل ــف كتابه بثالثة أبـيــات للشاعر
العباسي سليمان بن يزيد العدوي يقول في
آخــرهــا»« :يــا للرجال لــداء ال َ
وقائد
دواء لــه/
ٍ
ٍ
ذي ع ـم ـ ًـى ي ـق ـتــاد ع ـم ـيــانــا» ،م ـ ّ
ـدون ــا ع ـشــرات
ال ــرواي ــات ال ـتــي جـمـعـهــا ح ــول املـكـتــوبـجــي ـ
مراقب الجرائد والصحف أيــام العثمانيني ـ
كما درج على تسميته آنذاك.
ويـ ـشـ ـي ــر س ــركـ ـي ــس إلـ ـ ــى أن س ـ ــوري ـ ــة (بـ ــاد
الشام) كانت أقــدم مكان ظهرت فيه الجرائد
السياسيةوالعلميةف ــيال ــع ــه ــدالعثماني،
ح ـيــث ال ـح ـ ّـري ــة مـطـلـقــة ل ـج ــرائ ــد بـ ـي ــروت وال
األمر على ذلك الحال إلى
مراقبة عليها ،ودام َ
ضعفها أمام ّ
تعدد الصحف
أن رأت الحكومة
وميل الشعب السوري إلى املطالبة بحقوقه
على صفحاتها.
ُ
وي جمل سركيس نكباته التي تــوالــت عليه،

ّ
بالسبابة والوسطى
ّ
أرسم على جدار املحطة
ّ
كلبًا من ظل
ُّ
ٌ
نباحه صامت حني تدق النواقيس.
ٌ
يدي طفلة
َ
ُّ
تقص خيوط املطر.
َ
ّ
املقص.
ال صليل لهذا
َ
َ
شؤم إذا فتحته
ال
ُ
ُ
ْ
لت ّ
حيي به مولودًا وتحييه.
ٌ ّ
طفلة تكلم يديها ،في هذه العتمة،
ُ
تقطع الحبال التي تسقيني َ
دم املاضي ـ
ّ
ّ
أصابعها الصغيرة املثلمة بالغمازات
ُ
ّ
شفتي.
تباعد
■■■

مترجم روايات «عبير»
في أثينا
ُ
ندمي هنا ما قلته هناك:
ّ
«بكائي مخلصي.
ب ـي ـنــي وب ـي ـن ـهــم هـ ــذا األف ـ ـ ــق ،وح ـلـ ُـم ـهــم
قتلي».

سليم سركيس (رسم أنس عوض ،العربي الجديد)

فـ ـه ــو ،ال ـ ــذي ُول ـ ــد ف ــي بـ ـي ــروت  ،صـ ــار بحكم
مولده من رعايا الدولة العثمانية في فترة
ُ
عها ،كما أن أهله أرسـلــوه إ ّلــى املدرسة
تراج ّ
ُ
حيث تلقى شيئًا من العلم استحق أن يشفق
ّ
عليه الجاهل ،كما يقول ،مشيرًا إلى أنه تعلم
ّ
ّ
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ال ـت ــي مــك ـن ـتــه م ــن االط ـ ــاع على
ُ
ّ
مؤلفات تدعو إلى ّ
الحرية والتقدم؛ ثم عهدت
إلـ ـي ــه ،ب ـعــد تـ ـخ ـ ّـرج ــه ،إدارة ت ـحــريــر جـ ّـريــدة
«لسان الـحــال» مـ ّـدة ثماني سـنــوات ،لكنه لم
ّ
يتمكن من ممارسة ّ
حريته في إدارتها؛ وبعد
ّ
ذلك ارتحل إلى أوروبا فازداد تقديرًا للحرية،
ّ
ْ
لكن ما لبث أن عاد إلى بيروت حتى خضع
من جديد لرقابة املكتوبجي.
ّ
يتتبع سركيس عملية الرقابة منذ أن يكتب
م ـحـ ّـرر ال ـجــريــدة العثمانية مـقــاالت جريدته
ُ ّ
ُ ّ
وتـ ــرتـ ــب ح ــروف ـه ــا وت ـص ــل ــح أغ ــاط ـه ــا حتى
ت ـص ـيــر ج ــاه ــزة ل ـل ـط ـبــع وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع ،فتبعث
اإلدارةب ـن ـس ـخ ـتــنم ـن ـهــاإلـ ــىامل ـك ـتــوب ـجــي،
ّ
ّ
والعمال أن ينتظروا
واملحرر
وعلى املطبعة
ً
ُ
َ
رج ــوع امل ـس ـ ّـودة امل ــذك ــورة الـتــي تــرســل ع ــادة
عند العاشرة صباحًا ،قبل أن يبدؤوا الطبع
بعد رجوعها فــي الثالثة أو الرابعة عصرًا،
لـتـعــود وق ــد ُحــذفــت منها ع ـب ــارات وم ـقــاالت
ّ
ً
ّ
املحرر بديال عنها لتظل تروح وتجيء
يضع
ـواف ــق األخير
بينه و ب ـ ـن املكتوبجي حتى ي ـ ِ
على املسودة النهائية بوضع توقيعه الذي
ال ي ـحــول أي ـضــا دون إيـ ـق ــاف ال ـج ــري ــدة بعد
طباعتها إذا ما صدر ٌ
أمر بذلك من اآلستانة.
ومــن الغرائب التي يوردها الكتاب ،تغييره
كـ ـلـ ـم ــات مـ ـث ــل «مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي» إل ـ ـ ــى «حـ ـبـ ـيـ ـب ــي»،

منع المكتوبجي
نشر مقاالت لشخصيات
نسائية في الجرائد
سورية كانت أقدم
مكان ظهرت فيه الجرائد
في العهد العثماني

و«خـ ـلـ ـع ــت» إل ـ ــى «ت ـ ــرك ـ ــت» ،و«خـ ـلـ ـي ــع» إل ــى
«ب ـ ـ ــدون» ،و«ع ـ ـ ــذول» إل ــى «رقـ ـي ــب» ف ــي نشر
خ ـبــر ن ـشــرتــه ج ــري ــدة «امل ـش ـي ــر» ف ــي عــددهــا
السابع والـثــاثــن عــن أبـيــات أنشدها عبده
الحامولي في حفل أقيم في حضرة السلطان
ب إ س طنبول ،حيث اعترض املكتوبجي على
مفردات لم يعترض عليها السلطان ذاته.
وف ــي إعــان نشرته جريدة «املصباح» يأتي
ف ــي ــه أن «قـطـعــة األرض املـشـتـمـلــة عـلــى بيت
ّ
م ــؤل ــف م ــن أربــع َأوض (غ ـ َـرف) ومطبخ ودار
ّ
ملك محمد علي الطرابلسي مـعــدة لألجرة،
وعلى الراغبني مخابرة صاحبها» ،مــا كان
ّ
م ــن املكتوبجي إل أن رفــض اسـتـخــدام كلمة
ُ
ّ
«ملك» التي ال ت ستخدم من وجهة نظره إل
للحديث عن السلطان ،ليصبح اإلعــان« :إن

دار اإلمبراطور محمد علي الطرابلسي ّ
معدة
ّ
لإليجار» ،ولم تفلح كل املحاوالت لثنيه عن
جهله.
وعلى غــرارهــا ،منع الرقيب نشر أخـبــار عن
ُ
ش ـخ ـص ـيــات ت ـح ـمــل كـ ـن ـ ًـى م ـثــل «س ـل ـطــانــي»
ّ
و«مــلـ َـوك» واستبدلها بـ«سلطا» و«مــالــوك»؛
أو حذف عبارات رثاء ألحد أفراد عائلة «كرم»
ألنه رأى أن ذلك من شأنه أن ُيبكي ّ
القراء وأن
ه ــذا لـيــس م ــن واج ـب ــات ال ـص ـحــافــي؛ وكــذلــك
كلمة «ال ـحــركــة» فــي كتاب ليوسف حرفوش
ً
ّ
تضمن أمثاال باللغتني الفرنسية والعربية،
ومنها مثل «الحركة فيها بركة» ألنه اعتبر
أن الحركة تفيد «الثورة».
ّ
ويـ ــذكـ ــر املـ ــؤلـ ــف أن ص ـح ــف ب ـ ـيـ ــروت ن ـشــرت
نسائية قبل أن يوقف
م ــق ــاالت لشخصيات
ّ
املكتوبجي نشر ّ
أي مقال موقع باسم امرأة،
ّ
ألن «ذلـ ــك يـفـتــح ع ـقــول ـهــن أك ـثــر م ــن ال ـ ــازم».
ّ
و ف ــي ط ــر ف ــة أ خ ــرى تتعل ق بمنعه ذ ك ــر كلمة
ّ
«مـ ـ ــدرسـ ـ ــة»وتـ ـغـ ـيـ ـي ــره ــاك ــلـ ـم ــاوردتإل ــى
«مكتب» ،أن الرقيب استبدل مدينة مــدراس
في مقال حول الهند إلى كلمة «مكتب» أيضًا!
خاتمة الكتاب الــذي عـ ّـد أربعًا وخمسني
في
ً
ّ
غـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــة ،ي ـ ــرف ـ ــض سـ ــرك ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات
املـ ّ
ـوج ـهــة إل ـيــه بالخيانة والــرغ ـبــة باالنتقام
م ــن امل ـك ـتــوب ـجــي ،ب ـقــولــه «إن ـن ــي غ ـبــر خــائــن،
فصديقك َم ــن صـ َـدقــك ال مــن صـ ّـدقــك .وإن ـنــي
ً
ال أطعن على دولتي ّ
حب ًا بسواها بل غيرة
ً
ع ـل ـي ـهــا ورغـ ـب ــة ف ــي إصــاح ـهــا ،وإن حكومة
ب ـي ــروت تـعـتـبــرنــي ،وإن ـن ــي ك ـنــت ف ــي ب ــادي
ّ
ّ
محل رضى الحكام وثقتهم».

َ
صخب تونس
مالذ للهاربين من
مسك إغالق
ٍ

موسيقي
خط النهاية لحلم
ّ
ّ
ال تقف األسباب
االقتصادية وحدها
وراء إغالق اإلذاعة
الموسيقية في تونس،
كما يبدو في ظاهر
األمر .هناك بيئة عامة
ال يمكن أن تعيش فيها
مشاريع كهذه

تونس ـ ليلى بن صالح
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ّ
ل ـس ـن ــوات ،كـ ّــان ك ـث ـي ــرون م ــن س ــك ــان مــديـنــة
ّ
تــونــس يـتـنــقـلــون بــن مـحــطــات ال ــرادي ــو ،في
بيوتهم أو سياراتهم ،فال يعجبهم شيء ،ثمّ
َي ـس ـت ـقـ ّـرون عند اإلذاعـ ــة املوسيقية «مـســك»،
فـ ــرارًا مــن بقية امل ـح ـطــات ال ـتــي ال ت ـهــدأ فيها
س ـج ــاالت ال ـس ـيــاســة وامل ـج ـت ـمــع ،وك ـث ـي ـرًا ما
تسقط في التهريج والتفاهة.
ل ــم ي ـعــد ذلـ ــك مـمـكـنــا م ـنــذ يـ ــوم األربـ ـع ـ ُـاء 19
ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر الـ ـج ــاري ،فـقــد أعـ ِـلــن
ّ
تداولت مواقع
إغالق املحطة اإلذاعية .يومهاَ ،
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ت ــدوي ـن ــة أح ــد أشـهــر
أصــوات القناة ،جيهان التركي ،التي كتبت:
«كان حلمًا بإذاعة ثقافة وموسيقى ،بدأناها
ّ
املحبة وقد عرفنا الناس من خالل
بكثير من

املــوس ـي ـقــى» .وتـضـيــف فــي ن ـبــرة جمعت بني
السخرية وامل ــرارة« :كثيرون ّ
أحبوا «مسك»،
كــان ّ
تحديًا أن يتابع ال ـنــاس إذاع ــة ثقافية...
ّ
ل ـكــن أهــم حملة إش ـهـ ّـاريــة ّقــام بها مستمعو
«مسك» كانت حني توقف بثها».
ـأسـ ـس ــت «م ـ ـسـ ــك» فـ ــي صـ ـي ــف  2016ك ـ ـ ّ
تـ ّ
ـأو ًل
إذاعـ ــة ثـقــافـيــة خــاصــة ف ــي ت ــون ــس ،مـقـتــرحــة
ّ
خــطــا سـمـعـيــا مـخـتـلـفــا ي ـضــع امل ـتــاب ـعــن في
أفـ ـ ــق م ــوس ـي ـق ــي غـ ـي ــر اسـ ـتـ ـه ــاك ــي ،وك ــان ــت
أيضًا محاولة للرفع من املستوى
برامجها ً
ال ـعــام مـقــارنــة بـمــا تـقـ ّـدمــه الـقـنــوات اإلذاع ـيــة
األخــرى .خلقت هذه الخيارات هوية خاصة
ُّ
همت باملبالغة في النخبوية
باإلذاعة ،وإن ات ّ
ّ
أو ال ـت ـغــريــب ال ـفــنــي ،ح ـيــث إن م ـع ـظــم املـ ــادة
ْ
املوسيقية املقترحة كان من الشمال ،وإن كان
ذلك منطقيًا باعتبار أن نزعة التجريب تظهر
املنطقة من العالم أكثر من املناطق
في هذه
ُ
ال ـقــري ـبــة مــن أذن املستمع ال ـتــون ـســي ،ونحن
ّ
التلوث الــذي يطاول املوسيقى
نعرف حجم
اليوم.
العربية
ّ
َ
فــتـ َـح إغ ــاق «م ـســك» مـلــفــات كـثـيــرة ،أبــرزهــا

ليس غريبًا أن تتوقف
القناة؛ األغرب أنها
استم ّرت لخمس سنوات

بلد مديون،
مديونًا في ٍ
ْ
َّ
ّات ـ ـكـ ـ ُ
ـأت إلـ ــى م ــرك ـ ٍـب م ـحــطــم ولـ ــم أك ـمــل
طريقي.
ـارق ال ـيــونــان فـفــارقـنــي ال ـلــه حني
ل ــم أْف ـ ـ ِ
أتمم ُت توبتي
وآواني هذا األرخبيل وآنستني
ج ــدران ـ ُـه ال ـب ـي ـضــاء الـخـفـيـضــة ،أب ــواب ــه
ُّ
الزرق
ْ
كسموات صغيرة زرعتها النسائم في
ٍ
الثلج.
ُ
هواء الجزر
العني تصفو في
ِ
َ
نهار من الصوم،
ِ
الراهب ُإثر َ ٍ
كعقل َ
صفو الصباح.
يفسد
خوف
ُ
وال َ
ياقات الغيم.
ال بروق تحرق
ِ
ْ
فرغت مما رأت.
عيني
ُ
ّ
بشمس الهدوء
النقي
الهواء
ِ
ٌ
غامر نظرتي.
َ ّ
ُّ
ُ
خطوات تكفي ليتالحم ظلي وظل
بضع
ٍ
صنوبرة،
ّ
جفني
ألرى تحت
ً ُ
فتاة ترخي الجفون على عاشقها
ُ
َ
أخضر خفيفًا
تلبس قميصًا
يـ ـش ـ ّـف ع ــن َل ـع ــوت ــن خ ـم ـ ّ
ـري ـت ــن كـبـحــر
هوميروس
ال ـح ـل ـم ـت ــان تـ ـعـ ـل ــوان وتـ ـ ـط ـ ــوالن شـيـئــا
فشيئًا
َ
كقرن ْي حلزون
ّ
الندي
الهواء
في
ِ
ّ
بني عاصفتني رعديتني.
■■■

سقراط *
قسم
َ
َ
وسوريا ،نجمة الكلب،
ّ
سأتبنى كلبًا ال ّ
سي َد له
ُ
صمته ال ُيشترى
ُ
ّ
زكمه النفايات،
ال يعزه أحد ،ال ت ِ
املسالخ في الفجر،
ال
يرتاد ُ
ّ
يتشمم خصى الغرباء،
ال
ال يرسم الحدود بالبول،
ينبح على الخائفني في قطار اللغات
الصاعدين من دون بطاقات،
َ
سائبًا رافق ضائعني في الجبال
ّ
ودل ـهــم نـبــاحــه فــي الـغــابــات إل ــى طريق
النجاة.
■

ّ
أربي في روحي جروًا ضائعًا
يحلم بعظام الكلمات،
شائخ املالمح
أتـخـمـتــه ب ـقــايــا األف ـك ــار ال ـتــي التهمها
تحت موائد املوتى.
بضعفهِ أحتمي من الغرباء،
بغضبي املضحك.
يؤنسني في وحشة النزهات
وال يستطيع حراستي من اللصوص.
س ــدى ّ
أدرب ـ ــه عـلــى ط ــرد الـهـلــع ف ــي ليل
النهار:
ْ
«انهض ِس ْر على قائمتيك الخلفيتني.
َّ
ُعض الخوف ذا األيدي املائة.

