مئوية ناظم الغزالي

قبل أيّام ،مرّت  58عامًا على رحيل الفنان العراقي ناظم الغزالي الذي
تصادف هذا العام أيضًا الذكرى المئوية لوالدته]26[ .
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الحدث

تصوت الثالثاء على تلقيح الصغار بـ«فايزر»
كورونا :أميركا
ّ
أعلن علماء في إدارة األغذية والعقاقير األميركية،
أن الفوائد املحتملة إلعطاء لقاح «فايزر ـ بيونتيك»
املـ ـض ــاد ل ـك ــوف ـي ــد 19-ل ــأط ـف ــال ال ــذي ــن ت ـت ــراوح
أعـمــارهــم بــن  5و 11عــامــا تـفــوق بشكل واضــح
مخاطر الحاالت النادرة لإلصابة بالتهاب القلب.
ّ
وفــي وقــت سابق ،قــال مصنعو اللقاح إنــه أظهر
فــاع ـل ـيــة بـنـسـبــة  90.7ف ــي امل ــائ ــة ض ــد ف ـيــروس
كورونا الجديد في تجربة سريرية لألطفال من
سن  5إلى  11عامًا.
ُ
ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نشرت
قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيني

مــن امل ـقــرر أن تـصــوت بـعــد غــد الـثــاثــاء عـلــى ما
إذا كــانــت إدارة األغ ــذي ــة وال ـع ـقــاق ـيــر سـتــوصــي
بترخيص اللقاح للفئة العمرية الصغيرة .وفي
ح ــال املــواف ـقــة ،يـكــون «ف ــاي ــزر» أول لـقــاح مضاد
لـكــورونــا يعطى لـهــذه الفئة الـعـمــريــة ،ويمكن أن
ي ـك ــون م ـتــاحــا ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي أوائ ــل
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل.
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،سـجـلــت أملــان ـيــا أع ـلــى ع ــدد من
اإلص ــاب ــات ب ـكــورونــا مـنــذ منتصف مــايــو /أيــار
املــاضــي ،مـتـجــاوزة  100إصــابــة لـكــل  100ألــف
في األيــام السبعة املاضية .وذكر معهد «روبرت

كوخ» ملكافحة األمراض أن أملانيا سجلت 15.145
إصابة جديدة أمــس ،ما يزيد عن  4196إصابة
ً
باملقارنة مع يوم السبت قبل املاضي ،فضال عن
تسجيل  86وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات
إلى  .95.077ولليوم الخامس على التوالي ،أعلنت
روسـيــا عــن رقــم قياسي لـحــاالت الــوفــاة اليومية
بكوفيد 19-مسجلة  1075وفاة ،في الوقت الذي
تستعد فيه السلطات إلغ ــاق أمــاكــن العمل في
جميع أنحاء البالد وإغالق العاصمة.
وإلــى الـصــن ،أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن
البالد سجلت  50إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

أول من أمــس ،باملقارنة مع  43إصابة في اليوم
الذي سبقه .وأفاد في بيان بأن  38من اإلصابات
الـجــديــدة كــانــت محلية مـقــارنــة مــع  28فــي اليوم
السابق .عربيًا ،صدر مرسوم رئاسي يفيد بأن
السلطات التونسية ق ــررت فــرض ج ــواز تطعيم
كوفيد 19-على التونسيني وجميع األجانب الذين
يــزورون تونس .وطبقًا للمرسوم ،سيتعني على
كــل مــن املـســؤولــن واملــوظـفــن واملــرتــاديــن إظهار
بـطــاقــة الـتـطـعـيــم ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا لــدخــول
اإلدارات العامة والخاصة.

(فرانس برس ،رويترز)
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الضغوط الدولية تتزايد على
إيران الستئناف التفاوض

يتصاعد الضغط على السلطة االنتقالية في السودان ،فمع استمرار االعتصام في
محيط القصر الرئاسي وإقدام بعضهم على منع مؤتمر صحافي لقوى «الحرية
والتغيير» ،كانت شائعات تنتشر عن اتفاق لحل حكومة عبداهلل حمدوك ،وهو ما
قوبل بنفي سريع من السلطات

تتزايد الضغوط
الدولية على إيران من
أجل استئناف التفاوض
حول الملف النووي،
وسط استعدادها
لمواصلة التفاوض
مع مجموعة «»1+4

السودان

استهداف
جديد للمرحلة
االنتقالية

طهران ـ العربي الجديد

أعـلــن وزيــر الخارجية اإليــرانــي ،حسني
أم ـيــرع ـبــد ال ـل ـه ـي ــان ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،عن
اس ـت ـئ ـنــاف بـ ــاده امل ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة
م ــع م ـج ـمــوعــة « 1+4ق ــريـ ـب ــا» ،ف ــي حني
تزايدت خالل األيام األخيرة ،التحركات
اإلقليمية الدولية بشأن امللف النووي
اإلي ـ ــران ـ ــي ،ب ـش ـكــل الف ـ ــت .ووفـ ـق ــا لـبـيــان
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ف ـق ــد ق ـ ــال عـبــد
اللهيان في لقاء مع األمني العام ملنظمة
ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي «إيـ ـك ــو» ،خـســرو
ناظري ،إن إيران أجرت أخيرًا مباحثات
مع االتحاد األوروبي ،وستستكملها في
بــروكـســل ،مــؤكـدًا أنــه «سيتم استئناف
امل ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة م ــع  1+4قــري ـبــا».
وتأسست منظمة التعاون االقتصادي
«إي ـ ـكـ ــو» ع ـ ــام  1985ومـ ـق ــره ــا طـ ـه ــران،
تضم عشر دول ،وهي إيران وأذربيجان
وأفـغــانـسـتــان وأوزبـكـسـتــان وباكستان
وتــرك ـيــا وتــركـمـنـسـتــان وطــاجـيـكـسـتــان
وقيرغيزستان وكازاخستان.
ومنذ يــونـيــو/حــزيــران املــاضــي ،توقفت
مفاوضات فيينا النووية التي انطلقت
خالل إبريل/نيسان املاضي بشكل غير
مباشر بني طهران وواشنطن بواسطة
أعضاء االتفاق النووي ،بغية إحياء هذا
االتـ ـف ــاق .وج ــاء وق ــف امل ـف ــاوض ــات بـنـ ً
ـاء
على طلب من إيــران بحجة االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ،ال ـتــي ج ــرت فــي  18يــونـيــو/
ح ـ ــزي ـ ــران امل ـ ــاض ـ ــي ،وانـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية فيها ،غير أنه وعلى الرغم من
مرور نحو ثالثة أشهر لم تستأنف بعد.
وأكـ ــدت ط ـهــران أن ـهــا سـتـعــود إل ــى هــذه
امل ـفــاوضــات قــريـبــا ،بـعــد انـتـهــاء عملية
مــراجـعــة ال ـجــوالت الـســت الـســابـقــة ،غير
أن ـهــا بــال ـتــوازي مــع ه ــذه امل ــواق ــف بــدأت
فــي  15أكـتــوبــر/تـشــريــن األول الـحــالــي،
إج ــراء حـ ــوارات مــع االت ـحــاد األوروبـ ــي،
خــال زي ــارة نــائــب مفوضها للسياسة
الخارجية ،أنريكي مورا.
وب ـع ــد مـ ـغ ــادرة م ـ ــورا طـ ـه ــران م ــن دون
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـق ــة إي ــران ـي ــة عـلــى
تـحــديــد ت ــاري ــخ الس ـت ـئ ـنــاف م ـفــاوضــات
فـيـيـنــا ،أك ــد امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة
اإليــرانـيــة ،سعيد خطيب زادة ،أن نائب

شائعات عن اتفاق لحل
الحكومة ومعتصمو القصر
يصعدون حراكهم
ّ

للحديث تتمة...

سقوط اللجنة
الدستورية
عبسي سميسم

بعد نحو شهرين يدخل القرار
الصادر عن مجلس األمن تحت
رقم  ،2254والذي حدد  18شهرًا
إلنجاز الحل السياسي في سورية،
عامه الثامن ،من دون تحقيق أي من
بنوده ،في حني تم إعالن فشل الجولة
السادسة من أعمال اللجنة الدستورية،
التي تم تشكيلها بهدف تطبيق القرار
األممي ،فيما ال تزال بنود القرار
األخرى املتعلقة بتشكيل هيئة حكم
انتقالية ،وإجراء انتخابات بإشراف
األمم املتحدة ،من دون تطبيق .فبعد
جوالت من املفاوضات حول تطبيق
القرار األممي ،تم تحويل املسار عام
 2017من مفاوضات على انتقال
سياسي إلى أربع سالل ،األولى إنشاء
حكم غير طائفي خالل ستة أشهر،
فيما ضمت السلة الثانية وضع جدول
زمني ملسودة دستور خالل ستة
أشهر أخرى ،أما السلة الثالثة فضمت
كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة
ونزيهة بإشراف األمم املتحدة خالل
 18شهرًا ،تتبعها السلة الرابعة التي
تتضمن وضع استراتيجية ملكافحة
اإلرهاب والحوكمة األمنية .إال أن هذه
وتراخ من
السالل وبضغط روسي
ٍ
املجتمع الدولي ،تم تحويرها ،وتقديم
سلة الدستور على السالل األخرى،
وتم تشكيل لجنة دستورية عام
 2019بهدف إنجاز دستور جديد
للبالد ،استطاع النظام من خاللها
أن يلغي دور القرار األممي الخاص
بالحل السياسي في سورية بشكل
كامل ،ويماطل في عمل اللجنة
الدستورية .كما استطاع تمرير
انتخابات غير شرعية مدد بموجبها
لبشار األسد لسبع سنوات إضافية،
ّ
لتتحول اللجنة الدستورية إلى مجرد
منصة لعقد اجتماعات بني مجموعة
معارضني ،ومجموعة من املجتمع
املدني ،باإلضافة إلى مجموعة من
موالي النظام ،صرح النظام مرارًا
أنه غير معني بما يتوصلون إليه
ضمن هذه اللجنة .بعد مرور أكثر من
سنتني على عمل اللجنة الدستورية
والفشل املستمر في التوصل إلى
اتفاق ولو على جملة واحدة ،بات على
املعارضة اإلدراك أن عمل هذه اللجنة
يؤد سوى إلى تعطيل القرار ،2254
لم ِ
وأن النظام لن يسمح لها بأن تكون
أكثر من منصة لتبادل األفكار حول
قضايا دستورية ،لن يتم التوافق
على أي منها .هذا األمر ّ
يحمل وفد
املعارضة في اللجنة الدستورية
جزءًا من املسؤولية عن تعطيل الحل
السياسي في سورية ،من خالل
االستمرار في جدل بيزنطي ضمن
اللجنة .وبالتالي على املعارضة إما
االنسحاب من اللجنة وترك املجال
لخيارات أخرى ،أو تحويل اللجنة إلى
منصة للتطبيع وتبادل اآلراء والحوار
مع النظام من دون ادعاء أي أهداف
أخرى.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ب ـ ّعــد ال ــدع ــم ال ـش ـع ـبــي ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
تلقته السلطة املدنية في السودان،
بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات اآلالف ،ي ـ ــوم
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،إلـ ــى شـ ـ ــوارع ال ـخــرطــوم
وأغ ـلــب امل ــدن األخـ ــرى ،لـلـتـنــديــد بمخططات
العسكر لفرض إرادتهم على الثورة ،والتدخل
في عمل الحكومة املدنية ،تصاعد استهداف
السلطة االنتقالية ،أمس السبت ،عبر ترويج
أنباء عن توافق لحل حكومة عبدالله حمدوك،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع م ـن ــع م ــؤت ـم ــر لـ ـق ــوى «إع ـ ــان
الحرية والتغيير» .ويتزامن ذلك مع استمرار
االع ـت ـصــام فــي مـحـيــط الـقـصــر الــرئــاســي في
الخرطوم ،من قبل املجموعة املنشقة عن قوى
«الحرية والتغيير» ،للمطالبة بحل الحكومة،
والتي تترافق مع تهديد باجتياح الخرطوم
بقوة السالح.
وأثار كالم لحاكم إقليم دارفور ،رئيس حركة
تحرير ال ـس ــودان ،مني أرك ــو م ـنــاوي ،الجدل
أمــس ،إذ قال إن رئيس مجلس السيادة عبد
الـفـتــاح الـبــرهــان ورئ ـيــس الـحـكــومــة عبدالله
ح ـم ــدوك ،تــوافـقــا عـلــى حــل مجلسي ال ــوزراء
والسيادة .وتابع مناوي ،في تصريح لوكالة
«األناضول» ،وهو أحد قيادات تيار «امليثاق
الــوط ـنــي» املـنـشــق عــن «ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر»:
«توافق البرهان وحمدوك على حل املجلسني.
ك ــان ــت ه ـنــالــك ع ــدة اج ـت ـمــاعــات ل ـحــل األزم ــة
السودانية».
ل ـكــن امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي ل ـح ـم ــدوك ن ـفــى هــذه
املـعـلــومــات ،ووص ــف هــذه األن ـبــاء بأنها غير
دقـيـقــة فــي إيـ ــراد مــواقــف األطـ ــراف املختلفة.
وأك ــد املكتب اإلعــامــي فــي بـيــان ،أن حمدوك
ال يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات
االنتقال ،وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها

فــي خطابه يــوم الجمعة  15أكتوبر/تشرين
األول الحالي ،كمدخل لحل األزمــة بمخاطبة
كل جوانبها عبر حــوار يشارك فيه الجميع،
مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يواصل اتصاالته
ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة االنتقالية
والقوى السياسية لبحث سبل معالجة األزمة
السياسية في البالد ،وأنه التقى ،نهار أمس
األول الجمعة ،باملكون العسكري في مجلس
السيادة ،كما التقى بممثلي املجلس املركزي
لـ«الحرية والتغيير» ،وفي كل هذه اللقاءات
فإن الهدف هو حماية عملية االنتقال املدني
الــديـمـقــراطــي وح ـمــايــة أم ــن وســامــة ال ـبــاد.
وف ــي  15أك ـتــوبــر ،ط ــرح ح ـم ــدوك  10مـحــاور
للخروج من األزمة السياسية ،أبرزها «الوقف
ال ـ ـفـ ــوري ل ـك ــاف ــة أشـ ـك ــال ال ـت ـص ـع ـيــد ،وعـ ــودة
العمل في مؤسسات الفترة االنتقالية ،وعدم
اتخاذ أي قــرارات أو خطوات أحادية ،وإنهاء
حــالــة االن ـق ـس ــام ب ــن م ـكــونــات ق ــوى الـحــريــة
والتغيير».
كما قال وزير االتصاالت في الحكومة ،هاشم
حـســب ال ــرس ــول ،إن ــه ال يــوجــد أي ات ـفــاق بني
حمدوك والبرهان على حل الحكومة ،واصفًا
ما ذكــره البعض في هــذا الصدد بأنه مجرد
«ه ـ ـ ــراء» .وأكـ ــد أن ال ـحــديــث اآلن ع ــن تسليم
ال ـس ـل ـط ــة ل ـل ـمــدن ـيــن فـ ـق ــط ،وف ـ ــي مــواق ـي ـت ـهــا
املعلومة.
وتعليقًا على هذه التطورات ،قال القيادي في
«الحرية والتغيير» محمد ناجي األصــم ،إن
«هـنــاك م ـحــاوالت لجر ال ـســودان إلــى مرحلة
الـعـنــف» ،مــؤكـدًا أن قــوى «الـحــريــة والتغيير
متمسكة بالتحول الديمقراطي وستتصدى
ألي م ـح ــاوالت لـ ـل ــردة» ،وأن ـه ــا تــدعــم رئـيــس
ال ــوزراء وتنسق معه .كما شــدد القيادي في
هذه القوى ،ياسر عرمان ،على أن «الحكومة
لـ ــن ت ـح ــل بـ ـ ــاإلمـ ـ ــاءات وال بـ ـف ــرم ــان مـ ــن أي

يتواصل اعتصام معارضي الحكومة أمام القصر الرئاسي (محمود حجاج/األناضول)

وزير االتصاالت :الحديث
فقط عن تسليم
السلطة للمدنيين
إشادة أميركية بجهود
الحكومة لتحقيق
التحول الديمقراطي

جهة كــانــت» ،وأن «ت ـجــارب إجـهــاض الربيع
ال ـعــربــي ل ــن ت ـت ـكــرر ف ــي ال ـ ـسـ ــودان» ،مضيفًا:
«السودانيون موحدون من أجل مدنية الدولة
وإنجاح االنتقال».
مــن جهته ،دعــا عضو «لجنة إزالــة التمكني»
(حـ ـك ــومـ ـي ــة) ،ص ـ ــاح مـ ـن ــاع ،ق ـ ــوى «ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـيــر» ،إل ــى تـكــويــن املـجـلــس التشريعي
(ال ـ ـ ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان) خـ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوعـ ــن وع ـ ـقـ ــد أول

اجتماعاته .وتابع ،في تغريدة عبر «تويتر»:
«الحل الوحيد لهذه األزمة في هذه الخطوة،
بحيث يتم سحب صالحيات األفــراد لصالح
سـلـطــة الـشـعــب حـســب الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة،
واملجلس من يحاسب الجميع ويسحب الثقة
عن الحكومة».
يـ ـت ــوازى ذلـ ــك م ــع اس ـت ـم ــرار ال ـض ـغ ــوط عـبــر
الـ ـش ــارع ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات االن ـت ـقــال ـيــة .ودخ ــل
اع ـ ـت ـ ـصـ ــام مـ ـحـ ـي ــط الـ ـقـ ـص ــر ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي فــي
ال ـخــرطــوم ،أم ــس الـسـبــت ،يــومــه الـثــامــن على
ال ـتــوالــي ،والـ ــذي تـنـظـمــه املـجـمــوعــة املنشقة
عن قوى «الحرية والتغيير» ،للمطالبة بحل
الـحـكــومــة ،وتشكيل حـكــومــة ك ـفــاءات بديلة.
وي ـس ـعــى مـنـظـمــو االع ـت ـص ــام ،لـحـشــد املــزيــد
مـ ــن امل ـع ـت ـص ـمــن خ ـص ــوص ــا مـ ـ ّـن الـ ــواليـ ــات،
وســط تــأكـيــدات منهم بـعــدم فــض االعتصام
إال بـعــد ص ــدور ق ــرار بـحــل ال ـح ـكــومــة .وأث ــار
مـقـطــع فـيــديــو ُب ــث ،أم ــس األول الـجـمـعــة ،من
إحدى منصات االعتصام ،غضبًا في الشارع
ال ـس ـيــاســي الـ ـس ــودان ــي ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي ،وفيه هدد أحد املنتسبني لحركة
تحرير الـســودان ـ فصيل ميناوي ،باجتياح
ال ـخــرطــوم ب ـقــوة ال ـســاح ل ـفــرض أج ـنــدة حل

الحكومة .وطالبت العديد من الجهات ،فصيل
مـيـنــاوي ،بتقديم اعـتــذار عــن املقطع وتقديم
امل ـت ـح ــدث ل ـل ـم ـحــاك ـمــة .وي ـت ــراف ــق االع ـت ـصــام
مــع إغ ــاق الـجـيــش ال ـســودانــي ،أم ــس ،جميع
ال ـطــرق امل ــؤدي ــة إل ــى مـقــر ال ـق ـيــادة الـعــامــة في
العاصمة الـخــرطــوم بــالـحــواجــز اإلسمنتية،
كما قام بتعزيز التمركزات األمنية حول املقر
باملركبات العسكرية ،وفق «األناضول».
ول ـ ــم ي ـت ــوق ــف ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ذل ـ ــك ،بـ ــل عـمــد
متظاهرون من معتصمي القصر الرئاسي،
إلى مهاجمة مقر وكالة السودان لألنباء في
الخرطوم ،أمــس ،ملنع مؤتمر صحافي كانت
ق ــوى «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ت ـنــوي تنظيمه،
لـلـحــديــث فـيــه عــن ال ـت ـطــورات الـسـيــاسـيــة في
ال ـ ـبـ ــاد .وذك ـ ــر م ـص ــدر ف ــي وك ــال ــة اُلـ ـس ــودان
ل ــأن ـب ــاء ،أن م ـج ـمــوعــات ش ـبــاب ـيــة ،أح ـضــرت
عبر سيارات بالقرب من مقر الوكالة ،وبدأت
في الهتاف ضد تحالف «الحرية والتغيير»
الحاكم ،واقتحمت القاعة التي كــان يفترض
إقامة املؤتمر داخلها ،ما حدا بالوكالة إللغاء
املؤتمر واالتصال بالشرطة ،التي تأخرت في
الوصول للمكان.
لكن التهديدات الداخلية للسلطة االنتقالية

تـ ـت ــوازى م ــع دع ــم دولـ ــي ل ـه ــا .وأش ـ ــاد نــائــب
املـبـعــوث األم ـيــركــي لـلـقــرن األفــري ـقــي بيتون
ن ــوف ،بجهود الحكومة االنتقالية الهادفة
إلى تحقيق التحول الديمقراطي ،داعيًا إلى
توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة
ً
االنتقالية وصوال إلى نظام ديمقراطي كامل
وراسخ .وأشار إلى حرص الواليات املتحدة
على دعم السودان للمضي قدمًا في تحقيق
التحول الديمقراطي .كــام نــوف جــاء خالل
ل ـق ــائ ــه ،م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ،وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة مـ ــريـ ــم ال ـ ـص ـ ــادق امل ـ ـه ـ ــدي ،فــي
الـخــرطــوم ،وبـحــث معها ت ـطــورات األوض ــاع
الـسـيــاسـيــة وج ـه ــود ال ـخ ــرط ــوم ف ــي تحقيق
ال ـت ـح ــول ال ــدي ـم ـق ــراط ــي .وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة
الـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـي ـ ــة ،إن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء بـ ـح ــث ت ـ ـطـ ــورات
األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ف ــي ال ـب ــاد
وج ـه ــود ال ـح ـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة ف ــي تحقيق
التحول الديمقراطي .وأكدت الوزيرة حرص
الحكومة على تحقيق التحول الديمقراطي
ً
وصـ ـ ـ ــوال ل ـح ـك ــوم ــة م ــدن ـي ــة ت ـل ـب ــي ت ـط ـل ـعــات
ً
الشعب السوداني ،ومعبرة عن تطلعها لدعم
الواليات املتحدة للسودان ،للمضي قدمًا في
تحقيق التحول الديمقراطي املنشود.

أعلنت طهران أنّها
ستستأنف مفاوضاتها
مع مجموعة «»1+4

وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي ل ـل ـش ــؤون
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ع ـل ــي بـ ــاقـ ــري ،س ـي ــواص ــل
امل ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات م ـ ــع االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
ف ــي ب ــروك ـس ــل .وأضـ ـ ــاف أن امل ـبــاح ـثــات
سـتـتـمـحــور ح ــول م ـنــاق ـشــة ال ـت ـحــديــات
والـ ـعـ ـقـ ـب ــات الـ ـت ــي ح ــال ــت دون تــوصــل
مـ ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا إل ـ ــى ن ـت ـي ـجــة خ ــال
الجوالت السابقة ،الفتًا إلى أن مباحثات
مورا مع باقري في طهران كانت «جيدة
ّ
وب ــن ــاءة ،وأبـلـغـنــا الـسـيــد م ــورا مــا كــان
ينبغي قوله».
وتــأتــي الـتــأكـيــدات اإليــرانـيــة منذ فترة،
باستئناف املفاوضات النووية قريبا،
فـيـمــا زادت ال ـت ـحــركــات ال ــدول ـي ــة بـشــأن
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي بـشـكــل
الفـ ـ ــت خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وم ـع ـهــا
ت ـص ــاع ــدت الـ ــدعـ ــوات ل ـط ـه ــران ل ـل ـعــودة
إل ــى م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا .وأج ـ ــرى املــديــر
ال ـعــام لـلــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة،
رافــايـيــل غــروســي ،زي ــارة إل ــى واشنطن
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،وعـ ـق ــد م ـبــاح ـثــات
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي أنتوني
ب ـل ـي ـن ـك ــن ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـنـ ــووي
اإلي ــران ــي .وي ــوم الخميس املــاضــي ،قــال
غــروســي ،ال ــذي ينتظر مــوافـقــة إيــرانـيــة
على زيارته الثانية لطهران في غضون
شهر ملناقشة امللفات العالقة ،إنه ليست
لديه أي معلومات تدل على قيام إيران
بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.
كـمــا أوف ــدت اإلدارة األمـيــركـيــة مـســؤول
امللف اإليراني بالخارجية ،ومفاوضها
ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،روب ـ ــرت م ــال ــي إلـ ــى ال ـشــرق
األوس ــط إلج ــراء مباحثات فــي اإلم ــارات
والسعودية وقطر والـعــراق حــول امللف
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي .وأجـ ـ ـ ـ ــرى مـ ــالـ ــي م ـب ــاح ـث ــات
م ـمــاث ـلــة ،أول م ــن أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،بعد
جولته الخليجية ،مع دبلوماسيني من
الدول األوروبية الثالث ،فرنسا وأملانيا
وبريطانيا ،الشريكة في االتفاق النووي،
في باريس .وحــول اللقاء ،قــال املتحدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة نيد
ب ــراي ــس ،إن امل ـش ــاورات تـمـحــورت حــول
كيفية استمرار الدبلوماسية في «توفير
املسار األكثر فاعلية» بشأن إيران.
م ــن جــانـبـهــا ،أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة
الفرنسية في بيان أن املحادثات تجري
ف ــي «مــرح ـلــة ح ــرج ــة» ،وأنـ ــه «م ــن امل ـلـ ّـح
واألســاســي أن توقف إيــران انتهاكاتها
الخطرة إلى حد غير مسبوق» لالتفاق
الـنــووي .وشكل امللف الـنــووي اإليراني
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي امل ـ ـتـ ــرنـ ــح،
أح ــد أبـ ــرز ع ـنــاويــن أول زي ـ ــارة لــرئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ن ـف ـتــالــي بـيـنــت،
إلــى سوتشي الجمعة ،ومباحثاته مع
الرئيس الــروســي فالديمير بــوتــن ،في
محاولة للحصول على الدعم الروسي
للمحاوالت اإلسرائيلية الرمية إلى وقف
الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،وتحشيد
الــدول الكبرى ضد هذا البرنامج وسط
تلميحات باستخدام القوة ضده .وإلى
ج ــان ــب م ـب ــاح ـث ــات س ــوتـ ـش ــي ،تـخـطــط
الحكومة اإلسرائيلية للقاء ثالثي يجمع
رؤس ــاء مجالس األم ــن الـقــومــي لكل من
روس ـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة وإســرائـيــل
ملناقشة أوضاع سورية وامللف اإليراني
خالل الفترة املقبلة.

رفض واسع لتصنيف إسرائيل مـنظمات فلسطينية «إرهابية»
أثار تصنيف حكومة
االحتالل اإلسرائيلي ،أول
من أمس الجمعة6 ،
منظمات فلسطينية
تعمل في إطار
المجتمع المدني
على أنّها «إرهابية»،
انتقادات واسعة من
قبل الفلسطينيين وعلى
الصعيد الدولي
رام اهلل ،القدس المحتلة
العربي الجديد

برايس :إسرائيل لم تعطنا إنذارًا مسبقًا بشأن التصنيفات (نيكوالس كام /فرانس برس)

ل ــم ي ـم ـ ّـر قـ ــرار وزيـ ــر األمـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي بني
غانتس تصنيف ّ
ست منظمات غير حكومية
فلسطينية فــي الضفة الغربية املحتلة ،أول
مــن أمــس الـجـمـعــة« ،إرهــاب ـيــة» ،م ــرور الـكــرام،
ّ
إذ خلف هذا القرار موجة إدانــات فلسطينية
ودولـيــة واسـعــة ،خصوصًا أنــه يشكل خطوة
إضــافـيــة فــي إط ــار م ـح ــاوالت دول ــة االح ـتــال
ضــرب العمل األهـلــي فــي مــؤسـســات املجتمع
املدني الفلسطيني ،القادرة على الوصول إلى
محافل دولـيــة وتـقــديــم تـقــاريــر وأدل ــة تفضح
ممارسات االحتالل وجرائمه.
وأص ـ ــدر غــان ـتــس ،الـجـمـعــة ،ق ـ ــرارًا بتصنيف
س ــت مــؤس ـســات مــدن ـيــة ف ــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
منظمات «إرهــابـيــة» بزعم أنها تشكل غطاء
ل ـتــرويــج وت ـمــويــل أنـشـطــة الـجـبـهــة الشعبية
لـتـحــريــر فـلـسـطــن .وامل ــؤس ـس ــات ال ـســت الـتــي

ش ـم ـل ـه ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ه ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــات مـ ـع ــروف ــة
بنشاطها في مجال حقوق اإلنسان والدفاع
عن الفلسطينيني في األراضــي املحتلة وهي:
مــؤسـســة «الـضـمـيــر لــرعــايــة األس ـيــر وحـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان» ،و«الـ ـح ــرك ــة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ــدف ــاع عن
األط ـف ــال  -فـلـسـطــن» و«اتـ ـح ــاد ل ـجــان العمل
الـ ــزراعـ ــي» و«ات ـ ـحـ ــاد ل ـج ــان املـ ـ ــرأة ال ـعــرب ـيــة»
و«مركز بيسان للبحوث واإلنماء» و«مؤسسة
الحق» .وأثارت الخطوة انتقادات فلسطينية
ودولية وحقوقية واسعة ،بينما طلبت إدارة
الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن «إي ـضــاحــات»
حـ ــول ال ـ ـقـ ــرار ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن إس ــرائـ ـي ــل لــم
تخطرها به قبل اإلقدام عليه.
وتعليقًا على القرار ،قال كايد الغول املسؤول
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،التي
تدرجها الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
ع ـل ــى قـ ــوائـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ل ــوك ــال ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز»،
إن الـجـبـهــة تـحـتـفــظ ب ـعــاقــات م ــع مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء الـضـفــة
الغربية وقـطــاع غــزة ،مضيفًا أنها «جــزء من
املعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد
الشعب الفلسطيني وضــد جماعات املجتمع
املدني من أجل إنهاكهم».
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان
الجمعة ال ـقــرار «بــأقـســى ال ـع ـبــارات» ،مضيفة
أنها «تــرفــض بشكل قاطع االع ـتــداء املسعور
على املجتمع املدني الفلسطيني ومؤسساته
م ــن ق ـب ــل س ـل ـط ــات االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي».
كما بعث مـنــدوب فلسطني الــدائــم لــدى األمــم
املـتـحــدة ري ــاض مـنـصــور رســائــل إل ــى األمــن
العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس،
ورئ ـي ــس مـجـلــس األم ــن ل ـهــذا الـشـهــر مـنــدوب
كـيـنـيــا مــاي ـكــل كـيـبــويـنــو ،ورئ ـي ــس الجمعية
العامة املالديفي عبد الله شاهد ،بشأن القرار.
واع ـت ـبــر مـنـصــور ف ــي الــرســائــل أن «الـهـجــوم
األخ ـي ــر ع ـلــى مـنـظـمــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي هو

مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـخــوي ـف ـهــا وإسـ ـ ـك ـ ــات ت ـق ــاري ــره ــا
ال ـتــي تـفـضــح ان ـت ـهــاكــات االحـ ـت ــال» .وطــالــب
الــدبـلــومــاســي الفلسطيني املـجـتـمــع الــدولــي
«بعدم السماح بمرور هذا االعتداء السافر من
دون عواقب» ،داعيًا إلى «إدانته ورفضه».
بــدوره ،اعتبر مدير مؤسسة «الحق» شعوان
ج ـب ــاري ــن أن الـ ـق ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي «س ـيــاســي
بامتياز وليس أمنيًا» .وقــال جبارين لوكالة
«ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ـ ــرس»« :ق ـ ـ ــادت إس ــرائـ ـي ــل حـمـلــة
مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة ضــد املـنـظـمــات األهـلـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة إلس ـكــات ـهــا وإنـ ـه ــاء عـمـلـهــا في
مــواجـهــة االعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة ،لـكــن هــذا
الـ ـق ــرار ل ــن ي ــؤث ــر ع ـلــى ع ـم ـل ـنــا» .ك ـمــا رفـضــت
مــؤسـســة الضمير والـحــركــة الـعــاملـيــة للدفاع
عن األطفال االتهامات اإلسرائيلية ووصفتها
بأنها «محاولة للقضاء على املجتمع املدني
الفلسطيني».
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت م ــؤس ـس ــات «ه ـي ـئــة ش ــؤون
األس ــرى واملـحــرريــن» الفلسطينية ،و«نــادي
األس ـيــر» الفلسطيني ،ومــؤسـســة «الضمير
لرعاية األسير وحقوق اإلنسان» ،و«الحركة
ال ـعــامل ـيــة ل ـل ــدف ــاع ع ــن األط ـ ـفـ ــال» ،و«ال ـه ـي ـئــة
الـعـلـيــا ملـتــابـعــة ش ــؤون األس ـ ــرى» ،فــي بيان
مـشـتــرك ،إن ال ـقــرار «هــو استكمال للعدوان
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـمـ ــارسـ ــه االح ـ ـ ـتـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ـش ـع ــب
الفلسطيني ومؤسساته ،ومحاولة للقضاء
على املجتمع املدني الفلسطيني» .واعتبرت
املؤسسات أن «هذا االعتداء هو اعتداء على
امل ـن ـظــومــة الـحـقــوقـيــة ال ــدول ـي ــة ول ـيــس فقط
الفلسطينية» .كذلك ،أكــدت شبكة املنظمات
األه ـل ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي،
أن «االح ـ ـ ـتـ ـ ــال هـ ــو أسـ ـ ـ ــاس اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب بـمــا
يمثله مــن ممارسات وجــرائــم بحق الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي» .واع ـت ـبــرت أن ق ــرار االح ـتــال
بشأن املؤسسات هو «امتداد لذات السياسة
الهادفة لكسر إرادة املؤسسات ،وثنيها عن

معاد للديمقراطية
قرار
ٍ

دان عضوا الكونغرس األميركي بيتي ماكولوم (الصورة) ومارك بوكان،
القرار اإلسرئيلي بتصنيف  6مؤسسات فلسطينية كـ«منظمات إرهابية».
وقالت ماكولوم ،في بيان مساء الجمعةّ ،
إن اإلجراء «ليس محاولة
إلســـكـــات مـــؤيـــدي الــحــقــوق
الفلسطينية فحسب ،بــل قــرار
ـاد للديمقراطية ومخالف
مــعـ ٍ
للقيم الــمــتــوقــعــة مــن حليف
ألميركا» .بــدوره ،قال بوكان عبر
«تويتر»« :على إسرائيل أن تلغي
قرارها» مضيفًا أن «العديد من
هــذه الــمــؤســســات تعمل على
إحالل السالم في المنطقة».

مواصلة عملها» .بدوره ،طالب عضو اللجنة
الـتـنـفـيــذيــة ملـنـظـمــة الـتـحــريــر الفلسطينية،
واصل أبو يوسف ،أمس السبت ،األمم املتحدة
واملـجـتـمــع ال ــدول ــي بــالـعـمــل وبـشـكــل عــاجــل
على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال إن «القرار اإلسرائيلي بشأن املنظمات
الست مرفوض ،وهو محاولة للصق نضال
الـشـعــب الفلسطيني ب ــاإلره ــاب ،واالع ـت ــداء
على مؤسسات مجتمع مدني تعنى بقضايا
حقوق االنسان ،واألسرى».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أعـ ــرب مـكـتــب مـفــوضـيــة األم ــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ف ـ ــي األراض ـ ـ ــي
الفلسطينية ع ــن «ق ـل ـقــه» م ــن ه ــذه الـخـطــوة،
واتهم اسرائيل باتباع «حملة وصم منذ وقت

طويل ضــد هــذه املنظمات وغـيــرهــا» ،مــا أدى
ال ــى تـقــويــض «قــدرت ـهــا عـلــى ال ـق ـيــام بعملها
الـحـيــوي» .وق ــال املكتب فــي بـيــان الجمعة إن
ُ
ق ـ ـ ــرارات الـتـصـنـيــف تـ ـ ــدرج «أس ـب ــاب ــا شــديــدة
الغموض وغير ذات صلة ،بما فيها أنشطة
س ـل ـم ـيــة ومـ ـش ــروع ــة ،م ـث ــل ت ـق ــدي ــم امل ـس ــاع ــدة
القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ــدولـ ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـع ـت ـبــر ه ــذه
الـتـصـنـيـفــات أح ــدث ت ـطــور فــي حـمـلــة طويلة
ض ــد هـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــات وغـ ـي ــره ــا ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يـضـ ّـر بقدرتها على أداء عملها ذي األهمية
ال ـق ـص ــوى» .وت ــاب ــع أن «ت ـشــري ـعــات مـكــافـحــة
اإلره ـ ــاب يـجــب أال تـسـتـخــدم لـتـقـيـيــد حـقــوق
اإلنسان املشروعة والعمل اإلنساني».

وف ـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ط ــال ـب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
األميركية الحكومة اإلسرائيلية بإيضاحات
حـ ـ ـ ـ ــول قـ ـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ـ ــا .وقـ ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ب ــاس ــم
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،نـ ـي ــد بـ ــرايـ ــس «سـ ـنـ ـنـ ـخ ــرط مــع
شــركــائ ـنــا اإلســرائ ـي ـل ـيــن م ــن أج ــل الـحـصــول
ع ـلــى م ـع ـلــومــات أك ـث ــر ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــأســس
هــذه التصنيفات» .وأش ــار الــى أن «الحكومة
اإلسرائيلية لــم تعطنا إن ــذارًا مسبقًا» بشأن
ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات ،م ـض ـي ـف ــا« :نـ ـح ــن ن ــؤم ــن ب ــأن
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
واملجتمع املدني القوي هي أمور مهمة للغاية
من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة».
بدورها ،قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة
«هـيــومــن راي ـتــس ووتـ ــش» الـحـقــوقـيـتــان ،في
بـيــان مـشـتــرك ،إن ال ـقــرار اإلســرائـيـلــي «يـجـ ّـرم
ف ـع ـل ـي ــا أنـ ـشـ ـط ــة هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـم ــاع ــات وي ـس ـمــح
ل ـل ـس ـل ـطــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــإق ـف ــال مـكــاتـبـهــا،
ومصادرة أصولها ،واعتقال وسجن املوظفني
فيها ،ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد
اإلب ـ ــداء عـلـنــا عــن دع ــم أنـشـطـتـهــا» .وأضــافــت
امل ـن ـظ ـم ـتــان ف ــي ال ـب ـي ــان أن «الـ ـق ــرار املـجـحــف
واملريع هو اعتداء من الحكومة اإلسرائيلية
على حركة حقوق اإلنسان الدولية».
كما دانــت منظمات إسرائيلية الـقــرار .وقالت
مـنـظـمــة «ع ــدال ــة  -امل ــرك ــز ال ـقــانــونــي لـحـقــوق
األق ـل ـيــة ال ّـعــربـيــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل» ف ــي ب ـيــان إن
القرار يمثل «هجمة غير مسبوقة» ،وأضافت
ّ
أن «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام قـ ــوانـ ــن اإلره ـ ـ ـ ــاب ال ي ـشــكــل
ُ
ســوى غطاء قانوني ملالحقة سياسية تميز
أنظمة استعمارية واستبدادية» .واستنكرت
منظمة «بتسيلم» اإلسرائيلية قــرار غانتس،
قــائـلــة «م ــن ال ــواض ــح أن ــه ي ـهــدف إلغ ــاق هــذه
املؤسسات» .وأكــدت «بتسيلم» تضامنها مع
هذه املؤسسات وقالت إنها «فخورة بعملنا
املـشـتــرك مــع زمــائـنــا الفلسطينيني عـلــى مر
السنني ،وسنواصل القيام بذلك».
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شرق
غرب
تونس :مستقبل البالد
يم ّر باتحاد الشغل
أكـ ــد األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــات ـح ــاد ال ـع ــام
الـ ـت ــونـ ـس ــي لـ ـلـ ـشـ ـغ ــل ،ن ـ ـ ــور ال ــدي ــن
ال ـط ـبــوبــي ،أم ــس ال ـس ـبــت ،أن رســم
مـسـتـقـبــل ت ــون ــس ال ي ـم ـكــن أن يتم
بمعزل عن االتحاد ،وال أحد بإمكانه
تـ ـج ــاوز امل ـن ـظ ـمــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،وه ــذا
م ــا أث ـب ـتــه ت ــاري ــخ ت ــون ــس .وأض ــاف
ف ــي مــؤت ـمــر ن ـقــابــي ،أن ح ــل األزم ــة
فــي تــونــس ال يـكــون عـبــر الـتـصــادم
والتدافع وتقسيم التونسيني ،ولن
يكون أيضًا عبر اإلقصاء .وأوضح
أن ه ـ ـنـ ــاك اخ ـ ـتـ ــافـ ــات م ـ ــع ب ـعــض
خـ ـ ـي ـ ــارات ال ــرئـ ـي ــس قـ ـي ــس س ـع ـيــد،
ولـكـنـنــا لـسـنــا مـسـتـعــديــن لـلــذهــاب
إلى املجهول.
(العربي الجديد)
يجدد
لبنان :حزب اهلل
ّ
دعوته لرحيل البيطار

دعــا نائب األمــن العام لحزب الله،
نعيم قاسم (الصورة) ،أمس السبت،
إلى رحيل املحقق العدلي في قضية
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق
البيطار ،من أجل تحقيق االستقرار
والعدالة في الـبــاد .وأضــاف خالل
ح ـف ــل ت ـخ ــري ــج ط ــال ـب ــات ف ــي ح ــارة
ح ـ ــري ـ ــك ب ــالـ ـض ــاحـ ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة
ل ـب ـي ــروت أن «ال ـب ـي ـطــار ت ـح ــول إلــى
مشكلة حقيقية في لبنان ،ولم يعد
مأمونًا على الـعــدالــة ،وهــو ّ
يسيس
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـك ـش ــوف ــة
ومفضوحة».
(األناضول)

يدمر  4زوارق
التحالف
ّ
للحوثيين
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوده
السعودية في اليمن ،أمس السبت،
ت ــدمـ ـي ــر أربـ ـ ـع ـ ــة زوارق م ـف ـخ ـخــة،
بـمـعـسـكــر ال ـج ـبــانــة ال ـســاح ـلــي في
ال ـحــديــدة ،غــربــي ال ـي ـمــن .وج ــاء في
بـيــان التحالف الــذي نشرته وكالة
األن ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة «واس» أن ــه تم
ت ـن ـف ـيــذ «ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـه ــداف مــوقــع
لتجميع وتفخيخ الزوارق املفخخة
ب ـم ـع ـس ـكــر الـ ـجـ ـب ــان ــة ،وتـ ـ ــم تــدم ـيــر
أرب ـعــة زوارق مفخخة بــاملــوقــع ،تم
تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية
وهجمات وشيكة (لم يحددها)».
(األناضول)
اليمن :اغتيال قيادي
في «التجمع المدني
لإلصالح»
اغ ـتــال مسلحون مـجـهــولــون ،أمــس
الـ ـسـ ـب ــت ،قـ ـي ــادي ــا بـ ـ ـ ــارزًا فـ ــي ح ــزب
«التجمع اليمني لإلصالح» ،وسط
مــديـنــة ت ـعــز ،ج ـنــوب غــربــي الـيـمــن.
وأفــادت مصادر محلية أن القيادي
ضياء الحق األهدل تعرض لعملية
اغتيال أثناء خروجه من منزله في
شـ ــارع ج ـمــال عـبــد ال ـنــاصــر ،وســط
م ــديـ ـن ــة ت ـ ـعـ ــز ،م ـ ــن قـ ـب ــل م ـس ـل ـحــن
م ـج ـهــولــن ك ــان ــا ع ـل ــى م ــن دراجـ ــة
ن ــاري ــة .وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن
األهـ ـ ـ ــدل ،وهـ ــو م ــن أب ـ ــرز ال ـق ـي ــادات
املـ ــؤثـ ــرة ف ــي حـ ــزب اإلص ـ ـ ــاح ال ـتــي
تعمل من الظل ،فارق الحياة بشكل
فوري.
(العربي الجديد)
المنقوش :األمن قبل
تشكيل حكومة جديدة

شـ ـ ّـددت وزيـ ــرة ال ـخــارج ـيــة الليبية
ن ـجــاء امل ـن ـقــوش (ال ـ ـصـ ــورة) ،أمــس
السبت ،على أن الحكومة االنتقالية
تعمل مــن أج ــل إج ــراء االنـتـخــابــات
الرئاسية املـقــررة في  24ديسمبر/
كــانــون األول املـقـبــل والـنـيــابـيــة في
ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ـق ـبــل ،إال
أن األمـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـس ـيــاســي
واالق ـت ـصــادي ض ــروري ــان لالنتقال
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي إلـ ـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة.
وأض ــاف ــت أن ــه «م ــن أج ــل ال ــوص ــول
إلى انتقال سلمي ،يتعني االهتمام
بالشؤون األمنية والعسكرية ودفع
عجلة االقتصاد في ليبيا».
(أسوشييتد برس)
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لم يكن مفاجئًا انتهاء الجولة السادسة من
عقدت
أعمال اللجنة الدستورية السورية ،التي ُ
في جنيف ،بالفشل ،خصوصًا مع استمرار
النظام في دوره المعطل لسير أعمال هذه
اللجنة وغيرها من مسارات الحل السياسي،
بما يطرح تساؤالت عن مدى جدوى االستمرار
في هذا المسار

ال رغبة باالنسحاب

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة هادي
البحرة (الــصــورة) عدم رغبة النظام في التوصل إلى أي اتفاقات،
قائًال في مؤتمر صحافي الجمعة« :ال توجد حتى اآلن الرغبة ،على
األقــــل لـــدى طـــرف واحــــد ،في
الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات .هــذه
الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة ال يمكن
أن تستمر إن بقيت كما هــي».
وحــول نيّة المعارضة االنسحاب
من المفاوضات في ظل تعنّت
النظام ،قال البحرة« :االنسحاب ال
يخدم الــثــورة ،وال يوقف سفك
الدماء في سورية».

اللجنة الدستورية
السورية

تساؤالت عن جدوى
االستمرار بعد فشل جديد
أمين العاصي

انـ ـتـ ـه ــت الـ ـج ــول ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مــن
امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــن امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة
الـ ـس ــوري ــة والـ ـنـ ـظ ــام حـ ــول كـتــابــة
دستور جديد للبالد ،أول من أمس الجمعة،
بال نتائج ،وهو ما كان متوقعًا منذ البداية
ّ
في ظل عدم اكتراث النظام بحل سياسي ،بل
يطلب من املعارضة تقديم صكوك استسالم
غير مشروط.
ولـ ـ ــم يـ ـج ــد املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي إلـ ـ ــى س ــوري ــة
غـيــر بـيــدرســن ،وه ــو املـسـ ّـيــر ألع ـمــال اللجنة
الــدسـتــوريــة املشكلة مــن قـبــل األم ــم املتحدة
وت ـ ـضـ ــم م ـم ـث ـل ــن مـ ــن امل ـ ـعـ ــارضـ ــة والـ ـنـ ـظ ــام
واملجتمع املــدنــي مــن الـطــرفــن ،مــا يصف به
ال ـج ــول ــة ال ـس ــادس ــة م ــن اج ـت ـمــاعــات الـلـجـنــة
الــدس ـتــوريــة ،إال بــالـقــول إنـهــا كــانــت «خيبة
أمـ ـ ــل» .وأضـ ـ ــاف ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عقب
انتهاء الجولة السادسة« :لم نحقق ما أردنا
إن ـ ـجـ ــازه ...افـتـقــرنــا إل ــى فـهــم سـلـيــم لطريقة
دفــع هــذا املسار إلــى األم ــام ...هــذه الجولة لم
توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة

حــول أي من املواضيع» .وفــي داللــة واضحة
على عبثية التفاوض حول الدستور والذي
كــان بــدأ أواخ ــر عــام  ،2019قــال بيدرسن إنه
لــم يـتــم ال ـتــوافــق عـلــى مــوعــد الـجــولــة املقبلة
«ألن األطــراف املشاركة لم تصل إلــى أي آلية
مـشـتــركــة أو ق ـ ــرار» .وت ــاب ــع« :أج ــري ــت جــولــة
مــع الرئيسني املشتركني (عــن الـنـظــام أحمد
ال ـك ــزب ــري وع ــن امل ـع ــارض ــة هـ ــادي ال ـب ـح ــرة)،

االئتالف السوري سيعقد
اجتماعات لتقرير ما
سيحدث الحقًا
وفد النظام تجنب
مناقشة األوراق التي
قدمتها المعارضة
ّ

وق ـلــت لـهـمــا إن ــه يـجــب ال ـتــوصــل إل ــى تفاهم
س ـل ـي ــم ل ـل ـت ــوص ــل ألس ــالـ ـي ــب عـ ـم ــل سـلـيـمــة
وصياغة جوهرية سليمة ،فالعملية يجب أن
ُ
تبنى على الثقة ،حتى لو كانت قليلة».
وبــدأت أعمال الجولة السادسة يــوم اإلثنني
امل ــاض ــي ف ــي م ـقــر األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي مــديـنــة
ج ـن ـي ــف ،ح ـي ــث ك ــان ــت ت ــأم ــل األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
ب ــال ـخ ــروج ب ـتــوافــق ح ــول م ـب ــادئ الــدس ـتــور
والـ ـ ـب ـ ــدء ب ـص ـي ــاغ ــة م ـ ـ ـ ــواده وفـ ـ ــق مـ ــا تـنــص
عـلـيــه الـ ـق ــرارات األم ـم ـيــة وخ ـصــوصــا ال ـقــرار
 .2254ونــاق ـشــت وف ــود الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة
ف ــي جـلـســاتـهــا األوراق امل ـقــدمــة م ــن قـبــل كل
وف ــد ،متمثلة بــورقـتــي «الـسـيــادة الـســوريــة»
و«اإلره ـ ــاب وال ـت ـطــرف» الـلـتــن قدمهما وفــد
الـنـظــام ،وورق ــة «الـجـيــش وال ـق ــوات املسلحة
واألمـ ــن واالس ـت ـخ ـب ــارات» ال ـتــي قـ ّـدم ـهــا وفــد
امل ـع ــارض ــة ،وورقـ ــة م ـبــدأ «س ـي ــادة ال ـقــانــون»
التي ّ
قدمت من قبل وفد املجتمع املدني.
وقـ ــال أح ــد املـسـتـشــاريــن الـسـيـ ّـاسـيــن لــوفــد
املـعــارضــة الـســوريــة ،وال ــذي فــضــل عــدم ذكر
اس ـمــه ألن ــه غـيــر م ـخــول بــالـحــديــث الـعـلـنــي،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «وف ــد الـنـظــام جــاء

وصف بيدرسن الجولة السادسة بـ«خيبة أمل» (فابريس كوفريني/فرانس برس)

إل ــى جنيف إلضــاعــة الــوقــت بـعــد أن اضطر
ل ـل ـم ـج ــيء ن ـت ـي ـج ــة ضـ ـ ـغ ـ ــوط» .وأش ـ ـ ـ ــار إل ــى
ّ
أن وفـ ــد ال ـن ـظ ــام «ت ـج ـنــب م ـنــاق ـشــة األوراق
ّ
الـتــي قدمتها املـعــارضــة واملجتمع املــدنــي»،
مـضـيـفــا« :قـ ـ ّـدم الـنـظــام ورق ــة ح ــول اإلره ــاب
والـ ـتـ ـط ــرف ،ه ــي ب ـم ـثــابــة م ـن ـشــور ح ــزب ــي ال
عالقة لها بالدستور .وكــان واضحًا أن وفد
ال ـن ـظــام ال يـعـنـيــه إال ب ـقــاء ب ـشــار األس ــد في
ال ـس ـل ـطــة ،وأي ش ــيء يـمـكــن أن يـفـضــي إلــى
تـطـبـيــق ال ـ ـقـ ــرارات ال ــدول ـي ــة ه ــو غ ـيــر معني
به» .وحول الخطوة املقبلة املحتملة من قبل
املعارضة السورية ،قال املصدر إن «االئتالف
الوطني الـســوري باعتباره املرجعية األهــم

لوفد املعارضة ،سيعقد اجتماعات لتقرير
ّ
مــا سـيـحــدث فــي ظ ــل الـفـشــل املـتـكــرر للجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة» .وأع ـ ــرب امل ـت ـحــدث نـفـســه عن
قناعته بــأنــه «لـيــس مــن مصلحة املعارضة
االنسحاب» ،مضيفًا« :البقاء يثبت للمجتمع
الــدولــي عــدم جدية النظام في التوصل إلى
حــل س ـيــاســي ،وع ـلــى امل ـب ـعــوث األم ـمــي غير
ب ـي ــدرس ــن أن ي ـضــع م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي
بـ ـص ــورة م ــا يـ ـح ــدث ،وأن ي ـط ــال ــب بـضـغــط
دول ـ ــي ك ـب ـيــر ع ـلــى ال ـن ـظ ــام لـتـنـفـيــذ ق ـ ــرارات
الشرعية ،وإال ال قيمة أبـدًا لهذه الـقــرارات».
وتــابــع بــالـقــول« :ك ــل الـســوريــن يــدركــون أن
الـنـظــام ليس بـصــدد إنـهــاء املــأســاة ،ويهمه

تقرير

إضاءة

الجزائر :قلق إزاء األزمة االجتماعية واإلغالق السياسي
في الوقت الذي تعبر
فيه أحزاب جزائرية عدة
عن قلقها بشأن الوضع
السياسي في البالد ،فإنها
تحذر كذلك من تفاقم
الوضع االقتصادي
واالجتماعي
الجزائر ـ عثمان لحياني

ي ـتــزايــد الـقـلــق الـسـيــاســي فــي ال ـجــزائــر إزاء
تالزم الفت بني ما تعتبره القوى السياسية
الفاعلة إغالقًا ممنهجًا للساحة السياسية
وزيــادة مستويات التضييق على الحريات
والنشاط املدني من جهة ،وتردي األوضاع
االجـتـمــاعـيــة وانـهـيــار ال ـقــدرة الـشــرائـيــة في
ال ـبــاد ،وعـجــز الـحـكــومــة عــن ضـبــط أسـعــار
املواد التموينية ،بخالف ما تعلنه من أرقام
مطمئنة من جهة ثانية ،ما يطرح محاذير
من انفجار اجتماعي نتيجة هذه الظروف.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب «الـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل الـ ـثـ ـق ــاف ــة
والديمقراطية» (تقدمي معارض) في بيان
أمس السبت ،عن «قلق شديد إزاء التدهور

الـخـطـيــر وغ ـيــر امل ـس ـبــوق ل ـل ـقــدرة الـشــرائـيــة
وال ـ ـظـ ــروف امل ـع ـي ـش ـيــة ال ـت ــي تـتـخـبــط فيها
ال ـف ـئ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة األكـ ـث ــر ه ـش ــاش ــة ،مع
سياسة غير اجتماعية تقودها الحكومة،
ال ـه ــدف مـنـهــا إل ـغ ــاء دع ــم املـ ــواد األســاسـيــة
بــأبـشــع الـسـبــل وأك ـثــرهــا ضـ ـ ــراوة» .وأش ــار
إلى أن «الحكومة تحاول التغطية على هذه
اإلخفاقات بخطاب شعبوي».
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ــال ــوض ــع
االج ـت ـم ــاع ــي ،يــراف ـق ـهــا ق ـلــق ب ـش ــأن الــوضــع
ال ـس ـي ــاس ــي ب ـع ــد أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر مـ ــن إج ـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،وعـ ـشـ ـي ــة إجـ ـ ــراء
االنتخابات املحلية املقررة في  27نوفمبر/
ت ـشــريــن ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .واع ـت ـبــر «الـتـجـمــع
مــن أجــل الثقافة والديمقراطية» فــي بيانه
أم ـ ــس أن ال ـس ـل ـط ــة ت ـص ــر ع ـل ــى مـ ــا وص ـفــه
بـ»نهج استبدادي أعلنت عنه سلطة األمر
الــواقــع ،ونتجت عنه املضايقات التعسفية
وامل ـ ـطـ ــاردات الـقـضــائـيــة غـيــر املـقـبــولــة ضد
مناضلي التجمع والـنـشـطــاء السياسيني،
وتـ ـقـ ـيـ ـي ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات وت ـ ـهـ ــديـ ــد األنـ ـشـ ـط ــة
الـسـيــاسـيــة وح ــل الـجـمـعـيــات ،والـتـهــديــدات
بحل عدد من األحــزاب السياسية املعارضة
واالعتقاالت اليومية للمناضلني».
القلق نفسه كانت عبرت عنه حركة «مجتمع
ال ـ ـس ـ ـلـ ــم» ،أك ـ ـبـ ــر األح ـ ـ ـ ـ ــزاب اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
الجزائر ،إذ قال رئيس الحركة ،عبد الــرزاق

تتراجع القدرة الشرائية للجزائريين (رياض كرامدي/فرانس برس)

مـ ـق ــري ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ال ـج ـم ـعــة ،إن
«الــوضــع االجـتـمــاعــي بــات مـتــدهــورًا بشكل
ك ـب ـيــر ،وال ـس ـل ـطــة ت ـق ــدم خ ـطــابــات مطمئنة
مـخــالـفــة ل ـل ــواق ــع» .ووصـ ــف م ـقــري الــوضــع
السياسي في البالد باملقلق ،وذهــب بعيدًا
بوصف النظام السياسي القائم بأنه «نظام
أم ـن ــي ،إذ ب ــات ــت األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة تـتــدخــل

ف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت ب ـمــا فـيـهــا الـهـيـمـنــة على
تسيير االنتخابات وتوزيع االتهامات على
املناضلني».
م ــن ج ـه ـتــه ،ح ــذر ح ــزب ال ـع ـمــال ال ـي ـســاري،
خالل االجتماع األخير ملكتبه السياسي من
تنامي القلق وال ـخــوف «مــن الـغــد املجهول
ل ــدى ال ـف ـئــات ال ـع ـمــال ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة بسبب

ال ـس ـق ــوط ال ـج ـه ـن ـمــي ل ـلــوضــع االج ـت ـمــاعــي
واالقتصادي ،وخطط الحكومة التي تعتمد
ن ـفــس ال ـس ـيــاســات ال ـقــات ـلــة ،وج ـ ــراء انـهـيــار
ال ـق ــدرة الـشــرائـيــة ال ـتــي تسببت فــي تقهقر
م ـ ــروع لــاس ـت ـهــاك م ـمــا ي ــؤث ــر ح ـت ـمــا على
اإلنـتــاج في آجــال قريبة» .وعبر الحزب عن
مخاوف بشأن الوضع السياسي ،وأعلن عن
عــزمــه «فـتــح نـقــاش سـيــاســي مــع املــواطـنــن
واملـ ــواط ـ ـنـ ــات ،إلف ـ ـ ــراز األدوات الـسـيــاسـيــة
الـ ـض ــروري ــة ل ـت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدة الـسـيــاسـيــة
ل ـل ـف ـئــات ال ـع ـمــال ـيــة وال ـش ـبــاب ـيــة والـشـعـبـيــة
ف ــي ك ـف ــاح ـه ــا م ــن أج ـ ــل الـ ـبـ ـق ــاء وال ـت ـص ــدي
للسياسات التقهقرية».
بدورها ،حذرت «جبهة القوى االشتراكية»،
أقدم أحزاب املعارضة السياسية في الجزائر،
فــي بـيــان أخ ـي ـرًا ،مـمــا وصـفـتــه بــ»سـيــاســات
السلطة املتوجهة إلغالق الساحة السياسية
وت ـجــريــم الـعـمــل ال ـس ـيــاســي» ،واع ـت ـبــرت أن
«س ـي ــاس ــات الـتـضـيـيــق واالعـ ـتـ ـق ــاالت وحــل
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ،ت ــوجـ ـه ــات م ـع ــاك ـس ــة ت ـمــامــا
ً
لطبيعة الظرف الــراهــن .فبدال من أن تكون
مواعيد االستحقاقات االنتخابية موعدًا مع
املنطق والحكمة ومنصة إلط ــاق إش ــارات
إي ـج ــاب ـي ــة ل ـح ـســن ال ـن ـي ــة وبـ ـع ــث إج ـ ـ ــراءات
تهدئة ،تمهيدًا لحوار وطني جامع إليجاد
حل لألزمة الوطنية ،فــإن كل ما نــراه اليوم
هو عكس ذلك تمامًا».