ّ
ُ َّ
هز ذيلك للبقال إذا ابتسم.
ّ
ـف األط ـف ــال ح ــن ي ــت ـخ ــذون أشـكــال
الطـ ـ ِ
شياطني.
افر ْحَ .
َ
انب ْح»...
سيبقى جروًا ضعيفًا
ُ
يكبر وال يقوى على النباح.
ال
* ف ــي ج ـم ـهــوريــة أفـ ــاطـ ــونُ ،ي ـق ـســم س ـقــراط
بــالـكـلــب م ـ ّـرت ــن .ق ــد ي ـكــون امل ـق ـصــود ه ــو اإلل ــه
الفرعوني أنوبيس ،الـبــارز في «كتاب املوتى»،
وال ـق ـ َـس ــم ب ـك ـلــب م ـصــر ت ــوك ـي ـ ٌـد ال ـق ــاس ــم عـلــى
صــواب ما ُيفترض .االحتمال الثاني أضعف،
وتأويله على منوال َ
القسم بمواقع النجوم في
الـقــرآن .النجمة األملــع في كوكبة الكلب اسمها
«ســوريــا» لــدى اإلغــريــق و«الـشـعــرى اليمانية»
لدى العرب.

■■■

شاهد الثعلب
تعانقني هاتفًا ملء صدرك:
«مشتاق لك!»
وفي قلبك بصقة.
شـ ـه ـ ٌ
ـود ك ـث ـي ــرون رأون ـ ـ ــا نـ ـم ــدح ال ــذي ــن
حسدناهم
ّ
شبانًا يدخلون املواخير
ويخرجون إلى املستقبل
كعيون الرؤساء
بدماء زرقاء
ٍْ
ِ
مألتها الفيروسات باملوت.
(شاعر ومترجم سوري مقيم في باريس)

منحوتة «كلب» لـ ألبرتو جياكوميتي (سويسرا) ،برونز)Getty( 1951 ،

فعاليات

ت ـم ــوي ــل املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة وه ـش ــاش ــة
ّ
امل ـش ــاري ــع ال ـث ـقــاف ـيــة ،ك ـمــا ع ــب ــر ك ـث ـيــرون عن
اع ـت ـقــادهــم ب ــأن ه ــذا امل ـص ـيــر ك ــان مـحـتــومــا،
ليس ألسباب اقتصادية وتنظيمية فحسب،
ّ
ب ــل ألن ال ـج ـم ـهــور ل ــم ي ـكــن مــؤم ـنــا ومـ ـق ـ ِّـدرًا
ً
ّ
للخدمة التي كانت تقد مها « م ـ س ــك» ،فضال
عن الجمهور الذي لم يلتفت إليها وهي ترفع
راية موسيقى مختلفة عن السائد.
كـثـيــرون ق ــرأوا مــا حــدث بــاعـتـبــاره انـتـصــارًا
ل ـلــرداء ة الثقافية ،فــاإلذاعــات ال ـخـ ّ
ـاصــة التي
ت ـق ــوم ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات لـلـسـيــاسـيــن
ورجــال األعمال ليست ّ
مهددة بــذات املصير،
وك ــذل ــك ال ـق ـن ــوات ال ـت ــي ج ـع ـلــت م ــن الـ ـب ــذاءة
ً
والكذب تجارة مزدهرة.
ّ
اإلعالمية شـيــراز بن
ف ــي تدوينة لها ،عل قت
ً
ـاق «م ـســك» قــائـلــة« :ف ــي نفس
م ــراد عـلــى إغ ـ ّ
ال ـي ــوم ال ــذي تــوق ـفــت فـيــه إذاعـ ــة «م ـس ــك» عن
ال ـب ـ ّـث ،فـتــح م ـحـ ّـل ق ـمــار جــديــد أب ـ َ
ـواب ــه بأحد
ِ
أه ـ ّـم شـ ــوراع الـعــاصـمــة ،لـيـنـضــاف لـعـشــرات
ّ
املحلت من هذا النوع .اليوم تنطفئ شمعة
ّ
ويحل مكانها الظالم .اليوم تخفت املوسيقى
وتتعالى ثغثغة آالت الربح السريع وسرقة
أحالم املغلوبني في بلد لم يعد يهدي الحلم».
ح ـ ــن نـ ـق ــف أمـ ـ ـ ــام صـ ـ ـ ــورة س ـ ــوداوي ـ ــة ك ـه ــذه
لتونس ،وفيها الكثير من الواقعية ،لن يكون
مــن الغريب أن تتوقف «م ـســك» عــن ال ـبــث ،بل
ّ
إن األغ ـ ــرب أن ـهــا اس ـت ـمـ ّـرت ف ــي ال ـب ــث لخمس
ّ
سيضطر َمن ال يحبّ
سنوات ونصف .بعدها،
البرامج الحوارية الصاخبة ونشرات األخبار
ّ
ومنوعات التفاهة ،أن يغلق الراديو...

ي ُفتتح ،عند السادسة من مساء غد الثالثاء ،في «غاليري خان المغربي» بالقاهرة
ّ
خطية للفنان السوري منير الشعراني ( ،)1952ويتواصل حتى
معرض إيقاعات
يضم المعرض أعماًال جديدة للفنان الذي درس
السابع عشر من الشهر الجاري.
ّ
ّ
والخط العربي ،تحتوي مقوالت لعدد من الشعراء والفالسفة العرب.
الغرافيك

ّ
ينظم «نادي الروايات اإلنكليزية» في «مكتبة قطر الوطنية» بالدوحة ،عند السادسة
من مساء بعد غد األربعاء ،لقاءه الشهري لمناقشة رواية الهدية األخيرة للكاتب
الزنجباري عبد الرزاق قرنح ( )1948الذي حاز «جائزة نوبل لألدب» لعام  .2021تدور
مهاجر من شرق أفريقيا يستعيد في لندن ماضيه وذاكرته
أحداث الرواية حول ُ
بعد إصابته بجلطة دماغية.
ح ت ى ا ل ت ا س ع عشر من شباط /فبراير المقبل ،يتواصل في «غاليري ديفيد زويرنر»
ب ل ن د ن م ع ر ض روي ديكارافا :أعمال مختارة ،والــذي افتُتح منتصف الشهر
م المعرض مجموعة من الصور باألبيض واألســود يتناول فيها
الجاري .يض ّ
الفوتوغرافي األميركي من أصل أفريقي ( )2009 - 1919يوميات السود في حي
هارلم النيويوركي.
يقدمها الموسيقي اإليطالي الشاب
خ ا ر ج ا ل ص ن د وق السحري عنوان أمسية
ّ
جيانكارلو بالينا عند السابعة من مساء اإلثنين المقبل ،ضمن فعاليات «موسيقى
ـؤدي بالينا مقطوعات لمؤلّفين مثل باخ
ا آل ل ــ ة » ف ي «دار األوبــرا» بمسقط .يـ ّ
ودومينيكو سكارالتي وإدفارد غريغ بالعزف على األكورديون ،والناي ،والدربوكة.
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س َير  5مخرجين ومنتجين من دول مختلفة ،وأفالمهم
 5أفالم وثائقية حديثة اإلنتاج ،تتناول ِ
واشتغاالتهم وهواجسهم ،في إطار معروف باسم «أفالم عن السينما» تفتقده السينما العربية
وتنوع أعمالها وأساليب اشتغاالت مخرجيها
رغم غناها
ّ

 5أفالم عن السينما

تأريخ
فن وذاكرة
وحياة
محمد هاشم عبد السالم

ال ت ـخ ـل ــو بـ ــرامـ ــج املـ ـه ــرج ــان ــات
ـام
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـك ـبــرى م ــن أف ـ ٍ
«عـ ــن ال ـس ـي ـن ـم ــا» ،أي ت ـل ــك ال ـتــي
بلد ما،
تتناول تاريخ صناعة السينما في ٍ
أو مــوجــة سينمائية ،أو مــدرســة ،أو نوعًا
معينًا من األفالم ،أو مخرجًا ،أو ُم ّ
ّ
صورًا ،أو
ً
ُ
كاتب سيناريو ،معاصرًا أو راحال ،أو ناقدًا
كرسًا .هذا نـ ٌ
ُم ّ
ـوع من األفــام غزير اإلنتاج،
ليس موجودًا إطالقًا في صناعة السينما
ّ
وق َد ِمها ،باستثناء
العربية ،رغم اتساعها ِ
وحلقات
حلقة تلفزيونية ،عابرة أو قديمة؛
ٍ
عن سينما يوسف شاهني.
فــي ال ـغ ــرب ،جميع امل ـخــرجــن ،تـقــريـبــا ـ مع
أعـمــالـهــم وسـيـنــاريــوهــاتـهــم َوأرشـيـفــاتـهــم
َ ّ
ّ
ومذكراتهم ،وغير ذلك ـ ُيستغلون بأفضل
فيلم أو أكثر .هذا يفتقر
طريقةٍ ممكنة ،في
ٍ
لذا ،تتضارب املعلومات
إليه.
العالم العربي
وتنقص عن غالبية ُامل َّ
كرسني واملشهورين،
واملعاصرين منهم ّأيضًا.
ي ـضــاف إل ــى هـ ــذا ،أنـ ــه ـ ح ـتــى الـلـحـظــة ـ لم
ّ
يتحدث ُم ٌ
خرج عن تاريخ السينما في بلده،
أو فــي الـعــالــم الـعــربــي أو الـعــا َلــم ،كـمــا فعل
كـبــار املـخــرجــن ،وبينهم مــن ش ـ َـرح تــاريــخ
السينما منذ بداية التفكير في اختراعها،
مرورًا بفتراتها املختلفة ،من الصامتة إلى
ومن األسود واألبيض إلى األلوان.
الناطقةّ ،
آخ ـ ــرون تــوق ـفــوا عـنــد جـمــالـيــات ُمـخــرجــن
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــام .ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـخـ ــرجـ ــون ُ
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـورون
ّ ٍ
وك ــت ــاب سـيـنــاريــو ت ـحـ ّـدثــوا ع ــن ّعــاقــاتـهــم
وبأفالم عشقوها أو أثــرت بهم،
بالسينما،
ٍّ
وبسينمائيني تأثروا بهم ،من دون تناسي
أساليب عمل هؤالء جميعًا.
أفالم للتأريخ والتشويق
ٌ

أنـ ـ ـ ـ ٌ
ـواع ك ـه ــذه ح ــاض ــرة ف ــي الـ ـغ ــرب دائ ـم ــا،
وسـ ـن ــوي ــا ،ل ـل ـت ــأري ــخ واألرش ـ ـفـ ــة والـتـعـلـيــم
والـ ـتـ ـثـ ـقـ ـي ــف ،أو ل ـل ـت ـش ــوي ــق .ل ـ ـ ــذا ،تـسـعــى
ّ
مهرجانات ،كبرلني و«كان» وفينيسيا ،إلى
ً
ـام كـهــذه ،دورة تلو أخ ــرى .هناك
عــرض أف ـ
ٍ ُ
ّ
مـهــرجــانــات ت ـكـ ّـرس بــرنــامـجــا خــاصــا بهذا
النوع تحديدًا ،وتختار له بعض ّ
أهم «أفالم
عــن الـسـيـنـمــا» ،امل ـعــروضــة فــي مـهــرجــانــات
أخرى ،في دورات العام السابق.
 5أف ـ ــام ج ــدي ــدة مـنـتـمـيــة إلـ ــى هـ ــذا ال ـنــوع
ـونـ ُـيـ َـول :مـخــرج سوريالي»
السينمائي« :بـ ِ
لإلسباني خابيير إسـبــادا ،و«مثل الريح»
َ
لــأس ـتــرالــي تـ ـ ْـد م ــادون ـي ــل ،و«ج ـ ــون ف ــارو:
رجل هوليوود املنسي» لألميركيني فرانس
فـيـنــدنـبــرغ وك ـل ــود غــونــزال ـيــز ،و«دجــان ـغــو
ودجانغو :سيرجيو كاربوتشي غير ُم ّ
قيد»
لإليطالي لوكا ريــا ،و«اسأليني أي شــيء:
فرانز سيتز» لألملانية آني سيتز.
ـون ـ ُـي ـ َـول :م ـخ ــرج س ــوري ــال ــي»ُ ،ي ـق ـ ِّـدم
ف ــي «ب ـ ِ
إس ـب ــادا ،بـشـكـ ٍـل عـمـيــق ،ســوريــالـيــة لــويــس
ـون ـ ُـي ـ َـول ،فـهــو ُمـخـتـ ّـص بـحـيــاتــه وأعـمــالــه:
بـ ِ
ـون ـ ُـي ـ َـول
جـ ــذورهـ ــا وم ــاه ـي ـت ـه ــا ،وعـ ــاقـ ــة ب ـ ِ
بجماعتها ،وتأثيرها على فكره وسينماه.
ويـ ــربـ ــط ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن ط ـف ــول ـت ــه وأح ــام ــه
وهواجسه وكوابيسه ،باإلضافة إلى املوت

والحياة والجنس والسلطة والحيوانات،
ُ
وامل ّ
شوهني.
َ
ُ
ـون ــي ــول،
يـ ـب ــدأ ال ـف ـي ـلــم ف ــي ك ــالـ ـن ــدا ،بـ ـل ــدة ب ـ ِ
مـسـتـعــرضــا ُصـ ـ ـ َـورًا الـتـقـطـهــا وال ـ ــده ال ـثــري
لـلـبـلــدة ،ع ــام  .1910ث ـ ّـم عــاقــة مـخــرج «كلب
أندلسي» ( )1929وذكــريــات طفولته ُ
بص َور
والـ ــده .عـبــر ال ـ ُـص ـ َـور وال ـت ـعـ ّـرف عـلــى الـبـلــدة،
يعرج إسبادا على معجزة كالندا ،أو ّ
قصتها
ال ـخــراف ـيــة ،ال ـتــي ظ ـهــرت إحــاالت ـهــا فــي أكثر
م ــن ف ـي ـلـ ٍـم ل ــه ،كــالـسـيـقــان واأليـ ـ ــدي واألذرع
املبتورة .ورغم استعادة الطرف املبتور وفقًا
للمعجزة ،لــم يكن األم ــر كــذلــك فــي سينماه،
وهذا ما ّ
نقاط
ميزها كسينما سوريالية ،إلى
ٍ
أخرى كثيرة ،أسهب الفيلم في شرحها.
بون ُي َول بالسريالية،
بعد سرد موجز لعالقة ِ
خاصة مع غارثيا لوركا وسلفادور دالــي،
ُيظهر الفيلم كيفية صرفه النظر عن نشر

غياب عربي

غربيُ ،ي ِّ
«أفالم عن السينما» ٌ
ٌ
ّ
قدم
نوع
سيرًا وتوثيقًا وتأريخًا بصريًا عن
حيوات سينمائيني ،لهم بصمات ثابتة
في صناعة الفن السابعٌ .
نوع يرصد
ّ
تفاصيل شتى عن خفايا وكواليس،
كاشفًا وفاضحًا بعضها ،أو ُمضيئًا
ٌ
على جوانب يرتكز عليها عمل أو
خصوصياتٌ .
نوع يتناول موجة/
مدرسة سينمائية ،أو نوعًا ،أو مخرجًا،
أو ُم ّ
صورًا ،أو كاتب سيناريوُ ،معاصرًا
ً
ُ
ّ
أو راحال ،أو ناقدًا مكرسًا .رغم أهميته،
سينمائيًا وتأريخيًا وثقافيًا ،يغيب هذا
النوع عربيًا ،مع ّأن السينما العربية مليئة
واختبارات
وأعمال
بأفراد وحكايات
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
حاضر
وأساليب اشتغال ،وبعض أفالمها
ٌ
وفاعل في السينما الغربية.