الحدث

تركيا :إعالن  10سفراء «غير مرغوب فيهم» قريبًا
أعـلــن الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب أردوغ ــان،
أمس السبت ،أن سفراء الدول العشر ،وبينها
فــرن ـســا وأمل ــان ـي ــا وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،الــذيــن
وج ـهــوا دع ــوة ل ــإف ــراج عــن امل ـع ــارض عثمان
كافاال ،سيتم إعالنهم «أشخاصًا غير مرغوب
فيهم» .وق ــال أردوغ ــان خــال افتتاح سلسلة
م ـش ــاري ــع خ ــدم ـي ــة ف ــي والي ـ ــة أس ـك ــي شـهـيــر،
شمالي غــرب تركيا« :أمــرت وزيــر خارجيتنا
بــالـتـعــامــل ف ــي أسـ ــرع وق ــت م ــع إعـ ــان ه ــؤالء
السفراء العشرة (باعتبارهم) أشخاصًا غير
مرغوب فيهم» ،من دون أن يعلن موعدًا محددًا
لــذلــك .وأض ـ ــاف« :ي ـجــب عـلــى ه ــؤالء الـسـفــراء
مـعــرفــة تــركـيــا وفهمها وإال فعليهم مـغــادرة
بالدنا» .وسبق ألردوغان أن قال يوم الخميس

بـقــاء الـحــال على مــا هــو عليه .بـشــار األســد
يريد منا االستسالم ،ويسعى لتوريث ابنه
السلطة ،ولـكــن ال تملك املـعــارضــة السورية
القدرة على إجباره على الرضوخ للشرعية
ال ــدول ـي ــة ف ــي ظ ــل ال ـت ــراخ ــي الـكـبـيــر م ــن قبل
ّ
الواليات املتحدة التي تبدو في ظل اإلدارة
الحالية منشغلة بملفات أخــرى غير امللف
ال ـســوري» .مــن جانبه ،أشــار طــارق الـكــردي،
وهــو عضو املجموعة املصغرة مــن اللجنة
الدستورية من طــرف املعارضة ،في حديث
مع «العربي الجديد» ،إلى «أننا كنا نتوقع
أن يـسـتـمــر ال ـن ـظــام فــي دوره املـعـطــل لسير
أعـمــال اللجنة الــدسـتــوريــة» ،مضيفًا« :جــاء

وف ــد الـنـظــام بإيجابية شكلية إل ــى الجولة
ال ـســادســة ،ولـكــن ي ــوم الـجـمـعــة ظـهــر ب ــدوره
السلبي عندما رفــض التوافق على األوراق
املـقــدمــة» .وب ـ ّـن أنــه حــدث «تـقــدم طفيف في
الجولة الـســادســة» ،مضيفًا« :بــدأنــا مرحلة
صياغة دسـتــور جــديــد ،أي أن اللجنة بــدأت
بتنفيذ واليتها بكتابة دستور وليس النظر
في الدستور القائم كما يريد النظام» .وأشار
إلى أن «وفد هيئة التفاوض يأتي إلى جنيف
ل ـل ـت ـفــاوض م ــع امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ل ـي ـمــارس
ضغوطًا أكبر على النظام السوري» ،مؤكدًا
أن «املـ ـع ــارض ــة م ــؤم ـن ــة ب ــال ـح ــل ال ـس ـيــاســي
لـلـقـضـيــة الـ ـس ــوري ــة ،بـيـنـمــا ال ـن ـظ ــام مــؤمــن

بالحل العسكري» .واعتبر الكردي أن اللجنة
الدستورية «جبهة من جبهات الصراع مع
الـنـظــام ،ال نملك نـحــن ق ــرار إخــائـهــا ،ال بل
علينا تـعــزيــزهــا أك ـث ــر» ،مـضـيـفــا« :وضـعـنــا
ليس سيئًا على هذه الجبهة ،ألن لدينا رغبة
صادقة في إنهاء مأساة السوريني في داخل
البالد وخارجها» .ومضى بالقول« :نتطلع
إلـ ــى تـنـفـيــذ الـ ـق ــرار  2254ون ـع ـت ـبــر الـلـجـنــة
ً
ال ــدس ـت ــوري ــة م ــدخ ــا واس ـع ــا لـلـتــوصــل إلــى
حل سياسي ،واملجتمع الــدولــي بــات يعرف
من هو الطرف املعطل ،ومن واجــب املبعوث
األممي أن يطلع مجلس األمــن الــدولــي على
م ــا جـ ــرى ،وأن يـشـيــر إل ــى ال ـن ـظــام ع ـلــى أنــه
املعرقل ملساعي األمم املتحدة في املضي في
طريق الحل السياسي في سورية».
وحــاولــت موسكو تبرير الفشل فــي الجولة
السادسة من مفاوضات اللجنة الدستورية.
إذ اعتبر املمثل الخاص للرئيس الروسي إلى
سورية ،ألكسندر الفرنتييف ،في تصريحات
أول من أمــس ،أن االنفجار األخير الــذي أدى
إلـ ــى م ـق ـتــل ع ـس ـكــريــن ت ــاب ـع ــن ل ـل ـن ـظــام فــي
دم ـش ــق ،بــال ـتــزامــن م ــع اج ـت ـمــاعــات جـنـيــف،
«أث ـ ــار ق ـلــق األطـ ـ ــراف ف ــي م ـنــاق ـشــات اللجنة
الدستورية الـســوريــة» .وتــابــع« :كانت هناك
م ـ ـخـ ــاوف م ـع ـي ـنــة األرب ـ ـع ـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ،عـلــى
األرجـ ـ ــح إثـ ــر ال ـه ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي ال ـ ــذي وقــع
في دمشق وقتل  17جنديًا ســوريــا» .وأشــار
إلــى أن األط ــراف «ع ــادت إلــى لغة االتـهــامــات
املتبادلة» ،مضيفًا« :مــواقــف أط ــراف اللجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـس ــوري ــة م ــا زال ـ ــت مـتـضــاربــة
فــي كثير مــن الـقـضــايــا» .ويـبــدو أن موسكو
مارست ضغوطًا على النظام إلرســال وفده
إل ــى جـنـيــف ،ولـكـنـهــا ل ــم تـفـعــل ال ـش ــيء ذات ــه

ك ــي ي ـب ــدي م ــرون ــة وي ـس ـ ّـه ــل أعـ ـم ــال الـلـجـنــة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة .وي ـ ـسـ ــود ال ـ ـش ـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري
امل ـعــارض اسـتـيــاء كبير مــن فشل املـحــاوالت
األمـمـيــة فــي إيـجــاد حــل سـيــاســي ،إذ إن هذا
املسار لم يفض إلى نتائج منذ منتصف عام
 2012ال ــذي شـهــد ص ــدور ب ـيــان «جـنـيــف »1
الــذي يعد املرجع األكبر للمفاوضات والتي
وصلت إلــى حائط مـســدود .ووصــف جــورج
صبرا ،وهو من الوجوه السورية املعارضة،
في منشور له على «فيسبوك» أمس السبت،
الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ب ــ«ال ـخــدي ـعــة» ،مطالبًا
بـ«إنهاء املهزلة التي اخترعها الروس خدمة
ملشروعهم» ،وفق قوله.
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه ،دع ــا الـبــاحــث السياسي
رضـ ـ ـ ــوان زي ـ ـ ـ ــادة ،فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،املعارضة إلــى «بناء استراتيجية
جديدة ومختلفة ال تعتمد على مفاوضات
اللجنة الدستورية» ،مضيفًا« :هذه اللجنة لن
تثمر شيئًا كما بات واضحًا للجميع» .ولفت
إلــى أن هــذه االستراتيجية «يجب أن تشمل
تـفـعـيــل دور الـحـكــومــة املــؤق ـتــة ف ــي املـنــاطــق
املحررة ،وتفعيل دور الالجئني السوريني في
كل دول العالم بهدف استثمارهم في الضغط
ال ــدول ــي ،وإعـ ــادة بـنــاء مــؤسـســات املـعــارضــة
بشكل تمثيلي أفـضــل يسمح بـمـشــاركــة كل
الـســوريــن فـيـهــا» .وعـ ّـبــر زي ــادة عــن اعتقاده
بأن املبعوث األممي لن يحيط مجلس األمن
بالدور املعطل للنظام في مفاوضات اللجنة
الــدسـتــوريــة ،و«سـيـحــاول االحـتـفــاظ باللغة
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا« :دور امل ـب ـعــوث
األممي ضعيف جدًا ،لذلك يحتاج لهذه اللغة
كي يحافظ على دوره ،وكــي يبقى له مدخل
على النظام السوري».

امل ــاض ــي« :أب ـل ـغــت وزارة خــارجـيـتـنــا أن ـن ــا ال
نستطيع أن نسمح ألنفسنا باستقبالهم في
بالدنا .هل من واجباتكم تلقني تركيا درسًا؟».
وطـلـبــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة وفــرنـســا وأملــانـيــا
وكـ ـ ـن ـ ــدا وال ـ ــدن ـ ـم ـ ــارك وهـ ــول ـ ـنـ ــدا والـ ـن ــروي ــج
والـســويــد وفنلندا ونـيــوزيـلـنــدا ،يــوم اإلثنني
امل ــاض ــي ،ب ــاإلف ــراج عــن ك ــاف ــاال ،امل ـس ـجــون في
ت ــرك ـي ــا م ـن ــذ أرب ـ ــع سـ ـن ــوات م ــن دون ص ــدور
إدانة ضده ،رغم مطالبات املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان بإطالق سراحه ،عقب تبرئة
ساحته مــن قبل محكمة تركية مــن اتهامات
ّ
ُمتعلقة باحتجاجات عــام  .2013لكن الحكم
ألغي هــذا العام وتـ ّـم دمــج االتهامات تلك مع
أخـ ــرى واردة ف ــي قـضـيــة مــرتـبـطــة بـمـحــاولــة

االن ـقــاب الـفــاشـلــة فــي  .2016وج ــاء فــي بيان
الـسـفــراء أن القضية «تـلـقــي بـظــال مــن الشك
عـلــى اح ـت ــرام الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«استمرار تأخير محاكمته ،بما يتضمن دمج
قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة
ســابـقــة ،يلقي بـظــال مــن الـشــك عـلــى احـتــرام
الديمقراطية وحـكــم الـقــانــون والشفافية ّفي
ن ـظــام ال ـق ـضــاء ال ـتــركــي» .واع ـت ـبــر ال ـب ـيــان أنــه
«بالنظر إلى أحكام املحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان بشأن هذا األمــر ،فإننا نطالب تركيا
باإلفراج العاجل عنه».
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
ردًا ع ـلــى ذل ــك إن تــرك ـيــا دول ـ ــة ق ــان ــون تنعم
ً
بالديمقراطية .وأضــاف قائال على «تويتر»:

«ق ـيــام س ـفــراء بتقديم تــوصـيــة واق ـت ــراح على
الـقـضــاء فــي قضية قــائـمــة أم ــر غـيــر مـقـبــول».
ً
وم ـض ــى ق ــائ ــا« :إن تــوصـيـتـكــم واق ـتــراح ـكــم
يلقيان بظالل من الشك على فهمكم للقانون
والديمقراطية».
واسـتــدعــت الـخــارجـيــة الـتــركـيــة ي ــوم الـثــاثــاء
امل ــاض ــي ،س ـف ــراء الـ ــدول ال ـع ـشــر ،مـعـتـبــرة أنــه
م ــن «غ ـيــر امل ـق ـبــول» مـطــالـبـتـهــا ب ــاإلف ــراج عن
املـ ـع ــارض امل ـس ـج ــون .م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال وزي ــر
الـعــدل ،عبد الحميد غــول ،إن الدبلوماسيني
ب ـحــاجــة الحـ ـت ــرام ال ـق ــوان ــن ،وإن ال ـس ـف ــراء ال
يمكنهم طرح اقتراحات على املحاكم.
يذكر أن املجلس األوروب ــي أعلن الـشــروع في
إجـ ــراءات متعلقة ب ـت ـجــاوزات مــن قـبــل تركيا

في حال لم تفرج عن كافاال .وستعقد الجلسة
الـقــادمــة فــي قضية كــافــاال ،ال ــذي نـفــى جميع
َ
التهم عنه ويحاكم مع آخرين ،في  26نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل.
وبعد أربع سنوات في السجن من دون إدانة،
اعـتـبــر كــافــاال األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،فــي مقابلة
خاصة مع وكالة «فرانس بــرس» ،أن اعتقاله
ي ـس ـمــح ل ـس ـل ـطــة أردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـت ـبــريــر «ن ـظــريــة
امل ـ ــؤام ـ ــرة» .وق ـ ــال م ــن س ـج ـنــه ع ـبــر مـحــامـيــه:
«أع ـت ـقــد أن الـسـبــب الـحـقـيـقــي وراء اعـتـقــالــي
املستمر هو حاجة الحكومة إلى اإلبقاء على
رواي ـ ــة ارت ـب ــاط اح ـت ـجــاجــات غ ـيــزي (ف ــي عــام
 )2013بمؤامرة أجنبية حية».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

الحدود السورية العراقية مفتوحة للتهريب
يتسبب تعدد الجهات
الممسكة بأمن الحدود
العراقية السورية ،في
تواصل عمليات التهريب
والتسلل ،والتي تدر
الماليين على بعض
الفصائل
بغداد ـ زيد سالم

على الــرغــم مــن اإلعــانــات املتكررة للسلطات
الـ ـع ــراقـ ـي ــة عـ ــن ت ـع ــزي ــز اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة
عـلــى ح ــدوده ــا الــدول ـيــة الـغــربـيــة والـشـمــالـيــة
الـغــربـيــة مــع ســوريــة ،وعـلــى ام ـتــداد أكـثــر من
 620كيلومترًا ،إال أن بيانات قـيــادة عمليات
الجيش تتواصل في ما يتعلق باإلعالن عن
القبض على متسللني ،أو إحـبــاط مـحــاوالت
تسلل وإج ـبــار أصـحــابـهــا عـلــى الـتــراجــع إلــى
عـمــق األراضـ ــي ال ـســوريــة .ومـنــذ مطلع الـعــام
الحالي ،أحصت «العربي الجديد»  9إعالنات
رسـ ـمـ ـي ــة لـ ـبـ ـغ ــداد حـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــز اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
األمنية ،من بينها نشر قوات إضافية ،ونصب
كاميرات حرارية وأخرى ذكية ،وأبراج مراقبة
وحـفــر خ ـنــادق ورف ــع ســواتــر تــرابـيــة ونصب
ّ
املسيرة
كمائن وفخاخ ،إلى جانب الطائرات
التي تسلمتها من التحالف الــدولــي ،بقيادة
واشـ ـنـ ـط ــن ،ل ـه ــذا ال ـ ـغـ ــرض .ل ـك ــن اإلع ـ ـ ــان عــن
عمليات التسلل يتواصل بني أسبوع وآخــر.
وي ـظ ـه ــر االخ ـ ـتـ ــاف واضـ ـح ــا ف ــي اس ـت ـع ـمــال
ال ـقــوات الـعــراقـيــة لعباراتها بـهــذا الـشــأن بني
بيان وآخــر ،إذ تستخدم عبارة «اإلرهابيني»
في اإلشارة إلى أن التسلل ،أو محاولة التسلل،
ملسلحني من «داع ــش» ،بينما تكتفي بعبارة
ال ـق ـبــض ع ـلــى مـتـسـلـلــن ف ــي ب ـيــانــات أخ ــرى،
لـلــداللــة عـلــى أن ال ـهــدف مــن خ ــرق ال ـح ــدود ال
عالقة له بنشاط التنظيم .ويقصد باملتسللني
ف ــي ال ـع ــادة امل ـهــربــن وت ـج ــار امل ـم ـنــوعــات ،أو
عائالت عراقية عالقة في سورية منذ سنوات،
أو متعهدي حفر الخنادق ،وهم في غالبيتهم
من السوريني ونشطوا أخيرًا لصالح مسلحي
ح ــزب ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي الـ ــذي ّ
وسـ ــع من
عمليات وجوده في جبل سنجار ،عبر مالجئ
ومقرات جديدة للحماية من القصف التركي.
وتـتـقــاســم ال ـحــدود الـســوريــة مــع ال ـعــراق عــدة
ج ـه ــات ،أب ــرزه ــا ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام واملـلـيـشـيــات
الحليفة إليران في مناطق البوكمال والطالئع
ً
وامليادين وصوال إلى بادية دير الزور ،بينما

تستولي «قوات سورية الديمقراطية» (قسد)،
على نحو  200كيلومتر من الحدود الدولية مع
ً
العراق ،ضمن محور ربيعة الحسكة وصوال
إل ـ ــى م ـث ـلــث ف ـي ـش ـخ ــاب ــور الـ ـع ــراق ــي الـ ـس ــوري
التركي .ووفقًا لجنرال بارز في قيادة عمليات
حـ ــرس الـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة ،امل ـن ـط ـقــة الـثــانـيــة
ضمن محافظة نينوى ،فــإن عمليات التسلل
عبر الحدود متواصلة ألسباب كثيرة ،بينها
التضاريس الصعبة واملعقدة ،وأخرى متعلقة
بالفساد ،وتعدد الجهات املمسكة باألرض من
مليشيات وقــوات نظامية على كال الجانبني.
وأضـ ــاف ال ـج ـنــرال ال ـعــراقــي ،ال ــذي طـلــب عــدم
ذكر اسمه ،في حديث لـ»العربي الجديد» ،أن
«أك ـثــر مــن  60فــي املــائــة مــن عمليات التسلل
ال ـحــال ـيــة ع ـلــى الـ ـح ــدود ه ــي ب ـه ــدف تـهــريــب
مواد ممنوعة ،وأخرى مسروقة ،منها مواش
وأدوية ووقود سيارات وقناني (أسطوانات)
غــاز الطبخ وقطع غيار سـيــارات ونفط خــام،
انتهاء بــاملـخــدرات ومثيالتها .وهـنــاك تــورط
لفصائل وجـمــاعــات مسلحة عـلــى الجانبني
بـهــذه الـتـجــارة» .ولـفــت إلــى أن هـنــاك عائالت

عراقية عالقة ،تحاول الـعــودة بشكل أو آخر،
لكنها ال تمتلك أوراقًا أو إثباتات ،وقد وجدت
سماسرة من أكراد سورية لديهم عالقات مع
«قسد» ،أو أنهم أساسًا من «قسد» ،أصبحوا
يـعـمـلــون بـهــذا ال ـنــوع مــن الـتـهــريــب ،بــأسـعــار
تصل إلى أكثر من  5آالف دوالر عن الشخص
الواحد .وأوضح الجنرال أن «القوات العراقية
أصبحت تتعامل مع كل حالة بشكل منفصل،
واملـتـسـلـلــون اإلرهــاب ـيــون ي ـكــاد ي ـكــون محور
مـحــاوالتـهــم مـحـصــورًا بمناطق م ـحــددة ،وال
نـسـتـبـعــد أن ـهــم يـسـتـغـلــون ال ـف ـســاد املــوجــود
على الجانب اآلخر الذي تسيطر عليه وحدات
سورية كردية في هذا اإلطــار» .ورجح وجود

اتهامات لفصائل
حليفة إليران بالتورط
في التهريب

ينتشر مقاتلون من «الحشد» عند بعض النقاط الحدودية (أحمد الربيعي/فرانس برس)

أنـ ـف ــاق ل ــم ي ـت ــم ال ـك ـش ــف ع ـن ـهــا ب ــن ال ـب ـلــديــن
تستخدم لـهــذه الـغــايــة .وتـحــدث عــن عمليات
تهريب ،تدر ماليني الــدوالرات أسبوعيًا ،تتم
عـبــر ال ـح ــدود ،وبــاتــت م ـصــدر تـمــويــل ودخــل
مــالــي م ـهــم لـبـعــض ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة على
الجانبني السوري والعراقي.
وب ـ َّـن امل ـس ــؤول املـحـلــي فــي مـحــافـظــة نينوى
أضحوي الصعيب أن «التهريب لم يعد شيئًا
ج ــديـ ـدًا ،وم ـن ــذ سـ ـن ــوات ال ي ـت ــوق ــف ،وبـعــض
الـعـمـلـيــات ت ـجــري نـ ـه ــارًا» .وأك ـ ــد ،ل ــ«الـعــربــي
الـجــديــد» ،أن «الـحـكــومــة املحلية فــي املوصل
طالبت ،أكثر من مرة ،الحكومة االتحادية في
بـغــداد بمزيد مــن الــدعــم األمـنــي والعسكري،
وتوفير أعداد جيدة من الكاميرات ،في سبيل
منع أي تسلل لعناصر إرهابية».
وأش ـ ــار ال ـ ـلـ ــواء ط ـ ــارق ال ـع ـس ــل ،وهـ ــو ال ـقــائــد
السابق لشرطة األنـبــار ويعمل حاليًا ضمن
قــوات «الحشد العشائري» ،إلــى نسب كبيرة
غ ـيــر مــؤم ـنــة م ــن الـ ـح ــدود .وأض ـ ــاف« :يـمـكــن
القول إنها مؤمنة بنسبة  50في املائة فقط،
ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـ ـحـ ــدود م ــع األردن ال ـت ــي تـعــد
مؤمنة بشكل جيد جدًا ،ألن بغداد على اتفاق
استراتيجي قوي مع ّ
عمان .أما مع دمشق ،فإن
االتفاقات األمنية غير واضحة ،كما أن القوات
التي تسيطر على الحدود من الجانب السوري
غير نظامية ،ومنها الفصائل املسلحة وأخرى
تـتـبــع ل ـق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،إضــافــة
إلــى مجموعات مــن الجيش الـســوري التي ال
تمتلك إمـكــانـيــات كـبـيــرة .ولــذلــك فــإن الوضع
على الحدود العراقية السورية صعب» .وأكد
العسل ،في اتصال مع «العربي الجديد» ،أن
«تسلل داعش بات أقل من السابق ،ألن عناصر
الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي ال يـمـلـكــون أي إمـكــانـيــة
للتحرك واملجازفة في عبور الحدود».
بـ ــدوره ،ع ــزا الخبير األم ـنــي الـعــراقــي مؤيد
الـجـحـيـشــي م ــا وص ـفــه «اس ـت ـم ــرار االن ـفــات
على الحدود» ،إلى الجهات التي توجد فيها.
وقال ،لـ«العربي الجديد» ،إن «النسبة األكبر
م ــن املـنـطـقــة ال ـح ــدودي ــة ال ـعــراق ـيــة الـســوريــة
تخضع لنفوذ الفصائل الحليفة لطهران،
والـتــي يـتــورط قسم منها بعمليات تهريب
ســاح ومــواش ووقــود وممنوعات مختلفة
من سورية وإليها وبالعكس ،وتتعامل مع
ت ـجــار عــراقـيــن وس ــوري ــن ع ــرب وأكـ ــراد في
ه ــذا اإلطـ ــار ،وبعضها يستفيد مــن مـمــرات
وخنادق داعش التي أنشأها قبل سنوات».
وأش ـ ــار إل ــى أن «ف ـصــائــل مـسـلـحــة مــارســت
ض ـغ ــوط ــا م ــن أجـ ــل إطـ ـ ــاق (سـ ـ ـ ــراح) بـعــض
املهربني الذين تم القبض عليهم سابقًا على
ال ـح ــدود م ــن قـبــل ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ،بينهم
متورطون بتهريب مخدرات».
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شرق
غرب
سورية :أميركا تقتل
قياديًا في «حراس الدين»
ّ
مسيرة أميركية،
استهدفت طائرة
مساء أول من أمس الجمعة ،قياديًا
فــي تنظيم «ح ــراس الــديــن» املبايع
لتنظيم «قــاعــدة الـجـهــاد» فــي ريف
مدينة الرقة ،شمال شرقي سورية،
ما أدى إلى مقتله على الفور .وقال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـق ـي ــادة املــركــزيــة
للجيش األميركي ،جون ريغسبي،
ُفــي بـيــان ،إن «غ ــارة جوية أميركية
شـنــت الـيــوم (الجمعة) فــي شمالي
ســوريــة أسـفــرت عــن مقتل القيادي
ال ـ ـبـ ــارز ف ــي ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة عـبــد
الحميد املطر».
(العربي الجديد)
أكار :سنقوم بما
يلزم ضد اإلرهاب
بشمال سورية
أكــد وزي ــر الــدفــاع التركي خلوصي
أكـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أن بـ ـ ــاده
ستفعل «ما يلزم في الزمان واملكان
امل ـن ــاس ـب ــن» ،ض ــد الـ ـف ــرع ال ـس ــوري
لـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي،
«االتحاد الديمقراطي» ،في شمالي
سورية .وشدد أكار في تصريحات
ل ـل ـص ـحــاف ـيــن فـ ــي ب ــروكـ ـس ــل عـقــب
مـشــاركـتــه فــي اجـتـمــاع وزراء دفــاع
ح ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي ،ع ـل ــى أن
وج ـ ــود ق ـ ــوات ب ـ ــاده ف ــي مـحــافـظــة
إدل ـ ـ ــب «يـ ـس ــاه ــم فـ ــي مـ ـن ــع مـ ـج ــازر
النظام الـســوري وحـصــول موجات
هجرة جديدة».
(األناضول)
الصدر يدعو لإلذعان
لنتائج االنتخابات

دع ــا زع ـيــم «ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» في
العراق ،مقتدى الصدر (الصورة)،
أم ــس ال ـس ـبــت ،ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
الـ ــراف ـ ـضـ ــة ل ـن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
إل ــى «اإلذع ـ ـ ــان» لـعـمـلـيــة االق ـت ــراع.
وقــال الصدر ،في بيان ،إن «تأييد
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ل ـن ـتــائــج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة وت ـب ـنــي
نزاهتها ،يعكسان صــورة جميلة
عن الديمقراطية العراقية» .واعتبر
أن ّ
«جر البلد إلى الفوضى وزعزعة
السلم األهلي ،أمر معيب يزيد من
تعقيد املشهد السياسي والوضع
األمني».
(األناضول)

األمم المتحدة
تعلّق رحالتها الجوية
إلى تيغراي
قررت األمم املتحدة ،مساء الجمعة،
َ
تعليق رحلتيها األسبوعيتني إلى
إق ـل ـي ــم ت ـي ـغ ــراي ب ـش ـم ــال إث ـيــوب ـيــا،
املـخـصـصـتــن لـنـقــل مــوظـفـيـهــا في
املجال اإلنساني ،بحسب ما أعلنه
ستيفان دوجــاريــك ،املتحدث باسم
األم ـ ــن الـ ـع ــام لـلـمـنـظـمــة أنـطــونـ ّيــو
غوتيريس .وجاء القرار بعدما نفذ
الـجـيــش اإلث ـيــوبــي الـجـمـعــة ضربة
جوية جديدة على ميكيلي ،عاصمة
اإلقليم ،خلفت  11مصابا وعطلت
رحلة دعــم إنساني لألمم املتحدة،
وفـ ــق م ــا أف ـ ــاد ب ــه أطـ ـب ــاء وم ـص ــادر
إغاثية.
(فرانس برس)
رئيس الوزراء الباكستاني
يزور السعودية

ب ــدأ رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانــي
عـ ـ ـم ـ ــران خ ـ ـ ــان (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت ،زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ــى
السعودية ،للتباحث مع املسؤولني
هناك حول عدد من القضايا التي
تهم البلدين .وقال مكتب خان ،في
بيان أمس ،إن األخير غادر صباحًا
ع ـ ـلـ ــى رأس وف ـ ـ ـ ــد ح ـ ـكـ ــومـ ــي إلـ ــى
الرياض ،حيث يقوم بزيارة تستمر
ثالثة أيام .وأوضح البيان أن الوفد
يضم وزير الخارجية شاه محمود
قرشي ،ووزير الطاقة حماد أظهر،
ومستشار رئيس ال ــوزراء لشؤون
البيئة ملك أمني أسلم.
(العربي الجديد)
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الحدث

ال يزال االنسحاب
الفوضوي
من أفغانستان
يالحق إدارة
الرئيس األميركي
جو بايدن ،التي
تواجه إدارته اآلن
تحقيقًا داخليًا
تقوده خمس
وزارات ووكاالت
حكومية،
في ظروف
هذا االنسحاب
وتداعياته ،وما
إذا كان باإلمكان
التعامل معه
بشكل أفضل

االنسحاب
من أفغانستان
دعم محادثات
موسكو
أكدت المتحدثة باسم
البيت األبيض ،جين بساكي،
أول من أمس الجمعة،
استعداد بالدها للمشاركة
مستقبًال في محادثات
موسكو حول الوضع في
أفغانستان ،مشيرة إلى عدم
تمكنهم من المشاركة في
المشاورات األخيرة بسبب
صعوبات لوجستية .وقالت
ّ
إن «الواليات المتحدة تدعم
هذه المفاوضات».

كاف لالنسحاب (درو أنغرر)Getty/
ستحدد المراجعات ما إذا كانت إدارة بايدن خططت بشكل
ٍ

تحقيق موسع يواجه
اإلدارة األميركية
واشنطن ـ العربي الجديد

م ـ ـ ـ ّـر أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــري ــن عـ ـل ــى ب ــدء
االنسحاب األميركي من أفغانستان
قـبــل أن يكتمل نـهــايــة أغـسـطــس/آب
املاضي ،لكن التحقيقات الداخلية في الواليات
امل ـت ـح ــدة ،ف ــي طــري ـقــة ه ــذا االن ـس ـح ــاب ،ال ــذي
ُوص ــف ب ــ«ال ـفــوضــوي» و«ال ـك ــارث ــي» ،لــم َ
تطو
بعد ،ويبدو أنها ستتواصل وبشكل أوســع،
لتلقي مزيدًا من التداعيات على إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن وحلفاء واشنطن ال سيما
داخل حلف شمال األطلسي ،على الرغم من أن
الطرفني َ
بدوا في اجتماع وزراء دفاع «الناتو»
يومي الخميس والجمعة املاضيني ،يحاوالن
تجاوز التوتر الذي كان السمة األبرز للعالقة
ب ـي ـن ـه ـمــا ب ـع ــد االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن أف ـغــان ـس ـتــان،
وامل ـض ــي قــدمــا ن ـحــو مــواص ـلــة الـتـنـسـيــق في
ملفات كـبــرى أخ ــرى .وب ــدأ عــدد مــن املفتشني

الـ ـع ــام ــن فـ ــي وزارات أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ووك ـ ـ ــاالت
أم ـن ـيــة داخ ـل ـي ــة ،ب ــإج ــراء م ــراج ـع ــات داخ ـل ـيــة
وتحقيقات إضــافـيــة ومــوسـعــة بـشــأن طريقة
تعامل إدارة بــايــدن مــع االنسحاب األميركي
مــن أفغانستان ،وال سيما املـغــادرة النهائية
للعسكريني واملوظفني الدبلوماسيني وإغالق
السفارة األميركية واإلجــاء الطارئ لألفغان
املؤهلني من الـبــاد ،بحسب تقرير لصحيفة
«وول ستريت جورنال» األميركية.
وتـ ـه ــدف امل ــراجـ ـع ــات الـ ـت ــي ي ـج ــري ـه ــا بـشـكــل
م ـن ـف ـصــل امل ـف ـت ـش ــون الـ ـع ــام ــون فـ ــي وزارات
الدفاع ،واألمن الداخلي ،والصحة والخدمات
اإلنـســانـيــة ،والـخــارجـيــة ،إضــافــة إلــى الوكالة
األمـيــركـيــة للتنمية الــدول ـيــة ،إل ــى تـحــديــد ما
َّ
إذا كــانــت اإلدارة األمـيــركـيــة «خــطـطــت بشكل
ـاف ومناسب لتنفيذ االنسحاب» ،وما تاله
كـ ٍ
من عمليات اإلجــاء ،وذلك بحسب مسؤولني
أمـ ـي ــركـ ـي ــن م ـط ـل ـع ــن ت ـ ـحـ ــدثـ ــوا ل ـل ـص ـح ـي ـفــة

األم ـي ــرك ـي ــة .وق ـ ــال املـ ـس ــؤول ــون إن ال ــوك ــاالت
ال ـخ ـم ــس س ـت ـج ــري اتـ ـ ـص ـ ــاالت داخـ ـلـ ـي ــة بــن
مكاتب مفتشيها العامني بشكل دوري لتبادل
املعلومات بشأن النتائج التي توصل كل منهم
إليها .كما ستعمل هذه الوكاالت مع املفتش
العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان ،جون
ســوب ـكــو ،لتنسيق أع ـمــال الــرقــابــة املـسـتـمــرة
املتعلقة بأفغانستان.
وت ــرق ــى ه ــذه امل ــراج ـع ــات إل ــى «ف ـح ــص ع ــام»
لكيفية إدارة الحكومة الفيدرالية لالنسحاب
مــن أفـغــانـسـتــان ،والـتـقـصــي ح ــول مــا إذا كــان
َّ
وتعرضت
باإلمكان التعامل معه بشكل أفضل.
إدارة بــايــدن النـتـقــادات الذع ــة ،خصوصًا من
ق ـبــل امل ـع ـس ـكــر ال ـج ـم ـه ــوري ،وح ـت ــى م ــن قبل
ح ـل ـفــائ ـهــا ،ب ـس ـبــب «ف ــوض ــوي ــة» االن ـس ـح ــاب،
وذلــك بعدما تحول إنهاء الــوجــود العسكري
إل ــى مـهـمــة إجـ ــاء طـ ــارئ ل ـل ــوالي ــات املـتـحــدة
وشركائها املتمركزين في أفغانستان ،إضافة
إلى األفغان الذين عملوا مع القوات األجنبية.
ويوم الخميس املاضي ،بعث عدد من أعضاء
مجلس الشيوخ الجمهوريني ،وهــم تحديدًا
السيناتور جيم ريش من واليــة أيداهو وهو
ع ـضــو بـ ــارز ف ــي لـجـنــة ال ـع ــاق ــات الـخــارجـيــة
ب ـم ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،وج ـي ـم ــس إن ـ ـهـ ــوف مــن
أوك ــاه ــوم ــا وهـ ــو ع ـض ــو ف ــي ل ـج ـنــة ال ـق ــوات

ستتبادل الوكاالت
التي تجري المراجعات
المعلومات في ما بينها
ترقى المراجعات لفحص
عام لكيفية إدارة
الحكومة لالنسحاب

املسلحة باملجلس نفسه ،وروب بورتمان من
والية أوهايو وهو عضو لجنة األمن الداخلي
وال ـ ـش ـ ــؤون ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـم ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ،
بــرســالــة إل ــى املـفـتـشــن ال ـعــامــن ف ــي وزارات
الخارجية واألمــن الوطني والدفاع ،والوكالة
األمـيــركـيــة للتنمية الــدول ـيــة ،يـطــالـبــون فيها
بــإجــراء مــراجـعــة وتــدقـيـقــا مشتركًا لبرنامج
تــأشـيــرات الـهـجــرة الـخــاصــة بــاألف ـغــان .ودعــا
األع ـ ـضـ ــاء ف ــي ال ــرس ــال ــة ،إلـ ــى إج ـ ـ ــراء تــدقـيــق
شامل في جميع الوزارات املسؤولة عن تنفيذ
الـبــرنــامــج ،ومكاتبها ،ومهماتها ،وعمليات
التواصل بينها.
وخ ـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـح ــال ــي ،أب ـل ـغــت الـقــائ ـمــة
بــأعـمــال املـفـتــش ال ـعــام فــي وزارة الـخــارجـيــة،
ال ـك ــون ـغ ــرس ،أن مـكـتـبـهــا س ـي ــراجــع بــرنــامــج
تأشيرات الهجرة الخاصة باألفغان ،ومعالجة
إعــادة توطني الالجئني ،تمهيدًا لدمجهم في
ً
الواليات املتحدة ،فضال عن مراجعة اإلجالء
الطارئ للمواطنني األميركيني واألفغان ،وفقًا
لرسالة اطلعت عليها «وول ستريت جورنال».
كما بدأ املفتش العام في وزارة الدفاع ،عمليتي
تقييم ومــراجـعــة لــأيــام األخ ـيــرة مــن الـحــرب
األميركية فــي أفغانستان ،بهدف تحديد ما
كاف وقدم
إذا كان البنتاغون قد خطط بشكل ٍ
الــدعــم لنقل املــواطـنــن األفـغــان والحـقــا إعــادة
تــوطـيـنـهــم .كـمــا ي ـقــوم املـفـتــش ال ـع ــام ب ــوزارة
الدفاع بالتحقيق بالغارة الجوية األميركية
في كابول في  29أغسطس املاضي ،والتي قال
البنتاغون الحقًا إنها أسفرت عن سقوط 10
ضحايا مدنيني ،من بينهم  7أطفال.
كــذلــك ،أعـلــن مكتب املفتش الـعــام فــي الوكالة
األمـيــركـيــة للتنمية الــدولـيــة فــي بـيــان أخـيـرًا،
أن ــه يخطط للتدقيق فــي أنـشـطــة املـســاعــدات
اإلنسانية ألفغانستان ،إضــافــة للتدقيق في
عملية إنهاء البرامج ذات الصلة بأفغانستان.
وإن كان ليس من غير املألوف أن يقوم العديد
مــن املفتشني الـعــامــن فــي مختلف الــوكــاالت
الفيدرالية ،بإطالق تحقيقات منفصلة حول
ال ـق ـض ـيــة ن ـف ـس ـهــا وتـ ـب ــادل امل ـع ـل ــوم ــات حــول
مراجعاتهم ،إال أن ذلك يشير في الوقت نفسه،
إلى األهمية التي توليها هذه الوكاالت ملتابعة
ما حصل في أفغانستان وما خلفه االنسحاب
األميركي من هذه الدولة من تداعيات.
وفي السياق ،قالت مديرة السياسات العامة
فــي منظمة «م ـشــروع الــرقــابــة الحكومية»،
ل ـيــز ه ـي ـم ـبــووي ـتــش ،إن إط ـ ــاق مــراج ـعــات
ح ـ ـ ــول االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب م ـ ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان أم ــر
«منطقي للغاية» ،ال سيما في ظل األحداث
الـتــي شملت ع ــددًا مــن ال ــوك ــاالت املختلفة.
وأشـ ــارت ،بحسب «وول سـتــريــت» ،إل ــى أن
تعدد املراجعات «يمكن أن يؤدي في بعض
األحـيــان إلــى ازدواجـيــة الجهود وتحديات
بيروقراطية ،لكنه يسمح عــادة بمحاسبة
عامة أكثر شمولية بشأن ما حدث».
ّ
فــي األثـنــاء ،وبينما خلف الـقــرار األميركي
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان ت ــداع ـي ــات
واسـعــة على عالقة واشنطن مــع حلفائها،
بــدا الطرفان أخـيـرًا ،خصوصًا في اجتماع
ل ـ ـ ـ ــوزراء دف ـ ــع ح ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي فــي
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ي ـ ــوم ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ي ـ ـ ـحـ ـ ــاوالن ت ـخ ـط ــي ت ــداعـ ـي ــات
هـ ـ ــذا املـ ـل ــف وامل ـ ـضـ ــي ق ــدم ــا فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاون
ب ـشــأن م ـل ـفــات أخـ ــرى ع ـلــى رأس ـه ــا روس ـيــا
والـتـهــديــدات املستقبلية .وم ــع ذل ــك ،كانت
هناك محادثات صريحة حول أفغانستان،
ولكن من دون توجيه أصابع االتهام ،وفقًا
ملسؤولني مطلعني على املحادثات تحدثوا
لـ«وول ستريت» .وقال األمني العام للحلف،
ينس ستولتنبرغ ،في حديث للصحافيني
أول من أمس ،إن «األزمــة في أفغانستان ،ال
ّ
تغير من حاجة أوروبــا وأميركا الشمالية
للوقوف معًا في الناتو ،ملواجهة التحديات
ال ـعــامل ـيــة املـ ـت ــزاي ــدة» .وي ــرج ــع ذل ــك جــزئـيــا،
بحسب ما قــال املسؤولون ل ــ«وول ستريت
جورنال» ،إلى أن «األوروبيني يدركون مدى
حاجتهم واعتمادهم على القوة العسكرية
األميركية ،لردع روسيا أو القيام بأي مهمة
استكشافية كبيرة».

متابعة

انتخابات أوزبكستان اليوم :فوز متوقع لميرضيايف
تستعد أوزبكستان النتخابات
رئاسية اليوم األحد ،وسط
توقعات بفوز الرئيس
شوكت ميرضيايف بوالية
ّ
ظل قمعه
ثانية ،في
أصواتًا معارضة

من املقرر أن يدلي الناخبون في أوزبكستان
بأصواتهم ،اليوم األحد ،في انتخابات رئاسية
س ـت ـف ـضــي ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح إلـ ــى والي ـ ــة ج ــدي ــدة
مدتها خمس سنوات للرئيس املنتهية واليته
شوكت ميرضيايف ،الذي تراجع زخم نزعته
اإلصــاح ـيــة ،مــع ب ــروز مــؤشــرات ح ــول ميول
استبدادية له .وميرضيايف الذي يحكم أكبر
دولة في آسيا الوسطى لناحية عدد السكان
( 35مليونًا) منذ  ،2016موضع إشادة إللغائه
العمل القسري وفتحه االقتصاد وإفراجه عن
املعارضني الذين تعرضوا للتعذيب في عهد
سـلـفــه الـقــاســي إس ــام كــري ـمــوف .لـكــن الــرجــل
ال ـقــوي فــي ال ـبــاد ع ــاد أخ ـي ـرًا إل ــى مـمــارســات
املاضي وقمع العديد من األصــوات املعارضة
قبل االقتراع .ويتهمه منتقدوه أيضًا بإقصاء
كــل مـعــارضــة حقيقية مــن االنـتـخــابــات .لذلك
س ـي ـن ــاف ــس م ـي ــرض ـي ــاي ــف أرب ـ ـعـ ــة مــرش ـحــن
يصفهم كثر بالدمى وامتنعوا عن توجيه أي
انتقادات للرئيس خالل الحملة االنتخابية.
واملــرش ـحــون هــم ن ــارزول ــو أوب ـل ــوم ــورودوف

عــن ح ــزب «ال ـب ـي ـئــة» ،وعـلـيـشــر ق ــدي ــروف عن
«حـ ـ ــزب ال ـن ـه ـضــة ال ــوط ـن ــي األوزب ـك ـس ـت ــان ــي
الديمقراطي» ،وبــاهــرام عبد الحليموف عن
ح ــزب «ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاعــي الــدي ـم ـقــراطــي»،
ومـقـصــودة فــاريــزوفــا عــن ال ـحــزب «الشعبي
الديمقراطي».
وف ــي ال ـعــاص ـمــة طـشـقـنــد ،ال ش ــك ف ــي نتيجة
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،وفـ ـق ــا ل ـس ــائ ــق س ـ ـيـ ــارة األجـ ـ ــرة
اخ ـت ـيــور ب ـه ــروم ــوف ،الـ ــذي حـ ـ ّـدق ف ــي لــوحــة
إعــانــات ضخمة ظـهــرت عليها تـبــاعــا صــور
املرشحني ،وقــال لوكالة «فرانس بــرس»« :من
األفضل إنفاق املــال (املخصص لالنتخابات)
على قضايا أخ ــرى» .وأض ــاف أن «كــل هــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص (امل ــرشـ ـح ــن) م ــن ف ــري ــق واح ـ ــد:
فريقه» ،في إشــارة إلى الرئيس ميرضيايف،
الذي حصل على  88.61في املائة من األصوات
فــي رئــاسـيــات ديسمبر /كــانــون األول ،2016
عن الحزب «الديمقراطي الليبرالي».
ويـ ــرى م ــراق ـب ــون أن ال ــره ــان الــرئ ـي ـســي لـهــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ه ــو م ـعــرفــة م ــا إذا كـ ــان ال ـفــوز
امل ــرج ــح ملـيــرضـيــايــف سـيـعـطــي دف ـعــا جــدي ـدًا
لــإصــاحــات ،الـتــي دفـعــت املجلة األسبوعية
البريطانية النافذة «ذي إيكونوميست» إلى
اعتبار أوزبكستان في « 2019دولة العام».
ويــركــز الـبــرنــامــج االنـتـخــابــي مليرضياييف
عـلــى الـسـعــي نـحــو زيـ ــادة نـصـيــب ال ـفــرد من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي ليصل إلــى  4آالف
دوالر وال ـح ــد م ــن الـفـقــر وخ ـلــق  5.3مــايــن
ف ــرص ــة ع ـم ــل ج ــدي ــدة ف ــي قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
وخفض التضخم بنسبة  5في املائة وجذب
 120مليار دوالر استثمارات جديدة .ويركز

برنامج فــاريــزوفــا على القضاء على جميع
أشـكــال عــدم املـســاواة االجتماعية فــي البالد
من أجل ضمان املشاركة املتساوية للسكان.
ويستهدف قديروف تطوير مجالي التعليم
واالقتصاد وإصالح نظام انتخابات الهيئات
التمثيلية وخصخصة املرافق وإقامة نظام
جــديــد لتحسني املـسـتــوى املـعـيـشــي للفقراء
ودع ــم حــريــة الـتـعـبـيــر .وبـيـنـمــا يـسـعــى عبد
الحليموف إلى تعزيز دور املجالس املحلية
ومـ ـح ــارب ــة ال ـج ــري ـم ــة والـ ـ ــرشـ ـ ــوة وال ـج ـش ــع
والعنف وإقامة نظام قضائي مستقل والعمل
ع ـل ــى ض ـم ــان ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان والـ ـح ــري ــات،
ينوي أوبـلــومــورودوف التركيز على البيئة
واالقتصاد .وبعد خمس سنوات على وفاة

ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق إس ـ ــام ك ــري ـم ــوف ،تشهد
أوزبكستان حرية أكبر .ووضع ميرضيايف
حـدًا للعمل القسري في حقول القطن ،الذي
كــان عانى منه آالف األطـفــال ،في إجــراء لقي
ترحيبًا في جميع أنحاء العالم .لكن العامني
األخ ـي ــري ــن م ــن والي ـت ــه األول ـ ــى ش ـه ــدا حملة

قمع ميرضيايف
العديد من األصوات
المعارضة قبل االقتراع

تضع السلطات اللمسات األخيرة على مراكز االقتراع (فياتشيسالف أوسيليدكو/فرانس برس)

قـمــع م ـتــزايــدة ضــد مــدونــن يـنـتـقــدونــه .كما
كـبــح وب ــاء كــورونــا الـنـمــو ال ـقــوي لالقتصاد
ووج ـ ـ ــه ض ــرب ــة ل ـل ـس ـي ــاح ــة وغ ـ ـ ــذى ال ـس ـخــط
الشعبي .وفــي حــدث نــادر ،نظمت تظاهرات
الـعــام املــاضــي احتجاجًا على نقص الطاقة
في هذا البلد الغني بالغاز .وشكت صبغت
رح ـي ـم ــوف ــا ،وه ـ ــي م ــن سـ ـك ــان ط ـش ـق ـنــد ،مــن
ارتفاع األسعار الــذي يزيد من عدم املساواة
بني األغنياء والفقراء.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـع ــارض ــن
الـحـقـيـقـيــن مل ـيــرض ـيــايــف ،لـكـنـهــم م ــا زالـ ــوا
بحاجة إلى السماح لهم بتحدي الرئيس في
صناديق االقتراع .وقضية األستاذ الجامعي
امل ـعــروف خـضــرنــزار أالكــولــوف أفـضــل مثال.
فقد رفضت وزارة العدل مرارًا تسجيل حزبه
الـسـيــاســي ،وه ــي خ ـطــوة ض ــروري ــة للترشح
لالنتخابات .ودانت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» ما وصفته بـ«مضايقات» السلطات
لـلـنــاشـطــن املــؤيــديــن ألالك ــول ــوف فــي الـفـتــرة
التي سبقت االنتخابات .ورأى املتخصص في
شــؤون آسيا الوسطى في مركز «كارنيغي»
في موسكو ،تيمور عمروف ،أن «ميرضيايف
يــواجــه مـعـضـلــة :كـيــف يستمر اإلصـ ــاح من
دون املـســاس بالنظام االسـتـبــدادي املــوروث
عن كريموف وتستفيد منه النخبة؟» .وقال
إن «الفساد ما زال موجودًا في رأس الحكومة،
لكن السلطة تغض النظر ،غير أنه في الوقت
ن ـف ـس ــه ،أصـ ـب ــح امل ـج ـت ـم ــع أكـ ـث ــر ح ـي ــوي ــة مــن
ذي ق ـبــل ،ول ــن ي ـكــون سـعـيـدًا إذا ل ــم تــواصــل
الحكومة اإلصالحات».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

تقرير
واشنطن ـ العربي الجديد

يتخذ ال ـصــراع األمـيــركــي ـ الصيني
مسارًا أكثر ّ
حدة ،بعد كشف صحيفة
«فايننشال تايمز» األميركية أخيرًا
اختبرت سالحًا في أغسطس /آب
أن الصني ّ
املــاضــي ،شــق طريقه عبر الفضاء ودار حول
األرض ،قبل النزول صوب هدفه ،الذي أخطأه
في نهاية املطاف .وعلى الرغم من نفي بكني
تقرير الصحيفة ،تزايدت املخاوف بعد الكشف
أن الـصــاروخ قــادر على حمل رؤوس نووية.
وه ــو مــا دف ــع الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن،
يــوم األرب ـعــاء املــاضــي ،إلــى إب ــداء قلقه بشأن
الـصــواريــخ «ف ــرط صــوتـيــة» (هايبرسونيك).
وي ـن ـط ـل ــق هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ فــي
ال ـط ـب ـقــات الـعـلـيــا ل ـل ـغــاف ال ـج ــوي بـســرعــات
ت ــزي ــد ع ــن خـم ـســة أض ـع ــاف س ــرع ــة ال ـص ــوت،
أو نـحــو  6200كيلومتر فــي الـســاعــة .وكــانــت
الصني قــد عرضت فــي  2019صــاروخــا أســرع
مــن الـصــوت أطلقت عليه اســم «دي أف ـ .»17
ويمكن لهذا السالح املتوسط املــدى (حوالى
ألفي كيلومتر) ويشبه «طائرة شراعية» حمل
رؤوس حــربـيــة ن ــووي ــة .لـكــن ال ـص ــاروخ الــذي
تحدثت عنه «فايننشال تايمز» يختلف عن
«دي أف ـ  ،»17إذ يمكن أن يصل إلى الفضاء
ويوضع في املدار ثم يمر عبر الغالف الجوي
قبل أن يصيب هدفه .وسبق أن أعلن الروس
ُ
ع ــن ص ــواري ــخ «ت ـس ـيــركــون» ال ـتــي ت ـط ـلــق من
غواصة ،وصواريخ «أفانغارد».
وذكـ ــرت مـحـطــة «س ــي أن أن» ف ــي تـقــريــر لها
أن ال ـت ـق ــري ــر م ـن ــح زخـ ـم ــا ج ــديـ ـدًا مل ـعــارضــي
بـ ــايـ ــدن ،ال ــرافـ ـض ــن ل ـط ـم ــوح ــه فـ ـّـي تـقـلـيــص
الترسانة النووية األميركية .وحذر مسؤولو
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات والـ ـ ــدفـ ـ ــاع مـ ــن أن ال ـت ـج ــرب ــة
ُ
ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـم ـثــل ق ـف ــزة ت ـك ـنــولــوج ـيــة كـبـيــرة
يـمـكــن أن ت ـه ــدد ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة .وم ــع أن
املسؤولني ّ
شددوا على أن الصاروخ الصيني
ال يترجم ّ
تفوقًا على الواليات املتحدة ،إال أن
عنصر املفاجأة الكامن في طبيعة الصاروخ
ونوعيته حضر في االجتماعات األخيرة لهم.
كذلك كشفوا أن الصني نجحت بشكل أســرع
مما توقعت الــواليــات املـتـحــدة ،وفـقــا ملــا أفــاد
مسؤول عسكري سابق .مع العلم أن واشنطن
اخ ـت ـب ــرت ب ـن ـجــاح م ـك ــون ــات «نـ ـم ــاذج أول ـي ــة»
ل ـصــواريــخ أس ــرع مــن ال ـصــوت ،ي ــوم األرب ـعــاء
املــاضــي .وأف ــاد ســاح البحرية األمـيــركــي في
ب ـيــان أن ثــاثــة اخ ـت ـبــارات أجــريــت «بـنـجــاح»
ف ــي م ــرك ــز وال ــوب ــس ال ـتــابــع لــوكــالــة الـفـضــاء
األمـيــركـيــة (ن ــاس ــا) فــي والي ــة فــرجـيـنـيــا قــرب
واشنطن .وأضاف البيان أن هذه االختبارات
ّ
«شكلت عرضًا للتقنيات والقدرات والنماذج

دفعت التجارب الصينية على صــواريــخ فــرط صوتية العديد من
المسؤولين في الواليات المتحدة وخارجها إلى اإلعراب عن قلقهم
حيال نوايا اإلدارة األميركية في تقليص الترسانة النووية

مفاجأة
الصواريخ
الصينية

تهديد حقيقي
لخطط بايدن النووية
األولية ألنظمة تفوق سرعة الصوت املتقدمة
في بيئة واقعية».
ّ
وذكـ ــرت «س ــي أن أن» أن امل ـســؤولــن أب ــدوا
ق ـل ـق ـهــم مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــدرة امل ـح ـت ـم ـل ــة ل ـل ـص ــاروخ
ّ
الصيني على شــن هـجــوم مــن فــوق القطب
ال ـج ـن ــوب ــي ،ح ـيــث ت ـغ ـيــب فــاع ـل ـيــة األن ـظ ـمــة
امل ـص ـم ـم ــة ل ـت ــوف ـي ــر إنـ ـ ـ ــذار م ـب ـكــر مل ـث ــل ه ــذا
الهجوم ،على حد قول مسؤولي الدفاع.
واعـ ـتـ ـب ــر أح ـ ــد كـ ـب ــار م ــوظ ـف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس
ُ
ال ـج ـم ـه ــوري ــن أن ال ـت ـج ــرب ــة ت ـظ ـه ــر «ق ـ ــدرة
الـضــربــة األولـ ــى وتــؤكــد حــاجـتـنــا ملــواصـلــة
بــرنــامــج ال ـت ـحــديــث ع ـلــى ق ــدم وسـ ـ ــاق» ،في
إشــارة إلى الجهود الجارية في البنتاغون
واإلدارة الوطنية لألمن الـنــووي األميركي
إلصالح الترسانة النووية األميركية .وقال:
«ال يمكننا تـقـلـيــل دور األس ـل ـحــة الـنــوويــة
في وقت تندفع فيه روسيا والصني بكامل
قوتهما في االعتماد عليها».
ون ـصــح خـبـيــر األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة ف ــي معهد
ميدلبري للدراسات الدولية ،جيفري لويس،
واشنطن بـ«عدم املبالغة في رد الفعل .تمتلك
ال ـص ــن بــال ـف ـعــل  100سـ ــاح ن ـ ــووي يمكنها
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وي ـم ـك ـن ـنــي
الـتـعــايــش مــع ه ــذه الـحـقـيـقــة .ه ــذا هــو ال ــردع
الـنــووي» .مع ذلــك ،ال تبدو اإلدارة األميركية
الـحــالـيــة ف ــي وارد ال ـتــراجــع ع ــن خـطـتـهــا في

تـقـلـيــص ال ـتــرســانــة ال ـن ــووي ــة ،وه ــو م ــا أك ــده
م ـســؤول كـبـيــر فـيـهــا ل ــ«ســي أن أن» ،معتبرًا
أن «م ــوق ــف ب ــاي ــدن م ــن االن ـت ـشــار ال ـن ــووي لم
ّ
يتغير» ،لكنه أكد أن «مراجعة الوضع النووي
ستأخذ في االعتبار البيئة األمنية الحالية».
ودف ـعــت الـتـجــربــة الـصـيـنـيــة الـكــونـغــرس إلــى
مطالبة اإلدارة باإلفصاح عن خطتها للدفاع
عن البالد ضد مثل هذه الصواريخ .مع العلم
أنــه فــي الشهر املــاضــي أضــافــت لجنة القوات
ً
املسلحة في مجلس النواب تعديال على ترميز
قانون تفويض الدفاع الوطني ،أوضح قلقها
«بشأن عدم قدرة أنظمة الــرادار الحالية على

اختبرت واشنطن أخيرًا
نماذج أولية لصواريخ
فرط صوتية
يرفض الجمهوريون
التخلّي عن مبدأ
«االستخدام األول» للنووي

اكتشاف وتعقب واشتباك وهزيمة التهديدات
الـنــاشـئــة مــن األسـلـحــة ال ـتــي ت ـفــوق سرعتها
سرعة الصوت» .وأثار سفير الواليات املتحدة
فــي مـجــال ن ــزع ال ـس ــاح ،روب ــرت وود ،الــذعــر
فــي أوس ــاط الـكــونـغــرس ،بـقــولــه للصحافيني
ـت سابق مــن هــذا األسـبــوع فــي جنيف
فــي وقـ ٍ
السويسرية« :ال نـعــرف كيف يمكننا الــدفــاع
عن أنفسنا ضد هذا النوع من التكنولوجيا».
ويـعــانــي بــايــدن حاليًا فــي إقـنــاع الكونغرس
ب ـج ــدوى تـقـلـيــص ال ـتــرس ــان ــة ال ـن ــووي ــة ،رغــم
ُ ّ
ت ـش ــدي ــده أن ـه ــا ســت ـقــلــل الـ ـت ــوت ــرات ال ـنــوويــة
مـ ــع الـ ـخـ ـص ــوم ،تـ ـح ــديـ ـدًا روس ـ ـيـ ــا والـ ـص ــن.
وب ـ ــرز ت ــراج ــع ب ــاي ــدن ع ــن خ ـط ـتــه م ــع إب ـع ــاد
مسؤولة السياسة النووية في فريقه ليونور
توميرو ،الشهر املــاضــي ،فــي خطوة وصفها
«البنتاغون» بأنها «إعــادة تنظيم» .وتواجه
مالوري ستيوارت ،التي رشحها بايدن للعمل
م ـســاعــدة ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة لـلـسـيـطــرة على
األسلحة ،معارضة شديدة من الكونغرس.
ّ
ولــخــص الـسـيـنــاتــور الـجـمـهــوري مــن أيــداهــو
جيم ريش ،العضو البارز في لجنة العالقات
الخارجية بمجلس الـشـيــوخ ،هــذه املعارضة
بقوله إنه «يعارض ترشيح ستيوارت بسبب
اعتراضات من حلفاء الــواليــات املتحدة على
دراسة اإلدارة لسياسة عدم االستخدام األول».
و«االسـ ـتـ ـخ ــدام األول» ن ــووي ــا يـمـنــح ال ـق ــدرة
ُ
للمبادر على التقدم على خصومه ،في صورة
مشابهة ملا حدث حني ألقت الواليات املتحدة
قنبلتني نــوويـتــن على مدينتي هيروشيما
وناغازاكي اليابانيتني في  6أغسطس 1945
و 9م ـن ــه .وب ـ ــدا جـلـيــا أن تـقـلـيــص ال ـتــرســانــة
النووية األميركية قد أثار قلق حلفاء الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،خـ ـص ــوص ــا أملـ ــان ـ ـيـ ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا
ّ
وفــرنـســا ،فـ ّـي ظ ــل وج ــود روس ـيــا فــي الـشــرق.
وه ــو م ــا لــخ ـصــه م ـس ــؤول دف ــاع ــي بــريـطــانــي
ّ
كـبـيــر ســابــق ل ــ«س ــي أن أن» ب ــأن «أه ــم شــيء
يريد الحلفاء رؤيته خارج املراجعة هو التزام
الــواليــات املتحدة بتجديد قوتها الـنــوويــة».
ّ
وفــي ظــل التطوير األمـيــركــي املستمر للرأس
الحربي «دبليو  ،»93كأول رأس حربي نووي
مـصـمــم ي ـضــاف إل ــى امل ـخ ــزون األم ـيــركــي منذ
عقود ،أعرب املسؤول البريطاني عن مخاوفه
م ــن تـغـيـيــر األم ـي ــرك ـي ــن ع ـق ـيــدت ـهــم ال ـنــوويــة
تحت شعار «االستخدام األول» .وقال« :تبدو
روسـيــا اآلن أكـثــر تـهــديـدًا مــن أي وقــت مضى
منذ الثمانينيات .بالنسبة لــأوروبـيــن ،إن
ه ــذه اللحظة غــريـبــة حـقــا للتشكيك فــي أحــد
أع ـمــدة سـيــاســة حـلــف شـمــال األطـلـســي ،التي
نجحت حتى اآلن ،أي محافظة الواليات على
«االس ـت ـخــدام األول» لـلـســاح ال ـنــووي فــي ّ
أي
حرب مستقبلية.
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شرق
غرب
أفغانستان :مقتل  4من
ُ«طالبان» في جالل أباد
قـتــل أرب ـعــة مــن عـنــاصــر «طــالـبــان»
فــي هـجــومــن مختلفني فــي مدينة
جالل أباد عاصمة والية ننجرهار،
شــرقــي أفـغــانـسـتــان ،أم ــس السبت،
ّ
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـتـ ــن أي جـ ـه ــة م ـس ــؤول ـي ــة
صــدر قبلي إن
الـهـجــومــن .وق ــال مـ ّ
مسلحني مجهولني شنوا هجومني
مختلفني على عناصر الحركة في
جالل أباد ،ما أدى إلى مقتل أربعة
م ــن ع ـنــاصــر ال ـح ــرك ــة .وأض ـ ــاف أن
عـنـصــريــن م ــن ال ـحــركــة سـقـطــا في
هجوم ،وآخرين في الهجوم الثاني،
ُ
الذي أصيبت فيه طفلة أيضًا.
(العربي الجديد)
باكستان :مقتل  5في
صدامات بالهور
أعلن حزب «حركة لبيك باكستان»
ـس الـسـبــت ،أن خمسة
املـتـشــدد ،أمـ ُ
مــن أن ـصــاره قـتـلــوا فــي مــواجـهــات
مــع ق ــوات األم ــن فــي مدينة الهــور،
ش ـ ــرق ـ ــي بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،ب ـ ـعـ ــد م ـق ـتــل
ّ
وتجمع
شرطيني فــي الـصــدامــات.
أكـثــر مــن أل ــف عـنـصــر مــن ال ـحــزب،
أول مــن أم ــس الـجـمـعــة ،للمطالبة
بـ ــاإلفـ ــراج ع ــن زع ـي ـم ـهــم امل ــوق ــوف
س ـع ــد رض ـ ـ ــوي ،وق ـط ـع ــوا ط ــرق ــات
وأل ـ ـ ـقـ ـ ــوا مـ ـ ـق ـ ــذوف ـ ــات .واس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرت
االحتجاجات أمس.
(فرانس برس)
موفد أميركي
في سيول لبحث
ملف بيونغ يانغ
وص ــل مـبـعــوث ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بشأن كوريا الشمالية ،سونغ كيم،
أمس السبت ،إلى كوريا الجنوبية
فـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـ ــأت ـ ــي وسـ ـ ـ ــط ت ـع ـثــر
م ـح ــادث ــات نـ ــزع الـ ـس ــاح ال ـن ــووي
وال ـتــوتــر ب ـشــأن أح ــدث اخ ـت ـبــارات
ص ــواري ــخ تـجــريـهــا ب ـيــونــغ يــانــغ،
وهــي إطــاقـهــا صــاروخــا بالستيًا
م ـ ــن غـ ـ ــواصـ ـ ــة .وب ـ ـعـ ــد مـ ـح ــادث ــات
مــع نـظــرائــه مــن كــوريــا الجنوبية
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن يـ ــوم
ّ
الـثــاثــاء املــاضــي ،حــث كيم كوريا
الشمالية على «االمتناع عن القيام
باستفزازات أخــرى واملشاركة في
حوار مستدام وملموس».
(رويترز)
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رافد جديد القتصاد الجيش في مصر

المشروع «القومي» للبالزما
يواصل الجيش المصري
إطباقه على مختلف
القطاعات في البالد،
وآخرها قطاع الصحة
من بوابة «المشروع
القومي للبالزما»

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي ظــروف غامضــة بعيــدة
عــن اإلجــراءات الدســتورية
والقانونيــة االعتياديــة ،أعلــن
الجيــش املصــري منــذ أيــام افتتــاح «أول
مركــز متكامــل فــي أفريقيا والشــرق األوســط
لتجميــع البالزمــا بمدينــة الســادس مــن
أكتوبــر لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي لألدويــة
املشــتقة مــن البالزمــا ،بالتعــاون بــن جهــاز
مشروعات الخدمة الوطنية للقوات املسلحة
وشــركة غريفولــز اإلســبانية» .وكـ ّـرس
الجيــش بذلــك إدارتــه وســيطرته املطلقــة
علــى مــا يســمى «املشــروع القومــي إلنتــاج
أدوية مشتقات بالزما الدم» ،والذي وضعت
الدولــة نواتــه بعدمــا اكتشــفت خــال تفشــي
وبــاء كورونــا وجــود قصــور ونقــص فــي
املخصصــات واملنجــزات الحكوميــة فــي هــذا
املجال العالجي الحيوي.
وكان الوســط الطبــي والعلمــي املصــري
ســيرحب بتدشــن مشــروع حكومــي كبيــر
مثــل هــذا لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة
للمواطنني ،إذا كان املشروع مرتبطًا بالفعل
بتلــك االحتياجــات واملراكــز الحكوميــة
العاملــة فــي هــذا املجال بالفعل منذ ســنوات
علــى نطاق واســع ،والتابعــة لكل من وزارتي
الصحــة والتعليــم العالــي .لكــن مــا حــدث هو
صــدور قــرار شــفهي مــن رئيــس الجمهوريــة
عبــد الفتــاح السيســي بإســناد هــذا املشــروع
«القومــي» إلــى جهــاز مشــروعات الخدمــة
الوطنيــة للقــوات املســلحة ،والــذي أنشــأ
بــدوره شــركة اســتثمارية ســيتبعها هــذا
املركــز ،خارجــة عــن نطــاق ســيطرة األجهــزة
املعنيــة ،وتابعــة لــوزارة الدفــاع فقــط ،هــي
«غريفولــز إيجيبــت» بالشــراكة مــع شــركة
إسبانية تحمل االسم نفسه.
ُ
وتعتبــر الشــركة الجديدة امتدادًا للمنظومة
الطبيــة للجيــش ،مــن دون أي تغييــر أو دمــج
ملراكــز أو شــخصيات حكوميــة أو مســتقلة،
ويرأس مجلس إدارتها اللواء طبيب مجدي

أمــن مبــارك ،الــذي كان يشــغل منصــب مدير
إدارة الخدمــات الطبيــة بالقــوات املســلحة
حتى الشــهر املاضي .وقالت مصادر مطلعة
لـ«العربــي الجديــد» إن وزيــر الدفــاع الفريــق
أول محمــد زكــي كان ســيبقي علــى مبــارك
فــي املنصبــن ،لكــن السيســي تدخــل وأمــر
برئاســته للشــركة فقــط باعتبارهــا «كيانــا
ســيعمل تحــت إشــراف مباشــر مــن رئاســة
الجمهوريــة» ،فتــم اختيــار اللــواء هشــام
الششــتاوي الــذي كان رئيســا ألركان إدارة
الخدمات الطبية مديرًا جديدًا لها.
وحتى اآلن تحاول الرئاسة ومجلس الوزراء
ووزارة الدفــاع التعتيــم علــى هويــة مبــارك
كرئيــس للشــركة الجديــدة ،حتى يظهر األمر
للرأي العام ودوائر الصحة والبحث العلمي
واألعمــال أن الشــركة الجديــدة مجــرد فــرع
للشــركة اإلســبانية تحت إدارة وزارة الدفاع.
وهــو أمــر مختلــف عــن الواقــع وهيكليــة
الشــركة التابعــة تمامــا للجيــش ،وتســتخدم
فقط اسم وتكنولوجيا الشركة اإلسبانية.
وينــوي الجيــش إنشــاء  20مرك ـزًا للتبــرع
بالبالزمــا تابعــا للشــركة الجديــدة ،وإنشــاء
مصانــع ومخــزن مركــزي للبالزمــا ،ومختبر
معملــي الختبــار عينات البالزمــا ،باإلضافة
إلــى مركــز تدريــب وتطويــر تابــع ألكاديميــة
الشــركة اإلســبانية .أمــا الهــدف النهائــي
للمشــروع فهــو أن تكــون هــذه الشــركة هــي
املركــز الرئيــس لعمليــات الــدم والبالزمــا
ً
فــي مصــر ،بــدال مــن منشــآت وزارة الصحــة
والجامعــات التــي كانــت مؤهلــة للقيــام بهذا
الــدور بالفعــل ،فــي حــال توفيــر اإلمكانــات
املاليــة والتســهيالت التشــريعية املطلوبــة
منــذ عقــود لتمكينهــا مــن التعاقــد مــع
الشــركات األجنبيــة النشــطة فــي هــذا املجال،
ثــم ســتتجه الشــركة العســكرية إلــى تصديــر
املنتجات في مرحلة الحقة.
وســتصب ممارســة هــذه األنشــطة بصــورة
احتكاريــة فــي مصلحــة جهــاز مشــروعات
الخدمــة الوطنيــة التابــع لوزيــر الدفــاع
مباشــرة ،شــأنه شــأن املشــروعات األخــرى
التابعــة للجهــاز ذاتــه ،فــي مجــاالت الوقــود
واإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي والغذائــي.
ّ
ـتصب لصالــح الجيــش الذي
وكل األربــاح سـ
يحصل على األراضي والتسهيالت املختلفة
مــن الدولــة بموجــب إجــراءات اســتثنائية
وغير شفافة ،وتحول دون حرية املنافسة.
ولــم تكــن صدفة أن ســبق افتتــاح املركز بأيام
إصــدار رئيــس الــوزراء مصطفــى مدبولــي
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون عمليــات الــدم
والبالزمــا ،والــذي صــدر فــي فبرايــر /شــباط
املاضــي .وذكــرت الحكومــة آنــذاك أنهــا

ينوي الجيش تشييد منشآت للتبرع بالبالزما (خالد دسوقي/فرانس برس)

ستكون «غريفولز»
المركز الرئيس لعمليات
الدم والبالزما
تهــدف بــه إلــى «تشــجيع الجهــات الرســمية
واملســتثمرين فــي املجــال الطبــي على خوض
هــذا النشــاط ،ثــم العمــل فــي مرحلــة الحقــة
علــى تصديــر تلــك املنتجــات للخــارج» .وال
يتعامــل القانــون الجديــد مــع هــذا املجــال
باعتبــاره خدميــا مــن الدرجة األولى ،رغم أنه
ينــص علــى فكرة تدشــن «املشــروع القومي»
ألنــه يربــط التجميــع واإلنتــاج بإمكانيــة
البيــع والتصديــر للخــارج ،علــى الرغــم مــن
أن الحصــول علــى البالزمــا مــن املواطنــن
ســيكون عــن طريــق ّ
التبــرع فحســب .وهنــا
يمهــد القانــون والئحتــه الطريــق لســيطرة
الجيــش علــى هــذا املجــال بالكامــل ،فبدايــة
ستتشــكل لجنــة برئاســة رئيــس الــوزراء،
وعضويــة وزيــري الصحــة هالــة زايــد

والتعليــم العالــي خالــد عبــد الغفــار ورئيــس
هيئــة الــدواء املصريــة تامــر عصــام ،ورئيــس
هيئــة الشــراء املوحد (التابعــة للجيش) بهاء
زيــدان ،وممثــل آخــر لوزارة الدفــاع .وتختص
اللجنة بوضع خطة إلنشاء املصانع ومراكز
تجميــع البالزمــا وأماكنهــا ووضــع املعادلــة
الســعرية للتصــرف فــي البالزمــا بصــورة
دورية ،وربط سعر التصرف بالسوق املحلي
باألســعار العامليــة ،وإصــدار التوصيــات
الالزمــة ملوجبــات تحقيــق توطــن الصناعــة.
وتعنــي هــذه الخطــوات تأمــن ســيطرة
فعليــة للجيــش علــى أعمال اللجنــة من خالل
ممثلني اثنني ،وغياب تمثيل املجتمع الطبي
والعلمــي واالســتثماري ،إال بوجــود الــوزراء
الخاضعني لتوجيهات السيسي.
وبينمــا وضعــت الالئحــة أســعارًا عاليــة
للرســوم املطلــوب ســدادها مــن املســتثمرين
فــي مجــال الخدمــات الطبيــة للحصــول
علــى ترخيــص تشــغيل مراكــز خدمــات
الــدم والبالزمــا ،مــن أول فحــص الطلــب ثــم
املعاينــات ثــم الترخيــص النهائــي ،تعفــي
الالئحــة الجهــات الحكوميــة (والتــي مــن
بينهــا جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة)

مــن أي رســوم .كمــا أن تزامــن افتتــاح مركــز
بهــذا الحجــم مــع صــدور الالئحــة قبــل
اســتعداد باقــي املســتثمرين الذيــن ينــوون
الدخــول فــي هذه الســوق الجديدة ،ســيعطي
جهــاز الخدمــة الوطنيــة أفضلية كبيــرة ،إلى
جانــب التســهيالت األخــرى املضمونــة فــي
عمليــات الفحــص والتراخيــص واســتيراد
األجهزة واملواد ثم تصدير املنتجات.
ولألســباب نفســها ،أصبــح الجهــاز يمتلــك
أفضليــة كبيــرة علــى حســاب الجهــات
الحكوميــة والعلميــة األخــرى والشــركات
الخاصــة التــي تســاهم فيهــا الدولــة وأي مــن
الــوزارات بحصــة حاكمــة ،التــي يمنحهــا
القانون حق العمل في هذا املجال ،ألن هناك
شرطًا لذلك هو أن يكون العمل تحت إشراف
فنــي لشــركة عامليــة متخصصــة فــي مجــال
تصنيــع مشــتقات البالزمــا .ويعنــي هــذا
األمــر أن باقــي الجهــات الراغبــة في املنافســة
ســيكون عليهــا البحــث عــن شــركة مثــل
«غريفولز» اإلسبانية إلجراء التعاقد معها.
كمــا أن دخــول الجيــش كمســتثمر أكبــر فــي
ّ
ـيصعب اســتفادة املستشفيات
هذا املجال سـ
التابعة لوزارة الصحة والجامعات مباشرة
مــن الفوائــد املتوقعــة لهــذا املشــروع ،تمامــا
كمــا حــدث عندمــا اســتورد الجيش لحســابه
كميــات مــن لقــاح فيــروس كورونــا وعقاقيــر
وأدوية ووجهها فقط للمستشفيات واملراكز
التابعــة لــه .وكما حدث ســابقًا عندما فتحت
الدولــة البــاب لجهــاز مشــروعات الخدمــة
الوطنيــة الســتيراد األجهــزة الطبيــة فجعــل
األولويــة لنفــس املستشــفيات ،وفــي املرتبــة
التاليــة جــاءت املستشــفيات الحكومية التي
يرتادها السواد األعظم من املصريني.
وأصدر السيســي عام  2015قرارًا جمهوريًا،
يعتبــر مفصليــا فــي تكريــس قـ ًـوة الجيــش
االقتصاديــة ،منحــه بــه صراحــة صالحيــة
«تأســيس الشــركات بكافــة صورهــا ،سـ ً
ـواء
بمفــرده أو باملشــاركة مــع رأس املال الوطني
أو األجنبــي» ،وذلــك بهــدف تجهيــز وإعــداد
مــدن ومناطــق عســكرية ،والقيــام بجميــع
الخدمــات واألنشــطة التــي مــن شــأنها
تحقيــق أهدافــه وتنميــة مــوارده ،وذلــك
بواســطة األجهــزة التابعــة لوزيــر الدفــاع،
ويطبــق هــذا القــرار علــى مشــروع البالزمــا.
وخالل العام الحالي واصل الجيش توسعه
االقتصــادي بصــور مختلفــة ،أبرزهــا إنشــاء
مدينــة «ســايلو فــودز» التــي ســتدخل بقــوة
مجــال الصناعــات الغذائيــة االســتثمارية
مــع تخصيــص جــزء مــن القمــح املســتورد
رســميًا لهــا ،ومنحهــا عقــود توريــد التغذية
ً
املدرسية مستقبال.

الجزائر تخشى إيقاف الغاز عبر المغرب
الجزائر ـ حمزة كحال

لــم تفصــل الجزائــر فــي مصيــر
أنبــوب الغــاز الطبيعــي الــذي
يربطهــا بإســبانيا مــرورًا
باألراضي املغربية ،بالرغم من اقتراب موعد
انتهاء عقد التوريد من خالله نهاية أكتوبر/
تشرين األول الجاري ،وإعالن توجهها إمداد
البلد األوروبي بالغاز عبر أنبوب آخر يربط
البلديــن مباشــرة ،األمــر الــذي أرجعــه خبيــر
في قطاع الطاقة إلى خشية الجزائر من تأثر
حصتهــا فــي الســوق األوروبيــة التــي تشــهد
باألساس أزمة في اإلمدادات.
وقطعــت الجزائــر العالقــات الدبلوماســية
مــع الربــاط اعتبــارًا مــن  24أغســطس/آب
املاضــي .وفــي أعقــاب ذلــك ،قالت مصــادر في
شــركة ســوناطراك النفطيــة الجزائريــة إنــه
جــرى إبــاغ إســبانيا بأن الجزائر ســتضمن
تموينهــا بالغــاز عبــر أنبــوب «ميــد غــاز»

املباشــر بــدءًا مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي
املقبــل ،وســط تلميــح إلــى عــدم تجديــد عقــد
توريــد هــذه املــادة عبــر أنبــوب آخــر يمــر مــن
األراضي املغربية ،منذ عام .1996
لكــن مصــدرًا جزائريــا مطلعــا قــال لـ«العربــي
الجديــد» إن «الســلطات العليــا ال تريــد
ردم األنبــوب قبــل نهايــة العقــد فــي 31
أكتوبر/تشــرين األول الحالــي ،بــل نتــرك كل
االحتمــاالت مفتوحــة ،بمــا فيهــا بيــع الغــاز
مباشرة للمغرب إذا تقدم بطلب رسمي قبل
نهاية العقد».
وأضــاف املصــدر« :الجزائــر دولــة بائعــة
للغــاز وتريــد اســتغالل الطفرة التــي تعرفها
األسعار لكسب أكبر قدر من العائدات املالية
قبل تراجع الطلب واستقرار األسعار».
ويمتــد أنبــوب «املغــرب العربــي ـ أوروبــا»
ملســافة  1300كيلومتر ،إذ ينطلق من حاســي
الرمل ،جنوبي الجزائر ،ويعبر  540كيلومترا
في األراضي املغربية ،قبل أن يواصل مساره،

البحــري والبــري ،إلــى قرطبــة فــي إســبانيا.
وقــال مــراد بــرور ،الخبيــر فــي شــؤون الطاقــة
ومدير معهد «ايمرجي» لالستشارات املالية
في باريس ،إن «الجزائر ال تريد رســم صورة
ســوداء حولهــا فــي األســواق العامليــة ،علــى
أنها ممون مزاجي ال يمكن املراهنة والوثوق
عليــه ،وهــو مــا تســعى الســلطات لنفيــه مــن
خــال ســعيها مؤخ ـرًا بــكل الطــرق لطمأنــة
إسبانيا حول إمدادات الغاز».
وأضــاف بــرور لـ ـ «العربــي الجديــد»« :تريــد
الجزائــر مــن خــال عــدم خوضهــا فــي ملــف
مصيــر أنبــوب الغــاز العابر للمغرب ،إرســال
رســالة علــى أنهــا ال تخلــط بــن الحســابات
السياســية واملنطــق االقتصــادي النفعــي،
خاصــة فــي ملفــات حساســة كملــف الطاقــة
الذي يعد سالحا بيد الجزائر».
وتابــع «الجزائــر تــدرك أن املنافســة قوية بني
منتجــي الغــاز ،خاصــة مــن جانــب روســيا
التــي بــدأ غازهــا يصــل إلــى جنــوب القــارة

األوروبيــة ،مــا يعنــي للجزائــر أن املنافســة
انتقلــت عنــد أبــواب زبائنهــا التاريخيــن،
ولذلــك ال تريــد تشــويه صورتهــا أو تــرك
حصتها في السوق بسهولة».
وتعــد الجزائــر املمــون األول إلســبانيا
بالغــاز ،كمــا يســتفيد املغــرب بشــكل كبيــر
مــن التدفقــات املــارة عبــر األنبــوب الــذي يمــر
بأراضيــه إلــى أوروبــا .وفــي ظــل األزمــة بــن
الجزائــر واملغــرب ،نقلــت وكالــة رويتــرز ،يوم
االثنــن املاضــي ،عــن مســؤول مغربــي كبيــر،
قولــه إن املغــرب يناقــش مــع إســبانيا «تدفقا
عكســيا لخــط الغــاز» إذا لــم تجــدد الجزائــر
عقــد التوريــد ،مضيفا أن خط األنابيب «أداة
للتعاون اإلقليمي ...لن نتركه يصدأ».
وتبلــغ طاقــة خــط الغــاز املــار عبــر األراضــي
املغربيــة  13.5مليــار متــر مكعــب ،فيما كانت
الجزائــر قــد قالــت إنهــا ســتزيد قــدرة خــط
«ميدغــاز» اآلخــر بنســبة  %25لتصل إلى 10
مليارات متر مكعب.
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عروض لتنشيط
المبيعات باألردن

أقرت املؤسسة االستهالكية املدنية
في األردن ،تخفيضات وعروضًا
ترويجية على أكثر من  400سلعة
غذائية وغير غذائية ،بنسب تتراوح
بني  %5و ،%39اعتبارًا من اليوم
األحد وحتى الرابع من نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل ،في خطوة

لتنشيط السوق .وقال مدير عام
املؤسسة سلمان القضاة ،في بيان،
وفق وكالة األنباء األردنية «بترا»
أمس ،إن العروض والتخفيضات
متوفرة بجميع أسواق املؤسسة
املنتشرة بمحافظات وألوية اململكة
البالغ عددها  67سوقًا وبكميات
كبيرة تلبي حاجة املواطنني.
وأضاف القضاة ،أن دفعة
التخفيضات تأتي استمرارًا لنهج
املؤسسة بالتخفيف عن كاهل
املواطنني ،وال سيما ذوي الدخل
املحدود واملتوسط وحمايتهم من
ارتفاع األسعار.
رسوم مصرية على السيارات

قالت مصادر برملانية مصرية،
إن الحكومة شكلت لجنة لدراسة
تعديل رسوم «راديو السيارات»،
حتى تتناسب مع القيمة العادلة
وفق األسعار السائدة حاليًا،
تمهيدًا لعرض تقرير بنتائج
أعمالها على مجلس الوزراء،
وإعادة تقديم القانون إلى مجلس
النواب بعد اعتماد الرسوم
الجديدة .وأضافت املصادر،
لـ«العربي الجديد» ،أن الرسوم
املقترحة من اللجنة لن تقل عن
 100جنيه سنويًا ،بدال من 1.4
جنيه ،بحيث تفرض على جميع
أنواع السيارات ،سواء أكانت
خاصة أم أجرة ،وتحصيلها
عند سداد أي ضرائب أو رسوم
مستحقة على السيارة ،وأيلولة
نسبة من تلك الحصيلة لصالح
الهيئة الوطنية لإلعالم (اتحاد
اإلذاعة والتلفزيون سابقًا)،
ونسبة أخرى لصالح وزارة
الداخلية.
تسهيالت تجارية
بين تركيا وروسيا

()Getty

 1.1تريليون
دوالر لبرمجيات
الصين

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن وزارة الصناعــة وتكنولوجيــا املعلومــات الصينيــة ،أن قطــاع البرمجيــات وتكنولوجيــا املعلومــات الصينــي ســجل قفــزات فــي
اإليرادات خالل األشــهر التســعة األولى من العام الجاري  ،2021لتصل إلى  6.9تريليونات يوان (نحو  1.1تريليون دوالر أميركي) بزيادة بلغت نســبتها
 %20.5عن نفس الفترة من العام املاضي .وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة «شينخوا» ،أمس السبت ،إلى أن قيمة صادرات البرمجيات فقط وصلت
إلى  37.9مليار دوالر ،في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول ،بارتفاع نسبته  %11.1على أساس سنوي .وشهدت شركات عاملة
في القطاع توسعًا في أرباحها بنسبة  %10.7مقارنة بالعام املاضي ،لتسجل  793.7مليار يوان.

قال رضا طونا طوراغاي ،نائب
وزير التجارة التركي ،إن بالده
تعمل على تسهيل التجارة مع
روسيا ،مشيرا إلى رغبة البلدين
في الوصول بحجم التبادل
التجاري إلى هدف  100مليار
دوالر .ونقلت وكالة األناضول،
أمس ،عن املسؤول التركي
قوله عقب انتهاء اجتماع للجنة
الجمركية املشتركة بني البلدين
في سفارة تركيا في موسكو،
إن تركيا ّ
تصدر إلى أكثر من
 200منطقة ودولة ،مضيفا أنه
في سبتمبر/أيلول املاضي ،تم
تجاوز حد التصدير الشهري
املقدر بـ 20مليار دوالر .ولفت
إلى أهمية روسيا باعتبارها بلدا
وسوقا مهما جدا لتركيا من حيث
ً
مشددا على «ضرورة
الصادرات،
العمل بجدية أكبر مع هذا البلد من
أجل زيادة أرقام الصادرات إلى
مستويات أعلى مما هي عليه اآلن».

«فيتش» :التضخم في بريطانيا سيرتفع بشكل حاد
لندن ـ العربي الجديد

توقعت وكالة التصنيف االئتماني الدولية «فيتش»
ارتفاع مؤشــر أســعار املســتهلكني البريطاني بشــكل
حــاد ،فــي األشــهر الســتة املقبلــة ،نتيجــة الرتفــاع
أسعار الطاقة والسلع العاملية.
وقالــت الوكالــة ،فــي بيــان لهــا ،إنهــا تتوقــع ارتفــاع
تضخــم مؤشــر أســعار املســتهلكني البريطانــي إلــى
 %4.3بحلــول نهايــة  ،2021وهــي أعلــى مــن النســبة
التي توقعتها الشهر املاضي عند .%3.4
وأضافــت أنــه مــن املتوقــع أن يصل تضخم املســتهلك

إلــى ذروتــه فــوق  %5فــي إبريل/نيســان املقبل ،بينما
مــن املتوقــع أن يرتفــع عنصــر الطاقــة فــي تضخــم
مؤشر أسعار املستهلكني بنحو نقطة مئوية واحدة
في األشهر املقبلة.
وأوضــح البيــان الصــادر فــي وقــت متأخــر مــن مســاء
الجمعــة ،أنــه «مــن املقــرر أن ترتفــع أســعار التجزئــة
علــى الغــاز والكهربــاء بنســبة  %12فــي أكتوبــر/
تشــرين األول ،ونعتقــد أنهــا ســترتفع بنســبة %20
أخرى في إبريل/نيسان .»2022
وقفــزت أســعار الغــاز بنســبة  %400هــذا العــام فــي
أوروبــا ألســباب عــدة ،منهــا انخفــاض املخزونــات

والطلــب القــوي مــن آســيا ،األمــر الــذي انعكــس علــى
تكاليف مختلف السلع والخدمات في بريطانيا.
وحســب «فيتــش» ،فــإن مشــكالت سلســلة التوريــد
ســتؤدي أيضــا إلــى زيــادة تضخــم الســلع األساســية،
باســتثناء الطاقــة ،والتــي مــن املتوقــع أن ترتفــع فــوق
 %5على أساس سنوي في اململكة املتحدة.
وأشــارت إلــى أن تكاليــف املــواد الخــام والتكاليــف
األخــرى علــى شــركات التصنيــع البريطانيــة ارتفعــت
بشــكل حــاد ،وانعكســت بالتالــي على أســعار التجزئة،
مضيفة« :من غير املرجح أن تستمر الصدمة من الطاقة
والســلع األساســية إلى ما بعد منتصف العام املقبل».

وحــذرت فيتــش مــن أن مخاطــر التضخــم العــام املرتفع
ترفــع توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط ،وهــو
مصدر قلق أكبر لبنك إنكلترا ،ألنه يمكن أن يؤدي إلى
ارتفاع األجور والتضخم في قطاع الخدمات.
ويــؤدي مزيــج تصاعــد أســعار الطاقــة واضطرابــات
سلسلة التوريد وارتفاع األجور في بعض الصناعات،
إلــى تقويــض وجهــة النظــر األصليــة لبنــك إنكلتــرا،
بــأن الكثيــر مــن قفزات األســعار ســتكون مؤقتــة .وكان
البنك قد توقع في سبتمبر/أيلول املاضي أن يتجاوز
التضخــم مســتوى  %4فــي الربــع األخيــر ،أي أكثــر مــن
ضعف املستهدف الذي حدده.
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لبنان

مال وسياسة

فوضى األسعار تضرب سوق الكتب

إنفاق «شعبوي»
في ليبيا

بيروت ـ هديل الزعبي

تدفع فوضى ارتفاع األسعار في لبنان الكثير
م ــن الـتــامـيــذ وأولـ ـي ــاء أم ــوره ــم لـلـبـحــث عن
الكتب املستعملة أو تصويرها ،فيما باتت
هذه البدائل حتى تفوق القدرة الشرائية .أما
عشاق املطالعة فعدد كبير منهم محرومون
م ــن م ـل ـمــس الـ ـكـ ـت ــاب ،ب ـع ــدم ــا أصـ ـب ــح سـعــر
بعضها يفوق الحد األدنى لألجور.
وال يـ ـ ــزال ال ـح ــد األدن ـ ـ ــى ل ــأج ــور ع ـن ــد 675
ألــف ليرة لبنانية ( 32دوالرًا) ،بينما تشهد
ً
أسعار كل شيء انفالتًا متواصال ،إذ أضحى
سعر صرف الدوالر أكثر من  21ألف ليرة.
في مكتبة «الغزالي» التي افتتحت في مدينة
ً
ص ـيــدا ،جـنــوبــي لـبـنــان ،عــام  ،1986معتمدة
على الكتب الدينية والثقافية في بداياتها،
ثم أضافت الكتب املدرسية ،يقول صاحبها
بسام الطويل لـ»العربي الجديد»« :أصبحت
امل ـ ــدارس تـعـتـمــد عـلــى عـمـلـيــة تـبــديــل الكتب
ً
ب ــن ال ـتــام ـيــذ أو ش ــرائ ـه ــا مـسـتـعـمـلــة ب ــدال
م ــن ال ـج ــدي ــدة ،م ـمــا يـ ــؤدي إل ــى ت ــراج ــع بيع
الـكـتــب ال ـجــديــدة» .وم ــع ارت ـفــاع كلفة الكتب

سباق بين السلطات السترضاء
المواطنين قبل االنتخابات
تتسابق السلطتان
التنفيذية والتشريعية
في ليبيا على إقرار منح
وزيادات ضخمة للرواتب
تكلفها عشرات مليارات
الدنانير ،قبيل االنتخابات،
فيما يصف محللون
ما يجري بأنه «إنفاق
شعبوي» يضر الوضع
المالي للبالد وال يفيد
االقتصاد
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تشهد ليبيا صراعًا على صرف
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ب ـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
وحـكــومــة الــوحــدة الــوطـنـيــة قبل
االنتخابات املقررة في  24ديسمبر /كانون
األول امل ـق ـبــل ،إذ زادت الـحـكــومــة ف ــي وقــت
ســابــق مــن أكـتــوبــر /تشرين األول الـجــاري
روات ــب العاملني فــي التعليم واملتقاعدين
بما يصل إلى الضعف ،ووعدت برفع رواتب
قطاعات أخــرى ،ليدخل مجلس النواب في
سباق معها لجذب قبول املــواطـنــن أيضا
بإقراره منحا مالية كبيرة لألسر تبلغ 50
ألف دينار لكل أسرة.
وترفع الزيادات التي أقرتها الحكومة أخيرًا
بند األج ــور فــي املــوازنــة العامة للدولة من
 23مليار دينار ( 5.1مليارات دوالر) إلى 43
مليارًا ( 9.6مليارات دوالر) ،وفــق مسؤول

تحقيق
صنعاء ـ محمد راجح

تتسبب أطراف الحرب في اليمن
فــي تعميق أك ـبــر أزم ــة إنسانية
على مستوى الـعــالــم ،فقد دأبــوا
في الفترة األخيرة على استغالل الحصار
كأداة رئيسية في الصراع ،ما يفاقم معاناة
اليمنيني ،حيث أضحى غــذاؤهــم وتنقلهم
ف ــي م ــرم ــى االس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ،ب ـع ــد أن ط ــاول ــت
شظايا املتناحرين معظم قطاعات اإلنتاج
وف ــرص الـعـمــل عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات الست
املاضية.
وي ـفــرض الـحــوثـيــون ح ـصــارًا عـلــى مديرية
العبدية جنوب مأرب شمال شرق صنعاء،
ف ـي ـمــا ي ـض ـي ـقــون ال ـخ ـن ــاق ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــات
العامة في مديريات ومناطق أخرى ،إضافة
إلى الحصار املفروض على تعز من الجهة
الـشــرقـيــة ،بينما ي ـفــرض الـتـحــالــف الــداعــم
ل ـل ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ـي ــة ف ــي امل ـق ــاب ــل ح ـص ــارًا
ع ـلــى امل ـنــافــذ ال ـبــريــة وال ـب ـحــريــة وال ـجــويــة
لليمن ،كما وضعت الحكومة نقاط تفتيش
بالتعاون مع التحالف على السفن املحملة
بــالــوقــود والـشــاحـنــات الـتـجــاريــة وخـطــوط
النقل البرية.
ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ب ـ ـ ـ ــرزت أدوات الـ ـ ـح ـ ــرب مــن
مـ ـتـ ـفـ ـج ــرات أل ـ ـغـ ــام م ـ ـضـ ــادة ل ـ ــأف ـ ــراد تـتــم
زراع ـت ـه ــا ف ــي ال ـح ـقــول وع ـلــى ط ــول ال ـطــرق
في كثير من األحـيــان دون وجــود عالمات،
كـســاح فــي ال ـحــرب الـتــي تحمل اليمنيون
وزرها من جوع وفقر وبطالة تطاول معظم
سكان البالد.
وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيني بفرض
حـ ـص ــار دام مل ـ ــدة ش ـه ــر مل ـن ـط ـقــة ال ـع ـبــديــة،
وم ـن ـع ــت دخـ ـ ــول ال ـ ـغـ ــذاء والـ ـ ـ ـ ــدواء واملـ ـي ــاه
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات األس ــاسـ ـي ــة
للمواطنني ،إلــى جــانــب القصف املتواصل
عـلــى املــدنـيــن وال ـق ــرى السكنية والـحـقــول
ال ــزراع ـي ــة وال ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة ف ــي املــديــريــة
بالصواريخ واألسلحة الثقيلة واملتوسطة.
ون ـ ـ ـ ــددت األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة أخ ـ ـي ـ ـرًا ب ـح ـصــار
الحوثيني للعبدية ،التي يقطنها نحو 35
ألـ ــف ش ـخ ــص ،ودع ـ ــت إلـ ــى ض ـم ــان حـمــايــة
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ب ــإدارة امليزانية فــي وزارة املالية بحكومة
الـ ــوحـ ــدة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،م ـش ـي ــرا فـ ــي ت ـصــريــح
لـ«العربي الجديد» إلى أن هذا الرقم مرشح
ألن يقفز إلى  73مليار دينار في حال زيادة
رواتـ ـ ــب ج ـم ـيــع ال ـق ـط ــاع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،إذ
يعمل بها  2.3مليون موظف.
وب ـ ـخـ ــاف ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادات ،أق ـ ــرت ح ـكــومــة
الــوحــدة الوطنية قبل نحو شهرين صرف
م ـل ـيــار دي ـن ــار م ــن خـ ــارج املـ ــوازنـ ــة ،كمنحة
للمقبلني عـلــى الـ ــزواج بـمــا ي ـعــادل  20ألــف
دينار لكل متزوج لعدد  50ألف شاب وشابة.
وفــي املقابل قــدرت تكلفة املنح التي أقرها
مجلس النواب أخيرًا لألسر البالغ عددها
 133ألف أسرة بحوالي  6.6مليارات دينار.
وش ـ ـهـ ــدت الـ ـ ــرواتـ ـ ــب ق ـ ـفـ ــزات ك ـب ـي ــرة خ ــال
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـيــة ،إذ كــانــت ال تـتـعــدى 8
م ـل ـيــارات دي ـنــار فــي  ،2010وف ــق الـبـيــانــات
الــرسـمـيــة .وأط ـلــق دي ــوان املـحــاسـبــة (أعـلــى
جهة رقابية) تحذيرات متكررة من تهاوي
احـتـيــاطـيــات ليبيا مــن الـنـقــد األجـنـبــي ،إذ
انخفضت باألساس إلى  38.37مليار دوالر
بنهاية  ،2020مقارنة بحوالي  44.9مليار
دوالر عام  ،2019في حني كانت تقدر بنحو
 134مليار دوالر عام .2010
وح ــذر محللون اقـتـصــاديــون مــن الــزيــادات
العشوائية التي ال تحقق إضافة لالقتصاد،
خاصة مع انخفاض سعر العملة الوطنية
بنسبة  %70مطلع العام الحالي وعدم قدرة
البنك املركزي على طباعة املزيد من النقود،

الزيادات األخيرة ترفع
كلفة الرواتب إلى  43مليار
دينار من  23مليارًا

مشيرين إلى أن ما وصفوه بـ «العناد» بني
السلطات التشريعية والتنفيدية سيغرق
االقتصاد بالديون.
وي ــأم ــل امل ــواطـ ـن ــون ف ــي ت ـح ـســن األوضـ ـ ــاع
امل ـع ـي ـش ـي ــة وال ـ ــوض ـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،الـ ــذي
شـهــد س ـنــوات عـجــافــا بسبب االضـطــربــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـ ـصـ ــراعـ ــات امل ـس ـل ـحــة خ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر امل ــاضـ ـي ــة .ل ـك ــن الـخـبـيــر
االقتصادي ،أحمد املبروك ،يقول لـ«العربي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» إن «ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
التنفيذية تتحايل على الشعب بالزيادات
التي تقرها».
ّ
حقيقيا حــول توفر
وأض ــاف أن هناك قلقا
السيولة املطلوبة لتغطية اإلنفاق مستقبال،
وحول قدرة البنك املركزي على ضخ األموال
ال ـتــي تـطـلـبـهــا ال ـح ـكــومــة ،خــاصــة ف ــي حــال
صرف منح مالية ال جدوى اقتصادية لها.
وف ـ ــي اتـ ـص ــال ه ــاتـ ـف ــي ،ق ـ ــال ع ـض ــو مـجـلــس
ال ـن ــواب ،عـبــد ال ـســام نـصـيــة ،إن «الـتـســابــق
على إقرار املنح والهبات للدعاية االنتخابية
أو الشعبوية ،أو للمناكفة السياسية ال تحل
القضية الليبية ،بل تزيد من تأزيمها».
ووف ــق الخبير االقـتـصــادي ،وحـيــد الجبو،
فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات لـ ـ ــ«الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»
ف ـ ــإن ل ـي ـب ـيــا ت ـع ــان ــي مـ ــن زيـ ـ ـ ــادة املـ ـع ــروض
الـنـقــدي ،فالحكومة تـصــرف منحا لـلــزواج
وت ــزي ــد ال ــروات ــب وغ ـيــرهــا م ــن امل ـصــروفــات
االستهالكية مما يؤثر سلبا على االقتصاد.
ّ
وأض ــاف الجبو ،أن ليبيا بحاجة إلــى رفع
القوة الشرائية للدينار الليبي عبر تعديل
سعر الصرف ،وتوحيد جدول الرواتب من
أج ــل تقليص الـفـجــوة بــن الـحــديــن األعـلــى
واألدنـ ـ ــى ل ــأج ــور م ــن أج ــل س ــام ــة املــالـيــة
العامة وإنقاد العملة من االنهيار.
ورأى وكـيــل وزارة االقـتـصــاد األسـبــق على
املحجوب ،أن سعر الصرف الجديد املحدد
بـ ـ ـ ـ ــ 4.48دن ــانـ ـي ــر ل ـ ـلـ ــدوالر ال ـ ــواح ـ ــد ،م ـهــدد

خطة لمضاعفة إنتاج الكهرباء
بغداد ـ العربي الجديد

بسبب زي ــادة الــرواتــب ومــا تــاهــا مــن منح
ال ـ ـ ــزواج وك ــذل ــك امل ـن ــح امل ـخ ـص ـصــة لــأســر،
ف ــزي ــادة اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـكــومــي ت ـض ـغــط على
سـعــر ال ـصــرف الـحــالــي ملــزيــد مــن تخفيض
قيمة الــدي ـنــار .وأض ــاف املـحـجــوب« :ليبيا
ستواجه أزمة مالية حقيقية في املستقبل،
إذا ل ــم تـتـخـلــص م ــن فــوضــى ه ــدر األمـ ــوال
الطائلة في شكل رواتــب وهمية وتسويات
احتيالية».
لكن من شأن أي خفض في اإلنفاق أال يلقى

قبوال لدى الليبيني في ظل السباق الحالي
ب ــن ح ـك ــومــة ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ومـجـلــس
الـنــواب على جــذب املواطنني .وفــي السياق
قال عضو اللجنة االقتصادية في املجلس
محمد الــرعـيــض« :اعـتـمــاد مجلس الـنــواب
مؤخرًا قانونا بمنح  50ألف دينار لكل أسرة
هو بمثابة معاندة موجهة ضد الحكومة
من دون مراعاة الوضع االقتصادي للبالد».
وشكل اإلنفاق االستهالكي خالل السنوات
الـعـشــر املــاضـيــة  %99مــن مـيــزانـ ّـيــة الـبــاد،

أالعيب الحصار

تجويع اليمنيين سالح المتصارعين:
تفخيخ الغذاء والتنقل

20.7

أكد تقرير صادر عن وزارة
التخطيط اليمنية ،أن 20.7
مليون مــواطــن يمثلون
أكــثــر مــن ثلثي الــســكــان،
بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات
إنــســانــيــة ،مــنــهــم 12.1
مليونًا بحاجة ماسة إلى
المساعدة العاجلة.

الحد األدنى لألجور
ّ
ما زال عند
 675ألف ليرة

العراق

تحول المواطنون في اليمن إلى رهائن للصراع الدائر في اليمن ،إذ يفرض المتحاربون حصارًا
متبادًال بال هوادة ،األمر الذي يزيد من رقعة الجوع وقسوته في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة
إنسانية في العالم ،حيث تحولت الطرق إلى فخاخ لمرور الغذاء والتنقل

امل ــدن ـي ــن وت ــوف ـي ــر م ـمــر آمـ ــن ل ـل ـخ ــروج من
مناطق الـصــراع ،في الوقت الــذي تتواصل
ف ـي ــه امل ـ ـعـ ــارك الـ ـض ــاري ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك فــي
م ـحــاف ـظــات مـ ــأرب (ش ـم ــال ش ــرق صـنـعــاء)
وشبوة (وسط الجزء الجنوبي لليمن).
يقول املزارع في مأرب ناجي سنان لـ«العربي
الجديد» ،إن كثيرا من القذائف والصواريخ
أص ــاب ــت م ــزارع ـه ــم أك ـث ــر م ــن مـ ــرة وعـطـلــت
بعض الـخــدمــات الـتــي يستخدمونها مثل
مضخات امل ـيــاه ،فيما أعــاقــت األل ـغــام التي
يتم وضعها بصورة عشوائية في الطرقات
عملية تنقل املواطنني والعمال واملزارعني
ب ــن مـنــازلـهــم وأم ــاك ــن عـمـلـهــم ومــزارع ـهــم،
ب ــاألخ ــص ف ــي امل ـنــاطــق ال ــواق ـع ــة ف ــي نـقــاط
تـمــاس املــواج ـهــات الـعـسـكــريــة ،إضــافــة إلــى
نقل وتوزيع املنتجات والسلع واملحاصيل
من مواقع اإلنتاج واملزارع إلى األسواق.
وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـقـ ـص ــف وتـ ـبـ ـع ــات الـ ـح ــرب
األخ ـ ــرى ،تسببت األل ـغ ــام بـشـكــل كـبـيــر في
تجويع شريحة سكانية واسعة في اليمن،
خ ـصــوصــا ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي دارت فيها

املدرسية ،يتزايد أيضًا سعر تصوير األوراق
وامل ـحــاضــرات الجامعية رغ ــم اعـتـمــاد نظام
التعليم عن بعد ،حيث قد يصل سعر تصوير
مقرر دراسي واحد إلى  28دوالرًا ،كما تقول
مــاك عيسى ،وهــي طالبة فــي كلية الحقوق
بالجامعة اللبنانية .تقول مــاك لـ«العربي
الجديد»« :ساعد نظام التعليم أونالين في
التخفيف من كلفة املواصالت إلى الجامعة،
ل ـكــن أع ـب ــاء ت ـصــويــر األوراق وامل ـح ــاض ــرات
مرتفعة ج ـدًا ،لــديـنــا  7م ــواد علينا تصوير
مـقــررات خمس منها ،وهـنــاك كتابان علينا
شراؤهما».
في املقابل ،يقول محمد عطية ،وهو صاحب
مكتبة خاصة ،لـ«العربي الجديد» ،إن ارتفاع

أسـعــار تصوير مـقــررات الجامعة يــرجــع إلى
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـ ــورق ف ـهــو ي ـبــاع ب ــال ــدوالر،
ّ
مشيرًا إلى أن سعر صندوق الورق ارتفع من
 14دوالرًا إلى  16دوالرًا ،وذلك بعد أزمة كورونا
واإلغالق .يضيف عطية« :كان سعر أكبر مقرر
في الجامعة بحجم كتاب ال يتخطى  10آالف
ليرة لبنانية ،أمــا اآلن فقد يصل سعر املقرر
الواحد إلى  150ألف ليرة» .أما في ما يتعلق
بالكتب املدرسية والقرطاسية ،فيقول« :يصل
س ـعــر أح ــد ال ـك ـتــب املــدرس ـيــة إل ــى  59دوالرًا،
فتلجأ امل ــدارس لتصوير الكتب باالتفاق مع
األهالي على ذلك».
ك ــذل ــك تـ ـط ــاول األزم ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـشــاق
املطالعة ،إذ يقول محمود قاسم ( 27عامًا)،
وهـ ــو م ـح ــاس ــب ع ــاط ــل ع ــن ال ـع ـم ــل« :ل ـطــاملــا
ت ـ ـعـ ــودت ع ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــراءة م ـن ــذ ص ـ ـغـ ــري ،لـكــن
بعد األزم ــة أقلعت عــن ال ـســؤال عــن األسـعــار
ألنـتـظــر ال ـعــروض فـقــط» .ويـضـيــف« :تــراجــع
شــرائــي للكتب عــن الـعــام املــاضــي ومــا قبله،
لكن ازدادت املطالعة عن طريق التبديل ،إذ
ً
أشـتــري كتابًا مثال وعندما أنهيه أستبدله
بكتاب آخر مع صديق».

املـ ـع ــارك ،ب ــاألخ ــص ف ــي ال ـب ـي ـضــاء (ج ـنــوب
ش ــرق ص ـن ـعــاء) ومـ ــأرب وم ـنــاطــق الـســاحــل
ال ـغ ــرب ــي م ـثــل امل ـخ ــا وذوب ـ ـ ــاب غ ــرب ــي تـعــز،
كـمــا أعــاقــت الــوصــول إل ــى البنية التحتية
الحضرية واملنازل واملراعي ومصادر املياه.
وي ـع ـت ـمــد ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ــاس ف ــي مختلف
امل ـن ــاط ــق ال ـي ـم ـن ـيــة ع ـل ــى الـ ــزراعـ ــة وال ــرع ــي

منظمات دولية
وثقت استهداف أطراف
الحرب غذاء اليمنيين
األمم المتحدة
نددت بحصار الحوثيين
لمنطقة العبدية

وصـيــد األس ـمــاك كمصدر للدخل وال ـغــذاء،
إذ حـ ـ ــدت األلـ ـ ـغ ـ ــام األرضـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي ُي ـت ـهــم
الـحــوثـيــون بــدرجــة رئيسية بــزراعـتـهــا من
قدرة املجتمعات املحلية على مواصلة هذه
األن ـش ـط ــة ،وت ــرك ــت الـكـثـيــريــن مـنـهــم ب ــدون
مصادر رئيسية لكسب الرزق.
ووفـ ـ ـ ــق س ـ ـكـ ــان م ـح ـل ـي ــن ورصـ ـ ـ ــد ل ـج ـهــات
وم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات مـ ــدن ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـقـ ــد شـ ـ ـه ـ ــدت هـ ــذه
املـنــاطــق وغـيــرهــا زرع األل ـغ ــام عـلــى نطاق
واسـ ـ ـ ــع فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة ،وأمـ ــاكـ ــن
االح ـ ـت ـ ـطـ ــاب ،وأراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ــرعـ ــي ومـ ـص ــادر
امل ـيــاه ،مـمــا أدى إل ــى مـنــع وص ــول املدنيني
إلى منازلهم ومزارعهم ،وتسبب في نزوح
الـكـثـيــر وفـقــدانـهــم ال ـكــارثــي لـسـبــل عيشهم
واألعـيــان التي ال غنى عنها لبقائهم على
قيد الحياة.
فــي ح ــن ،دم ــرت ال ـغ ــارات الـجــويــة وقــذائــف
املدفعية طــوال سـنــوات الـحــرب العديد من
املرافق الخدمية في محافظات مأرب (شمال
شرق صنعاء) وصعدة وحجة (شمال غرب
ال ـع ــاص ـم ــة) م ـثــل م ـش ــاري ــع املـ ـي ــاه وم ـ ــزارع

سوق في شارع
الرشيد وسط طرابلس
(فرانس برس)

بينما بلغ اإلنفاق على التنمية واالستثمار
 %1فقط ،األمــر الــذي انعكس بشكل سلبي
على الخدمات املقدمة للمواطنني وتوفير
االحتياجات األساسية.
ووفق تقارير صــادرة عن ديــوان املحاسبة،
ّ
فـ ــإن م ــوازن ــات لـيـبـيــا أنـفـقــت  389.6مليار
دي ـ ـنـ ــار ( 277.5م ـل ـي ــار دوالر) ب ـم ــا فـيـهــا
الـحـكــومــة امل ــوازي ــة ف ــي ش ــرق ال ـب ــاد خــال
الـسـنــوات الـتـســع املــاضـيــة ،مـقــابــل إي ــرادات
نفطية بقيمة  298مليار دينار.