أفالم تؤرّخ أفالمًا
وصانعيها عبر لقاءات
وشهادات وأرشيف

كوانتن تارانتينو :سيرجيو كوربوتشي وروعة «الوسترن سباغيتي» (آدم برتي)Getty/

ديـ ــوانـ ــه «كـ ـل ــب أن ــدلـ ـس ــي» ،وال ـ ــذه ـ ــاب إل ــى
ب ــاري ــس عـ ــام  ،1925لـلـعـمــل ف ــي الـسـيـنـمــا
ً
ُمـســاعـدًا ومـمـثــا فــي أف ــام جــان إبستاين.
ثم اكتشافه السينما كــأداة تعبير عن ذاته
ومـشــاعــره وهــواجـســه وأحــامــه ومخاوفه،
ّ
ُ
ومشاهدته أفالمًا عاملية ،جديدة عليه كليًا.
هناك إعجابه أيضًا بالسينما الكوميدية
األمـيــركـيــة ،خـ ّ
ـاصــة سينما باستر كيتون،
الذي كتب نقدًا سينمائيًا عنه وعن أفالمه.
ّ
يوضح «مخرج سريالي» كيف أن السينما
ال ـك ــوم ـي ــدي ــة م ـه ـ ّـم ــة ل ـف ـه ــم األفـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ْـى
ـون ـ ُـي ـ َـول ،ال ـتــي أخــرج ـهــا ف ــي ب ــاري ــس ،إذ
ل ـب ـ
ِّ
رأى أن ّالسينما الكوميدية أكثر سريالية،
أو ّ تتجذر فيها السريالية بصدق وعمق،
ّ
ـام أخـ ـ ـ ــرى م ـع ــروف ــة
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــا أهـ ـ ـ ــم م ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ومشهورة في تاريخ السينما لدى النخبة،
ّ
حتى مقارنة بأفالم أحــد أعــام السريالية،
ّ
األميركي مان راي .يسرد الفيلم قصة صنع
«كلب أندلسي» مع دالي ،واستقباله عامليًا،
ِّ َ
ـونـ ُـيـ َـول
واعـتـبــارهـمــا ســريــالــيــن؛ وعــاقــة بـ ِ
بــال ـســريــالـ ّـيــن ،وأف ــام ــه الــاح ـقــة ،وكيفية
ُ
ـوجــم
ا ُسـتـقـبــالـهــا جـ ّمــاهـيــريــا ،وبـعـضـهــا هـ ِ
ومنع أعوامًا عدة ،كـ«عصر الذهب» (.)1930
بون ُي َول سبب تركه جماعة السريالية
يذكر ِ
عام « :1932أرادت السريالية تغيير العالم،
ّ
لكنها انتهت بتغيير فترينات الـعــرض».
ُ ّ
ّ
يـ ـ ــركـ ـ ــز خ ــابـ ـيـ ـي ــر إس ـ ـ ـبـ ـ ــادا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـح ــول
واالل ـ ـتـ ــزام ال ـس ـيــاس ـيــن ،ال ـل ــذي ــن سلكهما

ّ
خاصة مع انــدالع الحرب األهلية
بون ُي َول،
ِ
اإلس ـبــان ـيــة ،وس ـف ــره م ــع أس ــرت ــه الـصـغـيــرة
إلى أميركا ،والفترة الصعبة التي أمضاها
هـ ـن ــاك ،ق ـب ــل ان ـت ـق ــال ــه م ـن ـهــا إلـ ــى املـكـسـيــك
ّ
للعمل ،فتألق وأب ــدع .من هنا ،بــات الفيلم
أقوى وأكثر إثارة ،مع تدليله على مفردات
بون ُي َول األكثر التصاقًا بالسريالية
سينما ِ
والكوميديا الساخرة.
ّ
يتنقل إسـبــادا كثيرًا بني محطات مختلفة
َ
ُ
ـونـ ـ ّـيـ ــول :ف ــرن ـس ــا وامل ـك ـس ـيــك
ف ــي س ـي ـن ـمــا بـ ـ ِ
وإسـ ـب ــانـ ـي ــا ،مـ ـت ــوقـ ـف ــا عـ ـن ــد أهـ ـ ــم أف ــام ـه ــا
والـ ـج ــوائ ــز ال ـحــاص ـلــة ع ـل ـي ـهــا ،وت ـعـ ّـرض ـهــا
ّ
ل ـل ـم ـنــع ،م ــع ال ـت ــأك ـي ــد أن مـ ـخ ــرج «ال ـس ـحــر
ّ
الخفي للبورجوازية» ( ،)1972رغم التنوع،
ك ــان مـلـتــزمــا جـمــالـيــات خ ـ ّ
ـاص ــة ،وم ـف ــردات
فنية م ـمـ ّـيــزة ،لــم تتغير كـثـيـرًا مـنــذ أفــامــه
األولــى .ثنائيات وتضادات بــارزة ،كالواقع
وال ـفــان ـتــازيــا ،واملـ ــوت والـحـسـيــة ،والـخـيــال
وال ـح ـق ـي ـقــة .ه ـن ــاك أي ـض ــا ال ـح ـضــور ال ــدائ ــم
للحيوانات والطيور والحشرات والزواحف،
وال ـصــورة واأليـقــونــات الدينية املسيحية،
واإلسقاطات اإليجابية والسلبية املرتبطة
ً
تشكيلية كثيرة
بها .كما استعرض أعماال
ّ
ّلفنانني قــدمــاء ومـعــاصــريــن ،تــأثــر بـهــم أو
أثــروا بــه ،كاإلسباني فرنثيسكو دي غويا
وال ـفــرن ـســي تـيـسـيــان واإلي ـط ــال ــي ل ـيــونــارد
داف ـي ـن ـش ــي وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ري ـن ـي ــه م ــاغ ــري ــت
والسويسري ألبيرتو جياكوميتي.
«مثل الريح»

غونتر غارسُ :تحفة «الطبل الصفيح» بتوقيع فرانز سيتز ()Getty

ب ــإي ـج ــاز ،ي ـت ـنــاول «م ـث ــل ال ــري ــح» ملــادون ـيــل
س ـ ـ ـيـ ـ ــرة أح ـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ـ ـ ـ ّـم أسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة الـ ـتـ ـص ــوي ــر
الـسـيـنـمــائــي وم ــدي ــري الـتـصــويــر األح ـي ــاء،
ّ
يتحدث
األسترالي كريستوفر دويــل ،الـ ّـذي
معظم الوقت إلى الكاميرا ـ بتدفق ،وأحيانًا
بإسهاب بالغ وصادق وكاشف ـ عن حياته
وفلسفته ورؤيته الواقع والوجود والبشر
والـ ـح ـ ّـب وال ـج ـن ــس ،وع ــن س ـف ــره وت ـجــوالــه
وصـ ـعـ ـلـ ـكـ ـت ــه ،مـ ـب ـ ّـيـ ـن ــا م ـ ـ ــدى حـ ـ ّـبـ ــه ل ـل ـب ـشــر
وال ـب ـش ــري ــة ،فـيـظـهــر ت ــواض ـع ــه وب ـســاط ـتــه،
كما جنونه املـلـحــوظ ،بــاإلضــافــة إلــى ّ
حبه
ّ
ْ
للحياة ،وللسينما ،وإن على نحو أقل.
يـتـحـ ّـدث دوي ــل عــن خلفيته األدب ـي ــة ،ذاك ـرًا
إعجابه بالبريطاني ديفيد هربرت لورنس
منذ مراهقته ،وكيف كانت الروايات نافذته
على العالم؛ وعن سرقته الروايات والكتب

م ــن م ـك ـت ـب ــةٍ  ،ك ــان ــت ُت ـ ـهـ ـ ّـرب ن ـس ـخــا مـ ـ ـ ّ
ـزورة
وممنوعة إلى أستراليا ،كأعمال األميركيني
آلن غنسبرغ ووليام أس ّ
بوروز ،وغيرهما.
ّ
ّ
في الجامعة ،يكتشف أن األساتذة ال يحبون
فيصدم إلى ّ
الكتبُ ،
حد تركه إياها.
ِ
ّ
ي ــؤك ــد دوي ـ ــل ع ـل ــى ع ــاق ـت ــه ال ــوث ـي ـق ــة ،مـنــذ
ُ
هذا يعزى
الصغر ،باألدب ال بالسينما .إلى ْ
نـجــاحــه سـيـنـمــائـيــا ،كـمــا ي ـقــول ،إذ يعشق
إلى ُص َور ،وتفجير املعاني
ُترجمة األحرف ُ
امل ـضـ ّـم ـنــة وغ ـيــر امل ـضـ ّـم ـنــة ف ــي الـنـصــوص،
ّ
ومحملة بثقل هذه
صانعًا ُص ــورًا نابضة
ُ
ّ
املـعــانــي وتــأويــاتـهــا .يـقــر بتفضيله قــراءة
ّ
التصوير
كتاب على ُمـشــاهــدة فيلمُ .حتى
ّ
ال ـفــوتــوغــرافــي ل ــم ي ــرق ل ــه .امل ـث ـيــر أك ـثــر أن ــه
ال يـحـ ّـب الــذهــاب إلــى ال ـصــاالت ،باستثناء
ب ـع ــض ال ـ ـعـُــروض الـ ـخ ــاص ــة ،أو ال ـس ـج ــادة
الـحـمــراء ،املضطر إليها أحـيــانــا .غير ذلــك،
ْ
ال يبقى أكثر ًمن  20دقيقة ،وإن تكن أفالمه
هــو م ـعــروضــة ،كـمــا ذك ــر .ص ـ ّـور «ســايـكــو»
( )1998لغاس فان سانت ،من دون التفكير
في ُمشاهدة فيلم ألفرد هيتشكوك ()1960
أب ـدًا« :لــم أدرس السينما .لـ ّ
ـدي فقط معرفة
بماهيتها ،وبما هــي عليه حقًاُ .
دهشني
ي
ّ
مـ ــن ُيـ ـ ـ ّ
ـدرسـ ـ ــون أفـ ــامـ ــي ،فـ ــي حـ ــن أنـ ـ ــي لــم
إطالقًا .لذا ،أرفض التدريس وإلقاء
أدرسها
محاضراتْ ،إذ ليس ّ
لدي ما أقوله».
بعيدًا عن السينما ،يشعر دويل باالمتنان
فــي حـيــاتــه وخـبــراتــه الـتــي عــاشـهــا .للبحر
وأستراليا والقراءة وعدم دراسته السينما،
وه ــذا جـعـلــه مــا هــو عـلـيــه اآلن .زار الـعــالــم
تقريبًاُ .يتقن لغات ع ـ ّـدة ،ويعتبر العربية
واإلس ـبــان ـيــة أروع ـه ــا ،وي ـت ـحـ ّـدث الصينية
ّ
إنكليزيته ،باإلضافة إلى
بطالقةٍ  ،أكثر من
تـحـ ّـدثــه الفرنسية واملــانــداريــن واليابانية
والـتــاهــي واإلسـبــانـيــة .يـســرد قـ ّـصــة طريفة
عـ ّـن اسمه الصيني ،ومعناه «مثل الــريــح»،
ّ
يتحدث عن
وأنه خير تجسيد لشخصيته.
ّ
سـبــب تعلمه الصينية ،ومـمــارسـتــه الطب
الصيني فــي تــايــانــد ،وعــن سبب إمساكه
ّ
دون معرفة مسبقة
كاميرا للمرة األولى ،من ً ّ
بكيفية التصوير ،قــائــا إنـهــا ال ترصد ما
يراه املرءّ .
تحدث أيضًا عن انطالق مسيرته
في التصوير السينمائي في تايوان ،وعن
عـبـثـيــة م ــا اكـتـشـفــه ب ـخ ـصــوص الـتـصــويــر
والسينما ،والـتـضــارب بــن روعــة الصورة
السينمائية وجمال الواقع وصدقه ،مقارنة
بما يحدث في السينما.
ّ
تحدث عن ّ
تعرفه على وانغ كار ـ واي ،وبداية
عـمـلــه م ـع ــه ،وع ــن أفــام ـه ـمــا م ـع ــا ،وأف ـضــل
ّ
ـوام ع ـ ّـدة،
م ــا تـعــلـمــه م ــن عـمـلــه مـعــه ف ــي أع ـ ـ ٍ
ّ
أفالم ،استغرق تصوير وإنجاز كل
لتحقيق
ٍ
ٌ
تصوير يصل إلى
واحد منها نحو  5أعوام.
 20ساعة يوميًا ،أحيانًا ،فـ ّـي درجــة حــرارة
ّ
أصور اآلن 5
تقترب من الـ« :40في حني أني
أفالم في العام الواحد» ،يقول ضاحكًا .هنا،
َ
يبدأ ت ْد مادونيل التركيز أكثر على أفالمه
ُ
ّ
مع كــار ـ واي ،مضمنًا مقاطع من مقابالت
م ــع ه ــذا األخـ ـي ــر ،ي ـت ـحـ ّـدث فـيـهــا ع ــن عمله
األسترالي
الشيق واملبدع مع دويل .املخرج
ّ
ّ
فيليب نــويــس أك ــد ،أكـثــر مــن م ــرة ،على أنــه
ٌ
شخص غير طبيعي ،وهذا يظهر فعليًا في
ُ
شخصية دويــل فــي الفيلم .إلــى ذلــك ،تذكر
أفالم معروفة
آراؤه الصادمة ،وشتائمه في
ٍ
ومشهورة ،وطريقة تصويرها.
أخـي ـرًا ،يتحدث عــن الـجــراحــة الـتــي أجــراهــا
إلزالـ ـ ـ ــة امل ـ ـيـ ــاه ال ـ ــزرق ـ ــاء مـ ــن ع ـي ـن ـي ــه ،كـ ــي ال
ُي ـ ـصـ ـ ّـاب ب ــال ـع ـم ــى ،وصـ ـع ــوب ــة ذل ـ ــك ع ـل ـيــه،
رغـ ــم أن ـ ــه مـسـتـعــد ت ـمــامــا ل ـت ـحـ ّـمــل األس ـ ــوأ،
ّ
ْ
إن لــم تنجح العملية .تعلم عــزف البيانو،
ّ
وامتهن التدليك .تحدث عن اختالف الرؤية
واملنظور واأللــوان ،واملشهدية السينمائية
عنده ،قبل العملية وبعدها.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ُتحفة غونتر غراس

تقول الحكاية ّ
اهتم كثيرًا برواية «الطبل الصفيح»
إن فرانز سيتز جونيور
ّ
ـح على فولكر شلوندورف كثيرًا
ـ
وأل
ـراس،
ـ
غ
غونتر
( )1959لأللماني
ّ
التردد ،الذي
إلخراجها سينمائيًا.
ّ
ـرده
ـ
م
األلماني،
أبــداه السينمائي
ّ
ٌ
خـــوف مــن الفشل في
ســبــبــان:
ـم يــــوازي أهمية
ـ
ـل
ـ
ـي
ـ
ف
تحقيق
ٍ
الرواية وعظمتها وتفاصيلها،
وهاتان األهمية والعظمة اللتان
ّ
لكن إلحاح سيتز
أثقلتا كثيرًا عليه.
وحــمــاســتــه دفــعــاه إلـــى إخـــراج
فيلم (الصورة) ،سيحضر دائمًا في
ٍ
ذاكرة السينما ومعنى االشتغال.