الحبوب والفاكهة وق ــوارب الصيادين في
ال ـســواحــل الـغــربـيــة لـلـيـمــن .ويـشـيــر تقرير
ح ــدي ــث مل ـن ـظ ـمــات يـمـنـيــة ودول ـ ـيـ ــة ،إلـ ــى أن
جميع أطراف الحرب في اليمن استخدموا
التجويع كأسلوب مــن أساليب الـحــرب ،إذ
أعاق سلوكهم بشكل كبير وصول املدنيني
إلــى الـغــذاء وامل ــاء ،وقــد قــامــوا بذلك بالرغم
م ــن ع ـل ـم ـهــم الـ ــواسـ ــع ب ــال ــوض ــع اإلن ـس ــان ــي
املـ ــزري فــي الـيـمــن ،حـيــث ك ــان ال ـن ــاس ،بمن
فيهم األطفال ،يموتون من الجوع.
ووثق التقرير ،الذي اطلعت عليه «العربي
الجديد» ،تحقيقات ميدانية استمرت ملدة
ع ــام ،كـيــف حــرمــت أطـ ــراف ال ـن ــزاع املــدنـيــن
م ــن املـ ـ ــواد الـ ـض ــروري ــة لـبـقــائـهــم ع ـلــى قيد
الحياة ،الفتا إلــى أن األسـلــوب الــذي تــم به
ت ـن ـف ـيــذ ال ـه ـج ـم ــات ي ـش ـيــر إلـ ــى ال ـق ـص ــد فــي
تدمير مـصــادر ال ـغــذاء مثل املحاصيل في
األراض الــزراع ـيــة واملــاش ـيــة ،وكــذلــك إعــاقــة
ترميم البنية التحتية وزراعة األراضي في
املستقبل.
ويــرى املحلل االقـتـصــادي ،علي جميل ،في
ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن جميع
األطراف استخدمت سياسة التجويع التي
تسببت في معاناة ثلثي السكان في اليمن،
فقد تم استهداف الصيادين إمــا بالقصف
أو ب ــاألل ـغ ــام ال ـب ـحــريــة أو ب ــأزم ــات الــوقــود
املفتعلة.
وتـ ـحـ ـظ ــر ال ـ ـقـ ــوانـ ــن الـ ــدول ـ ـيـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
اسـتـخــدام الـتـجــويــع كــأسـلــوب مــن أساليب
الحرب ،والتي تتضمن مهاجمة أو تدمير
مـ ـ ــوارد ال ـس ـل ــع ال ـت ــي ال غ ـنــى عـنـهــا لـبـقــاء
السكان املدنيني على قيد الحياة ،مثل املواد
ال ـغــذائ ـيــة وامل ـنــاطــق ال ــزراع ـي ــة املستخدمة
إلنتاج املواد الغذائية واملحاصيل والثروة
الحيوانية ومنشآت وإمدادات مياه الشرب
وأعمال الري.
وتـ ــرجـ ــح تـ ـق ــاري ــر اقـ ـتـ ـص ــادي ــة أن ال ـق ـي ــود
امل ـف ــروض ــة م ــن ق ـبــل ج ـم ـيــع األط ـ ـ ــراف على
عملية التنقل والشحن التجاري والتوزيع
ب ــن املـ ــدن أثـ ــرت بـشـكــل سـلـبــي ك ــذل ــك على
القوة الشرائية للسكان ،وبالتالي وصولهم
إلى الغذاء واملاء.
ويشمل ذلــك قـيــام الحكومة اليمنية بنقل
البنك املركزي اليمني من صنعاء إلى عدن
ف ــي ع ــام  ،2016وت ــاه ــا ام ـت ـنــاعــه ع ــن دفــع
رواتـ ــب م ـئــات اآلالف م ــن مــوظـفــي الـخــدمــة
املدنية ،وقيام الحوثيني في املقابل بحظر
الـتـعــامــل ب ـ ــاألوراق الـنـقــديــة الـجــديــدة التي
أص ــدره ــا الـبـنــك امل ــرك ــزي فــي ع ــدن ،وفــرض
جبايات باهظة في املناطق الواقعة تحت

سـيـطــرتـهــم .وي ــدع ــو ال ـبــاحــث االق ـت ـصــادي
م ـن ـي ــر ال ـ ـقـ ــواس فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى ض ـ ــرورة مـعــاقـبــة األطـ ــراف
التي تسببت في حرمان الناس من مصادر
أع ـمــال ـهــم ،ودم ـ ــرت ك ــل س ـبــل ال ـع ـيــش الـتــي
كــانــوا يقتاتون منها ،إمــا بالحصار على
املنافذ البرية والبحرية والجوية وحصار
املدن كما يحدث ملدينة تعز ،أو باستهداف
أهم القطاعات املشغلة لأليدي العاملة في
اليمن مثل الزراعة والصيد.
ومـ ـ ــع إطـ ــالـ ــة أمـ ـ ــد ال ـ ـحـ ــرب وتـ ــوسـ ــع حـجــم
الخسائر ،أضحت تكلفة انتشال البالد من
هذه الوضعية باهظة ومعقدة ،إذ ال تلوح
في األفق نهاية للصراع.
سوق
للخضروات في
مدينة تعز التي
تتعرض لحصار
الحوثيين
(فرانس برس)

قال املتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية،
ّ
أح ـمــد ال ـع ـب ــادي ،إن ال ـ ــوزارة وض ـعــت خطة
خمسية ،إلضافة  50ألف ميغاواط من الطاقة
إلى املنظومة الوطنية.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية (واع) ،أمس عن
العبادي قوله ،إن «الوزارة تعمل على إضافة
م ــا ب ــن  5إل ــى  6آالف م ـي ـغ ــاواط ف ــي الـسـنــة
املـقـبـلــة عـلــى امل ــدى الـقــريــب بـحـســب الـخـطــة،
وإنـشــاء خطوط نقل طاقة رئيسية ،والعمل
عـلــى تــدعـيــم شـبـكــات ال ـتــوزيــع ال ـتــي تــواكــب
الطلب على الطاقة» مشيرا إلــى أن الـقــدرات
الـجــديــدة ستصل إلــى  50ألــف مـيـغــاواط في
املدى البعيد.
ولــم يوضح املـســؤول العراقي الكلف املالية
الالزمة .وينتج العراق  19ألف ميغاواط من
الطاقة الكهربائية ،بينما االحتياج الفعلي
يـتـجــاوز  30ألــف مـيـغــاواط ،وفـقــا ملسؤولني
في القطاع.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية،
على رأسـهــا السعودية ،السـتـيــراد الكهرباء
عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج.
وعلى مدى السنوات املاضية ،يعتمد العراق
على إيــران في إم ــدادات الكهرباء ،باستيراد

متاجر في بغداد تعرض مولدات كهربائية في
ظل اإلقبال عليها ()Getty

 1200ميغاواط ،وكذلك وقــود الغاز لتغذية
محطات التوليد املحلية.
وكــانــت وزارة الكهرباء العراقية ،قــد أعلنت
األربعاء املاضي ،التوصل إلى اتفاق مبدئي
مع إيــران على تخصيص محطات توليدية
داخل األراضي اإليرانية تتولى مهمة إنتاج
ال ـك ـهــربــاء وت ـصــديــرهــا إل ــى ال ـع ــراق حـصـرًا،
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ـحــد م ــن أزم ـ ــة ن ـقــص ال ـت ـيــار
الكهربائي التي يعاني منها العراق.

وأك ـ ـ ــد م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فــي
ّ
تصريح سابق لـ«العربي الجديد» أن فكرة
ه ــذه امل ـح ـطــات جـ ــاءت ضـمــن إطـ ــار الـبـحــث
ع ــن ب ــدائ ــل لـنـقــص ال ـغ ــاز اإلي ــران ــي امل ـصـ َّـدر
إلــى الـعــراق الــذي أدى خفضه خــال الفترة
املاضية إلى تراجع تزويد املواطنني بالتيار
الكهربائي.
وال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،قــالــت «ال ـشــركــة الــوطـنـيــة
ّ
اإليرانية للغاز» إن خفض تصدير الغاز إلى
العراق يأتي بعد االتفاق مع الطرف العراقي،
وسيستمر ملــدة ستة أشـهــر ،مشيرة إلــى أن
«األمر ال عالقة له بديون العراق إليران ،وتم
إبالغ املوضوع للجانب العراقي».
وقـبــل ذل ــك ،أك ــدت وزارة الـكـهــربــاء الـعــراقـيــة
مطلع سـبـتـمـبــر/أيـلــول املــاضــي أن إم ــدادات
الـ ـ ـغ ـ ــاز اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـن ـط ـق ـت ــن ال ــوسـ ـط ــى
والـجـنــوبـيــة انـخـفـضــت م ــن  49مـلـيــونــا إلــى
ثــاثــة مــايــن مـتــر مـكـعــب يــوم ـيــا ،م ــا يـهــدد
بنقص خطير للكهرباء.
ولـفـتــت إل ــى أن «خ ـفــض إم ـ ــدادات الـكـهــربــاء
اإلي ــرانـ ـي ــة أدى إل ـ ــى ف ـق ــد ش ـب ـكــة ال ـك ـه ــرب ــاء
الــوطـنـيــة لنحو  5500م ـي ـغــاواط» ،موضحة
أنـ ـه ــا أج ـ ـ ــرت ات ـ ـصـ ــاالت مـ ــع وزارة ال ـط ــاق ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة والـ ـسـ ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي ب ـغــداد
لتوضيح أسباب الخفض.

الجوع يدفع عائالت إلى أكل أوراق الشجر
قال برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة ،إن «الجوع وشح السيولة
املالية يدفعان عائالت في اليمن ،إلى أكل أوراق الشجر» مضيفًا عبر
«تويتر» يوم الجمعة املاضي ،أن «دوافــع أزمــة اليمن ،املتمثلة بالصراع
واالنحدار االقتصادي ،ال تظهر أية بوادر لتراجعها ،ما يؤدي إلى تزايد
الـجــوع» .وأش ــار إلــى أن الــوضــع الحالي يدفع العائالت إلــى اللجوء إلى
تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة ،الفتا إلى أنه «يواصل تقديم الغذاء
إلنقاذ األرواح في البالد» .وفي  13أكتوبر/تشرين األول الجاري ،أعلن
برنامج األغذية العاملي ارتفاع أسعار املــواد الغذائية في اليمن ،بنسبة

 %70في املناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة ،منذ مطلع  ،2021جراء
تدهور العملة املحلية .يأتي ذلك ،في وقت شهد فيه الريال اليمني تراجعا
قياسيًا جديدًا ،حني بلغ سعر الدوالر أكثر من  1300ريال ،مقابل 215
رياال قبل الحرب .وكان مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم
املتحدة في اليمن «أوتشا» ،قد أعلن في بيان ،الخميس املاضي ،أن بعض
األنشطة اإلنسانية املنقذة للحياة في اليمن ستتوقف قريبا بسبب نفاد
التمويل ،مضيفا أن ذلك «سيشمل قطاعات حيوية مثل الصحة واملياه
والنظافة ومخيمات النازحني».
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الصينية الكهربائية «وولينغ هونغوانغ ميني»  Wuling Hongguang Mini EVاحتلت الصدارة ()Getty
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المرتبة الثانية لسيارة «شيفروليه سبارك»  Chevrolet Sparkالتي كانت األولى سابقًا ()Getty

أفضل سيارات المدن أداء لعام 2021
بيروت ـ العربي الجديد

إذا كنــت مــن ســكان املــدن أو
مــن ّ
روادهــا بكثــرة وترغــب فــي
شــراء الســيارة هــي األنســب
ُ
لوضعــك ،فــا تفاجــأ إذا علمــت أن الصينيــة
الكهربائيــة «وولينــغ هونغوانــغ مينــي»
 Wuling Hongguang Mini EVقــد احتلــت

صــدارة أفضــل ســيارات املــدن أداء لســنة
 ،2021وفقــا لدراســة أجراهــا موقــع «فوكــس
تــو مــوف» املتخصــص ،عن النصــف األول من
عــام  ،2021وكشــف النقــاب عنهــا قبــل أيــام،
لتصبــح «وولينــغ» الرائــدة الجديــدة لفئتهــا،
تليها «شــيفروليه ســبارك» Chevrolet Spark
و«ماروتــي واغــن آر»  Maruti Wagon Rالتــي
تقدمــت  3مراتــب عــن التصنيــف الســابق،

جديد السيارات
سيارة أكثر تطورًا من «جيلي» الصينية

مركبــة جديــدة أكثــر تطــورا كشــفت عنهــا العمالقــة الصينيــة «جيلــي» Geely
باسم «إمغراند جي.إل»  Emgrand GLاملتميزة بتصميم فريد وواجهة أمامية
تجمــع مالمــح مركبــات هــذه الشــركة وســيارات «لكــزس» فــي آن معــا ،علمــا أن
هيكلهــا يأتــي بطــول  4.73أمتــار وعــرض  1.81متــر وارتفــاع  1.47متــر .كمــا
ُجهزت السيارة بفتحة سقف كبيرة وأنظمة كهربائية للتحكم باملقاعد واملرايا
الجانبية ،فضال عن  4كاميرات ترصد محيطها بالكامل ،وحساسات مسافات
أمامية وخلفية ،وحساسات للضوء واملطر.
ميزات جديدة في «كيا سورينتو»

بينمــا كان الفتــا التراجــع الكبيــر لطــراز
«ســوزوكي سبايســيا»  Suzuki Spaciaفــي
املركز التاسع.
فــي التفاصيــل ،أنــه فــي العــام  2021حتــى
يونيــو /حزيــران املاضــي ،احتلــت «وولينــغ»
الكهربائيــة الصــدارة بــن أفضــل الســيارات
املخصصة للركوب في املدن ببيعها 182767
مركبة خالل  6أشهر ،لتبلغ حصتها السوقية
ما نسبته .%9.2
أمــا املركــز الثانــي فــكان مــن نصيــب الرائــدة
الســابقة «شــيفروليه ســبارك» التــي باعــت
 117193ســيارة ،وبلغــت حصتهــا الســوقية
 ،%5.9متقدمــة علــى «ماروتــي واغــن آر» التي
باعت  94839ســيارة وســجلت حصة ســوقية
بلغت .%4.8
واحتلــت «هيونــداي غرانــد أيHyundai »10
 Grand i10املركــز الرابــع بتقدمها  5مراكز في
هــذا التصنيــف بعدمــا باعــت  90354ســيارة
لتبلــغ حصتهــا مــن الســوق  .%4.5إشــارة إلى
أن «هيونــداي موتــور» الكوريــة الجنوبيــة
حققــت أفضــل أرباحهــا ربــع الســنوية فــي
نحــو  6ســنوات هــذا العــام ،مدعومــة بطلــب
قــوي علــى ســياراتها مرتفعــة الهامــش مــن
ُ
الفئة الرياضية متعددة االستخدامات وطرز
ُ
«جينيســيس» الفاخرة ،علما أن الشــركة تعد
بــن أكبــر  10صنــاع ســيارات فــي العالــم مــن
حيث املبيعات مع وحدتها «كيا كورب» ،وقد
بلــغ صافــي ربحهــا  1.8تريليــون وون كوري،
تعــادل  1.57مليــار دوالر ،فــي الفتــرة مــن
إبريل/نيســان إلى يونيو/حزيران املاضيني،
مقارنة مع  227مليار وون قبل سنة.
وتلتهــا فــي املوقع الخامــس ضمن التصنيف
الجديــد «ماروتــي ألتــو»  Maruti Altoالتــي
تراجعــت درجــة عــن الســابق وباعــت 89425
ســيارة بحصــة ســوقية بلغــت  ،%4.5ثــم «كيا
بيكانتــو»  Kia Picantoالتــي تقدمــت  6مراكــز
وبلغــت مبيعاتهــا  88354وحــدة بحصــة
سوقية سجلت .%4.4
وكان موقــع «كار بايــر»  carbuyerالبريطانــي
قــد أعــد فــي أغســطس /آب املنصــرم ،الئحــة

«ماروتي واغن آر» الثالثة و«هيونداي غراند أي »10في المركز الرابع (الشركتان)

عبيدة بطل يسارًا وأحمد بربور يمينًا من فريق «أورينت» (العربي الجديد)

تتبع «العربي الجديد» مصير فريق قناة «أورينت» السورية المختطف قبل  8أعوام ،عبر مسارات تبدأ من ريف حلب
انتهاء بسجون النظام السوري ،وتحديدًا صيدنايا سيّئ السمعة
الشمالي في معتقالت تنظيم داعش ،وتم ّر بالموصل،
ً

«وولينغ» الصينية
بحصة
األولى ببيعها
ّ
 %9.2من السوق
بأفضــل أصغــر  10ســيارات يجــري تســويقها
داخــل اململكــة املتحــدة فــي عــام ،2021
وقــد تصدرتهــا «كيــا» الكوريــة الجنوبيــة
و«فولكسفاغن» األملانية و«رينو» الفرنسية.

وفــي املركــز الســابع ،حلــت «فيــات Fiat »500
 500ببيــع  83148ســيارة وبحصــة ســوقية
تبلــغ  ،%4.2تليهــا «فيــات بانــدا» Fiat Panda
ببيع مع  79904سيارة وحصة بلغت  ،%4ثم
«سوزوكي سبايسيا» التي سقطت من املركز
الثاني سابقا إلى التاسع حاليا ببيع 78706
ســيارة وحصــة ســوقية  ،%4والختــام فــي
املركــز العاشــر مــع ســيارة «دايهتســو تانتو»
 Daihatsu Tantoالتي هبطت من املركز الثالث
وباعــت خــال  6أشــهر مــا مجموعــه 69262
سيارة مسجلة حصة سوقية بلغت .%3.5

«مرسيدس» في رأس القائمة

إليك أسرع  10سيارات في خسارة القيمة سنة 2021
لندن ـ العربي الجديد

ّ
زودت الشــركة الكوريــة الجنوبيــة «كيــا»  Kiaســيارتها «ســورينتو» Sorento
الجديــدة بميــزات تجعلهــا متقدمــة تقنيــا .فخارجيــا ،أضاف املصممون ملســات
جمالية لتمييزها عن مركبات «ســورينتو» الســابقة ،حيث عدلوا قليال تصميم
شــبك غطــاء املبــرد األمامــي وتصميــم ممتصــات الصدمــات وفتحــات العــوادم.
أنواع من املحركات ،منها «إم.بي.أي»  MPIبسعة
وستطرح «كيا» السيارة بعدة ُ
 2.5ليتــر وعــزم  180حصانــا ،وأخــرى بعــزم  249حصانــا ،ومحــركات ديــزل
توربينية بعزم  199حصانا ،على أساس أن تعمل هذه املحركات بنظامي دفع
أمامي ورباعي.
فخامة وقوة في رُباعية «لكزس»

عرضــت «لكــزس»  Lexusســيارتها «إل.إكــس»  LXالجديــدة التــي قــال كثيــر
مــن املراقبــن إنهــا بــن أكثــر املركبــات ُرباعيــة الدفــع تطــورا وأناقــة وقــوة .فهــي
تأتــي بحجــم شــبيه بســيارات «النــد كــروز»  Land Cruiserالجديــدة مــن
|«تويوتــا»  ،Toyotaلكــن هيكلهــا أتــى بتصميــم أكثــر انســيابية وعصريــة،
وهيكلهــا املصنــوع مــن األلومينيــوم املتــن جعلهــا أخــف بنحــو  200كيلوغــرام
تقريبــا .أمــا ارتفــاع هيكلهــا فيبلــغ  285مليمتــرا .وســتطرح منهــا عــدة نســخ
مجهزة بمحركات مختلفة ،منها بسعة  3.3ليترات وعزم  300حصان ،وسعة
 3.4ليتــرات بعــزم  415حصانــا ،علــى أن تعمــل هــذه بعلــب ســرعة أوتوماتيكيــة
فيها  10سرعات.

مــن الطبيعــي أن تفقــد كل ســيارة جديــدة
جــزءًا مــن قيمتهــا بمــرور الوقــت ،لكــن بعــض
الســيارات تخســر أســرع مــن غيرهــا علــى هــذا
الصعيــد .فمــا الســيارات ال ــ 10األســرع تهالــكًا
واملعروضة في صاالت البيع سنة 2021؟
عادة ما تخســر الســيارة صاحبة األداء القوي
أقل من نصف قيمتها خالل فترة ملكية مدتها
 3سنوات أو بعد قطع  36000ميل ،فيما يمكن
أن تخسر السيارات الضعيفة بسهولة  3أرباع
الســعر خــال املــدة املذكــورة ذاتهــا ،وفقًا ملجلة
 Autoالبريطانية.
«أوتو إكسبرس» Express
أمــا أبطــأ مسـ ّـبب لالهتــاك ُامل ّ
عبــر عنــه بـ«فقــد
القيمــة بمــرور الزمــن» ،فهــو الســيارات التــي
تشــهد طلبــا قويــا عليهــا فــي األســواق،
باعتبارها مرغوبة وتتمتع بســمعة طيبة من
حيث املوثوقية والجودة والسالمة.
 – 1يحتــل طــراز «مرســيدس بنــز إس كالس»

 Mercedes-Benz S-Classصــدارة الســيارات
ســريعة التهالــك فــي القيمــة ،إذ يبلــغ متوســط
ســعرها جديــدة  141818جنيهــا إســترلينيًا،
ثــم ال يلبــث بعــد التهالــك على مــدى  3أعوام أن
ينخفض إلى ســعره الجديد البالغ ما نســبته
 %34.2مــن قيمتــه األصليــة ،فاقدًا بذلك 93385
جنيهًا.
« – 2أودي إيــه Audi A8 »8هــو الطــراز الــذي
يأتــي فــي املرتبــة الثانيــة علــى هــذا الصعيــد،
باعتبــاره يحتفــظ بمــا نســبته  %34.5مــن
قيمتــه األصليــة البالغــة  75338جنيهــا ،فاق ـدًا
من سعره  49363جنيهًا.

تخسر السيارة القوية
أقل من نصف قيمتها
خالل  3سنوات

يحتل طراز «مرسيدس بنز إس كالس» صدارة السيارات سريعة التهالك في القيمة ()Getty

« – 3ســوبارو إمبريزا»  Subaru Imprezaيأتي
ثالثًا ،إذ يحتفظ بعد  3سنوات بنسبة %37.6
مــن قيمتــه األساســية البالغــة  23740جنيهــا،
فيكون بذلك قد خسر  14815جنيهًا.
 – 4فــي املركــز الرابــع تقبــع «أســتون مارتــن
رابيــد»  ،Aston Martin Rapideالتــي تحتفــظ
بنســبة  %39.6مــن قيمتهــا األساســية البالغــة
 150694جنيهــا ،خاســرة  90994جنيهــا بعد 3
سنوات من سنة صنعها.
 – 5فــي املركــز الخامــس «بــي.إم دبليــو» الفئــة
الثانية  Series 2 BMWالتي ينخفض سعرها
إلــى  %39.6مــن قيمتــه األصليــة البالغــة حــن
طرحها في السوق  30271جنيهًا ،بعد خسارة
 18262جنيهًا.
 – 6في املركز السادس طراز «بنتلي مولسان»
 ،Bentley Mulsanneالــذي ينخفــض ســعره
إلــى  %41مــن ســعره األساســي البالــغ 259865
جنيهًا ،خاسرًا  153285جنيهًا.
 – 7في املوقع السابع «مرسيدس  -بنز سي.إل.
إس»  ،Mercedes-Benz CLSوهــو طــراز يفقــد
فــي  3ســنوات  37500جنيــه مــن أصــل 63750
جنيهًا ،ما يعني أن ســعرها يصل إلى %41.2
من القيمة األصلية.
 – 8فــي املوقــع الثامــن «مازيراتــي
كواتروبورتيــه»  ،Maserati Quattroporteالتــي
ينخفــض ســعرها إلــى  %42.4مــن قيمتهــا
األساســية البالغــة  91675جنيهــا ،وهــي بذلــك
تفقد  52825جنيهًا من قيمتها.
 – 9وفــي املرتبــة مــا قبــل العاشــرة تأتــي «بــي.
إم دبليــو» الفئــة الرابعــة  Series 4 BMWالتــي
تخســر مــن قيمتهــا  21419جنيهــا بعــد 3
ســنوات مــن طرحهــا ،ليســجل ســعرها %42.5
من قيمتها األصلية البالغة  37355جنيهًا.
 – 10أخي ـرًا تأتــي ســيارة «فيــات  500إل»
 ،500L Fiatالتــي تحتفــظ بعــد  3أعــوام مــن
اســتخدامها ب ــ %43.8مــن قيمتهــا األساســية
البالغــة  17940جنيهــا ،بمعنــى أنهــا تكــون قد
خسرت  10090جنيهًا من سعر الطرح.

اختفاء فريق
قناة «أورينت»

 8أعوام من البحث تنتهي إلى سجون النظام

تحقيق ـ عماد كركص ،مسلم
سيد عيسى ،تاليا قدسي

فجــر الخامــس والعشــرين مــن
يوليو/تمــوز  ،2013كان فريــق
قنــاة «أورينــت» التلفزيونيــة
الســورية ،املكــون مــن املراســل الشــاب عبيــدة
بطــل ،ورفيقيــه املصــور عبــود عتيــق ،وتقنــي
عربة البث حسام نظام الدين ،على موعد مع
مصير مجهول حتى اليوم ،نجا منه زميلهم
ومســؤول عربــة البــث أحمــد بربــور ،إذ كان
الثالثة يقطنون في مزرعة قرب بلدة مســقان
بريــف حلــب الشــمالي (حوالــى  325كــم عــن
العاصمــة) ،حينهــا كان بربور على موعد مع
زمالئــه ليصحبــوه مــن بلــدة عنــدان ،الواقعــة
على مقربة  12كيلومترًا من مقر إقامتهم ،من
أجل التوجه إلى مهمة تصوير إحدى حلقات
برنامــج رمضانــي ،لكــن تأخرهــم جعلــه يكرر
االتصــال بهــم عبــر تطبيقــي «ماســنجر فيس
بــوك» و«ســكايب» ،دون رد .فــي البدايــة ،ظــن
بربــور أنهــم توجهــوا إلــى املهمــة مــن دونــه،
إلــى أن جــاءه اتصــال هاتفــي قرابــة الســاعة
الحاديــة عشــر ظه ـرًا مــن اليــوم نفســه ،وكان
املتصــل والــد الصحافي أحمد ســعيد (اغتيل
علــى يــد تنظيــم داعش فيما بعــد) الذي تذمر
مــن إهمــال الفريــق للمزرعــة التــي يملكهــا
ومنحهــا لزمــاء ابنــه لإلقامــة بهــا .توجــه
بربور إلى املزرعة في بلدة مسقان .لكن عربة
البــث لــم تكــن هنــاك ،والوضع فــي الداخل كان
كما وصفه والد املراسل سعيد ،ثياب وأشياء
متناثــرة هنــا وهنــاك .فطنة بربــور قادته إلى
ً
البحــث عــن املعــدات االحتياطيــة التــي عــادة
ُ
َ
صطحــب فــي املهمــات العاديــة ،لكنــه لــم
ال ت
يجدهــا ،مــا جعلــه متيقنــا مــن أن زمــاءه
لــم يغــادروا املزرعــة للعمــل ،بــل تعرضــوا
لالختطاف أو االعتقال ،وأن املعدات ُسرقت.
البحث في المجهول

فشــلت محــاوالت أحمــد بربــور فــي البحــث
عــن زمالئــه فــي بلدتــي كفــر ناصــح وكفــر نايا،
ليعود إلى املزرعة سعيًا وراء أي دليل يرشده
إلــى الطريــق التــي ســلكها الخاطفــون ،وعلــى

بعــد أمتــار من املزرعة ،عثر على مزود إنترنت
محمــول « »3Gكان الفريــق يســتخدمه ،حينها
شــك فــي أن الخاطفــن توجهــوا جنوبــا ،ومــن
هنــا بــدأت أصابــع االتهــام تشــير إلــى تنظيــم
داعــش ،إذ نشــط قبــل هــذه الحادثــة ،وبعدهــا
فــي اختطــاف صحافيــن ونشــطاء ،لكن بربور
لــم يذهــب إلــى بلــدة رتيان القريبة للســؤال عن
زمالئــه فــي مقـ ٍـر يتبــع لتنظيــم داعــش ،خشــية
تعرضــه للخطــف أو ملعاملــة ســيئة ،وأخبــر
إدارة «أورينــت» بمــا حــدث ،لتنتشــر األخبــار
عن اختطاف فريق القناة.
تواصــل معــدو التحقيــق مــع مالــك القنــاة،
غســان عبــود ،بعــد ورود معلومــات تفيــد بأنه
كلــف عمــار مارتينــي ،مدير مؤسســة «أورينت
اإلنســانية» ،متابعــة مســألة اختطــاف الفريق،
ّ
ورد قائال« :ليس لدي أي معلومات ،لم تتصل
بــي أي جهــة منــذ اختطــاف الفريــق» ،بينمــا
رفض مارتيني الحديث في األمر ،لكن املسؤول
الســابق عــن قســم العمليــات فــي تلفزيــون
«أورينــت» نبيــل ســليم ،أشــار إلــى أن «أقــرب
مقــر عســكري للمزرعــة التي جــرت فيها عملية
االختطاف كان يتبع لتنظيم داعش ،في إشارة
الــى مقــر بلــدة رتيــان» فيمــا قــال املخــرج عبدو
مدخنــة ،الــذي كان يعمــل فــي القنــاة وتنقل مع
الفريق املخطوف ،إن «تحركات الفريق لم تكن
مصحوبــة بــأي احتياطات أمنية» .وأكد أحمد
بربــور أنــه لــم يتبلــغ تهديــدات قبــل الحادثــة،
ّ
لكنــه كشــف لـ«العربــي الجديــد» أن قياديــا فــي
«داعــش» ببلــدة عنــدان أخبره بعد أســبوع من
الحادثــة بــأن عليــه االختفــاء ،كــي ال ُيختطــف.
وبعــد التحذيــر ،غــادر بربــور منــزل عائلته في
بلــدة عنــدان فــي ريــف حلــب الشــمالي .وعقــب
مغادرتــه بقليــل إلــى مدينة ســراقب ،في الريف
الشــرقي مــن محافظــة إدلــب ،اقتحــم ملثمــون
املنزل ،وفتشوه.
طرف خيط

في بداية فبراير/شباط  2014بدأت الفصائل
الســورية املعارضــة فــي الشــمال والشــمال
الغربي من سورية حربًا ضد تنظيم داعش.
كان أكــرم حســناتو ،القيــادي فــي «لــواء
ً
التوحيد» (تابع للمعارضة املسلحة) ،مسؤوال

عــن عمليــات الفصيــل ضــد التنظيــم شــمالي
مدينــة حلــب .أخبــر حســناتو الصحافيــن
حينهــا أنــه عثــر علــى معــدات إعالميــة في مقر
للتنظيم .ذهب أحمد بربور ملشــاهدة املعدات،
ليجد أنها لعربة البث التي اختفت مع الفريق
فــي العــام املاضــي مــن املزرعــة .حســناتو الــذي
غــادر ســورية إلــى تركيــا أكــد مــا رواه أحمــد،
غيــر أنــه ال يتذكــر املــكان ،ســوى أنــه قريــب مــن
«مــول الشــهباء» شــمالي حلــب .لــم يعتــرف
التنظيــم بخطفهــم ،رغــم كل الجهــود التــي
بذلتهــا الفصائــل بالترغيــب والترهيب ملعرفة
مصيرهم ،وكان الجهد األكبر ،بحسب مصادر
التحقيــق ،لقائــد فصيــل لــواء التوحيــد الراحل
عبــد القــادر الصالح (حجي مارع) ،الذي قصد
أكثر من مقر للتنظيم للســؤال عن املخطوفني،
ومنها مقر التنظيم الرئيســي في مدينة حلب
«مشــفى العيــون» ،ومقــر بلدة تل رفعت شــمال
حلــب ،ومقــر كبيــر فــي مطــار منغ شــمال حلب،
ومقــر فــي محكمــة بلــدة الدانــا شــمال إدلــب،
ومقر في محكمة مدينة دارة عزة شمال حلب.
معلومات متضاربة

فشلت مساعي
قائد لواء التوحيد
لمعرفة مصير
فريق «أورينت»
سجون «داعش»
امتألت بالصحافيين
والناشطين
المخطوفين

فــي  11إبريل/نيســان مــن عــام  ،2016قــال موقع
«زمان الوصل» اإللكتروني السوري ،إنه حصل
علــى معلومــات تعــود لعــام  ،2014تشــير إلــى
وجود سجن لتنظيم داعش شمالي الرقة يضم
صحافيــن .وأكــد أن معلوماتــه ترجــح وجــود
صحافــي مــن «أورينــت» ويعتقــد أنــه عبيــدة
بطل ،وتابع بأن معلوماته تتقاطع مع شــهادة
أحــد الســجناء الســابقني لــدى التنظيــم ،وهــو
إبراهيــم الشــمري ،حــارس مرمــى نــادي الفتــوة
السوري ،الذي كان آخر اعتقال له لدى التنظيم
في ســجن «العكيرشــي» شمالي محافظة الرقة
( 450كم شمال شرق دمشق) .بمراجعة شهادة
الشــمري ،التــي ســجلها معــه الصحافــي عامــر
الهويــدي فــي أغســطس/آب مــن عــام  ،2015فــي
مدينة أورفة التركية ،بعدما وصل إليها الجئًا،
أكــد ســجني «داعــش» الســابق ،أنــه كان معــه في
ً
ســجن «العكيرشــي»  181معتقال ،و 9معتقالت
نســاء ،إضافــة إلــى  12صحافيــا ،مــن بينهــم
ثالثــة أشــخاص ّ شــرق آســيويني ،إضافــة إلــى
صحافي توقع أنه من موريتانيا .لكن الشمري
لــم يشــر إلــى وجــود أي صحافي مــن «أورينت»
خــال فتــرة اعتقالــه بدايــة عــام  ،2015وحتــى
مــارس/آذار مــن العــام نفســه .ويؤكــد جــورج
حــداد ،مســؤول العالقــات العامــة فــي «زمــان
ّ
الوصــل» أن نســخًا مــن وثائــق التنظيــم تضــم
ُ ّ
املعلومــات الســابقة ،ســلمت لألمــم املتحــدة.
وأكد أنه شارك في عملية التأكد والتحقق من
صحــة الوثائــق واملعلومــات عبــر بعض أقارب
األمنيني املشرفني على السجن ،وتكليف ثالثة
راصديــن متعاونــن مــع املوقــع فــي املنطقــة،
وخرجــوا بنتيجــة مفادهــا أن الســجن يحــوي
شخصيات مهمة ،من بينها صحافيون.
مالحقة الشائعات
خريــف عــام  2016أعلنــت «قــوات ســوريا
الديمقراطيــة» (قســد) ،الحــرب علــى «داعــش»
لطــرده مــن مدينــة الرقــة بدعــم مــن التحالــف
الدولــي ،وفــي ذات العــام ،أعلنــت الحكومــة
العراقيــة الحــرب علــى التنظيــم فــي املوصــل،
وتمكنــت فــي مــارس/آذار  2017مــن الســيطرة
علــى ســجن «بــادوش» غربي املوصــل ،من دون

التطــرق إلــى مصيــر معتقلــي «داعــش» داخلــه،
لكــن األخبــار بــدأت تتوالــى بعد ذلــك عن مقابر
جماعيــة تركهــا التنظيــم فــي محيــط الســجن
وداخلــه .وبعــد عــام مــن األحــداث الســابقة،
أعلنت «أورينت» في عام  2018ورود معلومات
تفيــد بــأن فريقهــا املختطــف ،يقبــع فــي ســجن
املوصــل فــي العــراق .وقالــت املؤسســة إنهــا
حاولــت التواصــل مــع وزارة الداخليــة العراقية
الســتجالء الحقيقــة ،مــن دون أن تتلقــى ردًا.
هنــا يشــير نبيــل ســليم ،املســؤول الســابق عــن
قســم العمليــات فــي مؤسســة «أورينــت» ،إلــى
ّ
أن مصــدر املعلومــة أهالــي املختطفــن الذيــن
يتابعــون القضيــة مــن كثــب .يتابــع« :قمنــا
بمراســلة الحكومــة العراقيــة واملؤسســات
الدوليــة اإلنســانية والصحافيــة ،للســعي
إلطــاق ســراح الزمــاء ،لكــن مــن دون جــدوى»،
ّ
مضيفــا« :آخــر مــا توصلنــا إليــه ،أن الحكومــة
ّ
العراقيــة ســلمت املختطفــن للنظــام الســوري،
وهم في سجن صيدنايا ،شمال دمشق».
من الموصل إلى دمشق

أبــدت عائــات املختطفــن تعاونــا فــي البدايــة،
لكنهــا الحقــا طلبــت التوقــف حفاظــا علــى
ســامة أبنائهــا ،بعــد وصــول معلومــات تفيــد
بــأن املختطفــن الثالثــة يحتمــل أنهــم أحيــاء
فــي معتقــات الحكومة الســورية .وفــي لقاء مع
ّ
عامــر بطــل ،وهــو شــقيق عبيــدة ،قــال إن هنــاك
ّ
معلومــات تؤكــد أن الحكومــة العراقيــة ســلمت
فريــق «أورينــت» للنظــام الســوري ،لكنــه أشــار
إلــى أن املعلومــات تفتقــر إلــى الدليــل الواضــح،
وكشــف أن عائــات املختطفــن تعرضــت
لعمليــات ابتــزاز مالي ونفســي كبيــرة ،مضيفًا:
«بعنــا كل أمالكنــا فــي ســبيل الحصــول علــى
معلومــة موثقــة ،لكن من دون فائدة» .وحصلت
«العربــي الجديــد» على تســجيل صوتي أرســل
عبــر «واتســاب» إلــى والــد عبود عتيــق ،من قبل
ـام فــي دمشــق يؤكــد فيــه أن املختطفــن فــي
محـ ٍ
ســجون الحكومــة الســورية .وقــال« :األســماء
الثالثــة التــي أرســلتها إلـ ّـي (يوجــه كالمــه إلــى
ـودة ،والشــخص الــذي كنيته
والــد عبــود) موجـ ُ
بطــل مريــض ،وقــد أســعف أكثــر مــن مــرة إلــى
مستشــفى ( 601يتبــع لــوزارة الدفــاع) فــي
دمشق» .ويجزم املحامي بأن «هؤالء (املختفني
الثالثة) من املستحيل أن يخرجوا إال من طريق
عملية تبادل مع املعارضة» ،مؤكدًا أنهم أحيلوا
على محكمة عسكرية .ويكشف أحمد بربور عن
اتصــاالت تلقاهــا والــد عتيــق مــن ذات املحامــي
تؤكــد ان املعتقلــن الثالثــة ،عبــد القــادر عمــاد
الديــن عتيــق ،والدتــه عيــوش الحمــدو ،تولــد
بقريــة محمبــل (إدلب)  1991محمبــل خ (خانة)
 ،18عبيــدة نضــال بطــل والدتــه إخــاص تولــد
بإدلب  ،1988حسام سمير ناظم والدته أسماء،
تولــد بالالذقيــة (حي) صليبــة  ،1989اعتقلتهم
ً
املخابــرات الجويــة فــي ريف حلــب ،وتابع قائال
إن املحامــي قــال إنهــم محكومــون باإلعــدام فــي
قــرار يحمــل الرقــم  622من قبل محكمة ميدانية
بتاريخ  7يناير/كانون الثاني  2019صادر في
ســجن صيدنايا .تؤكــد املعلومات التي توصل
ّ
إليها التحقيق أن تنظيم داعش يعتبر املشتبه
فيه الرئيس في واقعة اختطاف الفريق ،لوجود
املعدات التي كانت بحوزة الصحافيني في مقر
تابــع لــه ،غيــر أن مصيرهــم املؤكــد يبقــى بيــد
األجهزة األمنية للحكومة السورية.
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إنقاذ الطنجرة
باسل طلوزي

«لبنان في طنجرة بيد امرأة تهرع إلى سيارة اإلسعاف» .عبارة «غير مفيدة» تختصر
الزمن اللبناني ّ
برمته ،مثلما تختصر اللحظة اللبنانية بانضغاطها وكثافتها .هل كان
ّ
لبنان «طنجرة» بالفعل؟ ربما ،غير أن حاملة الطنجرة التي رأيناها في لقطة طريفة
ّ
ّإبان تغطية الحدث اللبناني أخيرًا ،املكثف بالرصاص والقنابل قبل نحو أسبوعني،
وهي تحرص على «إنقاذ» طبيخها ،حرصها على إنقاذ حياتها ،تجيب« :نعم».
ّ
هــذا املشهد وثقته عــدســات املـصـ ّـوريــن ،عندما هــرعــت سـيــارات اإلسـعــاف إلخــاء
املدنيني اللبنانيني العالقني في بيوتهم وســط حــرب الـشــوارع املندلعة في منطقتي
الشياح وعني الرمانة ،وكنا نشاهد املدنيني يهرعون مع رجال الدفاع املدني ،باتجاه
السيارات ّ
املدوية على مداخل األزقة والحارات ،بعضهم يحمل جزءًا من متاعه ،وطفل
«يخلي» قطته معه ،غير أن املشهد األهم ،كان لتلك السيدة صاحبة الطنجرة ،تحديدًا،
التي رفضت ،في ما يبدو ،التزحزح من بيتها إال مع طنجرة طبخها.
كــان واضحًا أن هــذه املــرأة من جيل الحرب األهلية اللبنانية في السبعينيات ،التي
عــركــت تفاصيل امل ـعــارك وخـبــرتـهــا ،إلــى الـحـ ّـد ال ــذي أصبحت فيه تلك املـنــاوشــات
غير موعد ،وفــي أي شــارع يقترحه املحاربون،
العسكرية ّ التي تندلع بغتة ،وعلى ّ
ّ
يوجب الهلع الذي يعطل املــدارك ،ويشل الخطط ،حتى أبسطها ،على
شأنًا عاديًا ،ال ِ
ّ
ّ
اليومي» ،فكل ما حدث مع هذه السيدة لم يكن أزيد من ذاكر ٍة
غرار خطط «الطبيخ
استيقظت بغتة على «مـنــاوشـ ٍة» معتادة ،استأنفت مــا انقطع مــن سياقها القديم،
ّ
وامتد حصار الرصاص.
وتدرك جيدًا قيمة الطبخ ،إذا طالت الحرب،
ٌ
وعلى غرار هذه السيدة ،يشترك اللبنانيون في ثنائية ّ
الحب والحرب ،فلديهم قدرة
ٌ
عجيبة على اكتشاف الوردة في كومة النفايات ،ال ّ
يفرطون بلحظة الفرح ،ولو انطبقت
عليهم هموم الدنيا مجتمعة .وهم أسياد املفارقات بامتياز ،يغضبون فيضحكون،
ّ
ّ
ّ
ومكوناتهم،
يتحابون ويتنابذون ،ينصهرون بكل فئاتهم
ويضحكون فيغضبون،
ّ
ّ
فـيـمـ ّـر املــزيــج مــن ثـقــب اإلبـ ــرة ،لـكــنـهــم ،فــي لـحـظـ ٍة مـفــاجـئــة ،يـتـبــاعــدون ويصطفون
ويتخندقون ،ويفتحون الجبهات بعضهم ّ
ضد بعض .وفي املساء ،يعاودون االجتماع
على زجاجة عرق وسمكة مقلية ،في حان ٍة على البحر ،أو في مسجد في الجنوب.
ّ
السكير صديق الشيخ ،واملدمن صديق الطبيب ،والتاجر رفيق الشاعر ،واملحارب
خدين الفنان ...ولــو كــان ابــن خلدون على قيد الحياة ،ألعــاد النظر في نظرية علم
االجتماع كلها التي وضعها ،أمام هذه املفارقات التي تنسحب حتى على الطوائف
ّ
وامللل اللبنانية؛ إذ يصعب الفرز والتنقيب في الشارع اللبناني بني سني وشيعي
ومسيحي ...يتحاربون ويتآلفون.
ّ
غنتّ :
ربما اختصرت فيروز ،أيضًا ،القصة اللبنانية ّ
«حبوا بعضن...
برمتها ،حني
تركوا بعضن» والعبارة قابلة للدوران والتدوير بالطبع بال نهايات ،غير أن السياسيني
ّ
تغني ّ
وحدهم لم يكن لهم مكان في أغنية ّ
ألي
الحب هــذه .ولــذا رفضت فيروز أن
شخصية سياسية في حياتها .كانت تعرف جيدًا َ
مكرهم ودهاءهم ،وخطورة عبثهم
بالوتر الطائفي ،تحقيقًا ملآرب خارجية وداخلية.
ّ
عمومًا ،ال أدري ما حل بتلك السيدة وطنجرتها ،وإلى أين أخلتها سيارة اإلسعاف،
ٌ
غير أني على قناع ٍة بأنه كان ّثمة تحالف بني رجال اإلسعاف واملرأة إياها على إنقاذ
الطنجرة ،وإال ما سمحوا لها ْ
بحملها في لحظات االرتباك تلك ،خصوصًا ّأن األولوية
في مثل تلك الحاالت للبشر ال الطناجر ،ربما ألنهم يعرفون معها أن لبنان نفسه
ّ
بمكوناته وطوائفه ،بتوابله وبهاراتهٌ ،
ّ
قابع في طنجر ٍة عادية يمكن أن تتمخض عن
شهي يشبع الجميع ،لكنها ،في الوقت نفسه ،قابلة ألن ّ
ّ
تتحول إلــى طنجرة
مزيج
ضغط ال تحتمل مزيدًا من التسخني والتحشيد ونفث األحـقــاد ،وتحكيم السالح
ّ
ً
انفجرت من قبل ،وخلفت أكثر من  150ألف
بديال للحوار ،ألنها حتمًا ستنفجر كما ً
قتيل في  15عامًا ،وكانت أرضــا صاخبة لحروب اآلخرين الذين كانوا يتحاشون
املواجهات املباشرة ،ويختارون تصفية حساباتهم على أرض األرز.
ّ
يتعي على اللبنانيني جميعًا أن يهرعوا ،مثلما هرعت تلك املرأة ،إلنقاذ الطنجرة.
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لميس أندوني

أثـ ــار م ـق ــال ن ـش ــره رج ــل أع ـم ــال أردن ـ ــي من
أصل فلسطيني في مجلة فورين بوليسي
األميركية ،دعا فيه إلى ضم األردن الضفة
الـغــربـيــة وق ـطــاع غ ــزة حــا نـهــائـيــا إلرس ــاء
«الـ ـ ـس ـ ــام» ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ح ـف ـي ـظ ــة أغ ـل ــب
األردن ـي ــن والفلسطينيني ،إذ إن ــه يـحــاول
أن يـ ـق ـ ّـدم ح ـ ــا ،أوال وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،لـلـمـعـضـلــة
الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة ،وإن ـ ـ ـهـ ـ ــاء ح ـ ـقـ ــوق ال ـش ـع ــب
الـفـلـسـطـيـنــي ع ـلــى ح ـس ــاب ك ــل م ــن األردن
وفـلـسـطــن .ال يمكن أن يـكــون كــاتــب املـقــال
حسن اسميك ،وهو مقيم في اإلمارات وغير
معروف في أي دور سياسي ،وراء الطرح
ّ
واألرقام ،واملمعن،
املقدم املليء بالتفاصيل
َُ
َ
في الوقت نفسه ،في الجهل املتعمد بتاريخ
شـعـبــن
املـ ـش ــروع ال ـص ـه ـيــونــي وت ــاري ــخ الـُ َ
األردنـ ـ ــي والـفـلـسـطـيـنــي ،فــال ـحــل امل ــق ـ َـدم ال
يمكن أن يقبله اإلسرائيليون كما هــو ،إذ
ي ـنــادي بــوضــع املـسـتــوطـنــن ال ـي ـهــود ،غير
الشرعيني ،تحت اإلدارة األردنية ،وتمثيلهم
في مجلس النواب والحكومة .ولكن ّ
مجرد
تقديم مشروع الضم إعالميا عمل مشبوه،
ُيراد به زرع فكرة إنكار الهوية الفلسطينية
ع ـ ــن األرض وال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،ل ـ ـفـ ــرض ش ــرع ـيــة
املـشــروع الكولونيالي الصهيوني ،وهــذا
خ ـط ـيــر ب ـحــد ذاتـ ـ ــه ،خ ـصــوصــا أنـ ــه يـعـ ّـمــق
امل ـخــاوف الحقيقية واملتخيلة مــن انــدثــار
الهوية األردنية نفسها في مشروع هالمي
إلن ـقــاذ إســرائـيــل مــن ورط ــة االس ـت ـمــرار في
السيطرة على شـعـ ٍـب هــو نقيض هويتها

كاريكاتير

االسـتـعـمــاريــة والـعـنـصــريــة .حسن اسميك
ليس مهما فــي حــد ذات ــه ،خصوصا أنــه ال
يحظى ب ــأي صــدقـيــة واح ـت ــرام فــي األردن،
لـشـبـهــات ف ـس ــاده ال ـتــي ّأدت إل ــى اسـتـقــالــة
محافظ البنك املــركــزي ،ف ــارس ش ــرف ،عام
 2011ال ــذي أص ـ ّـر عـلــى تـحــويــل املـلـيــونـيــر
األردن ــي إلــى القضاء بتهمة غسيل أمــوال،
لكن أج ــواء الشك التي تسيطر على الــرأي
الـعــام فــي األردن أن أميركا على استعداد
ل ـل ـت ـض ـح ـيــة بـ ـ ـ ـ ــاألردن ل ـت ـص ـف ـيــة ال ـق ـض ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ت ــزي ــد ال ـج ــدل ال ـق ــائ ــم بـشــأن
الهوية األردنية تشويها ّ
يعمق من مخاوف
بعضهم مــن «سـيـطــرة الفلسطينيني على
مـفــاصــل ال ــدول ــة» مـسـتـقـبــا ،فــالـحــل ال ــذي
يـطــرحــه مــن هــم خـلــف اسـمـيــك لـيــس جـ ّـديــا
في كل تفاصيله ،ففكرة ضم املستوطنات
واملـسـتــوطـنــن غـيــر مـقـبــولــة ،وطـبـعــا غير
مقبولة صهيونيا ،لكنها تصب في غرض
إح ـ ــداث بـلـبـلــة تـخـيــف األردن ـ ـيـ ــن ،وتـضــع
األردنـ ـ ـي ـ ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،سـ ـ ـ ــواء مــن
مــواطـنــن أردن ـيــن مــن أصــل فلسطيني أو
في الداخل الفلسطيني ،في موضع العداء
امل ـت ـب ــادل وال ـ ـصـ ــراع ،خ ـصــوصــا أن هـنــاك
تـيــارا ي ــزداد تأثيرا يعتقد أن هناك خطرا
عـلــى الـهــويــة األردن ـيــة مــن أي «ح ــل» ينتج
أغلبية فلسطينية ،ويرفض فكرة املواطنة
واملساواة تحت أي مسميات ،بل هناك عداء
مسبق لتعيني أي أردني من أصل فلسطيني
في الــدولــة األردنـيــة ،كما أظهرت تعليقات
ح ـ ـ ّـادة ع ـلــى ال ـت ـعــديــل ال ـ ـ ــوزاري أخ ـي ــرا في
ٌ
ناتج ،في جزء منه ،من
األردن .وهذا التيار

سعد المهندي

حسام كنفاني

ال ّ
حل سوى في
وضع الدولة األردنية
أمام مسؤولياتها،
فأي مهادنة
للمشاريع األميركية
تهدد بتقويض
ّ
السلم األهلي

التي تدعو إلى اإلقصاء والتشكيك بانتماء
العائلة املالكة لــأردن وأحقيتها بالحكم،
إذا لــم تستجب إل ــى مطالبها فــي أولــويــة
تمثيل الـهــويــة األســاسـيــة وتغليبها على
«الهويات الفرعية» ،واملقصود بشكل خاص
الفلسطينية .ومن هنا جاء جزء من رفض
تشكيلة لجنة تحديث املنظومة السياسية
التي عينها امللك ومخرجاتها .وال يعني
هــذا أن معارضة مخرجات اللجنة ،بشكل
عــامّ ،
مردها مخاوف االتجاهات املسكونة
بخوف فقدان غلبة «الهوية األردنية» كما
تراها هــذه االتـجــاهــات ،إذ هناك معارضة

أبو القاسم علي الربو

محمد أبو رمان

بيروت ...في انتظار الياسمين
جيرار ديب

ي ــزه ــر ال ـيــاس ـمــن الـ ـع ــادي أو ال ـشــائــع في
بــدايــة فـصــل الــربـيــع ،ويـمـكــن أن يــزهــر في
ال ـص ـيــف .أم ــا ال ـش ـت ــوي ،ف ـيــزهــر م ــن شهر
ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي إلـ ــى مـ ــارس/
آذار ،وهــو صنف ذو أزهــار قــو ًيــة ،تتحمل
الظروف املناخية القاسية .ووفقا للتقاليد
اآلسيوية والعربية ،الياسمني زهرة ترمز
إلى السعادة.
تزهر الياسمينة في مختلف ظروف املناخ،
لتنثر روائحها العطرة في أرجاء األمكنة،
أمل وسعاد ٍة بيوم
وتعطي ملتنشقيها بريق ٍ
جديد أفضل .تحاكي الصورة السوريالية
ّ
أولئك الناس في بيروت الذين ملوا انتظار
رج ـ ــاء ال ـخ ــاص م ــن أزم ــات ـه ــم امل ـتــاح ـقــة،
ـت تــاحـقـهــم لـعـنــة ال ـح ــرب األهـلـيــة
ف ــي وق ـ
ٍّ
الـتــي تجلت على خلفية مطالبة الثنائي
الـشـيـعــي بــإقــالــة ال ـقــاضــي ط ــارق الـبـيـطــار
من موقعه في قضية انفجار مرفأ بيروت،
ف ـبــاألمــس ال ـقــريــب ف ــي ش ـ ــوارع الـطـيــونــة،
ّ
التماس بني منطقتي الشياح
على خطوط
ذات األغلبية الشيعية وعــن الرمانة ذات
األغلبية املسيحية ،أعــادت حرب الشوارع
والقنص واالختباء صورة الحرب األهلية
ّ
ّ
التي ظن اللبناني أنه تخطاها.
ّ
أحداث أليمة تطل على اللبناني ،بني حني
وآخر ،لتضعه أمام قلق الحرب والتهجير
وامل ــوت مــن جــديــد ،فـهــل ستنتظر بـيــروت
ً
أزهـ ــار الـيــاسـمــن طــويــا لتنبض الـحـيــاة
فيها سـ ً
ـامــا وحـ ًـبــا وس ـعــادة ،وتـعــود إلى
ســابــق ع ـهــدهــا ك ـمــا وص ـف ـهــا نـ ــزار قـبــانــي
«س ـ ـ ّـت ال ــدنـ ـي ــا»؟ ان ـت ـظ ــرت بـ ـي ــروت أزهـ ــار
الياسمني في خريف عام  ،2019فقد شهدت
ـرات م ـ ــأت ش ــوارع ـه ــا
س ــاح ــات ـه ــا ت ـ ـظـ ــاهـ ـ ً ٍ
ب ـن ــزول الـ ـن ــاس ،رف ــض ــا لـلـطـبـقــة الـحــاكـمــة
التي أوصلت البالد إلى أعمق أزمةٍ عرفها
تاريخ لبنان.
لم يزهر ياسمني بيروت بعد هــذه الثورة
التي استغلتها األح ــزابّ ،
فسيست أحــام
ال ـن ــاس بــالـتـغـيـيــر وامل ـح ــاس ـب ــة ،وأدخ ـل ــت
عليها روح الطائفية واملناطقية ،فضاعت

أوس ــع بكثير للتعديالت الـتــي تــم فرضها
عـ ـل ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،وتـ ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة وتقييد األح ــزاب
امل ــوج ــودة واملـسـتـقـبـلـيــة ،لتجعلها مـجـ ّـرد
أدوات ودي ـ ـكـ ــورا ضـ ــروريـ ــا الس ـت ـعــراضــه
أمـ ــام أم ـيــركــا وال ـغ ــرب ل ـتــأمــن امل ـســاعــدات
املالية والــدعــم السياسي للنظام والــدولــة.
لـكــن م ـخــاوف طـمــر الـهــويــة األردن ـي ــة التي
يراها بعضهم خالية ممن ليس لهم جذور
قديمة على شرقي النهر قد تعطل نقاشا
وائتالفات رافضة للتعديالت.
ل ـ ــذا ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ه ــوي ــة ك ــات ـب ــه ،قــد
ي ــؤج ــج املـ ـق ــال هـ ــذه امل ـ ـخـ ــاوف وال ـن ـع ــرات
الـ ـن ــاتـ ـج ــة عـ ـنـ ـه ــا ،فـ ــال ـ ـخـ ــوف م ـ ــن إق ــام ــة
وط ــن بــديــل للفلسطينيني ،أو مــا يسمى
صـهـيــونـيــا ال ـخ ـي ــار األردنـ ـ ـ ــي ،خ ـطــر دائ ــم
عـ ـل ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن واألردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن م ـع ــا،
لـكــن تجليات ه ــذه الـشـكــوك فــي الـسـنــوات
األخيرة ال تخلو من إقصائيةٍ  ،خصوصا
مــع تـقـلــص الــوظــائــف وع ــدم ق ــدرة الــدولــة
ع ـلــى ت ــأم ــن ش ــواغ ــر كــاف ـيــة ف ـي ـهــا ألب ـنــاء
العشائر ،وهــو فشل للدولة أوال وأخـيــرا،
ّ
يتمسك
فال يمكن لوم العقلية الريعية التي
بها كـثـيــرون ،فعقلية امل ـكــارم الـتــي أرســت
ّ
أسس املواالة التي تحل معها ثقافة حقوق
املواطنة لم تسع الى تأسيس دولة الحقوق
أصال ،والنتيجة أن أي تغيير داخلي وفي
املنطقة يعمق الشعور بالغنب الذي ّ
يوجه
سهامه في اتجاه غير األردنـيــن ،نتيجة
ذعر حقيقي من مستقبل غير آمن أو غير
م ــوج ــود .ال بــد مــن الـتـشــديــد هـنــا عـلــى أن

إقامة دولة فلسطينية في األردن تتناقض
مع الفكرة الصهيونية التي تريد القضاء
ع ـل ــى الـ ـه ــوي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ل ـك ــن ف ـكــرة
استيعاب املجتمع األردنــي الفلسطينيني،
بـ ـم ــن فـ ــي ذلـ ـ ــك ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــو ال ـ ــداخ ـ ــل فــي
الضفة الغربية وقـطــاع غــزة قائمة ،وهــذا
مــا ال يــريــده الفلسطينيون أو األردن ـيــون.
وم ــن ه ـنــا ،يـنـبــع خـطــر مـثــل ه ــذه امل ـقــاالت
امل ـش ـب ــوه ــة ،والـ ـتـ ـس ــاؤل ع ــن دور ال ــدول ــة
املـضـيـفــة ل ــرج ــل األعـ ـم ــال ،ح ـســن اسـمـيــك،
فـيـهــا ،إذ تـخــدم امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي في
تصدير أزمته إلى األردن ،وإقامة عداء بني
الفلسطينيني واألردنيني.
وعليه ،من السهولة تشويه «فكرة الهوية
ال ـجــام ـعــة» ال ـت ــي ت ـت ـحـ ّـدث عـنـهــا ال ــدول ــة
األردنية اآلن .ولذا ،يجب أن تكون رديفا
لـلـمــواطـنــة ودول ـ ــة ال ـح ـق ــوق ،ل ـكــن غـيــاب
الوضوح ،خصوصا بعد واليــة الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،التي ضغطت
باتجاه دور أمني لألردن فيما يتبقى من
األراضي الفلسطينية ،بعد ضم ما تريده
إســرائ ـيــل مـنـهــا ،يـعـ ّـمــق ال ــذع ــر املــوجــود
مــن اخـتـفــاء» الـهــويــة األردن ـي ــة» ،ويحيي
وحش جدل هوياتي مدمر داخل األردن،
بـ ــدال م ــن ب ـن ــاء ج ـب ـهــة داخ ـل ـي ــة ملــواج ـهــة
ّ
املـشــروع الصهيوني ،فــا حــل ســوى في
مواجهة أردنية مشتركة ،ووضع الدولة
األردنية أمام مسؤولياتها ،فأي مهادنة
لـلـمـشــاريــع األم ـيــرك ـيــة ت ـه ـ ّـدد بتقويض
السلم األهلي في األردن.
(كاتبة من األردن)

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا
تحتاج إلى وحدة وطنية

عبد اللطيف عربيات...
«االستثناء األردني»
ّ
رحــل عبد اللطيف عــربـيــات ،فــي نهاية إبــريــل /نيسان  ،2019وهــو يصلي صالة
الجمعة فــي عـ ّـمــان ،منهيًا بذلك حياة حافلة بالعمل الــدعــوي والـتــربــوي والتطوعي
مسج ًال صفحات استثنائية في تاريخ األردن املعاصر ،وكــان ّ
ّ
مقدرًا
والسياسي،
لكتابه «صفحات من حياتي» أن يصدر بعد وفاته ،وأن يتم إشهاره أخيرًا بحضور
نخبة من السياسيني واملثقفني األردنيني.
ّ
كتاب يمثل سيرة ذاتية لعربيات تبدأ من العائلة ،ومــن مراحل التعليم املبكرة في
مدرسة السلط الثانوية ،وتمتد إلى الدراسة الجامعية في بغداد والواليات املتحدة ،ثم
ّ
حقل التعليم الذي ّ
تدرج فيه عربيات من معلم إلى أمني عام لوزارة التربية والتعليم
( ،)1985-1982ثم أمينًا عامًا ملجمع اللغة العربية ،ثم نائبًا ورئيسًا ملجلس النواب،
فعينًا في مجلس األعيان ،وأمينًا عامًا لجبهة العمل اإلسالميّ ،
ومؤسسًا ملشروعات
تنموية وتعليمية عــديــدة ،مــا يرتبط بالبيئة والتربية والتعليم والتعليم الجامعي
مشروعات أخــذت االهتمام والجهد الكبير من
والــدراســات اإلسالمية وغيرها من
ٍ
حياة عربيات الحافلة في مجال العمل العام .لم يكن عربيات ،إذًا ،من رموز الحركة
اإلسالمية في األردن فقط ،بل كان سياسيًا رفيعًا قاد مجلس النواب األردني خالل
ّ
لحظ ٍة تاريخي ٍة كانت تمثل منعرجًا حقيقيًا فــي الحياة السياسية ،عندما تولت
شخصية معارضة رئاسة املجلس في مرحلة حرب الخليج .1991
ّ
ّ
ذلك كله يمكن االطــاع عليه في صفحات الكتاب التي سلطت الضوء على تجربته
ّ ّ
ُ
الشخصية في امليادين السابقة كــافــة ،إل أن الرجل الــذي عــرف بالهدوء والحكمة
ّ
والتواضع ،تجنب التنظير والحديث عن دوره الرئيس في قيادة الحركة اإلسالمية
في األردن ،وصوغ خطابها وسلوكها وعالقتها مع الدولة .في نهاية الثمانينيات ،عاد
األردن إلى مسار االنتخابات الديمقراطية ،ونجح عبد اللطيف عربيات في مجلس
النواب ،وأصبح رئيسًا لهّ ،
وأسس مع اإلخوان املسلمني حزب جبهة العمل اإلسالمي،
وكــان لــه دور كبير فــي إع ــادة صــوغ خطاب الحركة اإلسالمية تجاه الديمقراطية،
ّ
وقــد يذكر كثيرون من السياسيني واملثقفني األردنـيــن أنــه من األوائ ــل ،مع صديقه
ّ
إسـحــاق الـفــرحــان ،ممن صــكــوا مصطلح الـشـيــروقــراطـيــة (أن ال ـشــورى ال تختلف
عــن الديمقراطية) ،ومـمــن صــاغــوا مصطلح «حـمــد» (حــركــة مقاومة الديمقراطية)
ّ
والحريات العامة
وإجهاضها في األردن ،وكان مدافعًا شرسًا عن املسار الديمقراطي
وعن ّ
تحول الحركة اإلسالمية بهذا االتجاه .لذلك ،خاض معارك سياسية وفكرية مع
أكثر من اتجاه؛ األول داخل الحركة اإلسالمية من التيار الذي بقي معاندًا ورافضًا
القبول الكامل في العمل الحزبي وبالديمقراطية ،ومع التيارات السياسية املحافظة
التي كانت ترفع ّ
فزاعة الخوف من الحركة اإلسالمية .برز دور عبد اللطيف عربيات
في أكثر من صعيد :األول ،تطوير خطاب الحركة اإلسالمية وعقلنة سلوكها وتطوير
املؤسسات التابعة لها .والثاني ،العالقة مع النظام ،وقد تمتع بعالقة جيدة وودية مع
امللك الحسني ،ومع أقطاب النظام السياسي آنذاك ،مثل األمير زيد بن شاكر ومضر
ّ
أزمات محتملة
أوقات كثيرة ،يقوم من خالل هدوئه واتزانه بإجهاض
بدران ،وكان ،في
ٍ
ٍ
بني النظام واإلخ ــوان ،بخاصة بعد عــام  ،1993عندما حــدث التراجع التدريحي عن
اللحظة الديمقراطية في األعوام األربعة السابقة .كان واضحًا حرص عربيات على
ّ
تجنب الحديث عن الخالفات واالختالفات في أوساط جماعة اإلخوان املسلمني التي
خرجت إلى العلن في العقد الثاني من القرن الحاليّ ،
وأدت إلى تأسيس حزب املؤتمر
الوطني «زمزم» ،ثم تأسيس جمعية جماعة اإلخوان املسلمني الجديدة ،والحقًا حزب
الشراكة واإلنقاذ ،الذي انبثقت بداياته من لجنة الحكماء في جماعة اإلخوان التي كانت
تسعى إلى رأب الصدع ،وكان ّ
مقررًا أن يكون الشيخ عربيات من ضمن املجموعة التي
ّ
ّ
تخرج من جبهة العمل اإلسالمي لتأسيس الحزب الجديد ،لكنه قرر ،في النهاية ،أال
يخرج ،وأن ينهي حياته في جماعة اإلخوان كما بدأها منذ مرحلة املدرسة.

فيلم ه ّز عرش مصر

من يريد ضم الضفة الغربية إلى األردن؟
األزمة االقتصادية ،وفشل الدولة باستبدال
دولة الريع االقتصادي التي اعتمدت على
تــأمــن وظــائــف فــي الــدولــة ألبـنــاء العشائر
ّ
الحد
األردنية ببناء اقتصاد منتج ،قوامه
األدن ــى مــن الـعــدالــة االجتماعية واملواطنة
وتــأس ـيــس دول ــة الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة ،إذ
ح ــدث ال ـع ـكــس ،فــالـتـغـيـيــرات االقـتـصــاديــة
التي اعتمدت فرض النيوليبرالية القائمة
عـ ـل ــى ال ـخ ـص ـخ ـص ــة وخ ـ ـفـ ــض ق ـي ـم ــة دور
ال ــدول ــة ونــوع ـي ـتــه ف ــي ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
والـتـعـلـيـمـيــة واالجـتـمــاعـيــة ألـهـبــت قــاعــدة
النظام التاريخية .التغييرات االقتصادية
ف ــي األردن ،ت ـحــت رع ــاي ــة ص ـن ــدوق الـنـقــد
ال ــدول ــي وش ــروط ــه ال ـتــي بـ ــدأت م ــن أواخ ــر
الثمانينيات ،زادت من الفجوة االجتماعية
ش ـه ــدن ــا فـ ــي دول
ونـ ـس ــب الـ ـبـ ـط ــال ــة ،ك ـم ــا ّ
كـبـيــرة ،لـكــن الـفـســاد املـتـفــشــي ،إضــافــة إلــى
كبت متزايد للحريات السياسية ،وشعور
األردنـيــن بعدم االطمئنان ملستقبلهم ،بل
ومستقبل الــدولــة والبلد نفسه ،فــي ضوء
م ـش ــاري ــع أم ـيــرك ـيــة  -ص ـه ـيــون ـيــة ال تــريــد
االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على
أرضـ ــه ت ـه ـ ّـدد ب ــإح ــداث تـغـيـيــر ديـمـغــرافــي
تجعل الشرق أردنيني «أقلية في وطنهم».
وصـلــت امل ـخــاوف الـتــي تـغـ ّـذيـهــا سـيــاسـ ٌ
ـات
ٌ
وتوجهات داخــل األجهزة األمنية إلــى حد
تعبيرات كــراهـيــة لغير «األردنـ ــي» ،تعتبر
أي تغييرات في النظام االنتخابي قد يقلل
من نفوذ «العشيرة» ،مؤامرة على الهوية
الــوط ـن ـيــة ّاألردنـ ـي ــة ،ف ـعــدم ال ـث ـقــة بــالـنـظــام
نفسه يـغــذي مثل هــذه املـشــاعــر واملفاهيم

الـ ـث ــورة وض ــاع ــت اآلمـ ـ ــال ب ـغ ـ ٍـد أفـ ـض ــل .لم
ّ
ـض س ـن ــة ع ـل ــى الـ ـ ـث ـ ــورة ،إل وش ـه ــدت
تـ ـم ـ ِ
ً
انفجارا في  4أغسطس /آب ،2020
بيروت
ّ
ُص ــن ــف األقـ ــوى ف ــي ال ـعــالــم ،إل ــى درجـ ــة أن
بعضهم أط ـلــق عـلـيــه اس ــم «بـيــروتـشـيـمــا»
نـسـبــة إل ــى الـقـنـبـلــة ال ــذري ــة ال ـت ــي ضــربــت
مــدي ـنــة ه ـيــروش ـي ـمــا ال ـيــابــان ـيــة .تـطــايــرت
الجثث في بيروت املنكوبة ّ
جراء االنفجار،
وارتـفـعــت أع ــداد الـجــرحــىُ ،
ّ
ودم ــرت أحياء
املدينة ،وأتــى الرئيس الفرنسي ،ماكرون،
ي ـل ـ ّـوح بـيــاسـمـيـنــة فــرن ـس ـيــة ،حـمـلـهــا إلــى
بيروت ضمن مبادرة إنقاذية للبلد.
ّ
لــم يلتزم حــكــام لبنان بــوعــودهــم املجتمع
ال ــدول ــي بــال ـق ـيــام ب ــاإلص ــاح وامل ـحــاس ـبــة،
ـات ح ـصــل عليها
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـطـمـيـنـ ٍ
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،ن ـج ـيــب م ـي ـق ــات ــي ،فــي
لـقــائــه مــع املــديــر اإلقـلـيـمــي ل ــدائ ــرة الـشــرق
األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي،
سـ ــاروج ك ــوم ــار ج ــا ،إذ أع ـلــن األخ ـي ــر «أن
الـلـقــاء ك ــان ج ـي ـ ًـدا ،بحثنا فـيــه بــاألوضــاع
ّ
ورك ـ ــزن ـ ــا ع ـل ــى اإلص ـ ــاح ـ ــات فـ ــي ق ـطــاعــي
امل ــرف ــأ وال ـط ــاق ــة وغ ـي ــره ـم ــا» .ل ـكــن ع ــن أي
ّ
يتحدثون ،والخالفات مستمرة
إصالحات
ٍ
ب ــن ال ــرئ ــاسـ ـت ــن ،األولـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة ،فــي
الدولة اللبنانية؟ وما قضية طلب الثنائي
الشيعي تنحية القاضي البيطار إال إشارة
لتسليط الـضــوء بشكل واضــح على عمق
الخالف بينهما ،فقد هـ ّـدد الثنائي ،حركة
أم ــل وح ــزب ال ـلــه ،بتطيير حـكــومــة نجيب
يتم عــزل الـقــاضــي البيطار
ميقاتي إن لــم ً
ً
عدليا في قضية املرفأ،
من منصبه محققا
لغايةٍ في نفس يعقوب ،وهذا ما ال يريده
الرئيس ميشال عون.
ك ــادت مطالبة الـثـنــائــي الشيعي بتنحية
حرب
القاضي البيطار أن تأخذ لبنان إلى
ٍ
أهليةٍ من جديد ،وكانت املشهدية بحاجة
فـقــط إل ــى بــوسـطــة ع ــن الــرمــانــة لتكتمل،
وتـشـتـعــل ال ـح ــرب الـلـعـيـنــة .ح ــرب انـتـهــت
لكنها لم تمت؛ فكيف تريدونها أن تنتهي
ً
ً
رئيسا ومـســؤول،
ولــم يــزل زعيم املليشيا
طائفيا ومذهبياً
ً
والنفوس كل يوم تشحن
بخطابات ال تحمل إال لغة الكراهية والحقد
ٍ

لبنان ينتظر التسويات
اإلقليمية ،ال سيما
المعلّقة بين
السعودي واإليراني

والـ ـتـ ـعـ ـص ــب .ت ـك ـفــي نـ ـظ ــرة إلـ ــى ال ــوق ــائ ــع
املتدحرجة في املشهد الداخلي ،للتأكد من
ّ
يتجه مـسـ ً
ـرعــا نحو جهنم التي
أن لبنان
ً
ُوع ــد بـهــا يـ ّـومــا ،وأن الـطــريــق إلـيـهــا باتت
ّ
انفجار رهيب،
معبدة بمفخخات وفتائل ٌ
ّ
ف ـل ـب ـنــان ف ــي هـ ــذه األي ـ ــام ع ــال ــق ب ــن فــكــي
كماشة ،يضغطان على مصيره؛ فمن جهةٍ
االهتراء االقتصادي واملالي الذي استأنف
م ـس ــاره االنـ ـح ــداري ،وعـ ــادت مـعــه الـســوق
ال ـس ــوداء إل ــى دف ــع الـ ــدوالر ص ـع ـ ً
ـودا ،ومــن
جهة ثانيةٍ االنقسام الحاد حول تحقيقات
املرفأ ،والتي تجاوزت ُبعدها القضائي إلى
ٍّ
سياسي واصطفاف طائفي ينذر
استنفار
تـفــاعـ ُـلــه ٍ بـشـ ٍّ
مستطير ال يبقي مــن البلد
ـر
ٍ
ً
شيئا ،ويجهز على كامل الهيكل.
أخـيـ ًـرا ،قد ال يزهر ياسمني بـيــروت ،ال في
هذا الخريف وال حتى في الصيف ،فلبنان
يـنـتـظــر ال ـت ـس ــوي ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ال سيما
ّ
املعلقة بــن الـسـعــودي واإليــرانــي؛ كيف ال
ّ
وهو قد زج نفسه في هذا الصراع الدائر في
ّ
تتغير العقلية
املنطقة؟ ولن تزهر طاملا لم
اللبنانية ذات االنغماس الطائفي واألبعاد
املــذهـبـيــة ،فــا الـنـظــام الـتــربــوي عـمــل على
تغيير هــذه املذهبية ،وال املحاسبة قامت
بــدورهــا وحاسبت زعماء املليشيات على
أفعالهم؛ لذا ،ستبقى بيروت تنتظر ...ولن
يزهر الياسمني.
(كاتب لبناني)
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مـضــى مــا يــزيــد عـلــى تـسـعــة أش ـهــر على
اخـتـيــار لجنة الـ ـ  75الليبية (اخـتــارتـهــا
املمثلة الخاصة ألمني عام األمم املتحدة
ف ــي لـيـبـيــا ،سـتـيـفــانــي ول ـي ــام ــز) حـكــومــة
الــوحــدة الوطنية ،وأكـثــر مــن ستة أشهر
على نيل هذه الحكومة الثقة من مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،إذ اس ـت ـب ـشــر ال ـل ـي ـب ـيــون خ ـي ـرًا
ب ــال ـخ ـط ــوةّ ،
ورحـ ـ ـب ـ ــوا بـ ـه ــذه ال ـح ـكــومــة،
ّ
وعــل ـقــوا عليها آم ــاال ك ـث ـيــرة ،وان ـت ـظــروا
ت ــرسـ ـي ــخ اسـ ـمـ ـه ــا عـ ـل ــى أرض واق ـع ـه ــم
امل ـف ـتــت ،لتحقيق وح ــدة وطـنـيــة عـجــزت
الحكومات السابقة عن تحقيقها ،والتي
ســاهـمــت أك ـثــرهــا ،بقصد أو ب ــدون ــه ،في
ـرارات ّأدت إلــى
ات ـســاع ال ـهــوة وإصـ ــدار قـ ـ
ٍ
تـمــزيــق أوص ـ ــال ّ ال ـب ــاد ،خـصــوصــا بعد
الحرب التي شنت على طرابلس ،ودفع
عامة الليبيني ،في شرق البالد وغربها،
أك ــافـ ـه ــا ،مـ ــن أرواح ـ ـه ـ ــم وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم
وقطيعة اجتماعية ،فيما لم تكن الحرب
ُخيارهم.
أنيطت بالحكومة مهمة رئيسية قبلتها
وتعهدت بـهــا ،إع ــداد الـظــروف املناسبة
وتـهـيـئـتـهــا إلج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات رئــاسـيــة
وبرملانية في  24ديسمبر /كانون األول
املقبل ،وبدال من أن تكون حكومة مصغرة
أشبه ما تكون بحكومة تصريف أعمال،
ّ
التوسع فــي عــدد وزرائـهــا ووكالئها
تــم
إلرض ـ ـ ـ ـ ــاء جـ ـمـ ـي ــع األق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــم واملـ ـنـ ــاطـ ــق
الجغرافية واألطــراف السياسية ،فكانت
ح ـك ــوم ــة م ـح ــاص ـص ــة بـ ــاق ـ ـتـ ــدار ،حـســب
اع ـتــراف رئيسها ،عبد الحميد الدبيبة
ّ
ب ـن ـف ـس ــه ،وقـ ـ ــد ظـ ـ ــن أن اخـ ـتـ ـي ــار وزراء
ووكـ ـ ـ ــاء مـ ــن كـ ــل املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـغ ــراف ـي ــة،
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى املـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة الـتــي
كثيرا مــا تتعالى أص ـ ٌ
ـوات فيها شاكية
مــن التهميش وع ــدم وج ــود مــن يمثلها
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ظـ ــن أن هـ ـ ــذا سـيـجـعــل
مأمن من
الحكومة تمارس أعمالها في
ٍ
ه ــذه االدع ـ ـ ــاءات ،وأن امل ـســؤولــن الــذيــن
ت ــم اخ ـت ـيــارهــم م ــن ت ـلــك املـنـطـقــة (وزراء
أو ن ــواب لــرئـيــس الـحـكــومــة) سيتولون
ال ــدف ــاع عــن خـطــط الـحـكــومــة وقــرارات ـهــا
أمــام أقاليمهم ومكوناتهم االجتماعية،
إال أن ــه لــم يـمــض وق ـ ٌـت كثير حـتــى طفت
على السطح خــافـ ٌ
ـات ظاهرها تهميش
امل ـن ــاط ــق ،وبــاط ـن ـهــا م ـصــالــح شخصية
ضيقة تضاربت فيما بينهم.
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـت ـ ــي
شـهــدتـهــا اج ـت ـمــاعــات ال ـح ـكــومــة أخ ـيــرا،
ّ
والتصريحات التي توزعت بني القنوات
اإلعــام ـيــة والـتـهــم املـتـبــادلــة فــي رســائــل
وخـطــابــات رسمية ،وبشكل غير رسمي
ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
أص ـب ـح ــت م ــاث ـل ــة ل ـل ـع ـي ــان .وال ي ـح ـتــاج
امل ـتــابــع لـجـهــد إض ــاف ــي إلدراك ال ـخــاف
واالخ ـتــاف بــن مـكـ ّـونــات هــذه الحكومة
اتفاق
حول مواضيع عديدة كانت محل
ٍ
بينهم.
وفي خطو ٍة غير مسبوقة ،اجتمع النائب
األول لـلـحـكــومــة ،حـســن ال ـق ـطــرانــي ،في
بـنـغــازي مــع كــل امل ـســؤولــن فــي حكومة
الــوحــدة الوطنية الــذيــن تـعــود أصولهم
إلى املناطق الشرقية ،وأفضى االجتماع
إل ــى تــأك ـيــد أن رئ ــاس ــة ح ـكــومــة الــوحــدة
الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود االتفاق
السياسي ،سيما في ما يتعلق بالتوزيع

ال ـعــادل لـلـثــروات بــالـطــرق املـتـفــق عليها
ب ــن أق ــال ـي ــم ل ـي ـب ـيــا امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ك ـم ــا دان
املجتمعون رئيس الحكومة فــي برقية
ب ـثــت ع ـلــى الـ ـه ــواء ،قــائ ـلــن إن «حـكــومــة
الــوحــدة الوطنية لــم تــرتــق الــى مستوى
امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة والـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة،
ووق ـ ـعـ ــت فـ ــي م ـس ــال ــك اإلدارة ال ـف ــردي ــة
والحسابات الشخصية ،ولــم تنجح في
إدارة االخـ ـت ــاف ال ـس ـي ــاس ــي» .ك ـمــا دان
امل ـج ـت ـم ـعــون م ــا أسـ ـم ــوه ت ـع ـنــت رئ ـيــس
الحكومة ،الدبيبة ،في االحتفاظ بوزارة
الدفاع ،وعدم اتخاذه أي إجــراء لتسمية
ال ــوزي ــر ،عـلــى الــرغــم مــن االت ـفــاق املسبق
على ذلك ،مستنكرين تصريحاته التي ال
تخدم املصلحة العليا للبالد ،بل وتزيد
الفرقة والشقاق بني أبناء الوطن ،حسب
مــا ج ــاء فــي بـيــانـهــم .وه ــي تـصــريـحـ ٌ
ـات
ل ــم تـعــدً تـكـتـفــي بــالـتـلـمـيــح ،ب ــل أشـ ــارت،
صــراحــة ،إلــى أنــه إذا لم يتم التعامل مع
ه ــذه االق ـتــراحــات ،وأخــذهــا عـلــى محمل
الـجــد ،فــإن اإلج ــراءات التصعيدية التي
يمكن أن تتخذ قــد تـمــس وح ــدة الـبــاد.
وفــي الـسـيــاق نفسه ،صـ ّـعــد وكـيــل وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،ف ــرج ق ـع ـيــم ،م ــن لـهـجـتــه ضد
ّ
متحدثا
الدبيبة فــي أكـثــر مــن تـصــريــح،
عـ ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ت ـه ـم ـيــش امل ـن ـط ـقــة
الـ ـشـ ــرقـ ـي ــة ،وعـ ـ ـ ــدم إعـ ـ ـط ـ ــاء ص ــاح ـي ــات
للمسؤولني التابعني للحكومة ،والتي
تعود أصولهم إلى هذه املنطقة ،مضيفًا
أن االس ـت ـمــرار فــي ذل ــك يـعـنــي أن وحــدة
لـيـبـيــا ع ـلــى املـ ـح ـ ّـك ،م ـح ـمــا امل ـســؤول ـيــة
لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة .وقـ ــال إن ــه اسـتـقــوى
بــاملـظــاهــرات الـتــي خــرجــت فــي طرابلس
لـتــأيـيــده ،عـنــدمــا سـحــب مجلس الـنــواب
ال ـث ـق ــة م ــن ح ـك ــوم ـت ــه ،م ـع ـل ـقــا ع ـل ــى ذل ــك
بـسـخــريــة قــائــا «ل ــو ك ــان الـشـعــب ينفع
لـ ـك ــان ن ـف ــع ال ـ ـقـ ــذافـ ــي» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
املظاهرات التي خرجت في عموم ليبيا
قبل سقوط نظام القذافي.
الغريب أنه كلما اختلفت وجهات النظر،
أو صــدر قــرار حكومي من هنا أو هناك،
ال يتطابق وه ــوى بعضهم ومصلحته،
ن ـج ــد ال ـت ـل ــوي ــح ب ــاالن ـف ـص ــال وال ـت ـهــديــد
ّ
املقسمة بني واليــات
بالعودة إلــى ليبيا
ث ــاث ،وك ــأن الـحـفــاظ عـلــى وح ــدة ليبيا
ٌ
ـوا
ج ـم ـيــل ي ـس ــدون ــه ل ـه ــذا ال ـش ـع ــب ،ون ـسـ ً
وتـنــاســوا أن وح ــدة ليبيا لــم تـكــن حــالــة
معطاة ،بل كانت ثمرة جهود وتضحيات
وتـ ـن ــازالت م ــن اآلب ـ ــاء واألجـ ـ ـ ــداد ،لـتـكــون
ليبيا وحدة واحدة.
عـلــى ك ــل ح ــال ،شـهــد ال ـش ـه ــران ،املــاضــي
والـحــاضــر ،أحــداثــا وتـصــريـحــات كثيرة
ّ
تـ ــؤكـ ــد أن ال ـ ـهـ ــوة ال ت ـ ـ ــزال ع ـم ـي ـق ــة بــن
األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة ،وخ ـصــوصــا الـتــي
ت ـم ـث ــل ال ـ ـشـ ــرق وال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،وأن ح ـكــومــة
الدبيبة التي اختارت «الوحدة الوطنية»
اسما لها لم تستطع النأي بنفسها عن
الجهوية والقبلية ،وما زالت عاجزة عن
الـتـعــامــل بـحــرفـيــة مــع تـلــك الـثـقــافــة ،وأن
االنـفـصــالـيــن وال ـف ـيــدرال ـيــن ل ــم يـفـقــدوا
ّ
فتحركاتهم وتصريحاتهم تعلو
األمــل،
وتخفت تبعا لـلـظــروف ،لكن قناعاتهم
ّ
تتبدل في أنــه ال حل جذريا ملشكالت
ال
ليبيا إال الفيدرالية التي تضمن توزيع
املـ ـق ـ ّـدرات وال ـخ ــدم ــات ب ــن أقــال ـيــم ليبيا
الـ ـث ــاث ــة ،ح ـس ــب ق ـن ــاع ـت ـه ــم .وامل ـض ـح ــك
املبكي فــي مــوضــوع هــذا الـخــاف أنــه لم
يعد كما اعتاده الليبيون ،اختالفًا على

حكومة الوحدة
الوطنية التي جاءت
بعد توافق رخو
تحتاج أن تجمع
مكوناتها قبل أن
تجمع الشعب

قبل أي ــام ،شهد مـهــرجــان «الـجــونــة» السينمائي واقـعــة غريبة أبطالها فنانون
مصريون ،آثروا االنسحاب من عرض أحد األفالم احتجاجًا على «تشويه سمعة
مـصــر» .ومــع أن الكثير مــن الفنانني املصريني يتنافسون على التطبيل لنظام
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وال يتوانون عن كيل املدائح ملا يسمونها «إنجازات»
تحققت في عهده ،إال أن مكمن الغرابة هو في سبب جرح «املشاعر القومية لهؤالء
الفنانني» .ففيلم «ريش» الذي فاز بجائزة النقاد في مهرجان «كان» السينمائي
يصور عائلة تعيش في فقر مدقع ،األمر الذي أثار غضب هؤالء الفنانني ،وانتقل
الغضب إلى وسائل اإلعالم والسياسيني .ورغم أن الفيلم لم يحدد إطارًا مكانيًا
ألحداثه ،أي إنه لم يقل إن األحداث تجري في مصر ،إال أن هؤالء الفنانني وغيرهم
من مهاجمي الفيلم أدركوا أن مثل هذه املشاهد التي يصورها الفيلم ال يمكن أن
تكون في غير مصر.
يبدو أنه بالنسبة إلى هــؤالء ال وجــود لفقراء في مصر ،رغم كل التقارير الدولية
واالقـتـصــاديــة الـتــي تـقــول عكس ذل ــك .فالتعليمات األمنية املـ ّ
ـوزعــة على عــدد من
النجوم والسياسيني واإلعالميني الذين ي ــدورون في فلك النظام املـصــري ،تنص
على أن التركيز يجب أن يكون فقط على «اإلنجازات» التي ُحققت ،واالبتعاد عن
ّ
«تشوه سمعة مصر» .فسياسة هذا النظام ترى أن طمر الفقراء
كل املشاهد التي
وإخراجهم من دائرة الضوء هو الحل األمثل ملشكلة الفقر.
الالفت في األمر هو االحتفاء الذي شهدته مصر ،والوسط الفني تحديدًا ،بالفيلم
لدى نيله جائزة النقاد في «كان» ،إذ كان من الواضح أن أحدًا لم يشاهد هذا الفيلم
في حينه ،قبل التهليل إلنجازه ولم يقرأ عنه حتى .واألطرف أن الحكومة املصرية
كانت قد أشــادت بالفيلم وكـ ّـرمــت مخرجه وأبطاله في احتفالية باملركز القومي
للسينما ،وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ،في ذلك الوقت ،إن الفيلم إنجاز
تاريخي مصري وخطوة جديدة على طريق استعادة الريادة املصرية في مجال
السينما .لكن من الواضح أيضًا أن هذه الوزيرة لم تكلف نفسها عناء االطالع على
الفيلم ،أو أنه لم يدغدغ مشاعرها القومية.
ولــوال اختيار الفيلم للعرض في مهرجان الجونة ،ملا كــان أحــد من هــؤالء مهتمًا
باالطالع على هذه التجربة الفنية التي حازت جائزة عاملية .ومن املؤكد اليوم ،أنه
بعد هذه الحملة املمنهجة التي شنت على الفيلم فإن فرصة عرضه العام للجمهور
بــاتــت مـعــدومــة ،واألم ــر نفسه بالنسبة إلــى املمثلني الــذيــن اخـتــارهــم املـخــرج عمر
الزهيري من األحـيــاء الشعبية ،فــإن فرصتهم لالستمرار في املجال الفني الذي
أحبوه ،خصوصًا بالنسبة للبطلة التي اشتهرت على وسائل التواصل االجتماعي
دميانة نصر أو أم ماريو ،باتت مستحيلة.
ما تشهده مصر اليوم من توجيه للقطاعات السينمائية والتلفزيونية واإلعالمية
من النظام غير مسبوق ،حتى في عصر مبارك ،ربما كان موجودًا بطريقة ما
في عهد عبد الناصر الذي استغل السينما واملوسيقى للترويج لـ«ثورة الضباط
األحرار» ضد امللكية .لكن حتى في عهد مبارك ،كانت السينما تسلط األضواء
على الكثير من املشاكل االجتماعية ،وانتشرت في ذلك الحني أفالم عن مشكلة
العشوائيات التي ال تــزال قائمة في مصر ،حتى لو حــاول النظام إخراجها من
الــدائــرة اإلعالمية .هــذا ما نشهده عمليًا في عموم اإلنـتــاج السينمائي الجديد
فــي مـصــر ،وال ــذي ي ــدور كـلــه ،أو الغالبية العظمى مـنــه ،حــول الـعــائــات املرفهة
والشخصيات الناجحة والثرية ،في تصدير لصورة أبعد ما تكون عن حقيقة
األوض ــاع في مصر ،أو تكريس للطبقية املــوجــودة في مصر ،والتي لم يخجل
إعالميون من الحديث عنها في إطار انتقادهم الفيلم .غير أن تسرب هذا الفيلم
إلى مهرجان الجونة ّ
هز عرش النظام وضرب استراتيجيته ،ما استدعى هذه
الحملة الفنية واإلعالمية واألمنية عليه ،والتي ستليها حملة لـ«تحسني الصورة»
التي ّ
شوهها «ريش».

إلى أين ستصل اللجنة الدستورية؟
فاطمة ياسين

امل ـنــاصــب ،وص ــراع ــا عـلــى م ــراك ــز الحكم
وعـلــى املــؤسـســات الـسـيــاديــة واملـشــاريــع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ّي ــة ،بـ ــل وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى درجـ ـ ــةٍ
واستهجان من
أصبحت محل سخريةٍ
ٍ
م ـع ـظــم ال ـل ـي ـب ـيــن ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
دارت م ـع ــرك ــة ح ــام ـي ــة ال ــوطـ ـي ــس عـلــى
م ـح ــور رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ونــائ ـبــه األول
على خلفية الصفة التي يحملها األخير،
ح ـيــث خــاطــب ال ـنــائــب األول ال ـق ـطــرانــي،
ف ــي رس ــال ــة م ـطــولــة إل ــى الــدب ـي ـبــة ،ش ـ ّـدد
ف ـي ـهــا ع ـل ــى ت ـمـ ّـس ـكــه بــال ـص ـفــة (ال ـنــائــب
األول) ،ومعترضا على مخاطبته بشكل
مباشر مــن وزيــر الــدولــة لـشــؤون رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،قـ ــائـ ــا «أح ـ ـك ـ ــام ال ـت ـس ـل ـســل
اإلداري وطبيعة املــوضــوع تقتضي أن
يعي من أصدر الكتاب أن توجيهه إلينا
ال ي ـكــون إال ب ـمــوجــب ك ـتــاب رس ـمــي من
مـعــالـيـكــم ،ول ـيــس م ــن قـبــل الـسـيــد وزي ــر
الــدولــة ،وهــو ال يعد رئيسنا األعـلــى أو
ّ
امل ـب ــاش ــر» .مـضـيـفــا إن «ذلـ ــك يـ ــدل دالل ــة
واض ـح ــة ع ـلــى ال ـت ـخـ ّـبــط اإلداري لــوزيــر
الدولة الذي ّ
وجه إلينا كتابه ،متجاهال
أننا ،ومنذ مباشرتنا ملهامنا بالحكومة
فـ ــي ش ـه ــر  3ل ـس ـن ــة  ،2012اس ـت ـع ـم ـل ـنــا
صـ ـف ــة الـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئـ ـي ــس مـجـلــس
الــوزراء ،وخاطبنا العديد من القطاعات
بهذه الصفة».
الخالصة أن هذه االختالفات واالتهامات
ال ـتــي ظ ـهــرت تــذكــي ال ـنــار ال ـتـ ُـي مــا زالــت
تحت رمــاد تلك الـحــرب التي شنت على
طــرابـلــس .أم ــا املــواطــن الليبي البسيط،
ـرب
املـكـ ُتــوي ب ـخــوف وف ــزع مــن ط ـبــول حـ ٍ
بانفصال
قد تقرع من جديد ،أو تلويح
ٍ
قــد ّيـحـ ُـدث ،يعي تماما أن مــا يـحـ ُـدث من
ـاط لــاخـتــاف،
تـفــنـ ٍـن فــي الـبـحــث عــن ن ـقـ ٍ
حتى إن كانت «تافهة» ،واملناكفات التي
ّ
متصدري املشهد هي
تحصل بني معظم
ٌ
جريمة ترتكب في حق وطن وشعب ،أيا
ّ
ّ
كانت املـبــررات أو األسباب التي يتمسك
بها هذا الطرف أو ذاك .ومع هذا املشهد
امل ـع ـ ّـب ــد ب ـكــل أس ــال ـي ــب ال ـق ـلــق والـ ـخ ــوف،
يـبــدو أن حكومة الــوحــدة الوطنية التي
ـق رخـ ٍـو تحتاج «وحــدة
جــاءت بعد تــوافـ ٍ
وطنية» ،تجمع مكوناتها قبل أن تجمع
ـاء ألي
الشعب الليبي ،مــن دون أي إقـصـ ٍ
طرف تحت أي ّ
حجة أو ذريعة ،والوصول
انتخابات مقنعة ،يتوفر فيها
إلى إجراء
ٍ
الحد األدن ــى مــن الـنــزاهــة ،وسيكون هذا
هو اإلنجاز املعتبر لهذه الحكومة.
(كاتب ليبي)

يفصل ما بني اجتماع اللجنة الدستورية السورية األول واجتماعها السادس أخيرًا
َّ
املتضمنة في قرار
عــامــان .ويفصل ما بني الـبــذور األولــى لفكرة تشكيل اللجنة
مجلس األمن رقم  2245عام  ،2015وما بني أول اجتماع عقدته في أكتوبر /تشرين
األول  2019أربع سنوات ،وقد استغرق الجدل حول اللجنة ووظيفتها وتشكيلها
خمس سنوات ،حدثت خاللها منعطفات سياسية وعسكرية كثيرة طاولت شكل
تموضع القوات على األرض وأشكال التحالفات اإلقليمية ...يعتبر مبعوث األمم
املـتـحــدة إلــى ســوريــة ،غير بـيــدرســون ،اللجنة الــدسـتــوريــة أول «ات ـفــاق» سياسي
ملموس بني النظام واملعارضة .ويعطي هذا التصريح ،مقرونًا بمخاض السنوات
ّ
الخمس ،مؤشرًا سلبيًا حول الزمن الذي يمكن أن يأخذه تشكيل القرار النهائي
على الــدسـتــور ،وهــو الوثيقة األســاسـيــة املـفـتــرض أن يجتمع حولها الـســوريــون
اتفاق يمكن ملسه تعني
بأطيافهم ،فمدة الخمس سنوات التي تم استهالكها إلنتاج
ٍ
أن إنتاج دستور توافقي في حاجة إلى مدة طويلة جدًا.
يعكس التكوين السياسي لهذه اللجنة وجهة النظر الدولية التي تداخلت البتكار هذا
الكيان ،فالقرار الذي أصدره مجلس األمن ،ومن رحمه خرجت اللجنةّ ،
ينص على
ّ
ّ
ّ
ٌ
استحالة وجود حل عسكري ،بمعنى أنه يفضل أن يسود التعادل ،فال يتغلب طرف
ّ
على طرف .وعلى هذا األساس ضمت اللجنة ثالث كتل متساوية في العدد والثقل
السياسي ،ثلث للنظام وثلث للمعارضة والثالث ملنظمات املجتمع املدني وتختاره األمم
املتحدة .يبدو أن املجتمع الدولي لم يقرأ التاريخ السوري جيدًا ،أو ال يعرف حقيقة
أن فريقًا ّ
تحدى الجميع ،وفــرض سيطرته بالسالح على جــزء كبير من املجتمع
ّ
السوري بدعمني ،روسي وإيراني ،وصيغة ال غالب وال مغلوب التي تتحدث عنها
وتكررها ،تبدو بعيدة عما ُ
اللجنة الدستوريةّ ،
يحدث على األرض ،فاملشكلة السورية
ّ
التي طفت على السطح منذ شهر مارس /آذار عام  2011ذات أصول عميقة ترتد إلى
اللحظات األولى النقالب عام  ،1963حينما توقف املجتمع عن املشاركة في الحياة
السياسية التي احتكرها الجيش ،ووضع في املقدمة قالبًا سياسيًا ذا واجهة مدنية
هو حزب البعثّ ،
وتغولت تجربة  1963لتختصر الدولة والحكومة إلى سطوة عائلة
صغيرة ،يندرج مفهوم الوطن داخلها .وترغب األمم املتحدة اليوم في أن تتم حالة
التعادل ما بني النظام ذي الحكم العائلي القائم على القوة العسكرية وقوى اجتماعية
ّ
مختلفة ترنو إلى بناء مجتمع مدني يتطلع إلى الديمقراطية .خالل السنوات الست
األخيرةّ ،
تكرر سيناريو واحد في اجتماعات اللجنة الدستورية ،وتبادل فيها وفدا
ّ
ّ
النظام واملعارضة األدوار ،يقدم وفد النظام مقترحات فترفضها املعارضة ،ويقدم
ّ
وفــد املعارضة مقترحات يرفضها وفــد النظام ،وتتركز مطالبات النظام وأهدافه
على إلصاق صفة اإلرهــاب باملعارضة ،من دون تفريق بني جماعاتها وأفــرادهــا،
ً
محاوال التركيز على نسف املطالبة برحيل األسد وإعطاء مؤسسات األمن والجيش
وظائفها الوطنية .ولم يتم االتفاق على شيء ،وال حتى بالخطوط العريضة .وال تبدو
الجولة الحالية واعدة أيضًا ،على الرغم من أنها بدأت بما يشبه االختراق بجلوس
رئيسي الوفدين على طاولة واحــدة ،فما زالت املسافة بعيدة والخوض بالتفاصيل
ّ
فكر الراعي الدولي ّ
بحث األطــراف على االتفاق على
يجعلها بعيدة أكثر .وإذا ما
عموميات ،فإنه يطلق العنان بحرية لشيطان التفاصيل .وإلى جانب القناعة بصعوبة
ٌ
مطب ٌ
اتفاق األطراف على نتيج ٍة مثمر ٍة خالل فترة قريبة ،هناك ّ
ات جديدة في انتظار
الحل «السلمي» املنشود ،حيث ال غالب وال مغلوب ،منها استفتاء جماهيري على
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
سيصوت ومن
جديد وطويل على من هو الذي
االتفاق ،يمكن أن ينشأ عنه خالف
ّ
ّ
ال يحق له ،ومن سيراقب ومن سيوافق ،وكيف ستتشكل لجنة مراقبة االنتخابات.
ّ
ّ
سياق تنفيذي ،األمــر الــذي يتطلب
التحدي األكبر فهو وضــع ذلــك االتفاق في
أمــا
ٍ
عقبات عميقة وأساسية ،معظمها ذو طبيعة عسكرية مليشياوية ،بما يفرض
إزالة
ٍ
ـرف على طــرف ،وهــو ما ال يريده الـقــرار األممي الــذي أنشأ اللجنة ،ما
انتصار طـ ٍ
يوقعنا في تناقض منطقي ال يفضي إلى شيء عملي.
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مصريون ال يحتملون مشاهد الفقر وآخرون يعايشونه
عمر سمير

ّ
ضجــة كبيــرة بشــأن الفيلــم
أثيــرت ،أخي ـرًا،
املصــري «ريــش» للمخــرج الشــاب عمــر
الزهيــري ،فــي أثنــاء عرضــه فــي مهرجــان
الجونــة الســينمائيُ .صــدم بعــض املمثلــن
وغــادروا قاعــة العــرض ،احتجاجــا علــى صور
الفقر ّ
الفج ومشــاهده ،األمر الذي ّبرروه بأنها
غايــة فــي الســوء ،وتســيء إلــى صــورة مصــر
وسمعتها .وعلى أثر هذا الفعل ،حصل الفيلم
علــى تعاطــف واســع مــن غالبيــة مســتخدمي
مواقــع التواصــل الذيــن لــم يكونــوا قــد ســمعوا
عنــه ،وبالطبــع لــم يشــاهدوه بعــد .لــن تناقــش
هــذه املقالــة محتــوى الفيلم بالضــرورة ،وإنما
تشتبك مع حالة الجدل العامة بشأنه.
وفقــا ملقــاالت نقديــة عديــدة متخصصــة كتبت
عــن «ريــش» ووفــق مشــاهدته ،يقـ ّـدم الفيلــم
مشــهدية صادمــة ومؤملــة ج ـدًا ،حيــث تتحـ ّـدث
الصــور واملشــاهد ،وتنخفــض مســاحة
الســيناريو والحــوار ،لينطــق الواقــع ووجــوه
النــاس عــن مكنونــات مــا يريــده املخــرج ،فــي
ٍّ
جو ســينمائي أقرب إلى ســينما تاركوفسكي،
وهــي املشــهدية التــي قــد ال يحتملهــا ممثلــون
منعزلــون عــن مجتمعاتهــم ،وال يمثلــون إال
أنفســهم خارج مجتمع الكومباوند واألســوار
املغلقــة ومصــر الجميلــة التــي ال يشــاهدون
غيرها وال يستطيعون.
ـقاطات علــى املجتمــع
يقـ ّـدم الفيلــم أيضــا إسـ
ٍ
الصناعــي الــذي يســتعبد اإلنســان ،بإفرازاتــه
ّ
املرضيــة املتمثلــة فــي الدخــان والتلــوث الــذي
يقتحــم البيــوت والشــوارع ،قبــل أن يقتحم رئة
اإلنســان نفســه ،كمــا يقــدم إســقاطًا عــن بقايــا
الصناعــات التــي لدينــا وأحوالهــا وأحــوال

العاملــن فيهــا وإهمالهــا وتحولهــا إلــى
ـدر كبيـ ٍـر للنفايــات الصناعيــة الضخمــة
مصـ ٍ
التــي تطغــى علــى كل املوجــودات األخــرى،
ّ
تتحول اآلالت إلى مصدر السموم ،كما
بحيث
يســقط علــى وضــع الســيارات فــي مصــر ،حيث
كثيــر منهــا شــديد التلويــث للبيئــة ،ويصــدر
دخانــا فــي مشــهد ضبابــي مــن كل االتجاهات.
ويشــير «ريــش» أيضــا إلــى الضغــوط التــي
ّ
تحول الذكور في مجتمعنا إلى دواجن ،أو ما
وفواعله.
نسميه في السياسة تدجني املجتمع
ّ
وقــد جاء اســتخدام الفيلم الفرخــة رمزًا موفقًا.
كمــا يحضــر فــي الفيلــم املستشــفى البيطــري
الــذي ال يختلــف الوضــع فيــه كثي ـرًا عمــا هــي
عليــه مستشــفيات بشــرية .وتحمــل مشــاهد
ّ
محصلــي فواتيــر الكهربــاء وامليــاه وموظفــي
اإلسكان الشكل اآللي الذي يتعامل به مندوبو
الحكومــة ،فــي جمــع الفواتيــر وســداد الديــون
ونظــام العمــل ،مــع املواطنــن بمنتهــى الجفــاء
والصلــف ،علــى الرغــم مــن معاناتهــم مــن
الظروف نفســها ،فهم عبيد اللوائح والقوانني
واملأمور ،ويمارســون ما كان بعض أســاتذتنا
للعلــوم السياســية يســمونها تماريــن النكــد
الصباحية واملسائية على املواطنني ،في أثناء
ـات تــم تســليع معظمهــا ،بينمــا ال
تقديــم خدمـ ٍ
يــزال املواطنــون مقتنعــن بأنهــا حقــوق لهــم،
وهــي فــي حقيقتها كذلك في الغالبية العظمى
من دول عاملنا.
قــد ال يكــون «ريــش» أفضــل مــا قــدم فــي
الســينما املصريــة الثريــة عن الفقر واملشــكالت
االجتماعيــة الناجمــة عنــه وعالقــات القــوة في
املجتمــع ،لكنــه ،فــي ســياق ســنوات الصحــراء
والخــواء فــي الســينما املصريــة فــي العشــرية
ً
ً
املاضيــة ،يمثــل عمــا فري ـدًا أبعــد قليــا عــن

ً
ّ
وتصوراتهــا وأقــرب قليــا إلــى
الســلطة
املجتمــع ،والقليــل مــن هــذا النــوع من الســينما
والدرامــا قــد يكــون مفي ـدًا للســلطة واملجتمــع
ّ
والعاملــن بالفــن علــى الســواء ،حتــى ال يمــل
النــاس مــن تكــرار األدوار واملشــاهد والصــور
النمطية لدى نخب الفن عن املجتمعات.
تســاءل بعضهــم أيضــا إذا كنتــم تنكــرون
الفقــر فــي مصــر ،أال يجــب عليكــم أن تحاســبوا
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي ّ
يكرر مرارًا
أننــا «فقــراء أوي»ّ ،
ردًا علــى منتقــدي أوضــاع
حقــوق اإلنســان بأننــا ليــس لدينــا تعليم جيد
وليــس لدينــا صحة جيدة ...إلخ؟ فيما تســاءل
ّ
وبجديــة ،عن وضع
آخــرون ،باســتنكار شــديد
الفقر الذي يأتي عليه الجهاز املركزي للتعبئة
العامــة واإلحصــاء ،وهــو جهــاز حكومــي
غالبــا مــا يكــون رئيســه لــواء أو فريقــا ســابقًا
فــي الجيــش أو األمــن لخطــورة املعلومــات
وأهميتهــا علــى الدولــة املصرية ،فــي عديد من
إصداراتــه ،وبالــذات نشــرة الدخــل واإلنفــاق
واالســتهالك التــي يقيــس فيهــا معـ ّـدالت الفقــر
في مصر كل سنتني .وقد قال ،في ،2017/2018
إن الفقر  %32والفقر املدقع  %6.2وهذا يتعلق
ـخص غير قــادر على توفير أساســيات
بــكل شـ
ٍ
الحيــاة الضروريــة .كمــا تفيــد تقاريــر للبنــك
الدولــي بــأن  %65مــن املصريــن فقــراء أو علــى
ّ
حافــة الفقــر ،وفقــا ملعـ ّـدالت الفقــر الخاصــة بــه،
ّ
فهــل تــروج هــذه املؤسســات التــي تتعامــل
معهــا الدولــة املصريــة واألجهــزة الســيادية
إشــاعات وتســيء إلــى ســمعة مصــر؟ وينجــز
الجهــاز دراســات وتقاريــر شــبه دوريــة عــن
تأثير انتشار وباء كورونا على أوضاع األسر
املصريــة ،وهــي مليئــة بالحقائــق واألرقــام
الصادمــة عــن تأثــر دخــول أكثــر مــن  %70مــن

نخب فنية وسياسية
وشبكات مصالح
معزولة وشديدة
التعالي ال تطيق
مجرد مشاهدة مناظر
سينمائية للفقر

املصريــن بالســلب جـ ّـراء الجائحــة ،ومــن ثــم
تأثــر عاداتهــم الغذائيــة واســتهالكهم ســلعًا
بعينهــا ،وهــي تقاريــر منشــورة علــى املوقــع
اإللكتروني للجهاز ،وليست كالمًا للمعارضة
أو مبالغــات .جيــد فــي فيلم «ريــش» أنه يصدم
ّ
فئــات كانــت قــد تناســت أن غالبيــة مصــر كمــا
األســرة التي شــوهدت فيه .وأنه مهما حاولت
هــذه الفئــات تناســي هــذه الحقائــق ،حفاظــا
ّ
على السالم النفسي املصطنع لها ،لن تتمكن،
ّ
ويتحركــون ويئنــون ،ويمكنهــم
فهــؤالء بشــر
إيصــال أصــوات صريخهــم إلــى عنــان الســماء،
كمــا أن مواقــع التواصــل االجتماعــي ذاتهــا
انتصــرت للفيلــم ومخرجــه ،عمــر الزهيــري،
حتــى مــن دون مشــاهدته ،ملجـ ّـرد الحلــم العابر
بفــن ّ
يعبــر عــن النــاس والواقــع ،وعــن الحيــاة
ٍ

كمــا هــي خارج أســوار الكومباوند والعاصمة
اإلدارية ودوائر ّ
املطبالتية.
وقــد أجبــرت وســائل التواصــل املمثلــن
والناقمــن علــى الفيلــم علــى تغييــر كثيــر
ممــا قالــوه ،خوفــا مــن ســخط الجمهــور .وفــي
نهايــة الجــدل بشــأن الفيلــم ،حصــل «ريــش»
علــى جائــزة أفضــل فيلــم روائــي عربــي طويــل
فــي مهرجــان الجونــة ،فيمــا حصــل الفقــراء في
مصــر علــى صفــر مربــع طــوال أكثــر مــن ثماني
ســنوات ،منذ انتكاس ثورة يناير في محاولة
إقنــاع الحكومــات واملســؤولني بــأن مــن حقهــم
انتخــاب مــن يمثلهــم ويدافــع عــن مصالحهــم
ويضع محاربة الفقر بشقيه ،فقر الدخل وفقر
الخدمــات العامــة ،نصــب عينيــه فــي أي عملية
حقيقية لصنع السياسات العامة.
خالصــة القــول ،الفقــر حقيقــة فــي البيانــات
املنشــورة الصــادرة عــن الدولــة وجهازهــا
املســؤول عــن اإلحصاء .واملشــروعات العمالقة
والضخمــة للطــرق والجســور واملحــاور
والعاصمــة الجديــدة والعلمــن الجديــدة
ّ
ّ
واملونوريــل لــم تقلــل معدالت الفقر ،ولن تقلله،
ألنهــا ال تتوجــه إلى هؤالء الفقــراء بالضرورة.
قــد يكــون لبرامــج ،مثــل تكافــل وكرامــة وحيــاة
كريمة ،تأثير إيجابي ،لكن حتى هذا لم ُيقس،
ً
ولــم ُيظهــر قدرتــه علــى نقــل النــاس فعــا مــن
الفقر إلى منطقةٍ تتجاوزه.
إننــا إزاء نخـ ٍـب فنيــةٍ وسياســيةٍ وشــبكات
مصالــح اقتصاديــة واجتماعيــة معزولــة
وشــديدة التعالــي ،ال تطيــق مجــرد مشــاهدة
مناظــر ســينمائية للفقــر ّفــي مجتمــع ثلثــه
فقير وثلثه الثاني على حافة الفقر ،وفقًا ألهم
املؤسسات الدولية املالية واالقتصادية.
(كاتب مصري)
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ّ
أعلن مسؤول أن مسلحني هاجموا سجنًا في جنوب غرب نيجيريا ،وأطلقوا سراح عشرات النزالء.
ُ
ويثيــر ثالــث هجــوم علــى الســجن منــذ بدايــة العــام الجــاري بأكبــر دولــة فــي أفريقيــا لناحيــة عــدد
الســكان ،املزيد من املخاوف بشــأن مدى أمان مرافق االحتجاز في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا،
حيــث كافحــت الســلطات لوقــف العنــف املتصاعــد .وقــال املتحــدث باســم مركــز إصالحيــة أويــو فــي
ّ
والية أويو ،أوالنريواجو أنجورين ،إن املســلحني هاجموا املنشــأة في وقت متأخر من ليل أول من
(أسوشييتد برس)
أمس ،وبدأ تحقيق في الحادث الذي سيكشف مدى الضرر.

لقــي  3أشــخاص مصرعهــم ،إثــر حريــق شــب فــي أحــد مطاعــم العاصمــة األردنيــة عمــان ،كمــا نقلــت
قنــاة «اململكــة» عــن مديريــة األمــن العــام .وأوضحت األخيــرة أن «فرق إطفاء وإســعاف الدفاع املدني
تعاملــت مــع حريــق شــب داخــل مطعــم قــرب الجامعــة األردنية نتــج عنه وفاة  3أشــخاص» .أضافت:
«عملــت فــرق اإلســعاف علــى نقــل الوفيــات إلــى مستشــفى الجامعــة األردنيــة» .وأفــادت بــأن «وفــاة
األشــخاص ناتجــة عــن ّ
تعرضهــم لحــروق بالغــة فــي مختلف أنحاء الجســم ،واستنشــاقهم للغازات
(األناضول)
املنبعثة من الحريق» ،معلنة عن فتح تحقيق ملعرفة أسباب الحريق .