المنسي في هوليوود ()Getty
جون فارو :الرجل
ّ

ُول (جان ـ لوي سوينرز/غامّ ا ـ رافو)Getty/
لويس بونِي َ
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قطر للفوز الثاني
الجماهير القطرية تأمل حصد اللقب (محمد فرج /األناضول)

بارتي تبلغ دور
الثمانية بأستراليا بعد الفوز
على أنيسيموفا

ديوكوفيتش يريد
خوض بطولة أستراليا
نسخة 2023

بادوسا :جولة أستراليا
إيجابية للغاية وسأستعد
لما هو قادم

ستظهر األسترالية آشلي بارتي ،املصنفة
األولى عامليا ،في دور الثمانية ببطولة أستراليا
املفتوحة للتنس ،للعام الرابع على التوالي ،بعد
الفوز على األميركية املوهوبة أماندا أنيسيموفا
 4-6و .3-6ونجحت بارتي املصنفة األولى في
البطولة أيضا في التصدي ملحاوالت الالعبة
األميركية ابنة العشرين عاما ،وأثبتت قدرتها
على الصمود خالل اللحظات الحاسمة طوال
املباراة التي استمرت  74دقيقة.

أكد مدير بطولة أستراليا املفتوحة ،أولى
البطوالت األربع الكبرى بالتنس ،كريغ تايلي
أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش ينوي املشاركة
ً
معتقدا أن الفضيحة التي
في نسخة عام ،2023
أدت إلى ترحيله هذا العام كانت بسبب «تواصل
سيئ» .وقال تايلي ردًا على سؤال «أيه بي سي»
عما إذا كان ديوكوفيتش الذي لم يتلق لقاح
«كوفيد ،»19-ينوي العودة العام املقبل للمشاركة
في البطولة« :نعم .ستكون هذه نيته».

أكدت اإلسبانية باوال بادوسا أن «الجولة
األسترالية كانت إيجابية للغاية بعد تحقيق
لقب بطولة سيدني والفوز في مباريات صعبة»
وقالت بادوسا بعد توديعها أستراليا املفتوحة
على يد األميركية ماديسون كيز« :أرحل وفي
جعبتي لقبا .بدأت العام ضمن أفضل  10العبات.
يتطور مستواي وأتمنى االستمرار بني األفضل.
حان اآلن وقت الحصول على راحة وسأعود
للمران من أجل االستعداد للبطوالت املقبلة».
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مباريـات
األسبـوع

أثّر فيروس كورونا بقوة على منتخبات أفريقيا
عمومًا ،كما كان للعرب نصيب كبير من ذلك ،ال
سيما تونس ،وهو ما قد يدفع كثيرين للحديث
أنّه ساهم بالتأثير في نتائج المنتخبات حتى

تعادل سلبي بين التسيو وأتاالنتا في السيري آ
فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة التسيو وضيفه أتاالنتا في الجولة
ال ــ 23مــن ال ــدوري اإليـطــالــي .وعـلــى ملعب األوليمبيكو فشل الفريقان فــي ّ
هز
الشباك طوال املباراة .وهذا هو التعادل الثاني على التوالي ألتاالنتا في املسابقة
بعد تعادله في الجولة املاضية مع إنتر املتصدر .وبهذا التعادل ارتفع رصيد
الضيوف إلى  43نقطة في املركز الرابع .أما التسيو ،ففشل في تحقيق فوزه
الثاني تواليًا ،وارتفع رصيده إلى  36نقطة في املركز السادس.

كورونا
وأمم أفريقيا

دجيكو يمنح إنتر فوزًا مهمًا على فينيزيا
فاز إنتر ميالنو على ضيفه فينيزيا بهدفني لواحد في الجولة الـ 23من الدوري
اإليطالي .تقدم الضيوف (د )19 .من طريق توماس هنري ،لكن نيكولو باريال
سجل هدف التعادل (د .)40 .وجاء هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع
من الشوط الثاني ،وحمل توقيع الالعب البوسني إدين دجيكو .بهذا الفوز ارتفع
رصيد إنتر إلى  ،53ليعزز صدارته للجدول ،فيما تجمد فينيزيا عند  18نقطة
في املركز الـ.17

إصابات بالجملة للمنتخبات

الدوحة ـ العربي الجديد

تشهد بطولة ُكأس األمم األفريقية
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم املـ ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا فــي
الـ ـك ــامـ ـي ــرون ،والـ ـت ــي ت ـم ـتــد حـتــى
ال ـس ــادس م ــن ف ـب ــراي ــر /ش ـبــاط امل ـق ـبــل ،حــالــة
غير مسبوقة في ما يتعلق بتفشي فيروس
ّ
كــورونــا ،إذ باتت كــل الطرق تــؤدي إلــى فشل
املنظومة الصحية التي وضعتها الكاميرون،
ً
فضال عن اإلصابات التي سبق أن وقعت في
إلى هناك.
بعض الدول قبل السفر ُ
ما إن وطأت أقدام أعضاء املنتخبات األفريقية
الـ  23أراضــي الكاميرون ،حتى انفجر بركان
اإلصابة بفيروس كورونا بشكل الفت للنظر،
وبـ ـص ــورة غ ـيــر م ـتــوق ـعــة ،ه ــي ال ـك ـب ــرى على

منتخب تونس كان
أكثر المتضررين من تفشي
فيروس كورونا
اإلطـ ــاق فــي ّ
أي بـطــولــة تـشـهــدهــا ك ــرة الـقــدم
على الصعيد الـقــاري واإلقليمي منذ ظهور
ال ـف ـيــروس فــي ال ـصــن فــي أواخـ ــر ع ــام .2019
وب ــات ُمـت ـحــور «أوم ـي ـك ــرون» خ ـط ـرًا جسيمًا
ي ـه ــدد ص ـحــة الع ـب ــي ال ـك ــرة ال ــذي ــن تـعــرضــوا
ل ــإص ــاب ــة ب ــال ـف ـي ــروس ،مل ــا ل ــه م ــن تــداع ـيــات
ُ
ومضاعفات كبيرة بعد الشفاء من الفيروس.

تونس تأهل رغم كثرة إصابات كورونا في صفوفه (هيكل هميمة /األناضول)

منتخب بوركينافاسو عاش أزمات بسبب كورونا ()Getty

ُ
ُ
ُ
ويعتبر املنتخب التونسي أكثر املنتخبات
تضررًا من فيروس كورونا ،إذ وصلت نسبة
اإلصابات إلى ما يقرب من ثلث بعثة «نسور
قرطاج» في البطولة ُوتطور األمر قبل مباراة
نيجيريا فــي ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي ،بإصابة
آخرين في الجهاز الفني ،على رأسهم املدير
الـفـنــي ُم ـنــذر الـكـبـ ّـيــر .ب ــدأت تــونــس البطولة
بــإصــابــات م ـح ــدودة ،مـثــل يــوســف املساكني
وحنبعل املـجـبــري وسـيــف الــديــن الـجــزيــري،
وتم التعافي سريعًا للجزيري واملجبري ،لكن
ســرعــان مــا ضــرب فـيــروس كــورونــا الالعبني
بشكل خطير ،في ما يشبه العدوى الكاملة،
ومــن بينهم العبون لم يكونوا اختلطوا في
امل ــاض ــي ب ــزم ــاء ُمـصــابـيــن ل ـهــم ،بـمــا يعني
ال ـت ـع ــرض ل ـل ـف ـيــروس خـ ــال ت ـح ــرك ــات بعثة
امل ـن ـت ـخــب ال ـت ــون ـس ــي ف ــي الـ ـك ــامـ ـي ــرون ،مـثــل
عـلــي مـعـلــول ووهـبــي ال ـخــزري وعـلــي الجمل
ومـحـمــد عـلــي بــن رم ـضــان ومـحـمــد أم ــن بن
حميدة وغيالن الشعاللي ،وهي آخر دفعة ،إذ
سبقها محمد دراغر ونعيم السليتي وعصام
الـجـبــالــي وديـ ــان بـ ــراون ،ب ـخــاف الـجــزيــري
واملـ ـس ــاكـ ـن ــي وامل ـ ـج ـ ـبـ ــري ،ل ـي ـص ـب ــح «ن ـس ــور
قرطاج» بؤرة حقيقية لفيروس كورونا.
ّ
وامل ـث ـي ــر ف ــي األمـ ـ ــر أن م ـن ـت ـخــب ت ــون ــس هــو
األعلى في إصابات الفيروس في بطولة كأس
األم ــم األفــريـق ـيــة فـقــد وص ــل عــددهــا إل ــى ،18
مــع تعافي العبني اثنني فقط ،وكــان هــذا من
أسباب البداية الحزينة للفريق في البطولة
وخسارته املفاجئة أمــام مالي بهدف ّمقابل
ال شيء في قمة املجموعة السادسة ،لكنه مع
ذلك نجا من الخروج املبكر.
ك ـم ــا ع ــان ــى م ـن ـت ـخــب املـ ـغ ــرب ه ــو اآلخـ ـ ــر مــن
نفسها ،منذ البداية حتى نهاية الدور
األزمة ّ
األول ،ل ـكــنــه ن ـجــا م ــن ف ــخ ال ـغ ـيــابــات ،ونـجــح
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ــأش ـي ــرة ال ـت ــأه ــل ل ـلــدور
ثـمــن الـنـهــائــي ب ـج ــدارة ،حــاص ـدًا  7ن ـقــاط في
مجموعته .ووقع منتخب املغرب تحت طائلة
الفيروس بقوة ،وحرمه من العبني في صفوفه
خــال بداية مـشــواره في البطولة ،مثل أيوب
الكعبي ومنير الحدادي نجمي الهجوم وريان
م ــاي ال ـج ـنــاح األي ـس ــر امل ـه ــاج ــم ،وه ــو ثــاثــي
كان يراهن عليه املــدرب وحيد حاليلوزيتش
ف ــي تــرج ـيــح ك ـف ـتــه خـ ــال املـ ـب ــاري ــات األول ـ ــى.
وشكل فيروس كورونا درامــا كبيرة لـ«أسود
األط ـ ـ ـلـ ـ ــس» ،إذ ت ـ ـعـ ــرض الع ـ ـبـ ــه بـ ـ ــدر ب ــان ــون
ق ـلــب ال ــدف ــاع ل ــإص ــاب ــة ،ث ــم ال ـت ـعــافــي لتظهر
ُمضاعفات خطيرة في الرئة أدت إلى استبعاد
ا ُل ــاع ــب م ــن ال ـق ــائ ـم ــة م ــع خ ـض ــوع ــه لـلـعــاج
املكثف في املعسكر حفاظًا على حياته ،وسط

قطار المان سيتي يتوقف في محطة ساوثامبتون
بتعادل إيجابي
أوقف ساوثامبتون سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في البريمييرليغ ،بعد
أن فرض عليه التعادل اإليجابي بهدف ملثله في املباراة التي جمعتهما السبت
ضمن الجولة الـ 23بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وعلى ملعب (سانت
ً
ماري استاديوم) ،تقدم أصحاب األرض أوال في النتيجة بهدف مبكر منذ الدقيقة
السابعة من طريق املدافع الشاب كايل ووكر-بيترز ،وهو الهدف الذي انتهى به
الشوط األول .وفي النصف الثاني ،وتحديدًا الدقيقة الـ  65عاد «السيتيزنس» إلى
املباراة بهدف التعادل بفضل املدافع اإلسباني أيمريك البورتي .وبهذه النتيجة،
تتوقف سلسلة انتصارات فريق اإلسباني بيب غوارديوال في البريمييرليغ على
مدار الـ 11جولة املاضية ،وتحديدًا منذ خسارته بثنائية نظيفة على يد كريستال
باالس في سبتمبر /أيلول املاضي .واكتفى حامل اللقب بإضافة نقطة جعلت
رصيده  57نقطة في الـصــدارة بفارق  12نقطة كاملة عن ليفربول الــذي لعب
مباراتني أقل .بينما أصبح رصيد ساوثامبتون  25نقطة في املركز الـ.12
إشبيلية يرفض السقوط أمام سيلتا
بتعادل مثير في الليغا

منتخب تونس سيواجه مالي مجددًا (إيسوف سانوغو/فرانس برس)

أسـفــرت قــرعــة ال ــدور الـحــاســم مــن التصفيات
األفــريـقـيــة املــؤهـلــة إل ــى مــونــديــال قـطــر 2022
لكرة القدم ،عن مواجهتني ناريتني بني مصر
وال ـس ـن ـغ ــال والـ ـج ــزائ ــر والـ ـك ــامـ ـي ــرون .وأق ـيــم
سحب القرعة في مدينة دواال في الكاميرون
التي تستضيف حاليًا كأس أمم أفريقيا لكرة
القدم .وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم عشرة
مـنـتـخـبــات ،ه ــي :ال ـس ـن ـغــال ،امل ـغ ــرب ،تــونــس،
الـجــزائــر ،نيجيريا ،مصر ،الـكــامـيــرون ،غانا،
مالي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبالتالي ،سيتواجه الــزمـيــان فــي ليفربول،
اإلنكليزي املصري محمد صالح ،والسنغالي
ساديو ماني ،فيما سيسعى نجم مانشستر
سيتي اإلنكليزي ريــاض محرز لحجز مكان
لـ«محاربي الصحراء» في املونديال القطري،
بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور
األول لـكــأس أم ــم إفــريـقـيــا .وكــانــت مـصــر أول
دولــة أفريقية تبلغ نهائيات كــأس العالم في
إيطاليا عام  .1934وظهرت في ثالث نسخ في
أعوام  1934و 1990و .2018ولعب «الفراعنة»

ً
أفلت إشبيلية من فخ ضيفه سيلتا فيغو ،واقتنص منه تعادال صعبًا (،)2-2
بعد أن كــان متأخرًا بهدفني دون ّرد ،وذلــك في اللقاء الــذي أقيم ضمن الجولة
الـ 22بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم «الليغا» .وعلى ملعبه (رامون
سانشيز بيثخوان) ،وجد كبير إقليم األندلس نفسه متأخرًا في الــ 45دقيقة
األولى بهدفني حمال توقيع القائد ياغو أسباس ،واألرجنتيني فرانكو سيرفي
في الدقيقتني ال ـ  37وال ـ  40على الترتيب ،ليظن الجميع أن األمــور انتهت عند
هذا الحد .ولكن انتفض العبو إشبيلية في الشوط الثاني ،وعادوا إلى اللقاء في
ً
غضون  3دقائق ،أوال بهدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ  71من طريق النجم
األرجنتيني أليخاندرو (بابو) غوميز ،ثم بعدها بثالث دقائق بهدف التعادل
الــذي سجله أوليفر تــوريــس .ورغــم تــداركــه للخسارة وســط جماهيره ،إال أن
إشبيلية واصل مسلسل نزف النقاط في الليغا للمباراة الثانية تواليًا.