االتحاد األوروبي لن يمول الجدران الحدودية
أعلــن االتحــاد األوروبــي ّأن التكتــل لــن يمــول أي
أنشــطة لبنــاء جــدران أو وضــع أســاك شــائكة
علــى حــدوده ،بهــدف منــع املهاجريــن السـ ّ
ـريني
مــن دخــول أراضيــه .جــاء ذلك على لســان رئيســة
املفوضية األوروبية أورسوال فون ديرالين ،خالل
مؤتمــر صحافــي عقدتــه فــي العاصمــة البلجيكية
بروكســل ،مــع رئيــس املجلــس األوروبــي شــارل
ميشــيل .وذكرت أن االتحاد األوروبي لديه موقف

واضــح وثابــت مــن عــدم تقديــم التمويــل للــدول
بهدف بناء «حواجز مادية» كاألســوار واألســاك
الشائكة ،ملنع تدفق املهاجرين.
وقالــت« :تمــت مناقشــة مــا يســمى بتدابيــر البنيــة
التحتيــة املاديــة» ملكافحــة الهجرة الســرية في قمة
قــادة االتحــاد األوروبــي» .وتابعــت« :املفوضيــة
والبرملــان األوروبــي لديهمــا موقــف مشــترك
منــذ فتــرة طويلــة بعــدم توفيــر أي مبالــغ ماليــة

لتركيب أســاك شــائكة أو بناء جدران حدودية».
وفــي  7أكتوبــر /تشــرين األول الجــاري ،طالــب
وزراء داخليــة  12دولــة هــي النمســا وبلغاريــا
وقبــرص والدنمــارك وإســتونيا واليونــان واملجــر
وليتوانيــا والتفيــا وبولنــدا وجمهوريــة التشــيك
وســلوفاكيا ،االتحــاد األوروبــي باإلنفــاق علــى
تعزيــز حــدود االتحــاد ضــد املهاجريــن عبــر بناء
«حواجــز ماديــة» وتقديــم التمويــل لذلــك .وكانــت

املفوضيــة األوروبيــة قــد أعلنــت أن أوروبــا لــن
تســمح بتكــرار تجربــة أزمــة الالجئــن الســوريني،
ودعــت إلــى ضــرورة معالجــة أزمة هجــرة األفغان
املتوقعة بعد سيطرة حركة «طالبان» على الحكم.
كمــا حــذرت الــدول التــي تحــاول اســتخدام ورقــة
الهجــرة كوســيلة للضغــط علــى الــدول األعضــاء
في االتحاد األوروبي.
(األناضول)

إلى أين يتجه الصراع على السلطة في السودان؟
عمر كوش

ّ
تخيــم علــى الســودان ،فــي أيامنــا هــذه،
أجــواء مشــحونة بالتوتــر واالحتقــان،
فــي ظــل اشــتداد حالــة التــأزم السياســي
التــي ضاقــت حلقاتهــا واســتفحلت ،علــى
خلفيــة تفاقــم الخالفــات بــن طرفي الشــراكة
ْ
ومكونيهــا ،العســكري
االنتقاليــة الحاكمــة
واملدنــي ،وباتــت انعكاســاتها وارتداداتهــا
تلقــي بظاللهــا علــى الشــارع الســوداني
فــي ظــل عمليــات التحشــيد والتظاهــرات
واالعتصامــات ،التــي ينظمهــا كل مــن «قوى
الحريــة والتغييــر» و«ميثــاق التوافــق
ْ
اللذين يخوضان صراعًا مفتوحًا
الوطني»،
لالستحواذ على مقاليد السلطة في البالد.
بات القلق يســكن غالبية الســودانيني بشأن
املــآل الــذي يمكــن أن تنتهــي إليــه األزمــة
السياســية الحاليــة ،وذلــك بعــد االســتقطاب
الحـ ّ
ـاد بــن القــوى الســودانية املتصارعــة،
خصوصــا بعــد دخــول قــوى سياســية
وعسكرية مختلفة على خط الصراع ما بني
العســكريني واملدنيني في الســلطة الحاكمة،
األمر الذي يشي بأن األزمة بلغت ّ
حدًا جعل
األطــراف املتصارعــة تتجــه نحــو االقتــراب
مــن الصــدام فــي الشــارع ،وأن ال أحــد يعــرف
ّ
إلــى أيــن ســيتجه الســودان معهــا ،ذلــك أن

التوتــر الراهــن قد يقود ،في حال اســتمراره،
ـاب عســكري ،والعــودة إلــى الحكــم
إلــى انقـ ٍ
العســكري والنظــام الشــمولي ،أو إلــى كارثة
ـراب تهـ ّـدد الســودان ،وذلــك فــي ظــل
احتـ ٍ
املخاوف من الســاح املنتشــر ،واالنقسامات
ّ
املتعددة ،والنزعات العنصرية والجهوية.
ويبــدو ّأن األزمــة السياســية بلغــت مســتوىً
حـ ّ
ـادًا مــن التصعيــد ،وذلــك مــع االعتصــام

املتواصــل أمــام القصر الجمهوري ،الذي بدأ
ّ
«منصــة التأســيس» املؤيــدة
بعدمــا نظمــت
للعسكريني تظاهرة في  16أكتوبر /تشرين
األول الحالــيّ ،
ورد عليهــا املجلــس املركــزي
القيــادي لقــوى الحريــة والتغييــر» املؤيــد
للمكون املدني بتظاهرة  21أكتوبر الجاري،
إلــى جانــب حــرب البيانــات والتصريحــات
التــي يطلقهــا طرفــا الصــراع ،ودخــول قــوى
مختلفة حلبته الواسعة.
ـات
وإذا كان أســاس األزمــة يرجــع إلــى خالفـ ٍ
حـ ّ
ـادة بــن الشــقني املدنــي والعســكري فــي
الســلطة االنتقاليــة ،خصوصــا بعــد منــع
العســكر تســليم رئاســة املجلــس الســيادي
للمدنيني ،كما كان متفقًا عليه في «الوثيقة
ـات أخــرى نشــبت
الدســتورية» ،إال أن خالفـ ٍ
بــن القــوى املدنيــة ،وأفضــت إلــى انفصــال
مجموعــة عــن قــوى الحريــة والتغييــر،
ووقعــت ميثاقــا سـ ّـمته ميثــاق قــوى الحريــة

والتغييــر ،وانحــازت فــي مواقفهــا إلــى
العسكر ،حيث باتت تطالب بتسليم السلطة
إليهم وبحل حكومة عبد الله حمدوك ،فيما
تصـ ّـر قــوى الحريــة والتغييــر علــى تنفيــذ
ً
مــا ورد فــي الوثيقــة الدســتورية ،معتبــرة
أن املعركــة القائمــة ليســت بــن املدنيــن
االنقالبيــن
والعســكريني ،إنمــا ٌهــي بــن ٌ
والثــوار ،وأنهــا معركــة محســومة ملصلحــة
قــوى الثــورة والتحـ ّـول الديمقراطــي .يريــد
العســكر فــي املجلــس الســيادي االنتقالــي
ّ
التمســك بالســلطة والحفــاظ علــى مواقعهم
فيها ،وبالتالي منع تسليمها إلى املدنيني،
ألن تســليمها قــد يحمــل مخاطــر ّ
تعرضهــم
للمســاءلة واملحاســبة علــى انتهــاكات
كثيرة بحق الشــعب الســوداني ،وخصوصًا
ُ
مســؤوليتهم عــن االنتهــاكات التــي ارتكبّــت
بحق املحتجني السلميني خالل عملية فض
اعتصــام «القيــادة العامــة» عــام  ،2019األمر
الــذي ّ
يفســر رفضهــم وحفاظهــم على وحدة
مواقفهــم ،إذ علــى بالرغــم مــن التنافــس بــن
كل مــن رئيــس مجلس الســيادة ،عبد الفتاح
البرهــان ،ورئيس وحدات «الدعم الســريع»،
محمــد حمدان دقلــو (حميدتي) ،بوصفهما
الشــخصيتني العســكريتني األقــوى ،إال أن
خالفاتهمــا لــم تظهــر إلــى العلــن ،حفاظــا
علــى قــوة املكـ ّـون العســكري وعلــى تماســك

يقود استمرار األزمة
السياسية المحتدمة
في السودان إلى
متاهات مجهولة
عامة
العواقب على
ّ
السودانيين

معســكره ،ويحذوهــم فــي ذلــك الحفــاظ على
مصالحهــم وامتيازاتهــم ،وإيقانــا منهــم أن
إزاحتهــم عــن الســلطة لصالــح حكــم مدنــي
ســتفضي إلــى تجريدهــم مــن ممكنــات
ّ
التحكــم فــي الجيش وقوى األمن والشــرطة،
األمــر الــذي يفتــح بــاب املســاءلة عليهــم
بخصــوص بقضايــا الفســاد والتجــاوزات
وسواها .وإذا كانت بعض األطراف في قوى

الثــورة تعتبــر أن املحاصصــات السياســية
ّ
أضـ ّـرت بالحكومــة االنتقاليــة ،وشــكلت
انتهاكًا للوثيقة الدســتورية ،إال أن املطلوب
ليــس حل الحكومة وإضعافها ،بل تقويتها
وإبعادهــا عــن الصراعــات واملماحــكات
السياســية التــي تعرقــل عملهــا ومهامهــا.
وبالتالــي ،األجــدى بالقــوى واألحــزاب
السياســية أن تعيــد ترتيــب صفوفهــا،
اســتعدادًا لالنتخابــات املفتــرض إجراؤهــا
فــي نهايــة الفتــرة االنتقاليــة ،لكــن الحاصــل
أن القــوى العســكرية واملتحالفــن معهــا
ّ
بحجة توســيعها
يريــدون إنهــاك الحكومــة،
وجعلهــا تســتند إلــى «قاعــدة عريضــة» .وال
يخفــى أن أهدافهــم مــن ذلــك تتمحــور حــول
إضعاف املكون املدني لصالح تمكني ّ
املكون
ـاب عليــه،
العســكري ،بمــا يعنــي ترتيــب انقـ ٍ
عبــر الســعي نحــو النكــوص عــن صيغــة
الشــراكة بــن املكونــن املدنــي والعســكري،
ّ
تضمنتهــا الوثيقــة الدســتورية،
والتــي
ومحاولــة إلغــاء الطــرف املدني ،مــع العلم أن
الخــروج مــن األزمة الحالية بســام ّ
يمر عبر
وتفاهمات سياســية
توافقات
التوصــل إلــى
ٍ
ٍ
بــن مختلــف القــوى ،تضمــن ســالة عبــور
املرحلــة االنتقاليــة نحــو إجــراء االنتخابــات
ّ
املقررة في نهايتها.
(كاتب سوري في اسطنبول)

تفوق الديمقراطية األخالقي
في
ّ
حسان األسود

ّ
أقل أنظمة الحكم سـ ً
ـوء ا،
تعتبــر الديمقراطيــة
إن لــم نشــأ القــول إنهــا أفضلهــا ،فهــي تأخــذ
بعــن االعتبــار بعــض الجوانــب اإلنســانية
ألكبــر عــدد ممكــن مــن املواطنــن ،فتحتــرم
إرادتهــم فــي اختيــار ممثليهــم ،وهــؤالء
ســينفذون ،بشــكل أو بآخــر ،مــن خــال
برامجهــم السياســية بعضــا مــن مصالــح
ناخبيهــم ،ليــس ألنهــم صالحــون ،بــل ألنهــم
يرغبون بإعادة انتخابهم ّ
مجددًا .وفي الدول
املتقدمــة صناعيــا وتكنولوجيــا وثقافيــا،
ُ
حيــث الديمقراطيــات العريقــة سياســيًا
والراســخة فــي احتــرام الحريــات والحقــوق
ملواطنيها ،ال نجد أحزابًا تفوز بشكل ساحق
بنســب تســعني أو ثمانني أو ســبعني أو حتى
ســتني باملائــة .نجــد فــي الغالــب تقاربــا فــي
األصوات بني حزبني رئيسني ،بنسبة ال تزيد
عــن  %10فــي أعلــى املعــدالت ،كمــا حصــل فــي
ً
انتخابــات أملانيــا أخيــرا مثــا ،وكمــا يحصــل
مــع غيرهــا مــن األحــزاب فــي أوروبــا الغربيــة
عمومًا.
ّ
ّ
ّ
يدل هذا على أن األحزاب تمثل شرائح معينة
مــن املجتمــع ،وتســعى إلــى توســيع دائــرة
تمثيلهــا باســتمرار .ولكــي نــرى املفارقــة بــن
ّ
املتقدمــة وتلــك املتخلفــة عنهــا
املجتمعــات

فــي ركــب التقـ ّـدم ،يمكننــا أن ننظــر إلــى هــذه
األحــزاب وبرامجهــا االنتخابيــة .مــن خــال
ذلــك ،نســتطيع تقديــر أولويــات الشــعوب مــن
جهــة ،وأولويــات الفئــات املجتمعيــة مــن جهة
أحزاب ،مثل حزب الخضر في
ثانيــة ،فوجــود
ٍ
أملانيا أو الســويد أو النمســا ،أمر طبيعي ،بل
ومطلــوب ،ليعكــس رفــاه هــذه الشــعوب ،مــن
خالل ســعيها إلى الحفاظ على البيئة .بينما
فــي أغلــب بلــدان القســم الجنوبــي مــن الكــرة
األرضيــة ال مجــال لهــذه األحــزاب موضوعيــا
للنشــوء والتطـ ّـور ،فاألولويــات هنــا تتجــه
نحــو التنميــة واالنتقــال إلــى الديمقراطيــة
وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،وغيرهــا مــن
القضايــا التــي تـ ّـم حســمها وتجاوزهــا فــي
األغلب األعم من دول القسم الشمالي.
فــي بولنــدا التــي انتقلــت منــذ بضعــة عقــود
الديمقراطيــة نظــام حكــم ،أطلــق
فقــط إلــى ً
ـام حملــة ملســاعدة الالجئــن القادمــن
محـ ٍ
مــن بيالروســيا باتجــاه أوروبــا الغربيــة.
وقــد نشــر هــذا املحامــي الذي يســكن فــي قريةٍ
علــى الحــدود البولنديــة البيالروســية ،عبــر
«فيســبوك» ،نـ ً
ـداء لســكان بولونيــا يطلــب فيه
ـواء خضــراء إلشــعار الالجئــن
إشــعال أضـ ّ ٍ
باألمــان ،وبأن بيوتهم مفتوحة الســتقبالهم،
حيــث يمكنهــم التـ ّ
ـزود بالغــذاء والــدواء
والشــراب واتقــاء شـ ّـر البــرد القــارس ،وحتــى

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

شــحن جواالتهــم .وفــي بولنــدا ،خرجــت عـ ّـدة
مظاهرات شــعبية أمام البرملان ،تطالب بعدم
إقــرار مشــروع القانــون الــذي يســمح لحــرس
الحــدود بإعــادة ّالالجئــن إلــى بيالروســيا.
ويقــول هــؤالء إنهــم يشـ ّـعرون بالعــار مــن
ّ
تصرفــات حكومتهــم ،وإنهــم عازمــون علــى
إظهــار اإلنســانية والرأفــة تجــاه النــاس
الهاربــن مــن املــوت ،بعكــس مــا ترمــي إليــه
حكومــة بالدهــم .وهــذا مــا كان متوف ـرًا لهــم
لــو لــم تنتقــل بولنــدا إلــى الديمقراطيــة ،بعــد
صــراع ونضــال طويــل خاضــه شــعبها منــذ
ثمانينيــات القــرن املاضــي ،عبــر نقابــات
العمال وحركة التضامن الشهيرة.
ّ
فــي املقابــل ،يســتغل بعــض الحــكام مــن
دول مختلفــة التصنيــف بــن ديمقراطيــة
واســتبدادية ومــا بينهمــا ،هــذه امليــزة فــي
الديمقراطية ذاتها لتحقيق
أهداف سياســيةٍ
ٍ
خارجيــة ،فأوروبــا الغربيــة اآلن تواجــه ســيل
املهاجريــن القادمــن عبــر بيالروســيا ،كمــا
واجهــت ســابقًا ســيلهم القــادم عبــر تركيــا.
وكال الرئيســن البيالروســي والتركــي
اســتعمل هــذا الســاح ،للضغــط علــى أوروبــا
ـات سياســيةٍ مختلفــة ال عالقــة لهــا
بملفـ ٍ
بمساعدة الالجئني أو بالعطف عليهم .وكان
أكبر املســتفيدين من ذلك ،من حيث النتيجة،
الرئيــس الروســي بوتــن ،حيــث اســتطاع أن
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يلعــب ،بحــذق ومهــارة شــديدين ،علــى تغيير
خريطــة تموضــع األحــزاب السياســية فــي
أوروبــا الغربيــة ،فاليمــن واليمــن املتطـ ّـرف
حققــا أفضــل النتائــج لهمــا منــذ الحــرب
العاملية الثانية في صناديق االقتراع ،بسبب
التالعب السياسي بقضايا اللجوء.
ّ
املفارقــة أن هــؤالء لــم يتوقفــوا يومــا عــن
انتقــاد سياســات الــدول الغربيــة ،مــن خــال
اتهامهــا بالتالعــب بمبــادئ حقــوق اإلنســان
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ً
يحكمــون دوال غيــر قــادرة على اســتيعابهم،
ً
وإن فعلــت فلــم تكــن قــادرة علــى تأمــن
الحــد األدنــى مــن العيــش الكريــم لهــم ،بــل
علــى العكــس اســتغلتهم أبشــع اســتغالل،
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دخولــه أراضــي هــذه البــاد ،يتمتــع بالتأمــن
الصحــي الكامــل مثــل أي مواطــن ،ويحصــل
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النفايات «رزق» أطفال فقراء الالذقية

عبد اهلل البشير

يؤثــر الفقــر بشــكل ملحــوظ فــي العائــات
الســورية .ووصــل ذلــك إلــى األطفــال فــي
مــدن الســاحل ،وتحدي ـدًا الالذقيــة ،فقبــل
ســنوات ،كان ســكان املدينة التي تقع شــمال غربي
ســورية يســخرون مــن جمــع أطفــال القمامــة ،لكــن
اليــوم بــات مشــهد جــر طفــل ال يتجــاوز ال ــ 14مــن
العمر عربة خلفها كيس كبير من أجل جمع أشياء
ملقــاة فــي حاويــات القمامــة ،مــن كرتــون ومــواد
تصلح إلعادة التدوير ،اعتياديًا ومألوفًا.
وفيمــا تكشــف تقارير األمــم املتحدة أن أكثر من 90
باملائــة مــن الســوريني يعيشــون تحــت خــط الفقــر،
مــا يجعــل البــاد تتصــدر الالئحــة العامليــة ملعــدل
الفقــر وفــق مــا يفيــد موقــع «وورد بــاي مــاب» ،تــدل
كل املؤشــرات علــى أن الفقــراء يــزدادون فق ـرًا فــي
الالذقية ،في حني يتمتع أغنياؤها بنفوذ وقوة.
يقــول املوظــف فــي مدينــة جبلــة عبد اللــه أبو الورد
لـ«العربي الجديد»« :ينتشــر في الســاحل الســوري
عمل جمع البالستيك واملخلفات التي تباع ملعامل
إعــادة التدويــر ،ويمارســه كبــار وصغــار وحتــى
نساء ،لكن األطفال يشكلون العدد األكبر».
يضيــف« :بالطبــع ،الســبب الرئيســي فــي انتشــار
هــذا العمــل هــو الفقــر ،وقلــة فــرص الحصــول علــى
املــال ،وربمــا انعدامهــا ،إضافــة إلى وجــود نازحني

كثيريــن ،بعضهــم بــا معيــل أو ســند .كمــا تراجــع
دور الجمعيــات الخيريــة فــي دعــم املحتاجــن،
علمــا أن ال مــردود كبي ـرًا للعمــل فــي جمــع مخلفات
القمامة ،لكنه يساهم في إعالة العاملني فيه».
ويلفــت عبــد اللــه إلــى أن «غيــاب مؤسســات الدولــة
عــن رعايــة األطفــال وتسـ ّـربهم مــن املــدارس عــززا
انتشــار هــذا العمــل» ،معب ـرًا عــن حزنــه علــى الواقع
املســتجد الــذي «لــم يكــن أم ـرًا مألوفــا قبــل ســنوات،
لكن الحرب أنهكت الجميع».
ويواجــه مزاولــو هــذا العمــل ظروفــا صعبــة ،بينهــا
ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي الصيــف وانخفاضهــا
الشــديد فــي فصــل الشــتاء .ويتعرضــون لإلصابــة
بأمــراض معديــة خطرة بســبب البحــث في القمامة
عــن مــواد تمكــن إعــادة تدويرهــا ،مثــل مخلفــات
البالســتيك والكرتــون .وهــم قــد ينقلــون هــذه
األمراض إلى عائالتهم.
لــم يتجــاوز فــاروق املقيــم فــي مدينــة جبلــة جنــوب
الالذقيــة ،والــذي يــزاول هذا العمل ،ال ــ 16من العمر.
يقــول لـ«العربــي الجديــد»« :مــا دفعني لهــذا العمل
هــو غيــاب الفــرص وعــدم توفــر مبلــغ مالــي يســمح
لــي بــأن أفتــح مشــروعًا خاصــا .يعمــل والــدي فــي
اإلنشاءات ،وأنا أساعده من خالل عملي في تأمني
لــوازم املنــزل ،علمــا أن املــردود اليومــي لعملــي ال
يتجاوز  1000ليرة ســورية ( 30ســنتًا) يوميًا ،لكن
تلبيــة مصاريــف الحيــاة تجبرنــي علــى مزاولتــه،

لــذا آمــل فــي أن أعثــر علــى غيــره» .وعــن أســلوبه في
العمــل ،يوضــح فــاروق أنه يســتعمل خطافًا صنعه
من قضيب معدني ،كي يستطيع تفحص الحاوية
ويعــرف مــاذا يســتطيع أن ينتشــل منهــا ،مشــيرًا
إلــى أنــه يعمــل غالبــا بــا ارتــداء قفــازات ألن ثمنهــا
مرتفــع ،ويعانــي مــن الروائــح الكريهــة التــي يجبــر
على تحملها.
ويشــرح« :بعــد البحــث والتنقيــب ،أجـ ّـر العربــة
إلــى حاويــة ثانيــة ،كــي أعيــد الكـ ّـرة مجــددًا عبــر
قلــب أكيــاس النايلــون وجمــع بقايــا صحــون
مصنوعــة مــن كرتــون ،وعبــوات بالســتيك .أحيانــا
أفكــر أن مــا قــد ينقذنــي مــن الفقــر هــو العثــور علــى
كنــز أو مبلــغ مالــي ضخــم موضــوع فــي حقيبــة
توجــد أســفل الحاويــة ،ثــم أقــول فــي نفســي إنهــا
مجرد أحالم ال أكثر».
ال شــك فــي أن معظــم العاملــن فــي جمــع النفايــات
مــن أبنــاء أحيــاء فقيــرة فــي مدينتــي الالذقيــة
وجبلة .ويحدد الناشــط اإلعالمي حســام جبالوي
لـ«العربــي الجديــد» أن املناطــق الشــعبية الفقيــرة
فــي جبلــة هــي حــي الفيــض الشــعبي الــذي يقــع
جنوبهــا وتســكنه غالبيــة مــن النازحــن والفقــراء،
وحي الصليبة .أما في مدينة الالذقية ،فهناك حي
الرمل الجنوبي الفقير جدًا وحي الطابيات.
ويؤكد جبالوي أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بــن  13و 17عامــا يشــكلون القســم األكبــر مــن

آالم جسدية ...وتمييز
يفقد األطفال الذين يجمعون النفايات الحق في
التعليم ،علمًا أن دفعهم العربات يتسبب في
أوجاع وإصابات جسدية لهم قد تصبح دائمة،
ألنه ال يتناسب مع أعمارهم .أيضًا ،هذا العمل
يجلب تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة ،باعتباره غير
منتشر في سورية .من هنا ،يُنظر إلى األطفال
العاملين فيه نظرة تمييزية.

ممارسي هذا العمل ،في وقت يواجهون قلة فرص
ً
العمــل فــي مهــن أخــرى ،قــد ال تمنحهــم أيضــا دخال
أفضــل بســبب عمرهــم الصغيــر الــذي يحتــم دفــع
أجــور قليلــة لهــم ال تســمح بتوفيرهــم املســاعدات
املطلوبة لعائالتهم.
ويشــير إلــى أن «املــدارس واملســؤولني فــي محافظة
الالذقيــة ال يســألون عــن األطفــال املتســربني وال
يتابعــون أحوالهــم وأوضاعهــم ،فــي حــن أن العمل
في جمع القمامة قد يساعد األطفال الفقراء ،ألنهم
يزاولونــه قــرب مناطقهــم حيــث تتوافــر معامــل
إلعادة التدوير التي تأخذ ما يجمعونه».
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سجال مستمرّ حول تحويلها إلى مطاعم

ﻟﺒﻨﺎن

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

تكثر ظاهرة تحويل البيوت التراثية إلى مطاعم أو
مشاريع استثمارية أخرى ،األمر الذي يرفضه كثيرون
حرصًا على الحفاظ على طابعها التراثي.

ﻣﺼﺮ

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

لـ ـ ـ ــم يـ ـنـ ـحـ ـص ــر ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
العصرية على اإلن ـســان فحسب،
ب ـ ــل شـ ـم ــل الـ ـبـ ـي ــوت الـ ـ ـ ــذي تـغـيــر
ط ــرازه ــا امل ـع ـم ــاري الـشـعـبــي ال ـق ــدي ــم .وعـمــد
الـكـثـيــر م ــن أص ـح ــاب ال ـب ـيــوت ال ـقــدي ـمــة إلــى
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا م ــن خـ ــال تـحــويـلـهــا إلــى
مشاريع تجارية كمطاعم ذات أسعار مرتفعة
ال تتناسب وطابع تلك البيوت القديمة ،وإن
كان آخرون يعتبرون أنها تعكس قيمة املكان
التراثية واملعمارية .يقول املصور الصحافي
الـ ــذي يـعـمــل ع ـلــى تــوث ـيــق ال ـت ــراث الـشـعـبــي،
أسامة السلوادي ،لـ «العربي الجديد»« :باتت
ُ
غالبية البيوت القديمة تهدم أو تتحول إلى
مطاعم .وبعض أصـحــاب املـنــازل يستغلون
مسألة ملكيتهم الخاصة للمنزل لتحويله
إلى مطعم غير آبهني بأنهم يعبثون بالفضاء
العام .ظاهرة تعدت مدينتي رام الله والبيرة،
وبــدأت تنسحب على القرى القريبة» .ويرى
أنـ ــه «ي ـم ـكــن ت ـحــويــل ال ـب ـي ــوت ال ـقــدي ـمــة إلــى
مزارات ثقافية أو زراعية على سبيل املثال»،
ً
ّ
نتمسك بفكرة املطعم دون
متسائال« :مل ــاذا
غيره؟» .يضيف السلوادي« :لألسف ،نشهد
م ـح ـوًا ُم ـم ـن ـه ـجــا ل ـت ــراث ـن ــا الـفـلـسـطـيـنــي فــي
أحيائنا وبيوتنا .ونجد ألف حجة للحفاظ
عليه مــن خ ــال تـحــويـلــه إل ــى مـطـعــمّ .
غيرنا
االستعمال األساسي للبيوت القديمة بهدف
ال ــرب ــح الـ ـتـ ـج ــاري» .وي ـق ــول إن «ت ـغ ـيــر نمط
اس ـت ـع ـمــال ال ـب ـي ــوت ال ـقــدي ـمــة ال ي ـســاعــد في
الحفاظ عليها .الهدف من زيارة املطاعم هو
تناول الطعام فقط وليس التعرف على أركان
املكان».
مطاعم بنكهة تراثية

قبل أقــل مــن عــام ،افتتح الـشــاب محمد أبو
عواد مطعمه الخاص في مدينة البيرة في
رام الـلــه الـتــي يـعــود تــاريـخـهــا إل ــى العصر
الحجري النحاسي ،وقد سماه «بيت جدي»
باعتبار أن املنزل كان إلحدى عائالت مدينة
البيرة التي تسكن خــارج فلسطني .ويؤكد
أن ف ـك ــرة اس ـت ـث ـمــار املـ ـن ــزل ك ـب ـيــر امل ـســاحــة
وامل ـك ــون مــن طبقتني ال تــؤثــر عـلــى أصــالــة
ً
املكان الذي كان منزال في األساس .ويوضح
أبــو عــواد لـ «العربي الجديد»« :يصل عمر
املنزل إلى نحو  140عامًا ،ويحمل الرقم 38
بحسب سجالت بلدية البيرة ،وقد حرصت
على الحفاظ على الـطــراز املعماري للبيت
ومحتوياته بعد تحويله إلى مطعم ،منها
موقد الحطب الحجري (الروزنا)».
ويؤكد أبو عواد أن جزءًا من املنزل أو املطعم
ب ـقــي مـسـكـنــا إلحـ ــدى ال ـع ــائ ــات املـسـتــأجــرة
مــن الـعــائـلــة املــالـكــة ،فــي وق ــت يتمتع ال ــزوار

أحد البيوت القديمة في رام اهلل (العربي الجديد)

«مستقبل العمل»:
ساعات أقل وفراغ أكبر

أصحاب العمل معنيون برفاه العمال (مارك كيريسون)Getty /

يتناول تقرير نشره موقع «سترايتز
تــايـمــز» حقيقة ع ــدم رض ــا ال ـنــاس عن
ن ـم ــط ع ـم ـل ـهــم ومـ ـق ــدار اإلرهـ ـ ـ ــاق ال ــذي
ً
يصيبهم من ممارسته ،وصــوال حتى
إلــى رفــض فـكــرة أن محاولتهم إثـبــات
قـيـمـتـهــم الــذات ـيــة وق ــدرات ـه ــم لــآخــريــن
تنحصر فــي مـجــرد قيامهم بعمل ما.
وينقل عن خبراء قولهم إن «عدم الرضا
واإلرهـ ـ ـ ـ ــاق ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ــع واك ـب ــا
مــرحـلــة مــا قـبــل انـتـشــار وب ــاء كــورونــا،
ّ
تصور
لكن مساحة تتوافر اآلن إلعادة
ك ـيــف ي ـت ـنــاســب ال ـع ـمــل م ــع مـتـطـلـبــات
الحياة الجيدة ،بعد استئناف املاليني
أعمالهم إثــر نحو عــامــن مــن البطالة
الجماعية ،أو العمل من املنزل».
ويـتـحــدث ه ــؤالء عــن «ض ــرورة اعتماد
هيكل أخالقي جديد في العمل يتخطى
مهمة كسب لقمة العيش إلــى البحث
عــن الـكــرامــة والـحــق فــي االعـتـمــاد على
املـجـتـمــع والـتـمـتــع ب ـف ــوائ ــده ،عـلـمــا أن
الـعـمــل ال يــرقــى فــي ُ كثير مــن األحـيــان
إلــى مستوى هــذه املثل ،رغــم أن وجود
الــوظ ـي ـفــة أو عــدم ـهــا ال ي ـح ــدد فـعـلـيــا
القيمة البشرية للشخص».
وي ـ ـج ـ ــادل ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء بـ ـ ــأن «أشـ ـخ ــاص ــا
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــون وامل ـ ـسـ ــالـ ــخ
وحقول النفط يعانون من أذى معنوي
واضطراب ما بعد الصدمة ،ما يناقض
ف ـك ــرة أن ك ــل ع ـمــل يـبـنــي الـشـخـصـيــة،
ف ـب ـع ــض األع ـ ـمـ ــال ت ـل ـحــق أذى ب ـطــرق
خفية وخبيثة ،وتخلق أخرى ضغوطًا
ّ
التكيف مــع مــا يريده
بسبب مـحــاولــة
أصـحــاب العمل .وحــن تتعارض هذه
ال ـض ـغــوط م ــع االح ـت ـيــاجــات الـبـشــريــة

والــرفــاهـيــة قــد يـصــاب ال ـنــاس بــإرهــاق
ويـ ــأس» .ويـطــالــب ه ــؤالء ب ـ «ال ـحـ ّـد من
اآلث ــار األخــاقـيــة السلبية للعمل عبر
وضــع قيود أكثر صرامة على ساعات
الـعـمــل» .وتــدعــو الــدكـتــورة فــي جامعة
ديــوك األميركية كاثي ويكس إلى يوم
عمل مدته ست ساعات بال خفض في
األجور ،وأن يتعامل أصحاب العمل مع
فكرة تعريض عدد أقل من األشخاص
إلج ـ ـهـ ــاد وإلض ـ ـعـ ــاف ق ــدراتـ ـه ــم خ ــال
تأديتهم وظائفهم».
تضيف« :يجب أن تشمل رؤيــة العمل
األق ـ ــل م ـنــح امل ــزي ــد م ــن أوق ـ ــات ال ـف ــراغ
ل ـل ـم ــوظ ـف ــن وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل اس ـت ـع ــادت ـه ــم
أن ـ ـش ـ ـطـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــآدب الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــاء وح ـ ـفـ ــات
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى وال ـ ـل ـ ـق ـ ــاءات ال ـش ـخ ـص ـيــة
وال ـع ـبــادة الــديـنـيــة الـتــي ت ــدور حولها
عجلة الحياة ،فليس الغرض من حياة
اإلنـســان إره ــاق األج ـســاد ،والـغــرق في
رسائل بريد إلكترونية تافهة .وركائز
وس ـي ــاس ــات ال ــرؤي ــة ال ـج ــدي ــدة للعمل
تشكل مجرد وسائل لدعم توفير رعاية
أف ـض ــل مل ــواه ــب امل ــوظـ ـف ــن ،أو إي ـج ــاد
إط ــار مناسب لكسبهم الــراحــة مــع من
يحبون» .وتشير ويكس إلى أن «الهدف
هو إخضاع العمل للحياة التي تحتاج
أيضًا إلى تضامن رب العمل ،واعترافه
ب ــأن مـصــالـحــه قــد تلتقي مــع مصالح
املوظفني في تجنيبهم الحياة البائسة.
ونحن نعلم أن تهديد العمل الزدهــار
ال ـن ــاس ق ــائ ــم وم ــوج ــود ،ل ـكــن تطبيق
فـضــائــل الهيكل األخــاقــي أم ــر ممكن،
وقد ال يؤثر على اإلنتاجية».
(كمال حنا)

بتفاصيل تراثية مهمة موجودة في املساحة
املـتـبـقـيــة مــن امل ـط ـعــم« .ال أس ـعــى إل ــى تغيير
مالمح املنزل حتى لو صار مطعمًا» .وعادة
م ــا ي ـت ـج ــول رواد امل ـط ـع ــم ف ــي أروق ـ ـتـ ــه عـنــد
الــزيــارة ،ويطرحون األسئلة علينا للتعرف
عـلــى أس ـمــاء الـشــواهــد املـعـمــاريــة املــوجــودة،
بحسب أبو عواد.
تشويه البيوت القديمة

يرى ناشطون أن قائمة األسعار الباهظة في
بعض األحيان لألطباق املقدمة في البيوت
القديمة والتراثية ،التي تحولت إلى مطاعم،
هي أحد أشكال التشويه الذي طاول البيوت
الـقــديـمــة ،بــل ونـســف صبغة الـبـســاطــة التي
طـبـعــت ال ـح ـيــاة ف ــي تـلــك ال ـب ـيــوت عـلــى مــدى
سنوات طويلة .تقول فيحاء عيسى لـ «العربي
ال ـجــديــد» إن ـهــا تــرفــض ت ـنــاول ط ـعــام سـعــره
مرتفع في البيوت القديمة التي تحولت إلى
مطاعم .برأيها ،هذا معارض ملفهوم البساطة
الــذي قــام عليه البيت القديم بــاألســاس .قبل
سـنــوات ع ــدة ،هــدم أحــد امل ـنــازل القديمة في
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ،واختار
رج ــل األع ـم ــال امل ـع ــروف أس ــام ــة خ ـلــف ،وهــو
ابن إحدى العائالت األصلية للمدينة ،جمع
أحجار هذا املنزل وبعض توابعه املعمارية
مثل البالط القديم ،وإعــادة بنائه على شكل
مطعم افتتحه في نهاية شارع السهل وسط
رام الله التحتا ،أي البلدة القديمة لرام الله،
حـيــث تنتشر الـبـيــوت الـقــديـمــة الـتــي تحول
جزء منها ُ إلى محال تجارية ومطاعم ،منها
شـعـبـيــة وأخ ـ ــرى حــدي ـثــة ،تـعـتـمــد غالبيتها
النمط املعماري البسيط ،أي املكون من غرف
صغيرة مع علية وربما حوش (شبه حظيرة
توضع فيها الــدواب) وراويــة (مخزن أطعمة
الـ ـ ــدواب) .ي ـقــول خـلــف لـ ـ «ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«أؤيد تحويل البيوت القديمة إلى مطاعم ،إذ
يحافظ ذلك على البيوت القديمة» ،الفتًا إلى
أن «قائمة الطعام والشراب لدينا في املطعم
ال يمكن وصفها بباهظة الثمن ،وال بــد من
األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار كـلـفــة الـصـيــانــة العالية
للبيت القديم ،وهي أعلى بكثير من االعتناء
بأي بيت آخر».
آراء مختلفة

من جهتها ،تقول خولة العووادة ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :مـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـك ــون سعر
الخدمات املقدمة مرتفعًا في بعض املطاعم
الـقــديـمــة ،إذ إن فـكــرة تحويلها إل ــى مطعم
وترميمها تعني أن ثمة تكاليف مضاعفة
أمام صاحب املشروع .كما أن مرتاد املطعم
ي ـعــرف مـسـبـقــا أن ــه أمـ ــام فــرصــة الس ـت ـعــادة
ذكــريــات وتخيل حياة مــن كــانــوا فــي البيت
ال ـقــديــم ،وه ــذا مــا يــوفــره املـطـعــم ولـيــس أي

سكان مناطق النفط الليبية ينتظرون «الحياة»
طرابلس ـ العربي الجديد

ي ـع ـيــش س ـك ــان م ـنــاطــق الـ ــواحـ ــات الـلـيـبـيــة
وس ــط ان ـت ـشــار واسـ ــع لـلـتـلــوث ال ـنــاتــج من
ت ـس ـ ّـرب ــات ح ـقــول ال ـن ـفــط ومـصــافـيـهــا الـتــي
تتواجد في أماكن غير بعيدة عن األحياء،
خصوصًا في مناطق جالو وأوجلة ،وتلك
ف ــي الـ ـه ــال ال ـن ـف ـطــي ال ـق ــري ـب ــة م ــن م ــوان ــئ
التصدير (وسط).
وتـعـهــدت حكومة الــوحــدة الوطنية أخيرًا
ببحث مشاكل هذه املناطق ،وبينها التلوث
ال ـن ـف ـط ــي ،وإطـ ـ ـ ــاق مـ ـش ــاري ــع ل ـتـنـمـي ـت ـهــا،
علمًا أن وفـ ـدًا مــن ممثلي أهــالــي منطقتي
الهالل النفطي والواحات ناقش مع رئيس
الحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس
العراقيل التي تواجه بلداتهم على صعيد
التلوث البيئي ،ووضع الشباب والوظائف.
ونقل الوفد عن الدبيبة حرصه على إيجاد
حلول في إطــار برنامج الحكومة لـ «عــودة
الحياة» الذي أطلقته في عدد من املناطق.
وب ـع ــد ال ـل ـق ــاء ،أع ـل ـنــت امل ــؤس ـس ــة الــوطـنـيــة
ل ـل ـن ـفــط إط ـ ـ ــاق م ـ ـشـ ــروع مل ــراقـ ـب ــة ال ـت ـل ــوث
وإجراء تحاليل بيئية في منطقة الواحات،
م ــؤك ــدة أن هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع «ي ــوج ــه رس ــال ــة
صريحة ألهالي املنطقة تفيد بأننا نخضع
ب ـلــدات ـهــم الخ ـت ـب ــارات ت ـهــدف إل ــى معالجة
اآلثار السلبية لعمليات استخراج النفط».
ووصفت املؤسسة الوطنية للنفط في بيان
أصــدرتــه هــذا املـشــروع بأنه «األكـثــر أهمية
ف ــي عـمـلـيــاتـهــا ،وي ـث ـبــت اه ـت ـمــام ـنــا الـبــالــغ
بــالـبـيـئــة وبـحـمــايـتـهــا» .ورج ـح ــت أن يـبــدأ
امل ـشــروع قــريـبــا فــي تنفيذ كــل االخـتـبــارات
الـبـيـئـيــة ال ـتــي ت ـهــم ك ــل م ـنــاطــق الـعـمـلـيــات
النفطية.
وأوض ـ ـحـ ــت امل ــؤسـ ـس ــة أنـ ـه ــا ات ـ ـخـ ــذت مـنــذ
ع ـ ــام  2012ح ــزم ــة إج ـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـع ـمــل عـلــى
ت ـح ـســن ال ــوض ــع ال ـب ـي ـئــي ف ــي ك ــل مـنــاطــق
عملياتها ،وبينها مشاريع تقليل الغازات
املنبعثة ،وتقليل برك املعالجة للنفط .لكن
خليفة املجبري ،أحد سكان جالو بمنطقة
الــواحــات ،يؤكد لـ«العربي الجديد» أن «ال
شيء يثبت حقيقة مشاريع املؤسسة على
أرض ال ــواق ــع ،إذ ال يـ ــزال س ـكــان ال ــواح ــات
يعانون من آثار التلوث».
ورغ ــم أن ح ـقــول نـفــط لـيـبـيــة مـثــل ال ـشــرارة
والفيل بعيدة عن املناطق السكنية ،تنتج
ح ـق ــول الـ ــواحـ ــات وح ـ ــوض ال ـن ـفــط مــايــن
ب ــرام ـي ــل ال ـن ـفــط ف ــي مـ ـح ــاذاة م ـنــاطــق آهـلــة
بالسكان ،ال سيما في جالو وأجخرة وزلة
ومرادة وغيرها.
ويــوضــح املجبري أن «م ــزارع جــالــو األكثر
شهرة في ليبيا في إنتاج التمور والطماطم
وأص ـن ــاف زراع ـي ــة م ـت ـعــددة أخـ ــرى ،تعاني
مــن جفاف حــاد منذ سـنــوات بتأثير تزايد

م ـع ــدالت ال ـت ـلــوث الـنـفـطــي ف ــي الـ ـه ــواء .كما
ان ـت ـشــرت فـيـهــا أمـ ــراض ل ــم نـعــرفـهــا سابقًا
مثل الـســرطــان ،وتـعــرضــت الـنـســاء لحاالت
إجـ ـه ــاض ك ـث ـي ــرة ،م ــا ي ـج ـعــل الـ ـن ــاس أكـثــر
اقتناعًا الـيــوم بــأن هــذه الـظــواهــر املرضية
سـبـبـهــا ال ـت ـلــوث الـنـفـطــي الـ ــذي يـمـكــن ألي
شخص يعبر منطقة الــواحــات أن يالحظه
بوضوح وسهولة في الهواء».
ويـ ـت ــاب ــع« :الـ ـتـ ـق ــى األه ـ ــال ـ ــي م ـ ـ ــرات وف ـ ــودًا
ح ـكــوم ـيــة وم ـم ـث ـلــن ل ـل ـمــؤس ـســة الــوط ـن ـيــة
ال ـن ـف ــط ،ون ـق ـل ــوا ل ـه ــم شـ ـك ــاوى ك ـث ـي ــرة عــن
ّ
تسرب مخلفات النفط الــى داخل
استمرار

أطلقت المؤسسة
الوطنية للنفط مشروع
مختبر لمراقبة التلوث
في منطقة الواحات

األح ـي ــاء السكنية أو ج ــواره ــا ،وتشكيلها
بركًا كبيرة فيها ،وكذلك من ارتفاع أعمدة
الدخان املنبعثة من حقول استخراج النفط
ف ــي س ـم ــاء م ـنــاطــق الـ ــواحـ ــات ،وال ـ ــذي بــات
مشهدًا اعتياديًا لديهم».
من جهته ،يؤكد رئيس املجلس التنفيذي
ل ـب ـل ــدي ــة جـ ــالـ ــو ،ف ـ ــرج ع ـق ـي ـل ــة ،فـ ــي حــدي ـثــه
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» عــدم تـجــاوب الجهات
الحكومية مع األزمة البيئية التي تعانيها
مناطق الــواحــات والـهــال النفطي ،ويقول:
«ال ـت ـق ـي ـنــا وفـ ـ ـدًا م ــن ش ــرك ــة ال ــواح ــة للنفط
رافـقــه مـســؤولــون مــن وزارة النفط والـغــاز،
وأب ـل ـغ ـنــاهــم ض ـ ــرورة ح ــل مـشـكـلــة الـتـلــوث
وان ـب ـع ــاث ــات الـ ـغ ــاز ال ـنــات ـجــة م ــن عـمـلـيــات
النفط».
وي ـش ـيــر عـقـيـلــة إل ــى أن ال ـح ـكــومــة تـعـهــدت
إنشاء صناديق إلعمار ودعم مناطق النفط
ّ
تمول من خــال حسم نسبة من كل برميل
ن ـفــط يـسـتـخــرج م ــن ه ــذه امل ـن ــاط ــق ،مـشــددًا
على أن حل مشكلة التلوث البيئي «ستكون
إحدى أهم أولويات البلدية في حال إنشاء

صـ ـن ــدوق اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار» .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ال ي ــرى
املهندس في شركة الواحة النفطية املبروك
غ ــوي ـل ــة ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
وج ــود حــل واق ـعــي ألزم ــة الـتـلــوث النفطي
إال فـ ــي ح ـ ــال ع ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة
ال ـتــي تـعـمــل فــي م ـجــال الـنـفــط ،ألن ـهــا تملك
اإلمكانات والتقنيات الالزمة التي ال تتوافر
ل ــدى الـقـطــاع املـحـلــي ،علمًا أن بـنــود عقود
عملها فــي ليبيا تـلــزمـهــا إن ـشــاء مـشــاريــع
لتنمية مناطق اسـتـخــراج النفط يمكن أن
ُيطلب عبرها حل أزمة التلوث».
وتـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـت ـ ـنـ ــاول
قـضـيــة الـتـلــوث الـبـيـئــي فــي مـنــاطــق النفط
عن معاناة السكان من التداعيات الصحية
للتلوث ،وبينها انتشار أمــراض حساسية
جلدية وأن ــواع مــن الـســرطــانــات ،خصوصًا
ســرطــان الـجـلــد ،وأي ـضــا عــن األضـ ــرار التي
ت ـخ ـل ـف ـهــا ش ــاحـ ـن ــات وصـ ـه ــاري ــج ش ــرك ــات
النفط على شبكات الـنـقــل ،وتـلــك املرتبطة
ب ــامل ــزروع ــات وال ـن ـب ــات ــات وال ـح ـب ــوب الـتــي
تنتجها هذه املناطق.

ينهي تحويل البيوت التراثية إلى مطاعم شكل الحياة القديمة بصفتها
مكونًا ثقافيًا مهمًا في تركيبة الموروث الفلسطيني في البيوت
ومنها األحواش التي تضم ،بحسب المصور الصحافي وموثق التراث
الشعبي أسامة السلوادي ،أشجار الحمضيات واللوزيات وأحــواض
النباتات العطرية .ويقول إن «تحويل البيت إلى مطعم يهدم النمط
المعماري واالجتماعي واالقتصادي ألحياء بأكملها».

السلوادي :تحويل البيوت
التراثية إلى مطاعم ينهي
شكل الحياة القديمة

ال ـف ـن ــي ل ـل ـغ ــول) ف ــي ق ـل ــب رام ال ـل ــه ال ـت ـح ـتــا،
كمحاولة لنقل عمله الفني إلــى مكان جديد
والحفاظ على الطراز املعماري القديم وعدم
هجره ،كما يقول لـ «العربي الجديد» .ويؤكد
أن «فـكــرة تحويل جــزء مــن الـبـيــوت القديمة
إلى مقاه أو مطاعم من شأنها الحفاظ على
البيوت القديمة من الهجران والخراب .وإذا
ما أردنــا الحفاظ على هذه البيوت ،فإن ذلك
يـصــح ف ــي دولـ ــة تـتـمـتــع بــاملـيــزانـيــة الـكــافـيــة
وتحرص على حماية الثقافة والتراث ،وليس
هذا حال فلسطني .ويمكننا مالحظة أن عدد
البيوت الـتــي تـحــول إلــى مطاعم أو مشروع
تجاري محدود».
رمـ ــم الـ ـغ ــول غ ــرف ــة قــدي ـمــة وص ـغ ـي ــرة وســط
رام الـلــه التحتا وحولها إلــى مقهى ثقافي،
واستطاع إضــافــة مــا ُيشبه «العلية» لجذب
املزيد من الــزوار واالستفادة منه في أنشطة
مـســرحـيــة ث ـقــاف ـيــة ،واس ـت ـق ـطــاب كــافــة فـئــات
املجتمع وخصوصًا الشباب.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

جامعات عربية بالمئات
زهير هواري

ما دمنا قد توقفنا عند الجامعات في لبنان بأوضاعها املتعثرة ألسباب
وع ــوام ــل وبــائـيــة وغ ـيــر وبــائ ـيــة ،مــن األجـ ــدى تـقــديــم ص ــورة إجـمــالـيــة عن
الـجــامـعــات الـعــربـيــة .هـنــا نـتـحـ ّـدث عــن م ـئــات مــؤسـســات الـتـعـلـيــم الـعــالــي،
س ــواء أكــانــت خــاصــة أو رسـمـيــة .وبــالـطـبــع عــن مــايــن ال ـطــاب فــي شتى
االختصاصات ومجاالت الدراسة العلمية أو اإلنسانية.
ومن البديهي أن نحصر متابعتنا في موضوع واحد هو االمتحانات وما
سبقها ومــا يليها .إذ مــن امل ـعــروف أن معظم الـجــامـعــات ال تـفــرض على
طالبها نوعًا مـحـ ّـددًا مــن االمـتـحــانــات ،هــو الكالسيكي امل ـعــروف .فعملية
التقييم لديها أكثر اتساعًا من مجرد الدخول إلــى القاعة في يــوم أو أيام
محددة ،واإلجابة عن أسئلة مطروحة من أستاذ أو أساتذة املادة .إذ تدخل
في عملية االمتحان املشاريع ،سواء أكانت مشاريع تخرج أو فصلية وحتى
صفية .كذلك يدخل ضمن عالمات التقييم األداء الحقلي أو املعملي.
بالطبع هناك رسالة دبلوم الدراسات العليا املعمقة (أو املاجستير) وأطروحة
الدكتوراه مع ما يرافقهما من أوراق وأبحاث ونشريات تمهيدية .وعلى كل
منها عالمات تبعًا ملا تقرره اإلدارة األكاديمية .حتى إن العديد من الجامعات
باتت تصل العالمات هذه فيها إلى ما مجموعه  60أو  70في املائة من التقدير
النهائي ،متجاوزة مبدأ االمتحان كمقرر ،وحصره بنسبة ال تزيد كثيرًا عن
 30إلى  40في املائة فقط .مع ذلك يظل االمتحان ذا وزن راجح .واآلن لنرى
كيف تعاطت العديد من الجامعات العربية مع الظروف املفروضة ،باعتبار أن
ّ
متابعتها على العموم تتطلب دراسات وأبحاثًا تفصيلية ،ال بد من أن يشارك
فيها عشرات ومئات الباحثني األكاديميني بالنظر لتنوع وتعدد التجارب.
ففي جميع أنحاء املنطقة العربية ،عمل األكاديميون جاهدين على تقييم
الطالب مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني ،الذي اعتمد التعليم عن ُبعد
بسبب انتشار وباء كوفيد .19-ترافق ذلك مع التخطيط لكيفية إعادة فتح
ً
الجامعات املغلقة .وقد ارتبط هذا التقييم أصال مع االنتقال االضطراري إلى
التعليم عن ُبعد .في الدول واملجتمعات التي كانت تملك رصيدًا مرتفعًا في
امتالك األجهزة الرقمية وشبكات اإلنترنت السريعة والتعامل معها ،سارت
األمور على نحو طبيعي تقريبًا ،ولم تظهر عقبات مستعصية .ومثل هذا
االستنتاج ينطبق بشكل رئيسي على الدول الخليجية ذات املستوى املرتفع
من الدخل والرقمنة العامة والخاصة على حد سواء.
ّ
أما في الــدول التي تعاني من مستويات متدنية على صعيد هذا الدخول،
وصعوبات حكومية في سد النقص الحاصل ،فبدت املشكلة أكثر تعقيدًا،
ما دفع بالعديد منها نحو العودة إلى شاشات التلفزة باعتبارها الخيار
الــوحـيــد املـتــاح عــن اإلف ــادة مــن تكنولوجيا اإلنـتــرنــت ،ومــا يرتبط بها من
تجهيزات مالئمة .أمــا في الــدول التي تعاني من أوضــاع أمنية وخدماتية
مضطربة فـبــدت الـخـيــارات بالغة الصعوبة ،مــا يجعل الحلول عـبــارة عن
مبادرات فردية أو موضعية في أحسن األحوال.
(باحث وأكاديمي)

حليب األم :جدال حول توسع التجارة
يبدو ّ
أن الشركات
المتخصصة بتوفير حليب
األمهات باتت أكثر اهتمامًا
بتوسيع تجارتها ،ما يثير
مخاوف تتعلق بالجانب
األخالقي لذلك
لندن ـ العربي الجديد

خالل السنوات املاضية ،زاد الطلب على حليب األم،
وباتت فئات كبيرة من الناس تعمد إلى شراء حليب
ً
ال ـثــدي ب ــدال مــن الحليب الـصـنــاعــي .أم ـ ٌـر قــد يكون
ً
مقبوال من الناحية الطبية واألخالقية ،طاملا كان
ّ
الهدف من الشركات التي تزود املستهلكني بحليب
األم تقديم خدمات صحية .إال أن األمــر قد يتحول
ّ
إلـ ــى مـعـضـلــة أخ ــاق ـي ــة ،ف ــي ظـ ــل س ـعــي ال ـشــركــات
املتخصصة فــي تـقــديــم حليب األم إل ــى الجمهور
إل ــى زي ــادة أربــاح ـهــا ،مــن دون االه ـت ـمــام بالصحة
ال ـج ـس ــدي ــة وال ـن ـف ـس ـي ــة ل ــأمـ ـه ــات الـ ـل ــوات ــي يـبـعــن
حليبهن ،بحسب ما توصلت إليه ّ
معدة تقرير نشر
في مجلة «ذا كونفرزيشن» بنسختها البريطانية،
بيث دالي .وبحسب التقرير ،زاد الطلب على حليب
األم من قبل الشركات نظرًا إلى ارتفاع الطلب عليه
من قبل الجمهور .على سبيل املثال ال الحصر ،بات
العبو كمال األجـســام ومجموعة «األك ــل النظيف»
(األغــذيــة غير املعالجة الـطــازجــة) يعتمدون على
استخدام حليب األم كبديل غذائي .ونتيجة لذلك،
باتت هذه التجارة رابحة جدًا في اململكة املتحدة.
على سبيل املثال ،تنتج إحــدى الشركات لتصنيع
حليب األم ســت زجــاجــات بحجم  50ميليلترًا في
مـقــابــل  45جـنـيـهــا إسـتــرلـيـنـيــا (ن ـحــو  62دوالرًا).
أسباب عـ ّـدة ُت ّ
شجع الشركات التي تنتج منتجات
حليب األم في مختلف أنحاء العالم ،بما فيها الهند
وكمبوديا والواليات املتحدة وإنكلترا ،على زيادة
ّ
حجم تجارتها .وبحسب التقرير ،فإن تعاظم أرباح
هــذه الشركات يعود بالدرجة األولــى إلــى أن الفئة
املستهلكة لحليب األم لم تعد تقتصر على األفراد،
بل تشمل مقدمي الرعاية الصحية واملستشفيات.
من جهة أخرى ،ال يمكن بيع هذا املنتج بشكل غير
قانوني ،أي الترويج له من دون االلـتــزام بمعايير
ّ
طبية معينة ،إذ إن بيع الحليب بشكل غير رسمي
يـشـكــل خ ـط ـرًا عـلــى املـسـتـهـلــك ،س ــواء ك ــان رضيعًا
ّ
أو بالغًا ،ألن الحليب يمكن أن ينقل الفيروسات
والبكتيريا .وتــروج هذه الشركات لنفسها كبديل
أفضل للسوق غير الرسمي ألنها تختبر الحليب
وتـعــالـجــه لتقليل مـخــاطــر األمـ ــراض الـتــي تنقلها
األغذية.
مخاطر عدة

تسرّبات النفط خلقت بركًا ملوثة وسط أحياء سكنية ()Getty

أكاديميا

هدم النمط المعماري

م ـك ــان آخـ ــر .ل ــذل ــك ،م ــن الـطـبـيـعــي أن تـكــون
أس ـع ــار امل ــأك ــوالت م ـضــاع ـفــة» .ف ــي امل ـقــابــل،
ترفض ثروت عبد العزيز ،ما سبق ،وتقول
لـ«العربي الجديد»« :إذا كانت فكرة تحويل
ب ـيــوت ـن ــا إل ـ ــى مـ ـش ــاري ــع تـ ـج ــاري ــة وم ـطــاعــم
م ـجــديــة ،فـلـنـســع إل ــى ت ـحــويــل ب ـيــت جــدتــي
إلــى مخبز ،ولنرفع سعر الرغيف فيه» .أما
ضحى ج ــرار ،فـتـقــول« :ال ُيعقل أن تتناول
أربع قطع من الجنب املقلي بقيمة  30شيكل
(نحو  10دوالرات) ملجرد أنــك تتناوله في
مكان قــديــم» ،في إشــارة إلــى بعض املطاعم
الـقــديـمــة فــي بـلــدة بـيــرزيــت شـمــال رام الـلــه،
التي تتميز بطرازها املعماريّ .
ق ـبــل ن ـحــو ع ــام ــن ،اف ـت ـتــح امل ـم ــث ــل وامل ـخ ــرج
املسرحي فــادي الغول مقهى «سفر» (االســم
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ومــع سعي الـشــركــات لتنمية أعمالها ،مــن املرجح
أن تتطلع بشكل متزايد إلــى عقود أكثر استقرارًا

بنك لحليب األمهات (سيرغي بوبيلييف)Getty /

صممت أنظمة التبرع
ّ
لتجنب االستغالل التجاري
ألجساد النساء
وطويلة األجل مع كيانات أكبر ،مثل هيئة الخدمات
الصحية الوطنية ( )NHSفي إنكلترا ،وهو أمر بالغ
األهـمـيــة وال ـخ ـطــورة .وبـحـســب مـعــدة الـتـقــريــر ،قد
يؤدي تودد الشركات إلى مقدمي الرعاية الصحية
ل ـي ـص ـب ـحــوا م ــوردي ـه ــا إلـ ــى زيـ ـ ــادة ت ـكــال ـيــف نـظــام
الرعاية الصحية مع خلق معضالت أخالقية .ففي
حال انتقلت األمهات من التبرع بالحليب للخدمات
الـصـحـيــة الــوط ـن ـيــة وب ـن ــوك الـحـلـيــب إل ــى الـتـبــرع
ّ
ل ـل ـشــركــات ،فـ ــإن األثـ ــر الـطـبـيـعــي ه ــو دف ــع مـقــدمــي
الرعاية الصحية إلى اللجوء إلى مثل هذه العقود
لتوفير الحليب في خدماتهم ومجتمعاتهم.
استغالل للنساء

وتذكر العديد من هــذه الشركات أن هــؤالء النساء
ال ـل ــوات ــي ي ـقــدمــن ال ـح ـل ـيــب يـقـمــن ب ــذل ــك بصفتهن
«مـ ـتـ ـب ــرع ــات» ،م ــا ي ـع ـنــي أنـ ـه ــن ال ي ـح ـص ـلــن عـلــى
ب ــدل م ــادي أو يـتــم توظيفهن مــن قـبــل شــركــة .وإذ
تــرى الشركات أن امل ــرأة مــن الطبقة املتوسطة هي
«مانحة نموذجية» ،تشير األبـحــاث إلــى أنــه ليس
من الواضح ما إذا كان الحليب الذي تحصل عليه

الشركات تتبرع به نساء من املجتمعات الفقيرة،
وغالبًا في البلدان النامية أو املجتمعات املهمشة،
وال ـل ــوات ــي ُي ــدف ــع ل ـهــن م ـقــابــل ال ـح ـل ـيــب ،م ــا يعني
استغالل الفقيرات .وفي وقت ّ
صممت أنظمة التبرع
ّ
لتجنب االستغالل التجاري ألجساد النساء ،فإن
هـنــاك م ـخــاوف حقيقية مــن أنـنــا نـنـخــرط اآلن في
تسليع مادة تنتجها النساء.
الضخ من أجل الربح

وف ــي الــوقــت ال ــذي قــد يــزيــد فـيــه تـســويــق منتجات
ّ
التبرع ،من املحتمل أن تكون هناك
الحليب وبرامج
حاجة لتوظيف النساء للضخ بموجب عقود عمل
على املدى الطويل لخلق إمدادات أكثر استقرارًا .مع
ذل ــك ،قــد تـكــون النتيجة أن تضخ النساء مــن أجل
الربح .ويحدث األمر في جميع أنحاء العالم ،ما أدى
إلى مشكالت على غرار ضخ النساء أكثر مما يفعلن
لتلبية مطالب الـشــركــة ،أو حتى تحويل التغذية
عن أطفالهن .هذه املخاوف بشأن ممارسات الدفع
والتوظيف ساهمت في خلق نشاط مجتمعي في
الواليات املتحدة ،وقادت كمبوديا إلى فرض حظر
كامل على املبيعات إلى الواليات املتحدة.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن مـنـظـمـتــي األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
للطفولة «يــونـيـســف» والـصـحــة الـعــاملـيــة تــؤكــدان
أن الرضاعة الطبيعية هي حجر الــزاويــة في بقاء
الــرضــع واألطـفــال الصغار على قيد الحياة ،وهي
امل ـص ــدر األف ـض ــل لـتـغــذيــة الــرض ـيــع ،وت ـعــزيــز نمو
ً
دماغه ،فضال عن الفوائد األخرى التي تستمر مدى
الحياة لدى كل من األم والطفل.
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مجتمع فالش

تظاهرة مطالبة
بنزح السالح
النووي في برلين

MEDIA

أخبار
كاذبة

عرض لصاروخ  9M729في موسكو

تحت وسمي «#كشمير_تباد»
و«#أنقذوا_مسلمي_كشمير» حول
االضطرابات في الهند وكشمير،
صبي صغير غطى
انتشرت صورة
ّ
الدم وجهه .لكن الصورة ملتقطة
ّ
في ذكرى عاشوراء في لبنان عام
 ،2016وال عالقة لها بالهند أو
كشمير.

تدعي
تنتشر حول العالم شائعة ّ
أن إدخال الرقم الس ّري لبطاقة
السحب اآللي مقلوبًا يُخطر الشرطة
المحليّة بتع ّرض صاحبها للسطو،
االدعاء غير
فتحضر فورًا .لكن ّ
صحيح ،وهذا النظام ال يعتمده أي
ّ
متوفر على أجهزة
مصرف وغير
الصرّاف اآللي.

تداولت صفحات تصريحًا منسوبًا
لعضو اللجنة المركزية في حركة
«فتح» حسين الشيخ ،قالت إنّه أدلى
به لوكالة «وفا» ،ويرفض فيه
حماية واستقبال األسيرين أيهم
ّ
لكن
كمنجي ومناضل نفيعات.
الوكالة نفت أن يكون الشيخ قد أدلى
بهذا التصريح.
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زعم مغردون ّ
أن الحقوقية
التونسية راضية النصراوي توفيت،
ّ
لكن األمين العام لـ«حزب العمال»
التونسي ،حمة الهمامي ،وهو
زوج النصراوي ،نفى الخبر ،قائًال
عبر «فيسبوك» إنّها تخضع لبعض
الفحوص الطبية في المستشفى
العسكري في العاصمة.

راكان السعايدة نقيبًا للصحافيين األردنيين
انتخــب الصحافيون األردنيون ،الجمعة ،راكان الســعايدة ليكون نقيبهم مجددًا ،ويعولــون عليه في مواجهة التحديات االقتصادية
واالجتماعية التي تواجههم ،تحديدًا تلك التي خلفها وباء كورونا
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

فــاز الصحافــي راكان الســعايدة ،الجمعــة،
بمنصب نقيب الصحافيني األردنيني ،للمرة
الثانية على التوالي ،بعد حصوله على 321
صوتــا مــن أصــل  947صحافيــا وصحافيــة
شــاركوا فــي انتخــاب النقيــب وأعضــاء
مجلس النقابة.
وأعلــن رئيــس لجنــة انتخابــات نقابــة
الصحافيــن األردنيــن محمــد التــل ،مســاء
الجمعــة ،نتائــج انتخابــات مجلــس نقابــة
الصحافيــن األردنيــن .وفــاز بكرســي نقيــب
الصحافيــن األردنيــن الصحافــي راكان
الســعايدة بعــد حصولــه على  321صوتًا من
أصــل  947صوتــا .وجــاء فــي املركــز الثانــي،
فــي املنافســة علــى موقــع النقيــب ،الصحافي
طــارق املومنــي الذي حصل على  301صوت،
وفــي املركــز الثالث الصحافيــة فلحة بريزات
التي حصلت على  277صوتًا.
كذلــك ،أعلــن رئيــس اللجنــة فــوز الصحافــي
جمــال اشــتيوي بكرســي نائــب نقيــب
الصحافيــن األردنيــن ،بعــد حصولــه
علــى  403أصــوات .وجــاء فــي املركــز الثانــي
الصحافي فايز عضيبات ،وحصل على 248
صوتــا ،وفــي املركــز الثالــث الصحافــي ســعد
حتر ،وحصل على  176صوتًا.
وأعلــن رئيــس اللجنــة فــوز أعضــاء املجلــس،
وهــم :إبراهيــم قبيــات الذي حصل على 455
صوتًا ،وخالد القضاة الذي حصل على 402
صوت ،وعلي فريحات الذي حصل على 370
صوتــا ،وعدنــان بريــة الــذي حصــل على 342
صوتــا ،وزيــن الديــن خليــل الــذي حصل على
 338صوتًا ،وبالل العقايلة الذي حصل على
 306أصوات ،وجميل غدايرة البرماوي الذي
حصــل علــى  301صــوت ،وموفــق كمــال الذي
حصل على  290صوتًا.
ولــم تنجــح القوائــم فــي فــرض نفســها علــى
انتخابــات النقابــة ،إذ فــاز النقيــب الســابق
الســعايدة والصحافــي خالــد القضــاة مــن
قائمــة الهيئــة العامــة املكونــة مــن تســعة
أعضــاء ونائــب النقيــب والنقيــب ،فيمــا فــاز
عضوان من قائمة النقابة.
وقــال رئيــس لجنــة اإلشــراف علــى انتخابات
نقابــة الصحافيــن األردنيــن محمــد التــل
إن نســبة التصويــت فــي انتخابــات النقابــة
بلغــت  83فــي املائــة ،مشــيرًا إلــى أنهــا األعلى
في تاريخ انتخابات النقابة.
وأضاف التل ،قبل بدء فرز نتائج االنتخابات،
أن عــدد مــن يحــق لهــم التصويت مــن أعضاء
الهيئة العامة هو  ،1142وبلغ عدد املقترعني
الكلــي  947صحافيــا وصحافيــة ،فيمــا بلــغ
عدد غير املقترعني .195
ّ
يذكــر أن الســعايدة تولــى منصــب نقيــب
الصحافيــن مــن  2017قبــل اســتقالته فــي

أمستردام تستذكر كارثة هيروشيما النووية

يأتي أسبوع نزع السالح
( 30 - 24أكتوبر /تشرين
األول) ،في الوقت الذي
يعيش فيه العالم الكثير من الحروب.
والنتيجة هي املزيد من العنف
واملوت والفقر وغيرها من التداعيات
واألزمات .ويقول األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس إنه يجب
إعادة نزع السالح إلى صميم جهودنا
املشتركة من أجل السالم واألمنُ .
ويراد
من أسبوع نزع السالح تعزيز الوعي
وتحسني الفهم بقضايا نزع السالح
وأهميتها الشاملة .وتبدأ فعاليات
األسبوع من  24أكتوبر /تشرين األول،
وهي الذكرى السنوية لتأسيس األمم
املتحدة ،وتتواصل ألسبوع كامل.
وبحسب األمم املتحدة ،سعت البالد
على مر التاريخ إلى نزع السالح
لبناء عالم أكثر أمانًا وحماية الناس
من األذى .ومنذ إنشاء األمم املتحدة،
أدت الجهود املبذولة لنزع السالح
ولتحديد األسلحة دورًا حاسمًا في
منع األزمات والصراعات املسلحة
ُ
وت َح ُّل املشاكل ُ
وي َح ُّد من
وإنهائها.
التوترات واملخاطر املتزايدة من خالل
الحوار السياسي الجاد واملفاوضات
ً
بدال من استخدام األسلحة .وعلى
الرغم من كل ما سبق ،ما زالت
أسلحة الدمار الشامل ،وال سيما
األسلحة النووية ،مصدر قلق رئيسي
نظرًا لقوتها التدميرية ولتهديدها
البشرية جمعاء .ويهدد التراكم املفرط
لألسلحة التقليدية واالتجار غير
املشروع بها السلم واألمن الدوليني
والتنمية املستدامة ،في حني يهدد
استخدام األسلحة التقليدية الثقيلة
في املناطق املأهولة املدنيني.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

نزع السالح

أسبوع توعية للحد من العنف والحروب
البيرو تطلق حمالت للتخلص من األسلحة

ناشطون في نيويورك يطالبون بعالم خال من السالح النووي واالنبعاثات الكربونية
مبادرة لتسليم
السالح للدولة في
كولومبيا

مقاتل يتخلى عن
سالحه في أبيدجان

إبريــل /نيســان املاضــي ،معتب ـرًا حينهــا أن
«واجــب مجلــس نقابــة الصحافيــن محاربــة
الفســاد والتصــدي للترهــل ،ال حمايــة
الفاســدين واملترهلــن فــي مؤسســاتهم
ألسباب انتخابية».
والتقــت «العربــي الجديــد» ،خــال عمليــة
االنتخــاب ،عــددًا مــن الصحافيــن املشــاركني
الذين قالوا إنهم يعولون كثيرًا على املجلس

بلغت نسبة االقتراع
في انتخابات النقابة
 83في المائة

مخاوف على مصير الصحف الورقية وموظفيها (خليل مزرعاوي /فرانس برس)

إعالميون جزائريون يطالبون
بتحسين أوضاعهم ولقاء الرئيس
الجزائر ـ عثمان لحياني

طالبــت هيئــة صحافيــة نقابية فــي الجزائر
بلقــاء مــع الرئيــس عبــد املجيــد تبــون،
ملناقشــة األزمــة الخانقــة فــي قطــاع اإلعــام،
ودعــت الحكومــة الجزائريــة إلــى إيجــاد
حــل ســريع للصحافيــن الذيــن فقــدوا
عملهــم ،بعــد قــرار الســلطات إغــاق عدد من
املؤسســات اإلعالميــة ،بعضهــا كان مملوكًا
لرجال أعمال مالحقني في قضايا فساد.
ّ
وذكــر «املجلــس الوطنــي للصحافيــن
الجزائريــن» ،فــي بيــان نشــره فــي «اليــوم
الوطنــي للصحافــة» الجمعــة ،بالوضــع
الصعــب الــذي يعيشــه اإلعالميــون علــى
املســتوى املهنــي واالجتماعــي ،بســبب
الوضــع االقتصــادي املعقــد للمؤسســات
اإلعالمية الذي تســبب في إقفال عدد منها.
ّ
ووجه «دعوة عاجلة إلى التكافل االجتماعي
واملهنــي للصحافيــات والصحافيــن الذيــن
فقــدوا مناصــب عملهــم ،بعد قرار الســلطات
إغالق عدد من املؤسسات اإلعالمية».
ودعــا املجلــس ،الرئيــس عبــد املجيــد تبــون،
إلى املبادرة باستقبال نقابات الصحافيني،
تنفي ـذًا لتصريحــه فــي آخــر لقــاء لــه مــع
الصحافــة حــن ّ
عبــر عــن رغبتــه فــي لقــاء
نقابــات الصحافيــن ،لطــرح انشــغاالت

املقبل لتحسني األوضاع املعيشية للعاملني
في القطاع.
ّ
وقــال الصحافــي عمــاد الســعايدة إن
«االنتخابــات تجرى في ظل تحديات صعبة
ج ـدًا بعــد جائحــة كورونــا وتراجــع أحــوال
الصحافــة الورقيــة ،وظــروف اقتصاديــة
صعبــة تواجــه مؤسســات عــدة وتهــدد
مصــادر رزق العاملــن فيهــا ...وأهــم املطالــب

األســرة اإلعالميــة ،بعدمــا بــدأت النقابــات
املهنية تشعر بعدم وجود جدية كافية لدى
وزارة االتصال ،للتكفل بمشكالت القطاع.
وطالــب الحكومــة بتســريع طــرح قانونــي
اإلعــام والســمعي البصــري علــى البرملــان
للمناقشــة ،وإشــراك الفاعلــن فــي قطــاع
اإلعــام فــي هــذا النقــاش ،ووضــع إطــار
قانونــي واضــح وشــفاف يحــدد كيفيــة
توزيــع اإلشــهار العمومــي (اإلعالنــات
الرســمية) علــى املؤسســات اإلعالميــة ،مــع
التأكيــد علــى ضــرورة محاســبة الناشــرين
الذيــن يتأخــرون فــي تســديد أجــور
الصحافيــن ،وتفعيــل قــرار أصــدره تبــون
فــي فبراير/شــباط  ،2020يتعلــق بتمكــن
املواقــع اإللكترونيــة مــن اإلشــهار العمومي،
فــي حــدود مــا يســمح بــه القانــون ،وإعــادة
االعتبــار لصحافيــي املواقــع اإللكترونيــة
الجزائريــة ،وعــدم التعامــل معهــم على أنهم
صحافيون من الدرجة الثانية.
تأخــر صــدور قانونــي اإلعــام واإلشــهار
منــذ أكثــر مــن عــام ،بعدمــا وعــدت الحكومــة
بصياغــة نــص قانون إعــام جديد ،وقانون
جديــد ينظــم اإلشــهار الــذي تحتكــره فــي
الوقــت الحالــي وكالــة النشــر واإلشــهار
الحكومية.
وشدد املجلس على ضرورة تسوية عاجلة

هــو إحــداث تغييــر فــي الواقــع املعيشــي
للصحافيــن ،إلــى جانــب تغيير آخر في آلية
عمل النقابة ،لتلعب دورًا أكبر وأكثر فاعلية
في حماية حقوق الصحافيني».
ورأى الصحافــي رداد القــاب أن أبــرز مــا
ّ
يميز انتخابات هذا العام هو تشــكيل قوائم
انتخابيــة ،مشــددًا علــى أهميتهــا فــي خلــق
انســجام بــن أعضــاء املجلــس وعــدم تعطيل
ّ
سالســة العمــل .وأضــاف أن «أهــم مطالــب
الصحافيــن تتركــز على األوضاع املعيشــية
الصعبــة فــي ظل األوضاع الصعبة التي تمر
بها الصحافة الورقية تحديدًا».
وبــدا رأي الصحافــي أحنــف أبــو العســل
ّ
مشــابهًا لرأي زميله القالب ،إذ شـ ّـدد على أن
الهــم املعيشــي يطغــى علــى مختلــف املطالــب
األخرى.
وشــدد الصحافــي حســن الســرحان علــى
ضــرورة بــذل النقابة جهــودًا حقيقية للدفاع
عــن أعضائهــا ،خصوصــا فــي ظــل اآلثــار
الســلبية التــي تركتهــا جائحــة كورونــا علــى
الجســم الصحافــي ،إذ خســر صحافيــون
وظائفهــم وأعمالهــم ،وتأثــر دخــل العديــد
منهــم .كانــت الهيئــة العامــة للصحافيــن
قــد أقــرت التقريريــن املالــي واإلداري عــن
أعمــال مجلــس النقابــة لعامــي ،2020 - 2019
وتصديــق الحســابات الختاميــة ،وإبراء ذمة
مجلس النقابة السابق.
وأقـ ّـرت الهيئــة ،خــال االجتمــاع الــذي عقــد
في «قاعة ّ
عمان الكبرى» في مدينة الحســن
للشــباب صبــاح الجمعــة ،التوصيــة املقدمــة
مــن مجلــس النقابــة للهيئــة العامــة بإجــراء
دراسة أكتوارية على نظام صندوق التعاون
والضمــان االجتماعــي ،وتعديــل النظام ً
بناء
علــى نتائجهــا ،مثلمــا جــرت املوافقــة علــى
مشــروع نظــام «جائــزة الحســن لإلبــداع
ُالصحافــي» .وكان اجتمــاع الهيئة العامة قد
أ ِّجــل الجمعــة املاضي ،لعــدم اكتمال النصاب
القانونــي ،وفقــا لقانــون النقابة الذي يوجب
حضور نصف األعضاء .1+
ّ
ّ
وهنــأ وزيــر ّ
والناطق
ـام
ـ
ع
اإل
الدولة لشــؤون
ّ
ّ
الرســمي باســم الحكومــة ،فيصــل الشــبول،
ّ
نقّيــب الصحافيــن راكان الســعايدة ونائــب
النقيــب جمــال اشــتيوي وأعضــاء مجلــس
النقابــة ،بفوزهــم فــي االنتخابــات .وأشــاد
الشبول باألجواء التي جرت فيها انتخابات
مجلــس النقابــة ،و«الــروح اإليجابيــة التــي
ّ
ّ
غلفتها» ،مؤكدًا أهمية دور النقابة في «رفع
ســوية مهنــة الصحافــة ،واالرتقــاء بواقــع
البيئــة اإلعالميــة املحليــة» .وأكــد حــرص
الحكومة على بلورة أطر التعاون والشــراكة
مــع مجلــس نقابــة الصحافيــن ،بمــا يســهم
فــي معالجــة التحديــات التــي تواجــه قطــاع
اإلعــام واالرتقــاء بواقعــه ،وذلــك عبر الحوار
ّ
املستمر والتواصل الدائم.

وثائق جديدة مسربة تفاقم
أزمة «فيسبوك»
واشنطن ـ العربي الجديد

يعاني صحافيون جزائريون من البطالة (فاروق باطيش/
فرانس برس)

لـ«وضعيــة الصحافيــن الجزائريــن الذيــن
يعملــون مراســلني ملؤسســات أجنبيــة،
ووضــع آجــال محــددة ومعقولــة ملنحهــم
تراخيــص العمــل» ،إذ يعملــون حاليــا فــي
ّ
وضع غامض ،فوزارة االتصال لم تسلم أي
بطاقة اعتماد لهم خالل العام الحالي.
ولــم يتضمــن بيــان املجلــس أي إشــارة إلــى
مســألة التضييــق علــى حريــات اإلعالميــن
والصحافيــن ،لكنــه اســتنكر «األصــوات
التــي تنتقــد أوضــاع الحريات في الجزائر»،
فــي إشــارة إلــى نقــاش جــرى قبل أيــام تحت
قبــة البرملــان الفرنســي حــول الحقــوق
والحريات في الجزائر.

بعــد أيــام مــن اقتحــام مؤيديــن للرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامــب مبنــى
ّ
الكابيتــول ،حيــث مقــر الكونغــرس ،فــي يناير/كانــون الثانــي املاضــي ،أطلــت مديــرة
العمليــات فــي شــركة «فيســبوك» ،شــيريل ســاندبيرغ ،لتقلــل مــن أهميــة الــدور الذي
لعبــه عمــاق التواصــل االجتماعــي فــي هــذه األحــداث الداميــة التــي أســفرت عن قتل
ـخاص .وقالت ســاندبيرغ حينها ،في مقابلة مع وكالة «رويترز»« :نعلم
خمســة أشـ
ُ
أن هذه األحداث نظمت عبر اإلنترنت .أزلنا حسابات كيو أنون ،براود بويز ،ستوب
ذا ستيل ،وأي صفحات ّ
تطرقت إلى عنف محتمل األسبوع املاضي .تطبيقنا ليس
مثاليــا ،لــذا أنــا متأكــدة مــن أن بعــض هــذا املحتــوى ال يــزال موجــودًا على فيســبوك.
أعتقــد أن هــذه األحــداث نظمــت إلــى حد كبير على املنصات التــي ال تتمتع بقدراتنا
على إيقاف الكراهية ،وال تتبع معاييرنا ،وال تتمتع بشفافية».
لكن مســتندات داخلية مســربة من «فيســبوك» كشــفت العكس .الوثائق هذه ،إضافة
إلى بيانات أخرى داخلية ،بينت أن الشركة كانت غير مستعدة أمام خطوات حركة
«ســتوب ذا ســتيل»  Stop the Stealالتــي اســتخدمت منصاتهــا فــي التنظيــم ،وأنهــا
تحركــت فقــط حــن اتخــذت الحركة منحى عنيفًا .الوثائق املذكــورة قدمتها املوظفة
الســابقة فــي «فيســبوك» ،فرانســيس هاوغــن ،لدعــم مــا كشــفته في شــهادة لها أمام
«لجنــة األوراق املاليــة والبورصــات» .وقدمها مستشــارها القانوني إلى الكونغرس
بصيغــة منقحــة .وحصــل علــى النســخ املنقحــة كونســورتيوم مــن  17وكالــة أنبــاء
أميركية ،بينها «سي أن أن» و«واشنطن بوست» و«أسوشييتد برس» و«نيويورك
ّ
تايمز» .تركز أحد مزاعم هاوغني بخصوص الشركة على اقتحام مبنى الكابيتول.
وفــي شــهادة لـ«لجنــة األوراق املاليــة والبورصــات» ،قالــت إن «فيســبوك» ضللــت
املســتثمرين والجمهــور ،بشــأن دورهــا فــي إطالــة أمــد وجــود املعلومــات املضللــة
والتطرف العنيف املتعلقة بانتخابات عام  2020وأحداث يناير/كانون الثاني.
تنفــي «فيســبوك» مزاعــم هاوغــن ،وتقــول إنهــا انتقائيــة فــي الوثائق التــي اختارت
عرضها ،لتقديم صورة غير عادلة عن الشركة.
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

باريس ـ ندى األزهري

يـ ـثـ ـي ــر «ع ـ ـ ــال ـ ـ ــم آخ ـ ـ ـ ـ ــر» (،)2020
للفرنسي ستيفان بريزي ،شعورًا
ـاق م ــن ص ـ ــور ٍة
م ـت ـنــام ـيــا ب ــاخ ـت ـن ـ ٍ
يـعـكـسـهــا ع ــن عــالــم م ـعــاصــر ،تـسـيـطــر عليه
شــركــات مـعــوملــة ت ــرى أرقــامــا فـقــط ،وتسحق
ُ
وت ّ
جرد آخرين من إنسانيتهم.
أفرادًا،
ّ
فيلم ُيذكر بكل ما كانت تبرزه يوميًا نشرات
أخبار فرنسية ،من تظاهرات ّ
عمال ،وإغالق
مصانع صغيرة وكبيرة ،لعدم قدرتها على
املـنـ َـا ْفـســة أم ــام رخ ــص الـبـضــائــع والـنـفــوس،
ّ
أو ن ــق ـ ِـل أخـ ــرى إل ــى أم ــاك ــن أقـ ــل كـلـفــة خ ــارج
الـ ـ ْح ـ َـدود .ل ـيــس إع ـ ــادة تــذك ـيــر ب ـه ــؤالء ،وهــم
ُي ــخ ــف ـ ْـون م ــن ال ـش ــاش ــات الـ ـي ــوم ،أو معالجة
ّ
تتكرر ،وإثــارة
سينمائية إضافية ألوض ــاع
وقــا ّئــع ت ـبــرزهــا أخ ـبــار يــوم ـيــة« .عــالــم آخــر»
يتوغل عميقًا فــي خلفيات هــذا السعي ،بل
الـلـهــاث ،إلــى تحقيق مــزيـ ٍـد مــن األرب ــاح على
حساب اإلنسان ،ويسبر معاناة أفــراد كانوا
ّ
يعطون في عملهم ،للحفاظ عليه ،كل ما في
ّ
ّ
مقدورهم ،وكل ما يتجاوز قدراتهم ،لتتحول

«عالم آخر» فيلم يتناول مأساة العالم المعاصر الذي تسيطر عليه ثقافة الربح وثقافة الشركات
القويّة ،بحيث صار اإلنسان مسحوقًا مجردًا من إنسانيته

عالم آخر

سيناريو عن عالم ٍال يرى إلّا األرقام

م ـجــاب ـه ـت ـهــم ال ـش ـج ــاع ــة ل ـن ـظ ــام اق ـت ـص ــادي
معولم ،غالبًاُ ،إلى شعور بإحباط وعجز.
«عــالــم آخ ــر» ـ امل ـشــارك مــع  15فيلمًا آخــر في
املسابقة الرسمية للدورة الخامسة ( 14ـ 22
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول  )2021لــ«مـهــرجــان
الجونة السينمائي» ـ ٌ
جزء من ثالثية لبريزي
عن أسواق العمل واملال ،واألزمات األخالقية
املرتبطة بهما ،بطلها املمثل فنسان ليندون.
البداية مــع «قــوانــن الـســوق» ( :)2015عاطل
عــن العمل يــواجــه ،مــع بــدايــة وظيفة جديدة

لــه ،مــأزقــا أخــاقـيــا ،يمتحن مــدى اسـتـعــداده
ّ
ل ـق ـب ــول كـ ــل شـ ــيء ل ــاح ـت ـف ــاظ ب ـه ــا .ث ــم «ف ــي
حرب» ( :)2018وعود كاذبة من إدارة مصنع،
وقــرار صــادم باإلغالق وفصل مئات ّ
العمال
ّ
واملــوظـفــن ،رغــم التضحيات املالية الكبيرة
ل ـه ــم ،واألرب ـ ـ ــاح ال ـق ـيــاس ـيــة لـلـمـصـنــع .خـتــام
ال ـثــاث ـيــة (ع ــال ــم آخ ـ ــر) تـ ـن ــاول ال ـق ـض ـيــة مــن
منحى آخــر ،ال ُيكترث بأمره غالبًا ،إعالميًا
وس ـي ـن ـمــائ ـيــا :وجـ ـه ــات ن ـظ ــر أرب ـ ـ ــاب الـعـمــل
الـصـغــار ،أو نـصــف الـكـبــار ،الــذيــن يعيشون

الفيلم يتوغل في
السعي لتحقيق األرباح
على حساب اإلنسان

م ــع ال ـعـ ّـمــال ف ــي أج ـ ــواء امل ـص ـنــع ،ويـلـمـســون
متاعبهم اليومية ومعاناتهم وقلقهم إزاء
نـظــام اقـتـصــادي رأسـمــالــي ص ــارم ،ال شفقة
فيه وال رحمة.
سـيـنــاريــو م ـتــن ،كـتـبــه ب ــري ــزي م ــع أولـيـفـيــه
غورس ،يسرد يوميات مدير أعمال ناجح في
مجموعة صناعية ،في وقت حرج من حياته.
فيليب (فــان ـســان ل ـي ـنــدون) ،بـسـبــب ضغوط
أعوام عدة من عمل هائل في مصنعه ،يواجه
رغبة زوجــة ِّ
محبة (ســانــدريــن كـيـبــرالن) في

نبذة

ولد ستيفان بريزي (الصورة)
في أكتوبر من عام ،1966
وهو مخرج ومنتج
وكاتب سيناريو وممثل
فرنسي .أنهى دراسته
الجامعية في معاهد
التكنولوجيا ،وانتقل إلى
باريس .بدأ حياته المهنية
في باريس ونافس على
السعفة الذهبية لمهرجان
«كان» السينمائي ،واشتغل
ّ
مؤخرًا في األفالم الروائية،
وفي عام  2013عاد بفيلم
«بضع ساعات من الربيع»،
روائي طويل من بطولة
فنسان ليندون وهيلين
فنسان .حصل الفيلم على
أربعة ترشيحات لجائزة سيزار.

فنسان ليندون في «عالم آخر» :معضلة أخالقية (الملف الصحافي)

صحة

ُ
تـعـتـبــر مـنـتـجــات ف ــول الـصــويــا بـمــا فــي ذلــك
التوفو وحليب الصويا وغيرها مــن بدائل
األلبان واللحوم ذات أهمية خاصة بالنسبة
للنباتيني وأولئك الذين يتجنبون منتجات
األلبان أو لديهم حساسية منها ،ولكن فول
الصويا طعام مثير للجدل ،فبينما يعتقد
البعض أنه مصدر غذائي مهم ،يرى آخرون
أنه عدو للصحة ،فما حقيقة ذلك؟
يحتوي فول الصويا على العديد من العناصر
الغذائية ،فهو غني بالبروتني ويحتوي على
جـمـيــع األح ـم ــاض األمـيـنـيــة األســاس ـيــة الـتــي
يـحـتــاجـهــا ال ـج ـســم ،ك ـمــا أن ــه غ ـنــي بــالــدهــون
النباتية واأللـيــاف والعديد من الفيتامينات
واملعادن ومضادات األكسدة التي قد تساعد
فــي حماية الجسم مــن تلف الـخــايــا .كما قد
يـســاعــد ف ــول الـصــويــا فــي خـفــض مستويات
الكوليسترول ،إذ تشير العديد من الدراسات
إل ــى أن األن ـظ ـم ــة ال ـغــذائ ـيــة ال ـغ ـن ـيــة بــأطـعـمــة
الصويا قد تساعد في خفض الكوليسترول
ال ـضــار ( ،)LDLورف ــع الـكــولـيـسـتــرول الجيد
( .)HDLوت ـش ـيــر دراس ـ ــة ن ـشــرت ف ــي British
 ،Journal of Nutritionإلى أن األنظمة الغذائية
الـغـنـيــة بـفــول الـصــويــا قــد تـســاعــد فــي تقليل
مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات
الكوليسترول الضار بنسبة  ،%3-2وقد ترفع
ً
أيضا نسبة الكوليسترول الجيد بنسبة %3
وتقلل مستويات الدهون الثالثية بنسبة .%4
وهناك بعض األدلة على أن مكمالت بروتني
الصويا قد تساعد في خفض نسبة السكر
في الدم ومستويات األنسولني بشكل طفيف
لــدى األشـخــاص املصابني بــداء السكري من

كارتييه وفنون اإلسالم
باريس ــ العربي الجديد

ُ
تظهر مجموعة مــن مجوهرات «كارتييه» ،ضمن
معرض يقام في باريس ،أن الدار العريقة استوحت
فنون اإلســام منذ بداية القرن العشرين لتحديث
مجوهراتها ،لجهة األش ـكــال الهندسية ،والجمع
بني اللونني األزرق الفيروزي واألخضر الزمردي،
ُ
واس ـت ـمــر ه ــذا ال ـتــوجــه لــديـهــا إل ــى ال ـي ــوم .وافــتـتــح
م ـع ــرض «ك ــارت ـي ـي ــه وفـ ـن ــون اإلسـ ـ ــام» الـخ ـمـيــس،
وي ـس ـت ـم ــر ح ـت ــى  20فـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط املـ ـقـ ـب ــل ،فــي
«متحف الفنون الزخرفية» في العاصمة الفرنسية،
ويهدف إلى تبيان الترابط املدهش بني املجوهرات
الفاخرة وتكسية املساجد واألقمشة ذات الزخارف
العثمانية أو الصناديق الفارسية املطعمة.
وف ــي تـصــريــح لــوكــالــة «ف ــران ــس بـ ــرس» ،أوضـحــت
م ـســاعــدة مــديــرة قـســم ف ـنــون اإلسـ ــام فــي متحف
«اللوفر» جوديت إينون رينو ،وهــي من ّ
القيمني
ّ
ع ـلــى املـ ـع ــرض ،أن امل ـج ـمــوعــة امل ـع ــروض ــة تـشــكــل
«بحثًا» لم يسبق أن ُعرض.
وقالت ّ
قيمة أخــرى على املعرض ،هي أمينة قسم
املجوهرات القديمة والحديثة في «متحف الفنون
الزخرفية» إيفلني بوسيميه ،إنها املرة األولى التي
يعيد فيها معرض مخصص للمجوهرات «بناء
ّ
كــل مــراحــل اإلب ـ ــداع» .وشــرحــت أن ل ــوي كــارتـيـيــه،
يستوح كثيرًا مــن حركة
حفيد مؤسس ال ــدار ،لــم
ِ

الفن الحديث في بداية القرن العشرين ،وأراد أن
يقدم للزبائن «شيئًا جديدًا ،ربما روسيًا ،وربما
فارسيًا» ،فوقع اختياره في النهاية على الفارسي.
وفـ ـ ــي تـ ـل ــك املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،كـ ـ ــان «جـ ـ ـ ــزء أس ـ ــاس ـ ــي» مــن
مجوهرات «كارتييه» مستوحى من فنون اإلسالم،
مــا جـعــل ال ــدار «تـتـســم بــالـحــداثــة نسبة إل ــى الفن
الحديث» ،على ما قالت إيفلني بوسيميه.
وأشــارت إلــى أن األنـمــاط الهندسية «مــأخــوذة من
الـ ـعـ ـم ــارة» ،فـيـمــا اسـتـلـهـمــت ج ــوان ــب أخـ ــرى «مــن
تـكـسـيــة امل ـســاجــد فــي آس ـيــا الــوس ـطــى» .أم ــا جمع
األلـ ــوان فـيــأتــي أي ـضــا مــن ال ـش ــرق ،مـثــل اسـتـخــدام
اللون األخضر أو «لــون الجنة» مع أزرق الفيروز
الفاتح وأزرق الالزورد الداكن.
وفــي ثالثينيات الـقــرن الـعـشــريــن ،أدخـلــت املــديــرة
ال ـف ـن ـيــة لـ ـل ــدار ج ـ ــان ت ــوس ــان الـ ـل ــون الـبـنـفـسـجــي
امل ـس ـتــوحــى م ــن ح ـجــر ال ـج ـم ـشــت (األم ــاث ـي ـس ــت)،
واب ـت ـك ــرت ق ـط ـعــا ثــاث ـيــة األبـ ـع ــاد مـسـتـلـهـمــة من

األنماط الهندسية
في مجوهرات الدار
مأخوذة من العمارة

املجوهرات الهندية من إمبراطورية املغول .وأكدت
أن «هذه الهندسة وهذه األنماط ال تزال موجودة
اليوم ،وباتت من املكونات الرئيسية للدار».
تـبـحــر دار «كــارت ـي ـيــه» فــي إرث ـهــا مـنــذ ع ــام ،1847
وت ــزي ــده ثـ ـ ـ ً
ـراء ب ـ ــاإلب ـ ــداع .ك ــاف ــة أع ـمــال ـهــا «قــائ ـمــة
االخـتــاف
على ّاالكـتـشــاف واالسـتـلـهــام مــن أوج ــه ً
والتسلح بالثقافات املختلفة ،مصحوبة برؤية
(كارتييه) للجمال» ،وفــق ما تشير على موقعها
اإللكتروني الرسمي .وتقع ّ
مؤسسة «كارتييه» في
ُ
ً
باريس ،وتفتح أبوابها ملواضيع نــادرا ما تعالج
ف ــي امل ـت ــاح ــف .وت ـض ـمــن ب ـع ـدًا ان ـت ـقــائ ـيــا وم ـت ـعـ ّـدد
ّ
مجاالت اإلبــداع ّاملعاصر كافة،
التخصصات عبر
ّ
ّ
وتحفز لقاءات غير متوقعة بني الفنانني والعلماء
والفالسفة واملوسيقيني ّواملهندسني املعماريني.
وال ـيــوم األح ــد تقيم الـفــنــانــة األمـيــركـيــة س ــارا زي
بدعوة من «كارتييه» معرضًا يحاكي املساحات
ّ
الشفافة في مبنى جان نوفيل األيقوني .استوحي
النصبان من املــوديــات العلمية ّ للقبة السماوية
وساعة الحائط ،وتستكشف الفنانة من خاللهما
كـيــف ي ـحـ ّـول انـتـشــار ال ـصــور عالقتنا بــاألغــراض
وبالوقت وبالذاكرة .كما ّ
تقدم العرض األول عامليًا
لـفـيـلــم  La Natureال ـجــديــد لـلـمـخــرج السينمائي
أرتافازد بيليشيان ،وهو ّأول فيلم يخرجه منذ 27
عامًا ،يستكشف فيه تعايش املجتمعات البشرية
الهش مع محيطها الطبيعي.

أشهر الحوادث الدامية خالل تصوير أفالم هوليوود
النوع  2أو متالزمة التمثيل الغذائي ،وفقًا
لـبـحــث نـشــر ف ــي .Yonsei medical journal
كما أن اتباع نظام غذائي يحتوي على فول
الصويا يساعد إلــى درجــة كبيرة في تقليل
م ـس ـتــويــات ض ـغــط ال ـ ــدم وت ـق ـل ـيــل االل ـت ـهــاب
ف ــي األوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة وت ـح ـســن مــرونـتـهــا،
وبالتالي خفض احتمال اإلصــابــة بأمراض
القلب .وقد ربطت مراجعة حديثة نشرت في
،European journal of preventive cardiology
تناول األنظمة الغذائية الغنية بفول الصويا
بانخفاض خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية
بنسبة  %20وأمراض القلب بنسبة .%16
وق ــد ت ـســاعـ ًـد ال ـن ـظــم ال ـغــذائ ـيــة الـغـنـيــة بـفــول
ال ـصــويــا أي ــض ــا ف ــي تـقـلـيــل مـخــاطــر اإلصــابــة
ب ــأن ــواع مختلفة م ــن ال ـس ــرط ــان ،حـيــث تشير
ال ــدراس ــات إل ــى أن ت ـن ــاول كـمـيــات كـبـيــرة من
األيسوفالفون املوجود بوفرة في فول الصويا
قــد يقلل مــن خـطــر اإلص ــاب ــة بـســرطــان بطانة
الرحم بنحو  .%19كما ربطت إحدى الدراسات
التي نشرت في مجلة  ،Scientific reportsالنظم
الغذائية الغنية بفول الصويا بانخفاض خطر
اإلصابة بسرطان الجهاز الهضمي بنسبة %7
وانـخـفــاض خطر اإلصــابــة بسرطان القولون
واملستقيم بنسبة  %12-8خاصة عند النساء.
وأيضًا الرجال الذين يتناولون وجبات غنية

أطعمة الصويا ال تغير من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال ()Getty
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منتجات فول الصويا ...األضرار والفوائد
يارا حسين

االنفصال ،ووقوع ابن شاب في أزمة نفسية،
فيما تطحنه حياته املهنية ،فتبدو الخيارات
أصـعــب وأقـســى .هـنــاك ،يطالبونه بتقليص
عدد العاملني في املصنع ،وفيليب ال يعرف
ك ـيــف يـسـتـجـيــب ل ــأوام ـ ّـر غ ـيــر امل ـت ـس ـقــة من
ْ
إدارته ،وعليه تنفيذها .إنه في فترة يجب أن
ُي ّ
قرر فيها توجهاته.
ُ
لوهلة ،بدا «عالم آخر» ،املشارك في املسابقة
الرسمية للدورة الـ 1( 78ـ  11سبتمبر /أيلول
 )2021لــ«مـهــرجــان فينيسيا السينمائي»،
ّ
ك ــأن ــه ي ـس ـيــر ع ـلــى املـ ـن ــوال ن ـف ـســه للفيلمني
ّ
السابقني ،فــي حبكته ومــوضــوعــه وتوجهه
العمال ،واإلكـثــار من الحوار
التضامني ّمع
ّ
والنقاش .لكنه لم يكف عن مفاجأة مشاهده
ف ـ ــي م ـ ـس ـ ــاره ،وف ـ ــي ت ــركـ ـي ــزه عـ ـل ــى م ــواق ــف
ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وف ـ ــي رس ـ ــم عــاملـهــا
اليومي .يبتعد عن أجواء ّ
ونقاشاتهم،
العمال
ّ
مــن دون إغ ـفــال ه ــذا املـنـحــى تـمــامــا ،لـكــنــه ال
يغرق فيه ،بل يستخدمه فقط في مشاهد لها
عالقة مباشرة ومؤثرة مع فيليب.
ه ـ ــذا األخـ ـي ــر مـ ـح ـ ٌ
ـور ت ـب ـنــى ع ـل ـيــه األحـ ـ ــداث
ُ
ـاط ُمــدهــش
ك ـ ّم ـت ـلـ ٍـق وم ـ ـحـ ـ ّ ْـرك ل ـه ــا .ف ــي ال ـت ـق ـ ٍ
لكل ما يمكن أن يشعر به من انفعاالت ،في
مواجهته صعوباته العائلية ،وأوامر اإلدارة
العليا في الواليات املتحدة األميركية ،التي
ّ
ّ
اشترت الفروع األوروبية كلهاَ ،يبرز التوتر
الذي يسيطر على فيليب ،واملواقف الحرجة
ّ
التي يجد نفسه فيها ،والتمزق الذي يعانيه،
واإلره ـ ـ ــاق ال ـج ـســدي وامل ـع ـن ــوي الـ ــذي يـبــدو
جليًا على مالمحه ،من دون حاجة إلى وصف
أو ب ــوح .رتــابــة الــوجــود ،الـتــي وضــع فيليب
ّ
ليوميات،
تتبدى في تكرار آلي
نفسه فيها،
ٍ
تـبــدأ مــع عـقــد ربـطــة الـعـنــق ،وت ـن ــاول ال ــدواء
ّ
(لعله مـهـ ّـدئ) ،ثــم العمل ،وتفريغ الضغوط
ّفي قاعة الرياضة.
ّ
ّ
إن ـ ــه مـ ـم ــزق ب ــن إدارة ب ـع ـي ــدة ت ــوظـ ـف ــه ،وال
تسمح بتهاون ،ووالء كامل للعمل ومصالح
الـ ـع ـ ّـم ــال .س ـت ـفــان ب ــري ــزي ي ـب ــرع م ــن الـلـقـطــة
األولى ،باستعانته بأضواء خافتة (تصوير
إيريك دومــون) وموسيقى تصويرية (كميل
ّ
ّ
ّ
روكايو) ،في بث أجواء ُ قلق وتوتر ،لإليحاء
ّ
ّ
َ
ُ
بــأن الــصــور العائلية املعلقة على الـجــدران،
ال ـتــي تلتقطها ال ـكــام ـيــرا ص ـع ــودًا وهـبــوطــا
ويمينًا ويسارًا ،والتي تبدي سعادة وحبًا،
ٌ
لـيـســت س ــوى ذك ــرى ح ـيــاة مــاضـيــة .س ـعــادة
ّ
يتبدد أثرها في املشهد التالي ،مع إجراءات
ْ
ّ
طــاق أرغــم عليها الــزوجــان ،بعد أن تغيرت
حياتهما بسبب التزامات فيليب ،وانغماسه
الـ ـت ــام ف ــي ع ـم ـلــه .ل ـق ـطــات ُم ـق ـ ّـرب ــة ل ـلــزوجــن
ُ
اس ــت ـخ ــدم ــت ب ـك ـث ــرة ،لـلـتـعـبـيــر ع ــن م ـعــانــاة
وإرهاق نفسي.
من التركيز على الشخصية الرئيسية ،تأتي
أهمية الفيلم .فبعيدًا عن األفكار السائدة عن
تآمر دائم على ّ
العمال ،بني ّ
رب العمل وأرباب
أعـ ـل ــى م ــرت ـب ــة ،ي ـف ــاج ــئ ب ــري ــزي ب ـس ـي ـنــاريــو
ْ
وإخراج يقتربان من مهنةُ ،يمكنها أن تكون
نبيلة أحيانًا ،وأحيانًا فقط .يقف صاحبها
شبه وحيد بني الطرفني ،بينما يساء فهمه
ُ
تمامًا من ّ
عماله ،وتساء معاملته من مديرين
بعيدين ،يرون ّ
العمال أرقامًا يجب إنقاصها،
ـاح ي ـجــب رف ــع أرق ــام ـه ــا .فما
ف ــي م ـقــابــل أربـ ـ ـ ٍ
ّ
كله؟ وكيف يخضع
هذا
من
ٌ
موقف «إنسان» ّ
نظام ،ولديه
في
عالق
ه
إن
للضغوط الهائلة؟
ٍ
حياة تفقد معناها ،في عمله وعالقاته .ترك
ّ
ليتفرغ لعمله ،وها هو يواجه معضلة
أهله
أخالقية ،تضعه على مفترق طرق في حياته،
ورب عملّ .
كإنسان ّ
يقدم ستفان بريزي هذا
ّ
ـام قليل ،مـقــارنــة مــع «فــي حــرب»،
كــلــه فــي ك ـ ٍ
وف ــي أس ـلــوب يعتمد عـلــى تـعــابـيــر املمثلني
ّ
وأدائ ـهــم الــرائــع فــي إتـقــانــه .وقـبــل كــل شــيء،
على حبكة متينة ،وإيـقــاع منتظم ال يحول
استمتاع كبير به.
دون
ٍ
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مكمالت بروتين الصويا
قد تساعد في خفض
نسبة السكر في الدم

بفول الصويا ينخفض لديهم خطر اإلصابة
بسرطان البروستات.
يـحـتــوي ف ــول الـصــويــا كـغـيــره مــن البقوليات
على مضادات املغذيات (حمض الفيتيك) ،التي
تقلل من امتصاص املغذيات األخرى كالحديد
والـ ــزنـ ــك وال ـك ــال ـس ـي ــوم ،وقـ ــد ت ــزي ــد م ــن خطر
نقص املـعــادن مــع مــرور الــوقــت .ولكن ال تؤثر
م ـض ــادات امل ـغــذيــات سـلـبــا عـلــى الـصـحــة عند
اتـبــاع نـظــام غــذائــي م ـتــوازن ومعتدل مــن فول
الصويا .تبتعد الكثير من النساء عن بروتني
َّ
الصويا بسبب الخوف من أن فول الصويا قد
يسبب سرطان الثدي الحتوائه على مركبات
شبيهة بهرمون اإلستروجني األنثوي تسمى
األيسوفالفون ،وقد تم ربط املستويات العالية
منها بــزيــادة خطر اإلصــابــة بسرطان الـثــدي.
ولكن ال يحتوي فول الصويا على مستويات
عالية بما يكفي من األيسوفالفون لزيادة خطر
اإلص ــاب ــة بـســرطــان ال ـث ــدي .وعـلــى الـعـكــس من
ذلك ،أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على
أكثر من  73000امرأة صينية أن النساء اللواتي
تناولن ما ال يقل عن  13غ من بروتني الصويا
ً
يوميا كن أقل عرضة لإلصابة بسرطان الثدي
بنسبة  %11مقارنة باللواتي تناولن أقــل من
 5غ ،ومــع ذلــك فــإن تلك الفوائد الوقائية لفول
الصويا لوحظت فقط لدى النساء اآلسيويات.
وباملثل يشعر العديد من الرجال بالقلق من أن
بروتني الصويا يمكن أن يقلل من مستويات
ه ــرم ــون الـ ــذكـ ــورة (ال ـت ـس ـت ــوس ـت ـي ــرون) ،لكن
األبـ ـح ــاث ال تــدعــم ه ــذا االدع ـ ـ ــاء ،وق ــد أش ــارت
دراســة واسعة النطاق نشرت في The Journal
 ،of urologyإلــى أن أطعمة الصويا ومكمالت
أيـســوفــافــون الصويا ال تغير مــن مستويات
هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

نعرض هنا أشهر الحوادث
القاتلة خالل تصوير
األفالم الهوليوودية،
وذلك بعد مقتل مديرة
تصوير سينمائي عند
تصوير فيلم «راست» أخي ًرا

طــوافــة عليهم بعد أن أصابتها مفرقعات
أثناء تصوير مشهد معركة ليلية من فيلم
الرعب «تواياليت زون :ذا موفي» الخيالي
الـعـلـمــي ق ــرب ل ــوس أنـجـلـيــس سـنــة .1982
وتمت تبرئة املخرج جون النديس وأربعة
م ــن م ـعــاون ـيــه خـ ــال م ـحــاك ـمــة ف ــي املــدي ـنــة
األميركية سنة  1987من تهمة قتل النجم
ال ـبــالــغ  53عــامــا والـطـفـلــن الـبــالـغــن ستة
وسبعة أعوام ،في أول قضية من نوعها في
تاريخ هوليوود.

م ــع م ـق ـتــل م ــدي ــرة ال ـت ـص ــوي ــر الـسـيـنـمــائــي
هــالـيـنــا هــاتـشـنــز وإص ــاب ــة امل ـخ ــرج جــويــل
س ــوزا ،بعدما أطـلــق املمثل األمـيــركــي أليك
بالدوين النار من مسدس كان ُيفترض أنه
محشو برصاص خلبي أثناء تصوير فيلم
«راست» ،نلقي في ما يلي نظرة على أشهر
ال ـ ـحـ ــوادث ال ـقــات ـلــة خـ ــال ت ـصــويــر األفـ ــام
الهوليوودية:

ُ«ذا كرو»
ق ـت ــل امل ـم ـثــل األم ـي ــرك ــي ب ــران ــدون ل ــي ،نجم
ال ـف ـن ــون ال ـق ـتــال ـيــة ون ـج ــل ب ـ ــروس لـ ــي ،إث ــر
إط ــاق الـنــار عليه فــي مــوقــع تصوير فيلم
ً
«ذا كــرو» عام  1993في قضية أثــارت سيال
مــن نـظــريــات املــؤامــرة حــول مقتله على يد
ّ
عصابات هونغ كونغ .لكن املحققني عزوا
الوفاة إلى اإلهمال .فقد أطلق أحد املمثلني
ال ـن ــار عـلــى ل ــي بـمـســدس ك ــان ُي ـف ـتــرض أنــه
ّ
يـحــوي رصــاصــات خــلـبـيــة .مــع ذل ــك ،كانت
هناك رصاصة حية في املسدس وتوفي لي
بعد ساعات عن  28عامًا متأثرًا بجروحه.

«ذا كابتيف»
تعود الوفيات املرتبطة باألسلحة النارية
إل ــى ب ــداي ــات الـسـيـنـمــا ،إذ أص ـيــب تـشــارلــز
تـشــانــدلــر بــرصــاصــة فــي ال ــرأس ع ــام 1915
أثـنــاء تصوير فيلم «ذا كابتيف» للمخرج
سيسيل ديميل .وقد توفي تشاندلر بعد أن
ُ
تركت رصاصة في بندقية إثر إطالق جنود
ال ـنــار عـلــى ب ــاب بــالــذخـيــرة الـحـيــة إلضـفــاء
مزيد من الواقعية على املشهد.
«تواياليت زون :ذا موفي» ُ
قضى املمثل فيك مورو بقطع الــرأس وقتل
ط ـفــان م ــول ــودان ف ــي فـيـيـتـنــام ،إث ــر تحطم

«باتمان :ذا دارك نايت»
سرت شائعات ّ
عما ُسمي بـ«لعنة باتمان»
بـعــد وفـ ــاة الـتـقـنــي املـتـخـصــص بــاملــؤثــرات
الخاصة كونواي ويكليف عام  2007أثناء
مشهد مـطــاردة في فيلم «ذي دارك نايت».
وقد اصطدمت السيارة التي كان يستقلها
ويكليف بشجرة خالل التمرين على املشهد
داخ ــل س ـيــارة «ب ــات مــوبـيــل» الـشـهـيــرة ،ما
أدى إلى وفاته .وأعقب ذلك جرعة زائدة من

ّ
ساليوكو)Getty /
أطلق الممثل األميركي أليك بالدوين النار من مسدس كان يُفترض أنه محشو برصاص خلبي (مارك

امل ـخــدرات للممثل األسـتــرالــي هيث ليدجر
( 28عــامــا) ال ــذي لـعــب دور ال ـجــوكــر .كذلك
أصيب مورغان فريمان ،أحد أبطال الفيلم،
بجروح بالغة في حادث سيارة ،فيما واجه
صــاحــب دور «بــات ـمــان» نـفـســه كريستيان
ب ــاي ــل اتـ ـه ــام ــات بـ ــاالع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى وال ــدت ــه

وشقيقته عشية الـعــرض األول للفيلم في
اململكة املتحدة.