عانى المغرب من األزمة نفسها (يوسف سانوغو/فرانس برس)

ّ
قلق كبير من تفاقم الوضع الصحي له في ظل
أنباء ترددت عن تأثر عضلة القلب بالتهابات
املغرب
كبيرة .ولم يلعب املدير الفني ملنتخب ُ
م ـبــاريــاتــه ال ـث ــاث أمـ ــام غ ــان ــا ،وجـ ــزر الــق ـمــر،
والغابون ،بتشكيلته األساسية مطلقًا في ظل
كثرة إصابات كــورونــا ،التي ضربت صفوفه
بعد أيام قليلة من بدء معسكره في الكاميرون،
ّ
لكنه تمكن من الصعود للدور التالي متصدرًا
املـجـمــوعــة الـثــالـثــة .وع ــاش منتخب الـجــزائــر
ب ـطــل أفــري ـق ـيــا ،الـ ــذي خ ــرج م ــن ال ـ ــدور األول،
أجواء وحمى اإلصابة بفيروس كورونا التي
أجبرته على استبعاد  4العبني فــي صفوفه
رفض املدير الفني جمال بلماضي الكشف عن

هويتهم في وقت سابق .ومن املنتخبات التي
تضررت بقوة من إصابات كورونا ومنظومة
الـكــامـيــرون الصحية منتخب الـغــابــون الــذي
ص ــدر بـشــأنــه قـ ــرار غـيــر م ـس ـبــوق ،ك ــان بطله
االتـحــاد األفريقي لكرة القدم «ك ــاف» ،يقضي
املشاركة في مباراة للغابون
بمنع العبني من ُ
مــع غــانــا ،ثــم جــزر الــقـمــر فــي خـتــام املجموعة
الثالثة .وظهرت املأساة قبل لقاء غانا ،والتي
كشفت عن تعرض بيير إيميريك أوباميانغ،
قائد املنتخب الغابوني واملحترف في أرسنال
اإلنكليزي وزميليه أكسيل مي وليمينا ،وتم
منعهم من املشاركة ،بعدما كشفت الفحوص
الطبية التي أجراها الثالثي عن مشكالت في

قرعة صعبة لعرب أفريقيا في تصفيات كأس العالم
كشفت قرعة الدور
الحاسم من التصفيات
األفريقية المؤهلة
إلى مونديال قطر عن
مواجهات نارية
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سبع مباريات ،فتعادلوا في اثنتني وخسروا
خـ ـم ــس م ـ ـ ـ ـ ــرات ،وس ـ ـج ـ ـلـ ــوا خـ ـمـ ـس ــة أهـ ـ ــداف
واستقبلوا  12هدفًا.
أم ــا ال ـج ــزائ ــر ،ف ـشــاركــت ف ــي أرب ـع ــة نـهــائـيــات
( 2010 ،1986 ،1982و ،)2014وكـ ــان أفـضــل
إنجازاتها دور الــ 16في البرازيل  .2014وفي
امل ـج ـمــوع ،لعبت الـجــزائــر  13م ـب ــاراة ،فـفــازت
في  3وتعادلت في  3وخسرت  ،7وأحرزت 13
هدفًا وتلقت شباكها  19هدفًا.
أما املغرب الذي كان أول منتخب يتخطى دور
املـجـمــوعــات عندما بلغ دور الـ ــ 16عــام 1986
فــي ثــانــي مـشــاركــاتــه الـخـمــس فــي املــونــديــال،
ف ـس ـي ـخ ــوض م ــواج ـه ــة ه ــي األسـ ـه ــل نـسـبـيــا
أمـ ــام ال ـكــون ـغــو الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـت ــي شــاركــت
في نهائيات واحــدة بكأس العالم في أملانيا
الغربية عــام  1974تحت مسمى زائـيــر .وفي
املـجـمــوع ،لـعــب امل ـغــرب  16م ـب ــاراة ،حـيــث فــاز
فــي  2وت ـعــادل  5وخـســر  .9وسـجــل  14هدفًا
واستقبلت شباكه  22هدفًا.
ُ ِّ
ووز َع ـ ــت املـنـتـخـبــات ال ـع ـشــرة إل ــى مستويني
ً
بناء على تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم

الجزائر ستقابل
الكاميرون في لقاء
صعب على «الخضر»

(فيفا) لشهر تشرين الثاني /نوفمبر ،2021
وبالتالي تلعب املنتخبات األعـلــى تصنيفًا،
وه ــي الـسـنـغــال وامل ـغ ــرب وتــونــس وال ـجــزائــر
ونـيـجـيــريــا ،ض ــد املـنـتـخـبــات الـخـمـســة األق ــل
تصنيفًا (تـقــام مـبــاريــات الــذهــاب على أرض
ال ـفــرق ذات التصنيف األدنـ ــى) .وي ـقــام الــدور
الحاسم بني  21و 29آذار/مارس املقبل بنظام
الذهاب واإلياب.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو اآلتي :مصر
بمواجهة السنغال ،والكاميرون ضد الجزائر،
غــانــا أمـ ــام نـيـجـيــريــا ،وج ـم ـهــوريــة الـكــونـغــو
الديمقراطية ضد املغرب ،ومالي أمام تونس.
وستواجه تونس التي شــاركــت فــي خمسة
م ــون ــدي ــاالت (2006 ،2002 ،1998 ،1978
و ،)2018م ــال ــي ال ـت ــي ل ــم تـلـعــب ســاب ـقــا في
نـهــائـيــات كــأس الـعــالــم .وي ـخــوض املنتخب
الـتــونـســي تـحــديــا صـعـبــا ل ـعــدة اع ـت ـبــارات،
أبرزها نجاح مالي في التفوق على «نسور
قرطاج» بشكل ُالفــت في بطولة كــأس األمم
األفريقية .ففي نسخة  2019في مصر كانا
مـعــا فــي مـجـمــوعــة واحـ ــدة ،وت ـعــادال بهدف
ّ
لكل فريق وقتها ،وتقدمت مالي في البداية،
وعـ ــادل وه ـبــي ال ـخ ــزري ل ـتــونــس ،ونجحت
مالي فــي الحصول على ُص ــدارة املجموعة
ب ــرص ـي ــد  7نـ ـق ــاط .وفـ ــي ن ـس ـخ ــة  2021فــي
الكاميرون كانا أيضًا في مجموعة واحدة،
ونجحت مالي في التفوق على تونس بهدف
مقابل ال شيءّ ،
سجله إبراهيما كوني.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

القلب ظهرت بعد اإلصابة بفيروس كورونا،
وه ــو م ــا أثـ ــار املـ ـخ ــاوف ع ـلــى ح ــال ــة الـثــاثــي
ال ـص ـح ـيــة ،وبــال ـف ـعــل خ ــرج ــوا م ــن ح ـســابــات
املدرب الفرنسي باتريس نوفو قبل استبعاد
أوباميانغ نهائيًا.
وي ـم ـثــل مـنـتـخــب ال ـس ـن ـغــال نـسـخــة مـصـغــرة
مــن املـنـتـخــب الـتــونـســي ،فـهــو مـنــذ الــوصــول
إلــى الـكــامـيــرون تــوالــت الـصــدمــات على رأس
مدربه إليو سيسيه ،بسبب إصابات كورونا
التي ضربت صفوفه ،وأصابت كبار النجوم
الوافدين من أوروبا للمشاركة في املباريات،
مـثــل إدوارد مـيـنــدي ح ــارس مــرمــى تشلسي
اإلن ـك ـل ـيــزي وك ــال ـي ــدو كــول ـي ـبــالــي ق ـلــب دف ــاع

نــابــولــي اإلي ـط ــال ــي ،وه ـمــا م ــن أف ـضــل العـبــي
ال ـق ــارة ال ـس ـم ــراء ،ب ـخــاف  7الع ـبــن آخــريــن،
مما دفع املــدرب سيسيه للرهان على البدالء
في التشكيل خالل مبارياته في الدور األول،
وحـســم ص ــدارة املجموعة الثانية بصعوبة
شديدة ،برصيد  5نقاط ،وعبر تسجيل هدف
واح ــد فـقــط فــي الـبـطــولــة رغ ــم امـتــاكــه نجمًا
كبيرًا في صفوفه ،هو ساديو ماني املحترف
في ليفربول اإلنكليزي ،وأفضل العبي القارة
السمراء في عام .2019
ومـ ــن امل ـن ـت ـخ ـبــات ال ـت ــي تـ ـض ــررت ك ـث ـي ـرًا مــن
فيروس كورونا فور الوصول إلى الكاميرون،
منتخب بوركينافاسو ،الذي نافس «األسود

الكاميرونية» في املجموعة األولى ،إذ تعرض
لحيلة زيارة وفد طبي وهمي إلى املعسكر ،قبل
اللقاء األول في البطولة ،وتــم اكتشاف األمر
ُليفاجأ بعدها بالوفد الطبي الرسمي يزوره،
ويـعـلــن عــن  4إصــابــات بــن العـبـيــه بفيروس
ك ــورون ــا ،واع ـت ــرض مـنـتـخــب بــوركـيـنــافــاســو
كثيرًا قبل أن ُيضطر لـلــرضــوخ فــي النهاية،
ويلجأ إلى عزل العبيه عن املعسكر الرسمي.
ووقع منتخب غينيا بيساو في ورطة كبيرة،
حني فقد أكثر من العب ،باإلضافة إلى مديره
ال ـف ـنــي بــاس ـيــرو ك ــان ــدي بـسـبــب ك ــورون ــا في
مباراته أمام مصر في الجولة الثانية من عمر
املجموعة الرابعة.

مرسيليا يعود بانتصار ثمين بثنائية من عقر دار النس
استعاد أوملبيك مرسيليا نغمة االنتصارات في «الليغ آ» بفوزه خارج قواعده على
النس بهدفني دون ّرد على ملعب (بوالر دولولي) ضمن مواجهات الجولة الـ22
من دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم .أنهى فريق الجنوب الشوط األول
متقدمًا بالهدف الذي سجله قائده ونجمه ديميتري باييه في الدقيقة الـ  34من
ركلة جزاء .ثم ّأمن النجم الكونغولي سيدريك باكامبو االنتصار بالهدف الثاني
في الدقيقة الـ  .77وبانتصاره هــذا ،الــ 11هذا املوسم ،يعود مرسيليا إلى سكة
االنتصارات بعد التعادل في الجولة املاضية بهدف أمام ليل ،حامل اللقب ،ليرفع
رصيده إلى  40نقطة .بينما توقف رصيد النس عند  33نقطة في املركز السابع.

كيف ستتأهل المنتخبات العربية إلى «قطر »2022؟
ستحتاج المنتخبات
مضن كي
العربية لعمل
ٍ
تتمكن من تجاوز عقبة
الدور الحاسم لتصفيات
المونديال
أيوب الحديثي

أسفرت قرعة املرحلة النهائية من التصفيات
األفريقية املؤهلة إلى مونديال «قطر ،»2022
التي ُسحبت ،فــي مدينة دواال الكاميرونية،
عن مواجهات صعبة للمنتخبات العربية ،في
الـطــريــق امل ــؤدي إلــى كــأس الـعــالــم .وسيواجه
مـنـتـخــب املـ ـغ ــرب ن ـظ ـيــره مـنـتـخــب الـكــونـغــو
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،م ــع لـ ـق ــاء نـ ـ ــاري مل ـص ــر ال ـتــي
سـتــواجــه الـسـنـغــال ،وكــذلــك ملنتخب الجزائر
الذي اصطدم بالكاميرون ،فيما تقابل تونس
منتخب مالي ،على أن تالقي نيجيريا منتخب
غانا .وتجري املباريات بني  23و  29مارس/
آذار امل ـق ـبــل ،عـلــى أن ت ـقــام م ـبــاريــات الــذهــاب
عـلــى مــاعــب كــل مــن مـصــر وغــانــا والكونغو
الديمقراطية ومــالــي والـكــامـيــرون .فيما تقام
م ــواجـ ـه ــات اإليـ ـ ـ ــاب ع ـل ــى م ــاع ــب ال ـس ـن ـغــال
ون ـي ـج ـي ــري ــا واملـ ـ ـغ ـ ــرب وتـ ــونـ ــس والـ ـج ــزائ ــر.
وس ـت ـكــون قـمــة ال ـجــزائــر وال ـكــام ـيــرون ،ربـمــا،
املواجهة األقوى على مستوى الدور الحاسم،

ح ـيــث س ـي ـح ــاول أبـ ـن ــاء امل ــدي ــر ال ـف ـنــي جـمــال
بلماضي محو الـصــورة السيئة التي ظهروا
بها في العرس األفريقي األخير ،لكن مهمتهم
لن تكون سهلة أمــام منتخب يتمتع بهجوم
ن ــاري ،نجح فــي تسجيل  7أه ــداف فــي الــدور
األول ألم ــم أفــريـقـيــا ،ك ــان  5منها مــن نصيب
هدافه فينسينت أبــو بكر .لــذا ،سيكون رفاق
مـحــرز أم ــام ض ــرورة تــرمـيــم خطهم الخلفي،
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـظ ـهــر ف ــي أفـ ـض ــل ح ــاالت ــه أخـ ـيـ ـرًا،
واستعادة الروح القتالية التي كانت أبرز ما
يميز كتيبة «الخضر» في السنوات األخيرة،
من أجل حصد بطاقة العبور إلى املونديال.
وي ــاق ــي «ال ـفــراع ـنــة» ب ـق ـيــادة نـجـمـهــم محمد
صـ ــاح ،مـنـتـخــب ال ـس ـن ـغــال وه ــداف ــه ســاديــو
مــانــي .وم ــن خ ــال املـسـتــوى امل ـتــواضــع ملصر
ت ـحــت ق ـي ــادة ال ـبــرت ـغــالــي ك ــارل ــوس ك ـيــروش،
خصوصًا فــي ال ــدور األول ألمــم أفــريـقـيــا ،مع
عقم تهديفي وحلول غائبة على مستوى خط
الوسط ،تبدو مهمتهم صعبة جدًا ،مع كتيبة
«أس ـ ــود ال ـت ـيــران ـغــا» ،ال ـتــي تــأه ـلــت مـتـصــدرة
لـلـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،ل ــذا ت ـبــدو األوف ـ ــر حظًا
ّ
لـبـلــوغ مــونــديــال ق ـطــر ،إل ف ــي ح ــال حـصــول
ت ـغ ـي ـيــر جـ ـ ــذري ف ــي فـ ـت ــرة ق ـي ــاس ـي ــة ،يـنـتـشــل
«الـفــراعـنــة» مــن وضـعـهــم الـحــالــي ،خصوصًا
على مستوى أزمة التسجيل.
أما منتخب «نسور قرطاج» ،وصيف بطولة
كأس العرب ،الذي لم يقدم رسائل طمأنة في
البطولة األفريقية ،خصوصًا بعد عبوره إلى
ال ــدور الـثــانــي كأفضل ثــالــث للمجموعة ،في

الــوقــت ال ــذي وقــع فيه أبـنــاء مـنــذر الكبير في
ٍّ
تحد صعب من خالل مواجهة منتخب مالي
املجتهد ،الذي قدم نفسه بقوة في أمم أفريقيا
وعبر إلــى الــدور الثاني متصدرًا للمجموعة
السادسة ،التي قابل في مواجهتها االفتتاحية
مـنـتـخــب ت ــون ــس أيـ ـض ــا ،ون ـج ــح ف ــي الـتـغـلــب
ً
عليه بهدف يتيم ،في اللقاء الذي شهد جدال

تحكيميًا كبيرًا .لذا ،سيكون حافز التعويض
ّ
ورد الــديــن ،ربـمــا ،أفـضــل جــرعــة «أدريـنــالــن»
ل ـل ـتــون ـس ـيــن ،ق ـبــل امل ــواج ـه ــة ال ـح ــاس ـم ــة ،مع
ض ــرورة اسـتـعــادة بـعــض الـنـجــوم مستواهم
املعهود ،على رأسهم املوهبة حنبعل املجبري.
وي ـع ـت ـبــر امل ـ ـغـ ــرب ،ربـ ـم ــا ،أف ـض ــل املـنـتـخـبــات
العربية وأكثرها جاهزية في الفترة األخيرة،

منتخب مصر سيالقي السنغال بقمة كبيرة (كريم جعفر/فرانس برس)

وهو ما نجح في الكشف عنه خالل البطولة
األفريقية ،بقيادة املحنك في الكرة األفريقية،
البوسني وحيد حاليلوزيتش .لــذا ،سيكون
«أسـ ـ ــود األطـ ـل ــس» أم ـ ــام ف ــرص ــة ع ـب ــور عقبة
الكونغو الديمقراطية ،للحضور من جديد في
املونديال ،بعد املستوى املشرف الذي قدموه
في نسخة  2018بروسيا ،خصوصًا من خالل
أدوات مميزة على مستوى جميع الخطوط،
ب ـ ــدءًا م ــن ي ــاس ــن ب ــون ــو ف ــي ح ــراس ــة امل ــرم ــى،
ً
وصوال إلى الهداف يوسف النصيري.
املباراة الوحيدة بعيدًا عن العرب تجمع غانا
ونـيـجـيــريــا .وال ت ـمـ ّـر ال ـك ــرة الـغــانـيــة بأفضل
أوقــات ـهــا فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،خـصــوصــا بعد
ال ـ ــوداع املـخـيــب لـلـبـطــولــة ال ـقــاريــة م ــن ال ــدور
األول ،مـ ــن خ ـ ــال ت ــذي ــل ت ــرت ـي ــب امل ـج ـمــوعــة
الـثــالـثــة بــرصـيــد نقطة يـتـيـمــة ،وم ــا تـبــع ذلــك
مــن ق ــرار إقــالــة الـصــربــي مـيـلــوفــان رايـفــاتــش،
املدير الفني للمنتخب قبل نحو شهرين على
انطالق منافسات الدور الثالث من التصفيات
األفريقية ،في الوقت الذي تقدم فيه «النسور
الـخـضــر» أفـضــل املـسـتــويــات وتعتبر املرشح
األول ل ـح ـصــد ال ـل ـقــب األف ــريـ ـق ــي ،ومـ ــن بـعــده
ال ـع ـب ــور إلـ ــى امل ــون ــدي ــال ع ـلــى ح ـس ــاب غــانــا.
ويـعـيــش ك ــا املـنـتـخـبــن أج ـ ـ ً
ـواء مـثـيــرة حــول
هــويــة املــديــر الـفـنــي املـنـتـظــر ل ـق ـيــادة «ال ـبــاك
س ـ ـتـ ــارز» و«الـ ـنـ ـس ــور ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء» ،م ــع ق ــرب
رحيل املدير الفني املؤقت لألخير ،أوغستني
إي ـغــوافــن ،بـعــد الـتـعــاقــد فــي وق ــت ســابــق مع
البرتغالي جوزيه بيسيرو.
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صورة في خبر

تقرير
يطمح منتخب جزر القمر إلى مواصلة عروضه القوية في كأس األمم
األفريقية لكرة القدم ،رغم اللقاء الصعب في ثمن النهائي ضد منتخب
الكاميرون ،الذي يسعى إلى إسعاد جماهيره العريضة ،عبر التتويج بلقب
المسابقة القارية الغائبة عن خزائنه منذ سنوات

بريدجز يتألق
واصل فينيكس صنز انتصاراته بتغلبه على ضيفه إنديانا بايسرز  ،103-113فيما تابع
ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته عندما فاز على ضيفه ساكرامنتو كينغز -133
 127في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني .في املباراة األولى على ملعب «فوتبرينت
سنتر» ،دان صنز بفوزه السادس تواليًا والتاسع في مبارياته العشر األخيرة إلى نجمه
ميكال بريدجز صاحب  23نقطة وست متابعات ،فيما ساهم البديل الكونغولي بيسماك
بييومو في الفوز ال ــ 36في  45مـبــاراة لصنز بتحقيقه «دابــل دابــل» مع  21نقطة و13
ً
متابعة ،فضال عن خمس تمريرات حاسمة ،في أفضل غلة في مسيرته االحترافية.

قمر
جزر ال ُ
وتاريخ الـ«كان»

مجدي طايل

تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل رح ـ ـل ـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ــن
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـ ـتـ ــأهـ ــل لـ ـ ـل ـ ــدور ُرب ـ ــع
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـب ـط ــول ــة كـ ـ ــأس األمـ ــم
األفريقية املقامة حاليًا في الكاميرون ُ ،مع
ان ـطــاق ال ـيــوم الـثــانــي (اإلث ـن ــن) ل ــدور ثمن
النهائي ،عبر مـبــاراتــن ،يتنافس فيهما 4
منتخبات على بطاقتني للعبور إلى الدور
املنافسة.
التالي ،والبقاء في دائرة ُ
وي ـس ـعــى مـنـتـخــب ج ــزر ال ــق ـم ــر ،إل ــى تـقــديــم
ع ــرض ج ـم ـيــل ،واألداء لـلـشـهــرة وال ـظ ـهــور
الكاميرون» ،والـخــروج بشكل
نـدًا لـ «أســود
ُ
ُمشرف ،أو تحقيق املفاجأة األكبر في تاريخ
ك ــأس األمـ ــم األفــري ـق ـيــة ،ع ـبــر ح ـصــد بـطــاقــة
ال ـتــأهــل إل ــى ال ـ ــدور ُربـ ــع ال ـن ـهــائــي م ــن عمر
البطولة الـقــاريــة أم ــام منتخب الكاميرون،
الذي يلعب إلسعاد أنصاره ،وحصد الكأس
على ملعبه.
ُ
ت ــأه ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـع ــرب ــي إل ـ ــى ال ـ ـ ــدور ث ـمــن
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـب ـط ــول ــة ،ب ـع ــد ال ـح ـص ــول عـلــى
املــركــز الـثــالــث فــي ج ــدول ترتيب املجموعة
ال ـثــال ـثــة ،خ ـلــف امل ـغ ــرب والـ ـغ ــاب ــون ،بـعــدمــا
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تنتظر منتخب غامبيا
مباراة قوية للغاية أمام
منتخب غينيا
حصد  3نـقــاط مــن الـفــوز على غــانــا بثالثة
أهداف مقابل هدفني ،والخسارة من املغرب
بهدفني من دون رد ،والخسارة من الغابون
بهدف من دون رد ،في مباريات قدم خاللها
عروضًا جيدة في أول ظهور قاري له.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ــأه ــل ال ـك ــام ـي ــرون إلـ ــى الـ ــدور
نفسه ،من خالل حصد املركز األول ،وصدارة
املجموعة األولى برصيد  7نقاط ،عبر الفوز
على بوركينافاسو بهدفني لهدف ،والفوز
على إثيوبيا بــأربـعــة أه ــداف مقابل هــدف،
ّ
وال ـت ـعــادل مــع الـ ــرأس األخ ـضــر ب ـهــدف لكل
منهما في آخر جولة لهُ .
تحت
ـاء
ـ
ق
ـ
ل
ـ
ل
ا
ـر
ـ
م
ـ
ـق
وي ــدخ ــل مـنـتـخــب ج ــزر الـ
ّ
قيادة أمير عبدو املدير الفني ،وهــو ُيمني
النفس بالصمود أمام الكاميرونُ ،
وينتظر

الهداف
فينسنت ولقب
ّ

يطمح فينسنت أبو بكر ،قائد منتخب الكاميرون ،إلى مواصلة تألقه
في كأس األمم األفريقية ،وهز شباك منافسه منتخب جزر القمر ،اليوم
هدافي المسابقة القارية ،بعدما
اإلثنين ،من أجل البقاء على عرش
ّ
وصل حتى اآلن إلى  5أهداف .واستطاع فينسنت أبو بكر إحراز جائزة
هداف الدور األول في كأس األمم األفريقية ،بعدما جرى اختياره من
ّ
قبل اللجنة المنظمة للمسابقة القارية ،نتيجة وصوله إلى تلك األهداف
الخمسة ،ومنها اثنان من عالمة الجزاء.

أن يبدأ اللقاء بطريقة لعب  3-3-4مع تمركز
 3محاور ارتكاز في العمق بــأدوار دفاعية،
سعيًا وراء السيطرة على منطقة املناورات،
وإغ ـ ـ ــاق املـ ـس ــاح ــات أمـ ـ ــام ب ـن ــاء ال ـه ـج ـمــات
الكاميرونية ،سعيًا وراء تأمني مــرمــاه من
اللقاء.
االهتزاز في
ُ
ويخوض جزر القمر اللقاء ،وهو ُيراهن على
عناصره املــؤثــرة ،ممثلة فــي أحمد موغني
وأل ـف ــاردو بــن محمد رأس ــي الـحــربــة اللذين
سـ ّـجــا الثالثية فــي مــرمــى غــانــا ،باإلضافة
إلــى سليم بن بوينة حــارس املرمى وقاسم
ماداهوما ونديم ومحمد يوسف وبن جلود
يوسف وسعيد بكاري ويوسف مانشغاما
وف ـ ــؤاد بــاش ـيــرو وراف ــدي ــن ع ـبــدال ـلــه وفــايــز
ُسليماني ،وهي املجموعة األقرب لحسابات
املـ ــدرب أمـيــر عـبــدو فــي مــواجـهــة «األس ــود»
الكاميرونية.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــدخ ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـكــام ـيــرونــي
اللقاء بكامل قوته ،يتصدرها نجمه الكبير
فينسيت أبوبكر مهاجم وقــائــد «األس ــود»،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ش ــريـ ـك ــه ف ـ ــي ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ك ـ ــارل
إيكامبي مع موكودي وأنغيسا وأونغيني
ونـ ـغ ــام ــالـ ـي ــو وت ـ ــول ـ ــو ونـ ـغ ــدي ــو وكـ ــونـ ــدي
وف ــاي كولينز ،مــع ال ـحــارس أنــدريــه أونــانــا
صــاحــب الـخـبــرات الـكـبـيــرة ،وســط توقعات
باللعب بطريقة  1-3-2-4املفضلة لدى املدير
الفني البرتغالي أنطونيو كونسيساو في
التشكيلة األساسية.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد أ ُم ـي ــر ع ـب ــدو امل ــدي ــر الـفـنــي
مل ـن ـت ـخ ــب ُجـ ـ ـ ــزر الـ ــق ـ ـمـ ــر ،ج ــاه ــزي ــة الع ـب ـيــه
ل ـخــوض مـ ـب ــاراة بــال ـغــة ال ـص ـعــوبــة ف ــي أول
ُمـشــاركــة قــاريــة لــه بــأمــم أفريقيا ،بقوله في
الكاميرون
تصريحات صحافية« :م ـبــاراة ُ
شديدة الصعوبة ،الكاميرون البلد املضيف،
تـمـلــك الع ـبــن أص ـح ــاب خ ـب ــرات وجـمــاهـيــر
تـســانــدهــا ،إضــافــة إل ــى عنصر املـلـعــب ،هي
أول م ـب ــاراة لـنــا ف ــي دور إق ـصــائــي ف ــي أمــم
أفــريـقـيــا ،مــا حـقـقـنــاه حـتــى اآلن يــدعــو إلــى
الـفـخــر فــي بـطــولــة ك ــأس األم ــم ،نجحنا في
تقديم بطولة رائعة وتفوقنا على واحد من
أكبر منتخبات القارة ،وهو غانا ،وفزنا 2-3
فــي ال ــدور األول» .وتــابــع« :ال ضـغــوط على
الــاعـبــن ،تـحــدثــت فــي ه ــذا األم ــر كـثـيـرًا في
األيام األخيرة ،علينا أن نؤدي بشكل هادئ
مــع الـتــركـيــز ،وتـصــديــر الـضـغــط للمنتخب
ال ـكــام ـيــرونــي ،فـعـلـنــا ه ــذا ونـجـحـنــا ب ــه في
ل ـقــاء غــانــا ،وقـبـلـهــا لعبنا م ـبــاريــات جيدة
أمــام املـغــرب والـغــابــون ،وخسرنا بصعوبة
ش ــدي ــدة ،وم ـس ـيــرت ـنــا رائـ ـع ــة ،تــرك ـنــا ذك ُــرى
وتأهلنا لـلــدور ثمن
طيبة فــي ال ــدور األول
ُ
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،واآلن نـ ــواجـ ــه امل ـ ــرش ـ ــح ال ـق ــوي
وصــاحــب الـضـيــافــة املنتخب الـكــامـيــرونــي،
أثق في قدرة الالعبني على التحلي بالتركيز
التام ،وعدم الرهبة في مواجهة املنافس».

على هامش الحدث

وتـلـقــى منتخب ج ــزر الـقـمــر صــدمــة كبيرة،
بعدما كشفت الفحوص الطبية إصابة 12
العبًا بفيروس كورونا ،من بينهم الحارس
األســاســي ،الــذي يلعب وحــده نظرًا إلصابة
زميليه ،باإلضافة إلــى إصــابــة امل ــدرب أمير
ع ـبــدو ب ــال ــوب ــاء ،م ــا يـعـنــي ص ـعــوبــة مــوقــف
املنتخب الــذي يمثل شعبًا قوامه نحو 850
ألف نسمة ،ضد الكاميرون.
كونسيساو املدير
في املقابل ،أكد أنطونيو
ُ
الفني للكاميرون ،احترامه الكامل ملنافسه

ُ
ُجزر القمر ،وخوض اللقاء بكل جدية سعيًا
وراء الفوز ،مشددًا على أن الكاميرون عازمة
على مواصلة املشوار حتى بلوغ النهائي،
ب ـقــولــه «أرق ــام ـن ــا ف ــي الـ ـ ــدور األول مـمـيــزة،
حـصــدنــا  7ن ـقــاط م ــن ان ـت ـصــاريــن وت ـع ــادل،
لــديـنــا  6أهـ ــداف تــم تسجيلها وه ــو معدل
أكـثــر مــن جـيــد ،ونملك أفـضــل العـبــي الــدور
األول وهداف البطولة فينسيت أبوبكر ،كل
ُما أتمناه هو حضور الجماهير بكثافة في
املدرجات ،هذا أمر ُمهم للغاية بالنسبة لنا،

ُ
ّ
خـصــوصــا أن الـبـطــولــة ت ـقــام عـلــى ملعبنا،
ُ
ال ـج ـم ــاه ـي ــر س ـي ـك ــون ل ـه ــا ت ــأث ـي ــر مـ ـه ــم فــي
ت ـحــديــد رح ـلــة «األس ـ ـ ــود» خ ــال مـنــافـســات
األمم األفريقية».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ـل ـت ـقــي م ـن ـت ـخــب غـيـنـيــا
وصيف املجموعة الثانية برصيد  5نقاط،
مـ ــع نـ ـظـ ـي ــره غ ــام ـب ـي ــا وص ـ ـيـ ــف امل ـج ـم ــوع ــة
الـســادســة بــرصـيــد  7نـقــاط فــي لـقــاء صعب
لـفــريـقــن ،كــاهـمــا يبحث خــالــه عــن الـفــوز،
وبـ ـل ــوغ الـ ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ،وم ــواص ـل ــة

امل ـشــوار وأداء دور «الـحـصــان األس ــود» في
أمم أفريقيا.
وت ـم ـثــل املـ ـب ــاراة ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة لـلـمــدربــن
كــابــا ديـ ـ ــاوارا امل ــدي ــر الـفـنــي لـغـيـنـيــا ،وت ــوم
لتدوين
ساينتفيت املــديــر الـفـنــي لغامبيا ُ
اسميهما بــأحــرف مـ ُـن الــذهــب فــي النسخة
الجارية ،من خــال املنافسة على مقعد في
مـنـطـقــة امل ــرب ــع الــذه ـبــي لـلـبـطــولــة ال ـقــاريــة،
وصناعة التاريخ في ظل كثرة املفاجآت في
األمم األفريقية.

يسعى منتخب جزر
القمر لمواصلة
المفاجآت في
البطولة (دانييل
أولمو/فرانس برس)

وجه رياضي

موسيس سيـمون
يقدم موسيس
سيمون ،مهاجم
نانت الفرنسي
والمنتخب
أداء
النيجيري،
ً
الفتًا مع بالده
في بطولة كأس
األمم األفريقية
الجارية حاليًا

زهير ورد

برز موسيس سيمون ( )Moses Simonمهاجم نادي نانت
الفرنسي ،مع منتخب نيجيريا ،بفضل فنياته العالية وقدرته
الغريبة على تجاوز منافسه املباشر من دون صعوبات ،وما
ّ
فعله في الهدف الثاني لنيجيريا ضد غينيا بيساو يؤكد أنه
ّ
لكل املدافعنيّ ،
وأن من الصعب السيطرة عليه عندما
كابوس
يكون منطلقًا .لم يكن صاحب ال ــ 26عامًا ،مرشحًا ليكون
العــب كــرة ق ــدم ،فقد ذكــر فــي حــديــث نقله مــوقــع «سـبــورت
نيوز أفريكا» ّأن والده كان يريد أن ينضم نجله إلى الجيش
ّ
النيجيري مثله ،رغــم أنــه كــان عاشقًا لكرة القدم ،إذ يعتقد
وال ــده ّأن العمل فــي الجيش أفضل بعد فشل معظم ّ
شبان
منطقتهم في عالم كــرة الـقــدم ،كذلك فـ ّ
ـإن العدد القليل الذي
نجح في مسيرته أضاع أمواله .وبالتالي ،بحث والده عن تأمني

مستقبل نجله ،بالسير على خطاه .كانت بداية سيمون من
نيجيريا مع فريق كادونا بعد بداية في إحدى األكاديميات
الخاصة ،لتعرف سنة  2013املنعرج األول في مسيرته حني
كان قريبًا من التعاقد مع نادي أياكس أمستردام الهولندي.
ف ـقــد ســافــر إل ــى هــول ـنــدا وش ـ ــارك م ــع الـ ـن ــادي األش ـه ــر في
اختبارات عــدة قبل بداية املوسم بعد تفضيله أياكس على
العديد من العروض األخرى ،وال سيما في الدوري اإلنكليزي.
ّ
وفــي وقــت كــان يعتقد فيه أنــه سينضم إلــى كوكبة النجوم
النيجيرية التي عرفت النجاح مــع أيــاكــس ،اضـطـ ّـر سيمون
إلى الرحيل بعد خالف بني وكيل أعماله والنادي الهولندي،
ُليصاب بخيبة أمل كبيرة ويفشل في التعاقد مع النادي الذي
كان له الفضل في اكتشاف موهبته.
ولم يتأخر سيمون كثيرًا في االلتحاق بالدوريات األوروبية،
بتعاقده مع فريق ترنشني السلوفاكي في  .2014املشكلة

خالل تلك التجربة لم تكن كرة القدم ،بل التعايش مع البرد
ّ
الشديد الذي كان يهدد استمراره مع النادي السلوفاكي ،لكنه
صمد في النهاية .بعد موسم واحد ،انتقل إلى جينت ،وبعد
ثالثة مواسم في بلجيكا ،انتقل إلى ليفانتي اإلسباني في
موسم  ،2019 /2018غير ّأن التجربة كانت صعبة ولم يظهر
ّ
ّإل في ً 18
لقاء ليبحث عن حل أفضل ،فكان الدوري الفرنسي
فرصته الستعادة االعتبار ،فبعد تعاقده مع نانت برز بشكل
كبير وأصبح من العناصر األساسية .أصبح سيمون دوليًا
منذ عام  ،2015حيث كان حاضرًا مع مختلف األسماء التي
قادت «النسور الخضراء» طوال السنوات املاضية ،كذلك ّ
فإن
املدرب األملاني غيرنوت روهر ،كان يؤمن كثيرًا بقدراته ،وقد
عاش خيبة كبيرة بعد إصابته قبل كأس العالم في روسيا
 ،2018وغاب عن النهائيات ،ولهذا فهو يحلم بالتعويض في
نسخة  2022في قطر ،وأن يكون حاضرًا في الحدث األهم.

ابنة بيليه تنفي تدهور الحالة الصحية لوالدها
قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ،الذي
يخضع لـعــاج مــن ســرطــان الـقــولــون ،إن والــدهــا
حالته مستقرة ويواصل العالج ،وذلــك ردًا على
تقارير إعالمية تشير إلى تدهور الحالة الصحية
لالعب السابق البالغ من العمر  81عامًا.
ونشرت كيلي ناسيمنتو رسالة على حسابها
على موقع (إنستغرام) لطمأنة عشاق «الجوهرة
السوداء» ،األحد ،بعدما أشارت تقارير صحافية
إل ــى تـشـخـيــص ثــاثــة أورام أخـ ــرى ل ــدى بيليه،
وأن السرطان انتشر فــي جـســده .وكتبت كيلي
ً
ناسيمنتو« :أمس ،تلقيت عددًا هائال من الرسائل
عبر واتساب والشبكات األخرى .لقد فوجئت بما
كــان يحدث .أكتب كي أقــول لكم إن والــدي بخير
ّ
وتشخيصه لم يتغير» .وأضافت أن بيليه «يذهب إلى املستشفى كل شهر إلجراء تقييم
عام ،لذلك يمكنك توقع حدوث هذا النوع من األشياء (االحتجاز في املستشفى) من وقت
آلخــر .شكرا لكم جميعًا على هــذا االهتمام» .ونشرت التقارير الصحافية التي تشير
إلى تدهور الحالة الصحية لبطل العالم ثالث مرات مع منتخب البرازيل ( 1958و1962
و )1970ومن يعتبر أفضل رياضي في القرن العشرين ،يوم الخميس املاضي ،بعدما
غــادر بيليه مستشفى وصــل إليه في اليوم السابق إلجــراء فحص جديد .وحــدث ذلك
على الرغم من أن أطباءه نشروا بيانا أكدوا فيه أنهم سمحوا لبيليه باملغادرة عقب إجراء
تقييم روتيني جديد ،وأن حالته الصحية مستقرة .وكــان بيليه قد زار املستشفى في
نهاية أغسطس/آب املاضي من أجل إجراء فحوصات دورية ،كان قد ّأجلها بسبب جائحة
فيروس كورونا ،وأظهرت إصابته بورم في القولون ،وخضع لجراحة الستئصاله بعدها
بأيام ،وعقب ذلك بدأ العالج الكيميائي ،وقال األطباء إنه استجاب له بشكل «مرض».
كوريا :المشجعون لم يكفوا عن اإليمان بأتلتيكو مطلقًا
قال أنخل كوريا ،مهاجم أتلتيكو مدريد ،بعدما
حقق فريقه ريمونتادا قوية أمــام فالنسيا وفاز
عليه ( )2-3على ملعب وانــدا متروبوليتانو ،إن
املشجعني «لــم يكفوا أبــدا عــن اإليـمــان» باألتلتي
ال ــذي لــم يستسلم أب ــدا ويـعـتـبــر نفسه مهزوما
وواص ــل الـبـحــث عــن االن ـت ـصــار ،عـلــى حــد قــولــه.
وكــان أتلتيكو متأخرا فــي النتيجة  2-0بسبب
خطأين دفاعيني في الشوط األول ،السبت ،لكنه
نـجــح فــي ال ـشــوط الـثــانــي فــي قـلــب ال ـطــاولــة على
الـضـيــوف بــ«ريـمــونـتــادا» قــويــة وحـقــق انـتـصــارا
ً
قاتال في الوقت املحتسب بدال من الضائع.
وص ــرح الــاعــب لــ(مــوفـيـسـتــار) عـقــب املــواجـهــة:
«امل ـبــاراة بأكملها كــانــت جنونية بعض الـشــيء.
نحن سعداء للغاية ألننا تمكنا من الـعــودة أمــام خصم صعب للغاية» .وتــابــع« :أعتقد
أن كرة القدم هكذا .عندما تأتيك لحظة ال تسير فيها األمور معك على ما يرام ،ترتكب
أخطاء في بعض املباريات .علينا أن نعمل على تصحيح ذلك ،ألنه ال يزال هناك الكثير
من مباريات في الليغا وفي دوري األبطال» .وأضاف كوريا أنه «في الشوط األول ،كان
علينا التحلي بالقليل مــن الصبر ولــم نكن كذلك فــي نهاية امللعب .فــي الـشــوط الثاني
كنا متأخرين  ،0-2لكن جمهورنا كان يدفعنا دائما إلى املضي قدما ،وتمكنا بالفعل
من القيام بذلك على نحو جيد وظفرنا بالنقاط الثالث التي كانت مهمة للغاية» .وشدد
املهاجم على أن فريقه ينبغي «دون شك» أن يصحح األخطاء ويحافظ على ما لديه من
«أشياء جيدة» مثل «هذه الريمونتادا».
بورداالس :فالنسيا بحاجة لصفقات جديدة فورًا
أكد خوسيه بورداالس مدرب فالنسيا عقب الخسارة  2-3من أتلتيكو مدريد أن الفريق
بحاجة «لتدعيم فوري» في صورة صفقات جديدة ،محذرًا من أن املوقف سيسوء إذا
لم يحصل على العبني جدد ،خاصة بعد تلقي شباك فالنسيا هدفني في الوقت بدل
الضائع من لقاء األتلتي .وقــال ب ــورداالس «يحتاج الفريق بصورة عاجلة للدعم ،هو
بحاجة لذلك منذ الصيف .إذا لم نحصل على املساعدة سيسوء الوضع أكـثــر» ،في
تصريحات أدلى بها عقب مباراة أمس السبت والتي كان فالنسيا متقدما فيها بهدفني
نظيفني .وأوضح املدرب أن فريقه تراجع للخلف تحت وطأة ضغط الروخيبالنكوس،
وكذلك بسبب انهيار لياقة العبيه البدنية .واعتبر أن الفريق «بذل مجهودا كبيرا في
الشوط األول ،خاض الالعبون مباريات متتالية في غضون أيــام معدودة .إذا قارنت
تشكيلة األتلتي بالعبينا فستجد أن تغييراتهم شهدت الدفع بالعبني يمكنهم البدء
كأساسيني ،منحهم ذلك قوى جديدة واضطررنا للتقهقر .كانت تنقصنا السيطرة
على املباراة ،املحزن أن هذه ليست املرة األولى التي يحدث فيها ذلك معنا ،تكرر األمر
أمام ريال مدريد وإسبانيول ثم اآلن».
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هوامش

يعتبر مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء أكبر مسجد في المغرب ،والثالث في أفريقيا والثالث عشر في العالم ،وهو
صرح معماري فريد تم تشييده على مياه المحيط األطلسي

مسجد الحسن الثاني
هائلة على خطف عيون الناظرين ()Getty
يتميّز معمار مسجد الحسن الثاني بقدرة
ٍ

هندسة معمارية أندلسية تُالمس السماء
الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

َ
لــم يحلم املـغــاربــة يــومــا أن تشهد
م ــديـ ـن ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء خ ــال
ّ
التسعينيات تشييد وإقامة أكبر
مـسـجـ ٍـد فــي امل ـغ ــرب ،هــو ال ـيــوم الـثــالــث في
أفــريـقـيــا وال ـثــالــث عـشــر فــي ال ـعــالــم .صـ ٌ
ـرح
مـعـمـ ّ
ـاري مـغــربـ ّـي ُمـتـفـ ّـرد تــم تشييده على
ُ
َ
ُ
ُمياه املحيط ّاألطلسي ،إذ يبدو في صوره
امل ّ
تعددة وكأنه يحرس املدينة خوفًا عليها
مــن الـتـحــديــث والـتـعـمـيــر .لــذلــك فــا غــرابــة
أن يكون املسجد أيقونة شامخة في وجه
التسليع االق ـت ـصــادي ،ال ــذي يجعل مدينة
الدار البيضاء وفضاءاتها ّ
مساحات
مجرد
ٍ
ت ـجــاريــة قــاب ـلــة لــاك ـت ـســاح ال ـع ـمــرانــي ،من
ّ
دون أن ُيفكر أعيانها يومًا في إعــادة بناء
ّ
مكتبات تاريخية
حدائق تراثية وتشييد
ٍ
ـاه لعبت دورًا
ـان وأق ــواس وم ـقـ ٍ
وتــرمـيــم مـبـ ٍ
كبيرًا في تاريخ املغرب .على هذا األساس،
ُيعطي مسجد الحسن انطباعًا ّأوليًا حول
ض ــرورة وأس ـبـ
ـاب تشييد تـحـفــةٍ معماريةٍ
ُ
وت ّ
رمم هواجسها السياحية
تحرس املدينة
ُ
وت ّ
ؤسس تاريخيًا ،بما يتماشى مع جوهر
ّ
ّ
املدينة وذاكرتها في عيون كل من أحبها.
ورغم ّأن املسجد قد ّ
تم العمل عليه ليل نهار

الستكمال عملية البناء ضمن امل ـ ّـدة التي
أراده ــا امللك الــراحــل الحسن الثاني إهـ ً
ـداء
لــروح والــده امللك الراحل محمد الخامس،
ّ
ـإن ظـ ـ ــروف ُ
ومـ ـ ـ ـ ّـدة ال ـب ـن ــاء ل ــم تـ ـت ـ ّـم وف ــق
فـ ـ ـ
ُ ّ
الطريقة التي خطط لها .فتم تأجيل عملية
الـبـنــاء إلــى عــام  1986حــن وضــع الحسن
الـثــانــي حـجــر األسـ ــاس ،واعـتـمــد طاقمني،
ُّكل واحــد يضم آالفــا من ّ
العمال واملهنيني
ٍ
ُ
ُوال ـح ــرف ـي ــن ،ال ــذي ــن ق ــدم ــوا م ــن مـخـتـلــف
ّ
جماعي
بشكل
امل ــدن املـغــربـ ّـيــة واشـتـغـلــوا
ٍ
على بناء املسجد وتزويقه وجعل جماله
أسطوريًا تسرح فيه روح الزائر ،وذلك إلى
حدود عام ّ 1993وتزامنًا مع املولد النبوي
ّ
ال ـشــريــف ،حــن دش ــن امل ـلــك املـسـجــد وخــط
مـســاره وطريقة تسييره .وهـكــذا ،أضحت
للمسجد الذي كلف بناؤه نحو  500مليون
ُ
دوالر أميركي ّ
مؤسسة تابعة له تعرف بـ
ّ
ّ
«مؤسسة الحسن الثاني» وتضم العديد
م ــن ال ـف ـض ــاءات الــدي ـن ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة الـتــي
ُ
ّ
تخدم سكان مدينة الدار البيضاء وتنعش
ّ
الجانب السياحي للمدينة ويومي ُاتها.
صـ ّـمــم مـسـجــد الـحـســن ال ـثــانــي املـهـنــدس
امل ـ ـع ـ ـمـ ــاري الـ ـف ــرنـ ـس ـ ّـي ال ـش ـه ـي ــر مـيـشـيــل
ب ُــان ـس ــو ( ،)1999-1924وه ـ ــو مـ ــن أبـ ــرز
امل ـصـ ّـم ـمــن ال ــذي ــن ع ــاش ــوا بـمــديـنــة ال ــدار

باختصار
ُيعطي مسجد الحسن
الثاني انطباعًا ّأوليًا
حول ضرورة وأسباب
معمارية
تشييد
تحفة ُ ٍ
ٍ
تحرس املدينة وت ّ
رمم
هواجسها السياحية
■■■
ّ
صمم مسجد الحسن
ُ
الثاني املهندس
ّ
الفرنسي
املعماري
الشهير ميشيل
بانسو وهو من أبرز
ُامل ّ
صممني الذين
عاشوا بمدينة الدار
البيضاء
■■■
ال ريب في ّأن السائح
يندهش بحجم املئذنة
التي يصل ارتفاعها
إلى حوالي  210أمتار

ال ـب ـي ـضــاء ُ
وعـ ــرفـ ــوا بــاه ـت ـمــام ـهــم الـكـبـيــر
ّ
بالحضارة العربي ّة اإلســامـيــة ،ال سيما
عـلــى ُم ـس ـتــوى تـمــثــاتـهــا داخـ ــل الـعـمــارة
امل ـع ــاص ــرة .ف ـك ــان تـشـيـيــد امل ـس ـجــد يـقـ ّـوم
عـلــى بـنـيــة تــاري ـخـ ّـيــة مـحـضــة وأف ــق فــنــي
ُمنفتح على مناخات الحداثة والتحديث.
ّ
فــا ري ــب فــي أن الـســائــح يـنــدهــش بحجم
املئذنة الـتــي يصل ارتفاعها إلــى حوالي
 210أم ـت ــار ،وي ـقــع املـسـجــد عـلــى مـســاحــةٍ
تبلغ  9هـكـتــارات وفـيــه قــاعــة صــاة تبلغ
مساحتها  20ألــف متر مــربــع إلــى جانب
ف ـضــاءات أخ ــرى تابعة للمسجدّ ،
أهمها
ال ـت ــي ت ـ ّـم اس ـت ـحــداث ـهــا ف ــي ال ـ ــ 10س ـنــوات
األخ ـي ــرة ،كــاسـتـحــداث أكــادي ـمـ ّـيــة الـفـنــون
التقليدية التي تضم مجموعة من الدورات
ّ
ـس والــزل ـيــج
الـتــأهـيـلـيــة ال ـخــاصــة بــالـجـبـ ُ
والـحـجــر املـنـقــوش وصـيــاغــة املـجــوهــرات
وغيرها ،مــا يجعل املسجد يضطلع إلى
جانب الهاجس ّ
الديني بالدور التكويني
الـ ــذي ُي ـع ـيــد إع ـط ــاء ق ـي ـمــةٍ أك ـبــر لـلـعـمـّـارة
ال ـعــربـ ّـيــة اإلس ــام ـي ــة وال ـع ـنــاصــر الـفــنـيــة
ُ
ّ
والجمالية ،والـتــي تساهم فــي تتويجها
ّ
جمالياتها ،من دون اللجوء إلى أيّ
وخلق
ّ
الغربية.
نماذج وابتكارات من التصاميم
ٍّ
ولـ ـع ــل ه ـ ــذا ال ـت ـش ـبــث ب ــال ـح ـض ــارة نـسـقــا

وتـ ـفـ ـكـ ـيـ ـرًا وه ـ ـنـ ــدسـ ــة ج ـع ـل ــه م ـ ــن روائ ـ ـ ــع
ّ
تتميز
املساجد املوجودة في العالم ،والتي
ّ
باستقاللية كبيرة ،ذلك أن املسجد يتجاوز
البعد ّ
ُ
الجانب الحضاري
الديني ،عبر إبراز
ّ
َ
وال ـف ــن ــي وب ــراع ــة ال ـحــرف ـيــن امل ـغ ــارب ــة في
ـوي ُ
ـاري ق ـ ّ
صناعة صــرح مـعـمـ ّ
تماسك.
وم
ٍ
وي ـت ـمـ ّـيــز م ـع ـمــار مـسـجــد ال ـح ـســن الـثــانــي
بقدرة هائلةٍ على خطف عيون الناظرين،
بعدما ّ
شيده ميشيل بانسو على جانبني،
ّ
األول مــن جهة اليابسة عـبــارة عــن مدخل
ُ
ُ
ّ
ّ
ـواس
ـواب مــزركـشــةٍ وأق ـ
ٍ
جـمــالــي مــزيـ ٍـن بــأبـ ٍ
ّ
تاريخيةّ .أما الجانب
دالالت
منقوشةٍ ذات
ٍ
اآلخر فقد ّ
تم تأسيسه وسط البحر ،حيث
أمواج األطلسي تتالطم على جدار املسجد
بطريقة ت ـ ّ
ـرج األجـســاد وتمنحها شعورًا
ً
ُم ــذه ــا ل ـح ـظــة اش ـت ـب ــاك امل ـ ــوج وه ـي ـجــان
يخترق
ال ـب ـحــر .وذل ــك عـلــى م ــدى ش ــاس ـ ٍـع
ّ
ّ
عباب الـفــراغ ،حتى تبدو املئذنة وكأنها
ُ
ت ــام ــس زر ُقـ ـ ــة ا ّلـ ـسـ ـم ــاء .ورغـ ـ ــم ال ـهــاجــس
ّ
محاكاة الحضارة
التاريخي املتمثل فــي ّ
ّ
اإلسالمية من الناحية املعمارية
العربية
ُ
ّ
ّ
ّ
قد فطن
والزخرفية ،فإن املصمم الفرنسي َ
ّ
ُمبكرًا إلــى الـنــزوع التحديثي في املسجد
بطريقةٍ تجعله مـســايـرًا لـلـتـطــورات التي
ّ
التاريخية حول العالم.
تشهدها املباني

وأخيرًا
فلج زهران القاسمي
محمود الرحبي

لم تكن األفالج ُالعمانية مادة رئيسة للسرد الحديث،
ـات ش ـع ــري ـ ٍة كــاس ـي ـك ـيــة كـثـيــرة
م ــع وج ـ ــود م ـق ـت ـب ـسـ ٍ
وشواهد متعددة وأخبار وقصص وحكايات متنوعة
ً
مثال ،حني ّ
يسمي الشاعر الفلج
عن األفالج ومياهها.
نهرًا ،ويضفي عليه ما للنهر من جريان وهدير وسعة،
هــي فــي األس ــاس سعة الخيال والـحـلــم ،مثل الشاعر
هالل بني عرابه الذي خلع على فلجه لقب «أبا خالد»،
عالمة على ّ
أزلية جريانه ،ولكنه رغم ذلك املديح فاض
وهدم بيته وخرب بقعته وهو غائب ،فخاطبه معاتبًا:
َ
َ َّ
َّ
ـاب ظـنـي
ـالد ظـنـي لتـحـفـظ غـيـبـتـي /وقـد خ
أبــا خ ٍ
خـيـب ًـة ْإث َـر َخ ْـي َ
ة
ـب
ِ
َ
ً ْ
ُ
ت ـطــوف بـنـا ليـال ك ِـمـث ِـل َع ُـدونـا /وق ْـع َـو ْس َـت داري ثـم
َ ّ َ ُْ
َ
خـربـت بـقـعـتـي
ُ
تستفيد روايــة الشاعر العماني ،زهــران القاسمي،
«ت ـغــري ـبــة ال ـق ــاف ــر» م ــن م ـك ـ ّـون ــات األف ـ ــاج الـعـمــانـيــة
ّ
الـقــديـمــة وحـيــاتـهــا .والـفـلــج ش ــق مــائــي معقد يغور
جــزء منه تحت األرض ،ويـصــل هـنــاك إلــى طبقات
ً
غاية فــي العمق ،مثال فلج دارس القريب مــن قلعة

نزوى الشاهقة ،الــذي ،في إطار ما يمكن تسميتها
عبقرية هندسية عــرف بها األج ــداد ،حفر لــه عمق
يوازي ارتفاع القلعة ،وكأنما السر املضمر من ذلك
ٌ
أن االرتفاع الظاهر للقلعة يوازيه عمق شبيه تحت
األرض ،األمــر الــذي جعل منظمة اليونسكو تختار
ف ـلــج دارس ال ـت ــاري ـخ ــي ،وب ـس ـبــب ه ــذه الـتـكــويـنــات
املعقدة ،ضمن اآلثار العاملية ،مع الفرق أن هذا اإلرث
ّ
حي ومياهه جارية منذ األزل ،اختارته «اليونسكو»
ّ
أو لم تفعل ،وسواء اكتشفنا سره أو لم نكتشف.
ّ
تنشغل رواية القاسمي بطريقة شق األفالج ُالعمانية
القديمة ،من خــال حبكة أفقية للبطل الــذي سقطت
ّ
أمــه فــي البئر وقــت والدت ــه .ولــذلــك صــار قــفــارًا (قافي
ّ
أث ــر) للماء .وفــي هــذا الـسـيــاق ،أتــذكــر مقطعًا شعريًا
للشاعر ُالعماني املقيم في املغرب ،عبد الله الريامي،
مــن مجموعته الـشـعــريــة األول ــى «ف ــرق ال ـه ــواء» :ألنــي
ولدت في يوم ماطر فقد عشت دائمًا كالغريق ...وقافر
زهران القاسمي ،الذي ولد في يوم ماطر ،عاش كذلك
باحثًا عن أثر املاء تحت األرض.
قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،كـ ـن ــت أم ـ ـشـ ــي م ـ ــع قـ ــريـ ــب ل ـ ــي (ه ـ ــال
ال ـبــوس ـع ـيــدي) ف ــي واليـ ــة م ـنــح ،وه ــو م ــن سـكــانـهــا،

وفـجــأة قــال لــي أن أتــوقــف فتوقفت ،ثــم سألني :هل
تعرف مــاذا تحت قدميك؟ أجبت :التراب والحصى.
فضحك ،وهو يجيب :يوجد فلج نشيط .واملعنى أن
ً
ماء جاريًا يوجد تحت رجلي من دون أن أشعر به،
ّ
واملعنى أيضًا أن األج ــداد شقوا ذلــك الطريق تحت
األرضـ ــي ،وال ــذاه ــب بـعـيـدًا فــي مـســاحــاتــه ،متحدين
طريق
الظالم والطمي والصخور من أجــل تسريح
ٍ
للماء الذي اكتشفوا نبعه في تلك األعماق.
وف ــي لـحـظــات الـفـيـضــانــات ،ت ـكــون األفـ ــاج أول ــى هــذه

ّ
شق
رواية تنشغل بطريقة
العمانية ،من خالل حبكة
األفالج ُ
أفقية للبطل الذي سقطت أمه
في البئر وقت والدته

الضحايا ،حني تطمرها السيول وال تبقي لها من أثر.
لــذلــك يــأتــي دور الـقــافــر ،كما فعل زه ــران فــي روايـتــه،
لكي يبحث عن هذه اآلثار املطمورة .وقد استطاع من
خالل روايته البيئية ،الخصبة ،أن ّ
يعرفنا بطرق شق
األفالج وتلك املعاناة التي يعانيها القرويون مع العطش
والتعلق باألمل في اكتشاف اآلثار املطمورة .وقد جعل
من روايته مناسبة للتعريف كذلك بمفردات قديمة في
اللهجة ُالعمانية وأسماء الناس وأحوال معيشتهم في
ذلك الوقت ،غالبًا فترة األربعينيات وما قبلها.
قــرأت فــي أثـنــاء قــراءتــي «تغريبة الـقــافــر» كتاب أحمد
الفالحي «بطني» ( 400صفحة) ،وهو عن أعالم قرية
كاتبه الصغيرة ،بطني ،وأغلبهم من عائلة الفالحات،
ولكن جانبًا كبيرًا مــن الكتاب عــن امل ــاء ،وخصوصًا
ال ـنــزاع بـشــأن األنـصـبــة مــن مـيــاه الـفـلــج ،وتـلــك املعاناة
التي يعانيها األهــالــي مــا إن ينضب معني هــذا الفلج،
األمر الذي يدفع بعضهم إلى ترك قراهم ،والذهاب إلى
قــرى أخــرى يكون فيها مـ ٌـاء ،وأفالجها جــاريــة .ولكن
ما إن تعود الحياة إلى فلجهم األصلي ،حتى يعودوا
ً
أدراجـهــم إلــى مراتعهم األول ــى ،وكــأن معاناة لــم تكن،
ويحتفلوا بطريقتهم.
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