ُ«ذا جامبر»
قتل مسؤول الديكور في فيلم الخيال العلمي
«ذا جامبر» من بطولة سامويل ل .جاكسون

سنة  ،2008بعد انهيار كتل مجمدة من الرمل
والتربة والجليد من موقع تصوير خارجي
عـلــى طــاقــم الـعـمــل خ ــال تـصــويــر الفيلم في
مدينة تورنتو الكندية .وقد أدت الحادثة إلى
مقتل ديفيد ريتشي ( 56عامًا) على الفور.
(فرانس برس)
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مقتطف
تنشر «العربي الجديد»،
على دفعات ،ترجمة
الشاعر والروائي والناقد
محمد
الفلسطيني
ّ
األسعد لكتاب «مدن غير
مرئية» لـ إيتالو كالفينو.
يعد العمل من آخر ما
ّ
ترجمه األسعد ،وقد
حال رحيله المفاجئ،
الشهر الماضي ،دون
نشره في كتاب حتى اآلن
إيتالو كالفينو
مدن وعالمات ()1

ـار.
ـار ُوأحـجـ ٍ
تسير أيــامــا بــن أشـجـ ٍ
ونـ ـ ـ ــادرًا م ــا ت ـل ـت ـمــع الـ ـع ــن ب ــرؤي ــة
ّ
تتعرف على ٌ ذلك
شــيء ،وحتى عندئذ أنـ َـت ال
ّ
في
الشيء إل كعالمةٍ على شـ ٍ
ـيء آخــر؛ ٌ طبعة ٌ
ـار الـنـمــر؛ أرض سبخة
اُلــرمــل تشير ال ــى ْ م ـسـ ِ
ُ
ـاء؛ زه ــرة خـ ّـبــازة تعني
تنبئ بــوجـ ِ
ـود ِ ُّع ــر ِق مـ ّ
ٌ
صامت ويمكن أن
نهاية الشتاء .كل ما تبقى
َّ
َّ
ُ
ُ
واألحجار
األشجار
يحل بعضه محل بعض؛
ُ
ّ
ليست إل ما هي عليه .وأخـيـرًا تقود الرحلة
امتداد
الى مدينة تامارا .وتتغلغل فيها على
ِ
ّ
ـات ناتئة مــن الـجــدران.
شـ
ـوارع مكتظة بــافـتـ ٍ
ُ
ـن ٍال تــرى أش ـيــاء ،بــل ص ـ َ
ـور أشـيــاء تعني
الـعـ
ُ
ٌ
ّ
خالع
بيت
أشياء أخــرى :ت ٌشير كماشات الــى ِ
ٌ
الحانة؛ أسلحة
األض ــراس؛ إبــريــق يشير إلــى
َّ
ُ
قشور
ـؤوس تشير إلى الثكنات؛
من رماح وفـ
ٍ
ُ
ـوت أس ـم ــاك .تماثيل
الـسـمـ ِـك تـشـيــر إل ــى ح ــان ـ
ِ
َ
ٌ
ودروع ت ـ ـصـ ـ ّـو ٌر أسـ ـ ـ ــودًا ودالف ـ ـ ـ ــن وأبـ ــراجـ ــا
ـيء ما ـ من يعرف ما
ونجومًا :عالمة على شـ ٍ
أسد أو
هو؟ ـ َيمتلكها بوصفها عالمته على ٍ
دولفني أو ٌ ٍ
برج أو نجمةّ .
تحذر ّ
ٌ
محظور
مما هو
ـارات أخــرى
هناك إش ـ
َ
ـات،
ـ
ب
ـر
ـ
ع
ـ
ب
ـاق
ـ
ق
ـز
ـ
ل
ا
ـل
ـ
خ
ـد
ـ
ت
(أن
ـن
ـ
ع
ـ
م
ـان
ٍ
فــي م ـكـ َ ٍ
أن تـتـبــول وراء الـجــوســق ،أن تـصـيـ َـد السمك

ٌ
مدن غير مرئية

ليست األشجارُ إلّا ما هي عليه

بـقـصـبـتـ َـك م ــن ف ــوق ال ـج ـســر) وتـشـيــر إل ــى ما
ه ــو م ـس ـم ـ ٌ
ـوح ب ــه (س ـ ُق ــي ال ـ ُـح ـم ـ ِـر الــوح ـش ـيــة،
ل ـعـ ُـب ال ـبــولـنــغ ،إح ـ ــراق جـثــث األق ـ ــارب) .ومــن
ُ
ُّ
َ
ـواب امل ـعــابــد ت ـشــاهــد ت ـمــاث ـيــل اآللـ ـه ــة ،كــل
أبـ ـ ـ ِ
ُ
ّ
مصور مع صفاته ـ قرن الخصب،
واحد ُمنها
ُّ
الـســاعــة الــرمـلـيــة ،امل ـيــدوزا ـ كــي يستطيع كــل
ّ
ّ
التعرف ّعليها ،وتوجيه صالته الى
متعب ٍد
املقصود بـ ّـدقــة .إذا كــان املبنى ال يمتلك
اإللــهِ ً
َ
الفتة أو ما ِيشخ ُ
َ
واملوقع
صه ،فإن شكله ذاته
الذي يحتله في نظام املدينة يكفيان لتعيني
وظـيـفـتــه :ال ـق ـصـ ُـر ،ال ـس ـجـ ُـنُ ،
دار س ـ ّـك الـنـقــود،
املدرسة ُالفيثاغورية ،املبغىُ .
البضائع التي يعرضها الباعة في حجيراتهم
ل ـي ـســت ثـمـيـنــة ب ــذات ـه ــا أيـ ـض ــا ،ب ــل بــوصـفـهــا
على أشـيــاء أخ ــرى :عـصــائـ ُـب الــرأس
عــامـ ٍ
ـات ّ
ُ
ّ
املحفات الذهبية تمثل
املطرزة تمثل األناقة؛
كتب ابن رشد تمثل املعرفة؛ دملوجُ
السلطة؛ ُ
ال ـكــاحــل يـمـ ّـثــل ال ـش ـهــوان ـيــة .تـتـصـ ّـفــح عـيـنـ َ
ـاك
كما لو أنها صفحات كتاب مكتوبة:
الشوارع
ُ َّ
ّ
تفكر فيه َ
أنت،
تقول املدينة كل شيء يجب أن
ٌ
تـجـعـلـ َـك ت ـك ـ ّـر ُر خـطــابـهــا .وبـيـنـمــا أن ـ َـت مــؤمــن
خالل هذا أنـ َـك تــزور تامارا ،أنـ َـت في الحقيقة
َ
ّ
تسجيل األسماء التي ّ
تعرف بها
ال تفعل إل
ّ
نفسها وتعرف بها أجزاءها كلها.
مهما كــان مــن أم ـ ِـر مــا قــد تـكــون عليه املدينة
ّ
العالمات،
حقًا ،تحت هذا الحجاب الكثيف من
َِ
ّ
وأي ـ ــا ك ــان م ــا ق ــد ت ـح ـتــويــهِ أو تـخـفـيــه ،فــأنــت
تغادر تامارا من دون ُأن تكون ًقد اكتشفتها.
ّ
تمتد األرض خالية حتى األفــق؛
في الـخــارج
ُ
الشكل
السماء مفتوحة مع ُغيوم مسرعة .في
ِ
ُ
الــذي تمنحه الـصــدفــة والــريــح للغيوم تكون
َ
ـال :سفينة
قد عزمت مسبقًا على تمييز أشـكـ ٍ
مبحرة ،يد ،فيل...

ّ
كل
مناطيد تطير في
تتضمن
عائد من زرمــا :ذاكرتي
أنــا أيضًا
َ
ّ
ٌ
ُ
البحارة؛
األوشام على جلود
شوارع حوانيت ترسم فيها
االتجاهات،
ّ
ُ
َ
ِ
بنساء
قطارات أنفاق محتشدة
ٍ
ِ
بــديــنــات يعانين مــن الــرطــوبــة.
رفـ ُ
ناحية أخرى،
ـاق سفري ،من
ٍ
يُقسمون أنهم لم يشاهدوا إلاّ
م
منطادًا واحدًا يحوم بين ِق َ
م ِ
ُ
وشم واحد ال غير
فنان
المدينة.
ٍ
يرتّب إبــرًا وأحــبــارًا ويثبّت أشكاًال
على ّ
تروح عن
ته ،امرأ ٌة بدينة ّ
دك ِ
نفسها بالمروحة على رصيف
ّ
محطة قطار.

غيالن الصفدي إيقاعان للحشود المسحورة

لوحة من عيون كثيرة

عباس بيضون

«بيت المعماري في المنحنى» لـ بيتر دويغ (بريطانيا) 250 × 200 ،سم1991 ،

َ
ذكرياتك املستعادة مثل مدن أخرى قابلة
في
ّ
خاصية البقاء في ذاكرتكَ
ّ
للتذك ًر .زورا تمتلك
ِ
ن ـق ـطــة ن ـق ـطــة ،ب ـت ـتــابـ ِـع ش ــوارع ـه ــا وبـيــوتـهــا
والنوافذ في
ـواب
على امتداد الّـشــوارعَ ،واألب ـ ِ
ِ ً
ـيء من هذا يمتلك جماال
البيوت ،مع أن ال شـ
م ـمـ ّـي ـزًا أو س ـمــة نـ ـ ــادرةِ .سـ ـ ُّـر زورا يـكـمــن في
َ
الطريقة الـتــي تـمـ ُّـر بها
نظرتك املـحـ ّـدقــة على
ـال يتلو أحــدهــا اآلخ ــر كما فــي مقطوعةٍ
أش ـكـ ٍ
مــوس ـي ـق ـيــة ال ي ـم ـكــن ت ـغ ـي ـيــر ن ـغ ـمــة ف ـي ـهــا أو
استبدالها بغيرها.
ُ
اإلنسان الذي يحفظ غيبًا كيف أقيمت زورا ،إن
ُّ ُ
ً
لم يستطع النوم ليال ،يمكنه تخيل أنه يمشي
ّ
ـذكــر ال ـن ـظـ َ
ـام الــذي
عـلــى ام ـتــداد ال ـ ُش ــوارع وي ـتـ
ُّ
ّ
تأتي فيه الساعة النحاسية بعد ّ ظلةِ الحلق
ّ
ُ
فبرج
التسع نفاثات،
املقلمة ،ثم النافورة ذات
ُ
ّ
الـفـلـكــي ال ــزج ــاج ــي ،ف ـجــوســق بــائــع الـبـطـيــخ،
فـتـمـثـ ُـال ال ـنــاسـ ِـك واألسـ ــد ،فــالـحـ ّـمـ ُ
ـام الـتــركــي،
ُ
فاملقهى عند الزاوية ،فالزقاق الذي يقود إلى
التي ال ُيستطاع محوها
امليناء .هذه املدينة ً
حافظةَ ،
عسل يستطيع
قرص
من الذهن تشبه
ٍ
ّ
كل واحد منا وضع األشياء التي يريد تذكرها
َ
َ
أسماء رجال مشهورين ،فضائل،
في خالياه:

َ
ّ
عيناك
تتصفح
الشوارع كما لو أنّها
صفحات كتاب
ُّ
ّ
تتلقى
مدينة
كل
ٍ
الصحراء
شكلها من
ِ
التي تواجه

َ
أرق ــام ــا ،أص ـن ــاف خ ـضــار وأص ـنــافــا مـعــدنـيــة،
َ
أقسام كالم.
كوكبات نجمية،
تواريخ معارك،
ٍ
ّ
ّ
ـار خــط
ـ
ك
ـ
ـ
ف
وأ
ـط
ـ
ق
ـ
ن
ـن
ـ
م
ة
ـر
ـ
ك
ـ
ف
و
ب ــن ك ــل نـقـطــةٍ
ِ
ٍ
ٌ ِ
الــرحـلــةِ يمكن أن ُيـقــام نـسـ ٌـب أو تـبــايــن ،يفيد
كمساعد فـ ّ
ـوري للذاكرة .لهذا فإن َ
رجال
أكثر
ٍ
ِ
ً
الـعــالــم مـ ّعــرفــة هــم أول ـئــك الــذيــن يـسـتــذكــرون
ُ
انطلقت لــزيــارة املدينة:
زورا .ولكنني عبثًا

ٌ
ف ـهــي بــال ـب ـقـ ِـاء ســاك ـنــة ك ــره ــا ،وب ــال ـب ـق ـ ِـاء هي
ُُّ
سهولة،
نفسها دائمًا ،لكي يكون تذكرها أكثر
َ
ُ
َ ْ
ّ
ْ
تفك ْ
نسيتها األرض.
اختفت.
كت،
وهن ْت زورا،
مدن ورغبة ()3

ُ
َ
الى دسبنا بوسيلت ْي :بسفينةٍ
يمكن الوصول ُ
أو َجـ ـم ــل .امل ــدي ـن ــة ت ـع ــرض وج ـه ــا لـلـمـســافـ ِـر
ال ــذي يصلها ب ـ ّـرًا ،وآخ ـ َـر مختلفًا لــذلــك الــذي
ُ
يصلها بـحـرًا .حــن يشاهد الـجـ ّـمــال ،فــي أفق
َ
السحاب تلوح للنظر،
ِ
النجد ،قمم ناطحات ّ
ّ
ـرات اتـ ـج ــاه الــريــح
ـات ال ـ ـ ـ ــرادار ،مـ ــؤشـ ـ ِ
ه ــوائ ـي ـ ِ
الـبـيـضــاء وال ـح ـمــراء ت ــر ّف ــرف ،امل ــداخ ــن تطلق
َ
ّ
الدخان ،يفكر بسفينة؛ إنه يعرف أنها مدينة،
ّ
ّ
ولكنه يفكر بها كمركبةٍ ستأخذه بعيدًا عن
وشك
الصحراء ،كسفينةٍ شراعية كبيرة على
ِ
نسيم بــدأ سلفًا ينفخ األشــرعــة
اإلب ـحــار ،مــع
ال ـت ــي ل ــم ت ـن ـشــرهــا ٍ ب ـع ــد ،أو ك ـ ـ ــزورق ب ـخ ـ ٍّ
ـاري
ٍ
م ــع ِم ــرج ـل ــهِ امل ــرت ـ ِّـج ف ــي ق ــاع ــهِ ال ـح ــدي ــدي؛ ثم
ِّ
ّ
بالبضائع األجنبية التي
يفكر بكل املــوانــئ،
ِ
ُ
تحميل السفن،
تنزلها الرافعات على
ِ
أرصفةِ ُ
بالحانات حيث يكسر ّ
ـام مختلفة
ـ
ع
أ
ارة
بح
ِ
ٍ
بنوافذ
زجاجات على رؤوس بعضهم بعضًا،
ِ
ٍ

ِّ
ض ـيــة امل ـضــاءة ،وفــي كــل واحــدة
الـطــوابــق ٌاألر ّ
تمشط َ
شعرها.
منها امرأة
ّ
ويـتـبــن ال ـبـ ّـحـ ُـار فــي ســديـ ِـم ال ـخــط الـســاحـلـ ّـي
َ
كاهل جمل ،سرجًا ّ
بأهداب ملتمعة بني
مطرزًا
ٍ
ٍُ
ُ
سنامني منقطني ،يتقدم ويتمايل .إنه يعرف
ّ
ّ
َ
مل تتدلى من
ولكنه يفكر بها ُكج ٍ
أنها مدينةُ ،
ّ
خمر
زقاق
ظهره
على
وأكياس فاكهةٍ ملبسةٍ
ِ
ٍ ُ
بالسكرُ ،
تبغ ،ثم يرى نفسه
أوراق
بلح،
خمر
ٍ
رأس قافلة طويلة تأخذه بعيدًا
مسبقًا على
ِ
ـذب
ـ
ع
ـاء
ـ
م
ـات
ـ
ـ
ح
وا
ـو
ـ
ح
ـ
ن
ـر،
ـ
ح
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـراء
عــن ص ـح ـ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ّ
ِّ
قصور
نحو
،
نخيل
ـار
ـ
ج
ـ
ش
أل
م
املثل
فــي الـظــل
ِ
ٍ
ّ
ـات
ـس ،قــاعـ ُ ٍ
سـ ّمـيـكــةِ ال ـج ــدران مـبـيــضــة بــال ـك ـلـ ٌ ِ
عاريات
فتيات
بالقرميد حيث ترقص
مبلطةٍ
ُ
ّ
َِ
األقـ ـ ــدام ،ي ـحـ ّـركــن أيــدي ـهــن ،وت ـخ ـفــي خـمــر ّهــن
ُّ
ن ـص ـفــا وت ـك ـش ــف ن ـص ـف ــا .كـ ــل م ــدي ـن ــةٍ تـتـلــقــى
تواجه؛ ولهذا يرى
الصحراء التي
شكلها من
ِ
ً
ّ ُ
ّ
والبح ُار دسبنا مدينة حدودية بني
الجمال
صحراءين.
(ترجمةّ :
محمد األسعد)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

كستيليا قطعة ناقصة من تاريخ تونس القديم

تونس ـ ليلى بن صالح

فــي مطلع  ،2018أعـلــن فــريـ ٌـق مــن األثـ ّ
ـاريــن
ٌ
الوطني للتراث» في تونس
تابع لـ«املعهد
ً
ً
اكـتـشــافـهــم كـنـيـســة أث ــري ــة م ـط ـم ــورة تحت
األرض فــي موقع كستيليا األث ــري بمدينة
ّ
دق ـ ــاش بــال ـقــرب م ــن مــدي ـنــة تـ ــوزر جـنــوبـ ّـي
البيزنطي أو ما
الـبــاد ،تعود إلــى العصر
ِّ
ُي ـعــرف بــالـعـصــر الــرومــانــي امل ـتــأخــر ،الــذي
ُيشير إلى الفترة التي سبقت ُّدخول اإلسالم
َّ
ْ
عات بأن ذلك
إلى شمال أفريقيا ،وسط توق ٍ
لن يكون سوى حلقةٍ ِمن سلسلة اكتشافات
أثرية جديدة في املنطقة.
ّ
تحوي الكنيسة ـ التي
تمتد على مساحة
ّ
 140مترًا َّ
بعلو ثالثة أمتار
مربعًا وترتفع
َ
ً
ونصف ـ محرابًا ومدخال رئيسيًا ومدخلني
َ
فــرعـ َّـيــن وغ ــرف ــتــن وم ـع ـب ـدًا تـ َّحـمـلــه أرب ـعــة
ُ
أع ـم ــدة ،وق ــد ّ
رج ــح األث ـ ّ
ـري ــون أن ـه ــا هـجــرت

َ
ب ـعــد اس ـت ـخــدام ـهــا طـ ــوال أك ـث ــر م ــن ق ــرن ـ ّـن.
وتـ ّكـ ُـمــن أهـمـيــة االك ـت ـشــاف فــي كــونــه ُيمثل
مــؤشـرًا على وجــود مدينةٍ َ كاملة مطمورة
ُ ُ
تـحــت األرض؛ حـيــث اكــتـشــفــت جـ ــدران إلــى
ً
ّ
جانب الكنيسة ،فضال عن أن من شأن هذا
االكتشاف اإلسهام في اإلضــاءة على فتر ً ٍة
َ
تاريخية لم تحظ بدراسات كافية ،مقارنة
ب ـغ ـيــرهــا م ــن ال ـف ـت ــرات ف ــي ُت ــاري ــخ تــونــس،
مثل العصور الــرومــانـيــة األول ــى أو الفترة
اإلسالمية.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،واص ـ ــل «امل ـع ـه ــد الــوط ـنــي
للتراث» حفرياته التي انطلقت عام ،2017
عـلــى أم ــل ال ــوص ــول إل ــى املــدي ـنــة املـطـمــورة
املـ ـفـ ـت ـ َـرض ــة .وف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة ،ال ـتــي
ُانـتـهــت فــي ش ـبــاط /فـبــرايــر مــن ع ــام ،2019
ـزء جــديــد مــن املــوقــع قرب
أعـ ِـلــن اكـتـشــاف ج ـ ٍ
َّ
ُّ
الكنيسة البيزنطية ،ما سمح بالتأكد ٌ ِمن أن
ً
ّ
سكنية فعال.
الجدران املكتشفة سابقًا
ٍ
مبان ُ َ
وخــال هــذه املرحلة أيضًا ،اكت ِشفت أربعة

يُضيء االكتشاف
على فترة من تاريخ
َ
تحظ
تونس لم
بدراسات كافية

ٌ
مـعــرض فــردي لغيالن الـصـفــدي ،الفنان
ال ـ ـسـ ــوري ،ف ــي غ ــال ـي ــري «آرت أون »56
ببيروت .ليست املرة األولى التي نصادف
فيها فـنــانــا ســوريــا شــابــا فــي العاصمة
اللبنانية .الغليان السوري جعل فنانني
قدامى وجددًا يلجأون إلى بيروت ،أقرب
الـنــواحــي إلـيـهــم .ليست ال ـب ــادرة األول ــى
من هذا النوع .من الواضح أن األيام منذ
الـقــرن املــاضــي حفلت بـمـبــادرات مثلها.
بوسعنا الـقــول ،استنادًا إلــى وقــائــع ،إن
ثـمــة مــا يشبه الـتـمــازج جـعــل الـســوريــن
ّ
شــركــاء عـضــويــن فــي شــتــى الـتـظــاهــرات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت مـ ــن بـ ـي ــروت،
ب ــل إن ـه ــم ك ــان ــوا أح ـيــانــا ّ
روادًا ف ــي هــذه
الـتـظــاهــرات ،وبثقل وازن .هــذا مــا نلقاه
بخاصة ،أكثر ّ
ّ
مما
في األدب وفي الشعر
نلقاه فــي الـتـصــويــر .الـيــوم نـجــده أيضًا
وبثقل في الفن التشكيلي ،وأحد أمثلته
ُ
معرض غيالن الصفدي «حياة اآلخرين»
(م ـس ـت ـمـ ّـر ح ـتــى ن ـهــايــة ت ـشــريــن األول/
ّ
أكتوبر الجاري) .لكن هذا املعرض الذي
ّ
ي ــذك ــر بـبـعــض أف ـض ــل ت ـج ــارب ف ــي الـفــن
السوري ،يبدو أيضًا ،وبالدرجة نفسها،
مـتـقــاطـعــا م ــع ت ـج ــارب مـمــاثـلــة ف ــي الـفــن
اللبناني.
معرض غيالن الصفدي في بيروت ،يبدو
َ
أنه ،في قاعات الغاليري العديدة ،تناسل
ً
مــن لــوحــة واح ـ ــدة ،بــل ي ـبــدو أن ــه ،فصال
وراء فصل ،يروي ّ
القصة نفسها .إننا في
ّ
شتى اللوحات نصادف مسطحات مألى
بحشد ُيـشــرف أحيانًا على
فــي الـغــالــب،
ٍ
ّ
فراغ أو يتظلل تحت سقف من فراغ.
ّ
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـلـ ــوحـ ــة ه ـ ــي ه ـ ـ ــذا األعـ ـ ـ ـ ـ ّـم املـ ـل ــيء
صـفــة
امل ـح ـت ـشــد بـ ـج ــذوع ورؤوس مـتــرا ّ
بــأحـجــام مـتـقــاربــة ،بـحـيــث ت ـبــدو كــأنـهــا
ف ــي مـجـمــوعـهــا ت ـخ ــري ــم .ف ـهــي م ـتــوازيــة
مـتــاصـقــة ش ـبــه م ـتــزاح ـمــة ،وه ــي بــذلــك
ً
ّ
ّ
ت ـ ـغـ ــطـ ــي وتـ ـ ـم ـ ــأ مـ ـس ــطـ ـح ــا مـ ـتـ ـك ــام ــا،
ت ـت ـّت ــاب ــع ف ـي ــه وتـ ـت ــداخ ــل ب ـح ـيــث تـظـهــر
ّ
كــأنـهــا فسيفساء الـلــوحــة أو أن اللوحة
ـاح
م ــن زخ ــرف ـت ـه ــا .ن ـح ــن ه ـك ــذا أمـ ـ ــام إملـ ـ ٍ
ب ــال ــزخ ــرف ــة ،ال ي ـم ـن ــع ،م ــع ذلـ ـ ـّـك ،م ــن أن
الجذوع والرؤوس فوقها مشخصة ،وأن
مــا يشبه الشكل الزخرفي هــو استعارة
من وراء اللوحة ،ومن مثال سابق عليها.
مع ذلــك ،فإن االستيحاء الزخرفي يبقى

ًّ
ً
م ــاث ــا ،بــل ويـبـقــى م ـطــا مــن بـعـيــد على
ال ـلــوحــة .لـيــس الـشـكــل الــزخــرفــي وح ــده،
ّ
النسبي للرؤوس والجذوع
فإن التوازي
ّ
يـجـعــل م ــن ك ــل مـنـهــا عـيـنــا ف ــي الـلــوحــة
ّ
ال ـت ــي تـتـشــكــل ه ـك ــذا م ـمــا ي ـب ــدو عـيــونــا.
ّ
ل ـكــن ال ــرج ــوع إل ــى ت ــاري ــخ ال ـفــن يجعلنا
ّ
أمــام ذلــك نفكر في التنقيطية ،فاللوحة
ّ
املـشــكـلــة م ــن ب ــؤر م ـتــوازيــة تـعـيــدنــا الــى
اللوحة التنقيطية .بيد أننا هكذا ال نزال
وراء اللوحة ،ال نزال نبحث عن استيحاء
أصلي لها .إننا ،بالزخرفة والتنقيطية،
ّ
ال نــزال في النظرة األولــى للوحة ،أو في
ّ
ّ
الـحـقـيـقــة ال ن ــزال فــي نـظــر كــلـيــانــي لها.
إننا أمام غيشتالت اللوحة ،وال نزال في
مجموعها وفي شكلها النهائي.
لكننا ،في نظرة ثانية ،نظرة تفصيلية
للوحة ،نصل إلى أنها ،على استيحائها
الــزخــرفــي ،ليست زخــرفــا .إنها بالتأكيد
ُر ِسـ ـم ــت ه ـك ــذا ل ـت ـكــون إي ـق ــاع ــا ،ولـتـمـتـ ّـد
ّ ّ
ّ
كإيقاع على املسطح كله .لكن األمر ليس
ّ ٍ
كــلــه على هــذا الـنـحــو .الـلــوحــة الصفدية
ت ـ ـكـ ــاد ف ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوت ب ـ ــن م ـج ـم ــوع ـه ــا

وجــزئـيــاتـهــا ،تـكــاد تـكــون مـصــداقــا لهذا
التمييز بني الظاهر والباطن .الظاهر هو
ه ــذا اإلي ـقــاع الــزخــرفــي التنقيطي ،وهــو
بــالـتــأكـيــد ن ـم ــوذج ال ـلــوحــة وأس ـلــوب ـهــا.
ّ
لكن األمر ال يبقى هو نفسه حني ننتقل
ّ
إلــى الـجــزئـيــات ،وحــن نـتــأمــل ال ــرؤوس ـ
ّ
الـجــذوع واح ـدًا واح ـدًا .هنا نــرى أن لكل
رأس ـ ـ ج ــذع مــوضـ َـعــه وأداءه وحقيقته
ّوزمانه وظرفه.
إنـ ـن ــا ه ـك ــذا نـ ــرى رؤوس ـ ـ ــا ـ ـ ـ ج ــذوع ــا بــل
ومـ َـهـ ٍـن
وجــوهــا ـ جـ ّـذوعــا آتـيــة مـ ٍّـن أنـمــاط ِ
ُ
وجهه وعمره
وأوضاع شتى .هناك لكل
وج ـن ـس ــه وط ـب ـي ـع ـت ــه .ن ـح ــن ّه ـن ــا ح ـيــال
مـلــوك وخ ــدم ومـهــرجــن وممثلني وبــدو

عبها وفوضاها،
ب َل ِ
تنقلب جزئيات اللوحة
على أصلها الزخرفي

وأص ـح ــاب عـمــائــم وح ــزان ــى وضــاحـكــن
ّ
ّ
متعدد
ومحجبات ،وجمهور
وســافــرات
ّ
الهيئات والـفـئــات واألن ـمــاط ،وكــل منها
أزمنة وثقافات وجماعات وأديان
آت من
ّ
ٍّ
شــتــى .أي إن ـنــا هـكــذا أم ــام قـ ّـصــة أخ ــرى،
أمام ما يشبه املتحف.
لكن إذا أردن ــا تسمية أكـثــر ظــرافــة ،قلنا
إنـ ـن ــا أم ـ ـ ــام س ـ ـيـ ــرك .نـ ـق ــول ه ـ ــذا ألن فــي
اللوحة وفي حشدها ما يشبه التهريج.
َ
نحن هكذا أمــام لـ ِـعـ ٍـب ،أ ُمــام عــرض ،أمــام
حشد مسحور .ل ــذا ،ال نفاجأ حــن نرى
فوق الحشد وفوق الحشد وفوق الشكل
ً
أشكاال ّ
التنقيطي،
حرة في عرض اللوحة
ّ
عائمة في فضائها سابحة ممتدة ،امرأة
ّ
ّ
عــاريــة أو ّ
متجولة وحــتــى جلوسًا
قبعة
ضــد أسـلــوب اللوحة الظاهر ألول وهلة
وضد مبدئها.
(شاعر وروائي من لبنان)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

«حياة اآلخرين» ،أكريليك على قماش 100 × 100 ،سم( 2021 ،من المعرض)

فعاليات

بحثًا عن مدينة بيزنطية مطمورة
انطلقت حديثًا مرحلة
جديدة من الحفريات
في الموقع األثري
الذي يعود إلى نهاية
القرن الرابع للميالد ،بحثًا
عما قد يكون مدينة
ّ
مطمورة تحت األرض

من موقع كستيليا األثري2020 ،

معرض

في معرضه المقام
في غاليري «آرت أون
يقدم
 »56ببيروت،
ّ
الفنان السوري أعماًال
ّ
تذكر بالمنمنمة
اإلسالمية ،وال سيّما
في تمييزها بين باطن
وظاهر

مدن وذاكرة ()4

َ
أنهار وسالسل جبلية ثالث
ٍ
في ما وراء ستة ٌ
يستطيع ٌ
أحد نسيانها ما
تبرز زورا ،مدينة ال
ً
إن يراها ،ليس ألنها تترك صورة غير عادية

ذاكرتي مناطيد وشوارع وأوشام

متابعة
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قناديل خزفية داخــل الكنيسة ،إلــى جانب
َ
نقدية.
قط ٍع
ّ
وقــال ممثل «معهد التراث» في تــوزر ،مراد
ُّ
ُ
َّ
ال ـش ـتــوي ،حـيـنـهــا ،إن تـلــك الــلـقــى ستسهم
في تحديد زمن بناء الكنيسة ،مشيرًا  -في
َّ
تصريحات صحافية  -إلــى أن الحفريات،
ُ ٍ
ّ
ال ـتــي أنـ ـج ــزت ب ـم ـشــاركــة طـلـبــة َجــامـعــيــن،
َ
ُّ
ستمتد إلى بقية الجدران املكتشفة بجانب
الكنيسة.
وفي مطلع تشرين ّ
األول /أكتوبر الجاري،
ان ـط ـل ـق ــت أش ـ ـغـ ــال امل ــرحـ ـل ــة َال ـخ ــام ـس ــة مــن
الـحـفــريــات بــإشــراف الـبــاحــثــن فــي املعهد،
م ــراد الـشـتــوي والـعــربــي الصغير الـعــربــي،
بعد املرحلة الرابعة التي انتهت في شباط/
فبراير  2020باكتشاف مساكن متالصقة،
ٌ
والـتـعـ ُّـرف إلــى طبيعة أحــدهــا ،وهــو مسكن
ُ ٌّ َ َ
ُّ
ـرف ،إحــداهــا
مــعــد ٌلـلــكــهـنــة ،وي ـضــم ث ــاث غ ـ ٍ
ً
رحى وجرارًا.
مخزن يحوي
َ َّ
ُيــذكــر أن املــوقــع ك ــان قــد ت ـعـ َّـرض ،بـعــد أيــام
قـلـيـلــة م ــن إعـ ــان االك ـت ـش ــاف ،ل ـس ـل ـســةٍ ِمــن
األع ـمــال التخريبية الـتــي ّأدت إلــى تهشيم
األعمدة الرئيسية الحاملة ملعبد الكنيسة،
حـيــث عـمــد مـجـهــولــون إل ــى إل ـق ــاء األع ـمــدة
أرض ـ ـ ـ ــا ،مـ ــا ّأدى إلـ ـ ــى إص ــابـ ـتـ ـه ــا ب ـك ـســور
ّ
مهتمة
م ـت ـفــاوتــة ،وه ــو م ــا دف ــع جـمـعـيــات
بالتراث إلى املطالبة باإلسراع إلى تسييج
امل ــوق ــع ال ــذي تـبـلــغ مـســاحـتــه ق ــراب ــة هكتار
ويـ ـع ــود إلـ ــى ن ـهــايــة الـ ـق ــرن ال ــراب ــع وب ــداي ــة
الخامس املـيــادي ،لحمايته مــن اعـتــداءات
مماثلة.
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بعمان حفل
يقام عند السابعة من مساء األربعاء المقبل في «مسرح الشمس»
ّ
إطالق كتاب الكيانات الوظيفيّة :حدود الممارسة السياسيّة في المنطقة
يقدم ّ
كل من زيد
العربيّة ما بعد االستعمار للكاتب هشام البستاني (الصورة).
ّ
ً
مداخلة في
حمزة ،وتيسير أبو عودة ،وماهر الكيّالي ،وحليمة الدرباشي
الحفل.
تنطلق عند العاشرة من صباح الجمعة بجامعة حمد بن خليفة بالدوحة أعمال
المؤتمر الدولي الثامن للحوسبة السلوكية واالجتماعية ،وتتواصل لثالثة أيام.
من المحاور التي يناقشها المشاركون :استخالص البيانات ،والذكاء االصطناعي،
واإلحصاءات والتحليالت ،والتسويق والتمويل والسياسة ،والعلوم السلوكية
واالقتصادية ،وتحديد اتجاهات البحث المستقبلية.
ضمن فعاليات مهرجان «موسيقات بعبدات» ،في المتن الشمالي قرب بيروت،
يُقام عند الساعة الثامنة من مساء األربعاء المقبل حفل األوركسترا السيمفونية
تضم األوركسترا مجموعة من العازفين ،منهم إيلينا رايندلر
األلمانية ـ برلين.
ّ
(كمان /الصورة) ،وأديل بيتر (تشيللو) ،وهولغر غروتشوب (بيانو).
ّ
ينظم «ملتقى فلسطين» ،عند السابعة من مساء السبت المقبل عبر منصة زوم،
ندوة حوارية لمناقشة كتاب النقد الناعم للصهيونية والرواية التوراتية للكاتب
خالد الحروب ( .)1965يشارك في الندوة ّ
كل من الباحثين :صبري جريس ،وعادل
منّاع ،وصخر أبو فخر ،إلى جانب مؤلّف الكتاب ،فيما تدير الندوة نادية نصر
نجاب.
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رياضة
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موسيقى

ناظم الغزالي

قبل أيّام ،مرّت  58عامًا على رحيل الفنان العراقي ناظم الغزالي .كما يصادف هذا العام  100سنة على والدة صاحب أغنية «أقول وقد
ٌ
ْ
حمامة» .هنا ،وقفة عند تجربة الرجل ،وقراءة في ذلك الطابع األنثوي في أدائه
ناحت بقربي

علي موره لي

يســتمد مقــام الالمــي املوســيقي
الشائع في العراق تأثيره من ذلك
الحـ ْـوم املوجــع واملضنــي حــول
ً
ـرار النهاونــد
عتبــةٍ تبعــد بع ـدًا كامــا عــن قـ ّ
الحزين .كما لو ًأن األسى ال يتسنى له حتى
ُ
ً
أن يهبــط مســافة قــد تريحــه ،ولــو قليــا ،من
ً
العــذاب؛ ُ
فيواســى باألســى .فضــا عن أن أثر
ّ
ُ
حاضنــا ســلميًا لجنــس
النهاونــد ،بوصفــه
ِ
الالمــيُ ،يعانــي انخفاضــا عنــد النغمــة
ُ
ـرد ،لتبدد بذلك
الرابعــة تجعــل منــه جنـ َـس كـ ٍ
كل فــرص الراحــة ،بهــذا ،تصيــر اإلقامــة على
عتبــات الفــرج قــدرًا ،ويــؤول الوصــال مــن
املحال.
تلــك األفــاك الثالثــة واملتداخلــة للحــزن فــي
بإيحاء ظاهر من الكرد ،ومستتر من
الالمي
ٍ
ً
النهاوند ،تســتدعي حامال أدائيًا ال يخشــى
الهشاشة والضعف الوجودي ،وال يستحي
مــن االنكشــاف أمــام اآلخــر؛ أي املســتمع فــي
ٌ
ســياق التلقي .حامل يحوي عنصرًا أنثويًا،
ال يمنــع عــن عيونــه وال عــن عيــون ســامعه
َ ْ
الدمــع خوفــا مــن هــزء الجماعــة ،وال يكبــح
الشــكوى واألنــن خشــية ارتخــاء البــأس
وانكســار الشــوكة .بذلــك ،يالمــس جوهــر
اإلنســان الوحيــد ،القلــق واملضطــرب ،قليــل
الحيلة إزاء هول الحياة وحتمية املوت.

أقول وقد...
العنصــر األنثــوي فــي أداء ناظــم الغزالــي
( ،)1963 - 1921الــذي تمـ ّـر  100عــام علــى
ميــاده ،هــو مــا جعــل منــه مرتبطــا لــدى
الذاكــرة الســمعية العربيــة لعقــود طويلــة
ّ
بمقــام الالمــي املركــب؛ مثلــث املناســيب
الحزينــة ،متعــدد األمزجــة امليالنكوليــة.
وذلــك مــن خــال ارتجالــه الشــهير ،بأســلوب
ُ
املــوال العراقــي ،علــى أبيــات قصيــد ٍة تعـ َـرف
بعنــوان «نجــوى أســير» ألبــي فــراس
الحمدانــي ،نظمهــا حــن وقــع فــي األســر من
قبــل الــروم فــي القســطنطينية ،إثــر إحــدى
ُ
املعــارك .وقد اشــتهرت ٌ بمطلعهــا «أقول وقد
ناحــت بقربــي حمامــة» .بحســب مشــهدية
القصيــدة ،يســمع أبو فــراس من خالل نافذة
الزنزانة صوت حمامة تنوح من على غصن
شــجرة .يتســاءل :كيــف لهــا أن تئن وتســجع
وهــي حـ ّـرة طليقة ،بينمــا هو حبيس قفص،
تمأل قلبه الهموم واألحزان.
يعيــب الشــاعر العباسـ ُـي ّعلــى الحمامــة
هشاشــتها وانكشــافها املتمثــل فــي صــوت
الهديــل ،ذي التأويــل النمطــي البكائــي عنــد
البشــر ،فيقــول« :أيضحـ ُـك مأسـ ٌ
ـور وتبكــي
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ـال؟»؛ إذ
طليقــة ،ويســكت محــزون ويندب سـ ِ
يقارن بني ضعفها إلظهارها مشاعر األسى
لديهــا ،والبــوح إلى ما حولهــا بوجع القلب،
وبــن رجولتــه وفروســيته التــي تقتضــي
األســر والســكوت عــن آالم
الضحــك ُفــي وجـ ُـه ّ
الجسد املدمى واملعذبً .ثم يعلق« :لقد كنت
َّ
أولــى منـ ِـك بالدمــع مقلــة ،ولكــن دمعــي فــي
ـوادث غــال» .إذ هــو مــن يجــدر بــه البــكاء
الحـ
ِ
ٌ
ٌ
علــى حالــه وليســت هــي .لكنــه رجــل باســل
وفـ ٌ
ـارس مغــوار ،يأبــى أن يعيبــه خوفــه وأن
ّ
ُيذلــه أنينــه فــي مــرأى ومســمع مــن العــدو
والصديق ،على حد سواء.
ّ ّ
إل أن الغزالــي بغنائــه أبيــات أبــي فــراس
الحمدانــي علــى مقــام الالمــي يتناهــى
إلــى الســمع كمــا لــو أنــه يحــاول خــرق درع
الفروســية التي تحاول أنا الشــاعر التمســك
به على طول القصيدة ،وبالتالي ،النفوذ إلى
نفســه املنهكــة واملترنحــة تحــت وزر مهانــة
األســر عنــد حافــة االنهيــار .فهــي تحــاول
التلميــح إلــى الوجــع ،لكــن فقــط مــن خــال
إســقاطه علــى هديــل الحمامــة .أمــا الالمــي،
فيدخــل علــى املســرح ّ النفســي الداخلــي لدى
ٍّ
كل مــن املــؤدي واملتلقــي ،ليعكــس مــن مســار
َ
اإلســقاط .فيصيــر النحيــب صــوت الشــاعر،
ّ
تجليًا له.
وما صوت الحمام إال
ليــس املقــام هنــا مــا ُيعــزز بالدرجــة األولــى
عنصر الهشاشة واالنكشاف في املوال،
من
ِ
وإنمــا كل مــن خامــة صــوت الغزالــي ،ومــن
ثــم أدائــه املوســيقي والتعبيــري منقطــع
النظيــر بــن مطربــي جيــل عصــره ،علــى
األخــص من بني الذكــور .ففي حقبة ّ
ميزتها
حناجــر كالســيكية رخيمةّ ،
ميالة إلى إبداء
مظاهــر الرزانــة والوقــار ،أخــذت تعكــس
مــزاج الثقافــة الســائدة إبــان املـ ّـد العروبــي
فــي الســتينيات والســبعينيات ،وذلــك مــن
خــال تأكيــد للــذات الجمعيــة فــي صــور
ّ
كالشــموخ والعــزة واإلبــاء؛ ُيســمع صــوت
ناظــم الغزالــي نشــازًا الفتــا يســعى ّ إلى ملس
الــذات الفرديـ ّـة ،وكشــف مكامــن الرقــة فيهــا،
عــن طريــق تبنيــه أســلوب النجــوى الذاتية،
ال الخطابــة الجماهيريــة ،وإن يكــن ضمــن
الســياقات التقليديــة فــي التــراث العربــي،
من حب وشــوق وفراق.
مــن الناحيــة التقنيــة ،يســتمد الغزالــي
مســحة األنوثــة الفريــدة عربيــا ألدائــه مــن
خامــة الصــوت الطبيعيــة لديــه ،إذ إنــه
يتموضــع مــا بــن طبقــة التينــور الرجاليــة،

المطرب العراقي
في بورتريه لـ عماد حجّ اج
(العربي الجديد)

 100عام على والدته

أغنيات فرّت عن غصن شجرة

والســوبرانو النســائية .تموضـ ٌـع ،مــن شــأنه
أن يمنــح الحنجــرة الشــرقية الهوائيــة
والحــادة قـ ّـوة دفــع صوتية تجعلهــا تتحرك
بطالقــة ورشــاقة علــى مســتويات نغميــة
مرتفعــة .وتلــك سـ ّـمة نــادرة علــى صعيــد
الطــرب العربــي التقليــدي ،خصوصــا فــي
منتصــف القــرن العشــرين .وإن شــاعت علــى
نطــاق ّ
ضيــق ،ضمن التواشــيح واالبتهاالت
ّ
الدينيــة؛ إذ يتعــن علــى الصــوت الذكــوري
أن ينــوب عــن غيــاب النســوة فــي االرتقــاء
نحــو الطبقــات العليــا .كمــا فــي «التعطيــرة
الشــريفة» الشــهيرة للشيخ املصري إبراهيم
الفران.
ّ
لكن الغزالي ال يكتفي بالعبور بني الطبقات
صعــودًا وهبوطــا بخفــة وحريــة ،وإنمــا
يســتغل تلــك امللكــة الطبيعيــة لديــه فــي دفــع
الحــدود أقصــى وأبعــدُ ،ليســمع صوتــه كمــا
ـدود في الهواء،
لو أنه يمشــي على حبل مشـ ٍ
ّ
ُيقارب على الوقوع عنه عند ّ
أي لحظة .فكأن
االلتزام بمعايير الســامة األدائية ال يعنيه،
يقيــده .سـ ً
أو باألحــرى ال ّ
ـواء فــي حــاالت
التطريــب علــى مســتويات شــديدة العلــو ،أو
فــي االنتقــال الخاطف مــن مقام إلى مقام ،ثم
العودة إلى املقام الرئيسي ،أي ما ُيعرف في
فــن الغنــاء العراقي بـ ـ «التقطيع واألوصال».
تلــك الجــرأة فــي ملــس حــدود العجــز ،إنمــا
ُ ّ
ُ
تعــزز مــن الكمــون التعبيــري لديــه ،فتضفــي
علــى غنائــه ملســة إنســانية تحاكــي لحظــة
الصــراخ أملــا ،أو االنهيــار بـ ً
ـكاء ،وتقتــرب بــه
من وجدان املستمع.

نغمات
على بعد أربع
ـام آخــر مــن املقامــات ُامل ّ
مقـ ٌ
ميــزة لشــخصية
وإلرث ناظــم الغزالــي
العــراق املوســيقية،
ُ
الغنائــي ،هــو مقــام املخالــف .كالالمــي،
يغــوص املخالــف عميقــا ،ولربمــا أعمــق فــي
ظلمــات الوجــع اإلنســاني .قــراره أقــرب إلــى
الالقرار ،هو على نغمة الســيكا بخاصيتها
ُ
البعيديــة (امليكــرو -تونال ًيــة) ،التــي تجعــل
مــن القلــق ّالوجــودي مبتــدأ متوت ـرًا للمقــام،
ُ َ
ومرتك ـزًا مضطربــا لنغماتــه الالحقــة .علــى
القلــق ،تضغــط النغ ُمــة ّالثالثــة بفعــل
القــرار ِ
ثقــل عالمــة التحويــل املخفضــة ،كأنهــا
ُ
ـرح مفتوح؛ إذ
جمــرة ملتهبــة تطبــق علــى ُجـ
ٍ ٌ
يصير كما لو أن املوت وحده كفيل بالراحة
النهائية والخالص األخير.
علــى مقــام املخالــف ،يــؤدي ناظــم الغزالــي
أغنيــة اشـ ُـتهر بهــا مطـ ٌ
ـرب عراقــي آخــر هــو
ّ
يوســف عمــر ( ،)1986 - 1918بعنــوان «خلــى
الغــرام وتــرك قلبــي» ،وإن ُعــرف عــن األخيــر
ً
غناؤه للمقطع ُمســجال على مقام الراشــدي
األكثــر انفراجــا واألقــرب إلــى أجــواء الراســت
املنبســطة .أمــا كلمــات األغنيــة ،فتعــود

ألســتاذ املقامــات العراقية محمــد القبانجي
(.)1988 - 1901
تصــور األغنيــة األلــم الناجــم عــن هجــر
الحبيــب وصعوبــة احتمال فراقه ،إذ ُيصبح
األمل بالنســيان وســيلة للشــفاء منــه .يقول:
«خلــى الغــرام وتــرك گلــب املعنى انســاك ،من
حيــث قاســي وعــذاب العاشــقني انســاك ،مــو
مــن حديــد القلــب لحم ودم ســاك ،أقدر ّ
أصبر
ٍ ٍ
القلــب لــو ذكرهــم عنــي ،قربــك عليــه ضــرر يا
مالكــي عنــي ،يكفي عذاب وســهر روح ابتعد
عني ،ما أكرهك والنبي الجن أريد انساك».
بعــد مقدمــة موســيقية مهيبــة للتخــت
العراقــي التقليــدي ،الــذي عــادة مــا يضم إلى

سيرة

بعد إتمامه دراسته ،التحق
ناظم الغزالي بـ«معهد
الفنون الجميلة» ،قسم
المسرح .هناك ،سيتنبّه
أستاذه حقي الشلبي ،إلى
موهبته ،لكن فقره الشديد
سيبعده عن الفن ،ليجد
لنفسه وظيفة مراقب
في أمانة العاصمة .في
الوظيفة ،سيكتشف الجميع
أن مراقب العمل ،إضافة إلى
قدرته على التمثيل ،يمتلك
وأداء مميزًا،
صوتًا عذبًا،
ً
ليعود الشاب العشريني إلى
المعهد ،مواصًال الدراسة
والعمل معًا ،وليعود
أستاذه الشلبي إلى دعمه،
فيضمه إلى فرقة «الزبانية»
ّ
للتمثيل المسرحي ،والتي
قدم معها مسرحية
ّ
«مجنون ليلى» ،وفيها
قدم أولى أغنياته «هال
ّ
هال» عام .1942

جانــب اآلالت الشــرقية ،كالعــود والقانــون
والنــاي ،طبلــة الكاســور العراقيــة وربابــة
«الجــوزة» ،ذات القــوس والجذور الفارســية.
يبــدأ الغزالــي بمــا ُيصطلــح عليــه فــي فــن
غنــاء املقــام العراقــي بـ ـ «التحريــر» ،حيــث
ُيبــرز املطرب شــخصية مقــام املخالف ،وهي
قــراره نغمــة الســيكا ،بتدويــر مســتمر لهــا
ً
ً
تارة ،ثم عبارة «يا ّ
خيي» تارة،
على لفظة آه
و«وال والله» تارة أخرى.
ً
خــال التحريــر ،يســبح الغزالــي مرتجــا في
حلكــة ســواد املخالــف .يركب موجات لحنية
صوتيــة عريضــة على ٍّ
علو منخفض ،هائمًا
ُ
ظه ـرًا
تائهــا ال يعــرف وجهــة لــه وال قــرارًا ،م ِ
بذلــك هويــة املقــامُ ،مرخيــا حبــال حنجرتــه
ً
ـا ُ
فيســمع
الصوتيــة ،ليمــر بهــا الهــواء ثقيـ
وهـ ٍـن .مــن حــن إلــى حــن،
تعـ ٍـب ِ
كزفيـ ٍـر ِ
وعنــد فواصــل معينــة بتقنيــة «الصفيــر»
(الفالســيت) ،يضيــف إلى تلــك املوجات ّ
بحة
ً
تزيــد املغنــى أســى ،دافعــة بــه نحــو مناخات
البكائيات الكربالئية.
علــى بعــد أربــع نغمــات مــن قــرار املخالــف،
ّ
حيــث تقــع درجة الحســينيُ ،مســتهل جنس
الراســت؛ يقــوم الغزالــي بالتالعــب باملســافة
التــي تفصلهــا عــن نغمة العجــم التي تليها،
مــن بعــد كامــل إلــى نصفــي عنــد لفظــة «ال
واللــه» .كأنــي بهــا مصــراع عدســة كاميــرا
ً
ً
ُ
ُ
طبــق تــارة،
فوتوغرافيــة ،يفتــح تــارة ثــم ي ِ
فيشــتد الضــوء املــار عبــره حينــا لترتــاح
حينــا أخــرى
النفــس ،ثــم يعــود ويخفــت ٌ
لتنقبــض مــن جديــد .حساســية أســلوبية
ُ ّ
تذكــر ببعــض أدوات الطــرب الفارســي
املجاور جغرافيًا وثقافيًا.
ً
مــرة أخــرى ،يتناهــى عنصــر األنوثــة ،ممثال
بمظاهــر الهشاشــة التعبيريــة واالنكشــاف
العاطفــي بوضــوح فــي أداء الغزالــي ملقــام
املخالــف ،عنــد نهايــات الجمــل؛ إذ يقــوم
بتذييلهــا عــن طريــق إبــداع زخرفــات تتجــه
ً
نــزوال نحــو عالمــات أخفــض فتوحــي
ْ
بذو ِيهــا .إضافــة إلــى خروجــه بحنجرتــه
مــرات عــن إطار أعــراف الغناء ،واكتفائه عند
عصص
أصوات عبر
آخــر كل جملــة بإصدار
ٍ
ٍ
في الحلق ُيشبه ّ
البحة أو ّ
الغصة ،يختم بها
الــكالم .بذلــكُ ،يزيل الحدود التي تفصل بني
التصويت الطبيعي والتصويت املوســيقي؛
فيكتســب أداؤه شــحنة انفعاليــة تســتثير
فــي نفــس املتلقــي ردود فعــل عاطفيــة آنيــة
ومباشرة.

تلك الرقة العارية
يمكــن تتبــع تلــك الســمة الســيكولوجية -
الجماليــة التعبيريــة النــادرة ،التــي ّ
تميــز
بهــا غنــاء ناظــم الغزالــي عــن مجايليــه مــن
األصــوات الرجاليــة ،إلــى التكويــن األســري

وطبيعــة املشــوار املهنــي ،الــذي قــاده نحــو
ُّ
ـود ذاتيــة ،فــي العراق
التأســس فنيــا ،وبجهـ ٍ
وخارجــه ،وذلــك كواحــد مــن أيقونــات
الغنــاء العربــي .إذ إنــه لــم يــأت مــن رحــم
مؤسســة فنيــة تعنــى بصناعــة النجــوم فــي
الشــرق األوســط ،كمــا هــو املشــهد فــي مصر
األربعينيــات ولبنــان الســتينيات .وإنمــا
ســلك دروبــا ملتويــة بعيــدة عــن التتلمــذ
علــى التأصيــل ،أولهــا كان انضمامــه إلــى
معهــد الفنــون الجميلــة فــي بغــداد ليــدرس
التمثيــل .ولعــل فــي تلــك املحطــة علــى
مشــواره القصيــر عمريــا ،مــا ألهمــه فــي مــا
بعــد ،علــى التعامــل مــع الحنجــرة بوصفهــا
وســيطًا دراميــا .فيحقــن الطــرب الشــرقي
بعناصــر تعبيريــة لــم تكــن معهــودة بــن
مطربي زمانه.
ّ
ّ
كمــا أن الغزالــي قــد تيتم مرتني ،إذ فقد أباه
ٍّ
في سن ُمبكرة ،ليعيش في كنف ٍّأم ضريرة
فقيــرة ،لــم يلبــث أن فقدها هي األخرى حني
لــم يكــن قــد بلــغ مــن العمــر بعــد الســنوات
األربع .كل ذلك ،في جو عام من الفقر املدقع
والعــوز الشــديد؛ إذ يصعــب علــى املــرء أن
يتصـ ّـور مــدى اإلحســاس بانعــدام األمــان
املزمــن لديــه .وعليــه ،كيــف كان التعبيــر
ســبة إلى يافع مثله مرآة عاكســة
الفني بالن ّ
لطفولــة غضــة رقيقــة ،كانــت الصدمــات
ً
النفســية لهــا حــاال موســمية ،فيمــا ظــل
ً
ّ
الظلــم والحرمــان زمنــا طويــا يشــكالن
بالنســبة إليــه خبزًا يوميًا.
رفضــه مــن قبــل النخبــة املحافظــة لســدنة
املقــام العراقــي ،بحجــة أنــه لــم يلتــزم
حرفيــا بأعــراف املقــام ونواظمــه الراســخة
ألجيــال؛ جعلــه يضطلــع بــدور الخــارج
عــن املؤسســة التقليديــةُ ،
ويطلــق موهبتــه
الفــذة نحــو التجديــد والتطويــر ،ودراســة
الغنــاء العراقــي وتاريخه في إطاره العربي
واإلقليمــي األوســع .مــن منظــوره املتحــرر
مــن قيــود التــراث ،بإطــاره املؤسســاتي
الصلــب ،ســعى الغزالــي إلــى العبــور باملقام
العراقي بســيولة وســهولة ،ليس إلى عموم
العراقيــن فحســب ،وإنمــا إلــى أســماع
العالــم العربــي كلــه .تلــك الفســحة الرحبــة
مــن الحريــة اإلبداعيــة ،جــراء الخــروج عــن
الجماعــة باملفهــوم التأصيلــي ،قادتــه نحــو
العمل على صقل أسلوبية فردية ال تقتصر
علــى إطــراب النــاس وظيفيــا ،أو نقل التراث
مــن جيــل إلــى جيل ،وإنمــا التأثير بهم على
مســتويات شــعورية أعمــقُ ،محدثــا تناغمــا
نفســيًا ووجدانيــا ،ووحــدة حــال إنســانية
مع الجمهور.
هكــذا ،يبــدو ناظــم الغزالــي كمــا لــو أنــه قــد
نجــح مــن خــال نافــذة زمنيــة قصيــرة ،فــي
توثيــق الصلــة العاطفيــة باملســتمع العربــي
ـرون قادمــة ،وذلــك خــارج إطــار الهويــة
لقـ ٍ
الخاصــة باملقــام العراقــي .تنوعــت وســائله
فــي إحــراز هــذا النجــاح؛ مــن خــال غنائــه
أشــعارًا باللغــة العربيــة الفصحى ،متجاوزًا
بذلــك خصوصيــة اللهجــة املحليــة ،ومــن ثــم
ّ
التنوع املقامي ،وعدم االكتفاء
انفتاحه على
بالتقاليد املؤطرة واملقيدة لحركته ،ومن ّثم
االستفادة من خبرته املسرحيةُ ،بغية تبني
ـوت يحمــل فــي جعبتــه
لغــة جســد ولــون صـ ٍ
الجماليــة مزي ـدًا مــن العناصــر تعبيريــة
واألدوات دراميــة ،يتفاعــل مــن خاللهــا مــع
املستمع بشكلُ أعمق وأخص.
أمــا الوســيلة املضمــرة ،الحميميــة والفريدة
فــي شــخصية الغزالــي الفنيــة وفــي إرثــه
الجمالــي ،فتبقــى ذلــك االحتضــان العربــي
النــادر لعنصــر األنوثــة مــن قبــل واحـ ٍـد
ـال الغنــاء فــي التاريــخ الحديــث.
مــن ٌرجـ ّ
أنوثــة تمثلــت فــي كل مــن ســمتي الهشاشــة
واالنكشــاف .ثــم توظيفهــا لجهــة خلــق
صلــة وصــل مباشــرة ،عابــرة آلليــة الخطابة
والتــاوة واإللقــاء ،والتــي كانــت ســائدة فــي
عصــره؛ إذ أثــرت مــن ناحيــة األداء ،حتــى في
الحناجر النسائية.
من نافل القول إنه ال ينبغي لعنصر األنوثة
فــي ســياق الحديــث عــن أداء ناظــم الغزالــي
الغنائــي أن يؤخــذ ضمــن إطــار الهويــة
الجنســية الضيــق .وإنمــا كطاقــة كامنــة فــي
الوجــود اإلنســاني ،يشــترك بها البشــر على
اختــاف أجناســهم وأعراقهــم وثقافاتهــم.
كمــا أنــه ال يجــب حصــر عنصــر األنوثــة
بصــور الهشاشــة واالنكشــاف ،وإنمــا الكالم
عنه في ســياق الشفافية العاطفية والصدق
الشعوري.
ه ُكــذا ،يبقــى هــو ذلــك الرافــع التعبيــري
واملحــرك الجمالــي لتلــك الرقــة العاريــة،
والدمعة غير املحتجبة والرأفة غير املتوارية
عنــد كل النــاس .إنهــا املقــدرة علــى االعتراف
بالضعــف ،واإلقــرار بالخــوف واالستســام
للحيرة أمام حلو الحياة ّ
ومرها ،والتســليم
بمشــيئة األقدار ُ
وســخريتها .فالغزالي حني
ّ
يغنــي ،ال يســتحي مــن البــكاء علــى كتــف
مــن يســمعه .فــي املقابــل ،إن شــعر أحدهــم
بالضيــق حينــا ،أو انتابتــه رغبــة في البكاء،
ٌ
فثمــة مـ ّـوال لناظــم ًيواســيه .وســيجد فــي
ّ
صوته الصداح ملجأ له ومتكأ.

سيشهد سباق
جائزة الواليات
المتحدة
الكبرى بعالم
الفورموال ،1
منافسة شديدة
ومحمومة،
بين السائقين
الهولندي
ماكس فيرستابن
(ريد بول)
والبريطاني
لويس هاميلتون
(مرسيدس)
بعدما ازدات
حدة التوتر
بينهما في
ظلّ سعي كلّ
طرف لتحقيق
اللقب .ووصف
الهولندي
منافسه على
اللقب بأنه
«أحمق غبي»
في الجولة
الثانية للتجارب
الحرة التي
أقيمت الجمعة.

منافسة شرسة
هاميلتون وفيرستابن متقاربان في عدد النقاط (شارلز كوتس)Getty/

تغريم مدرب
ساوثهامبتون بسبب
انتقاد حكم الفيديو

الحارس آدم فيديريتشي
يعتزل كرة القدم
بسبب اإلصابة

رادوكانو تلعب أمام
مدرجات خالية في
رومانيا بسبب كورونا

أعلن االتحاد اإلنكليزي ،تغريم النمساوي رالف
هازنهوتل ،مدرب نادي ساوثهامبتون ،مبلغ
 20ألف جنيه إسترليني (حوالي  27ألف دوالر
أميركي) بسبب تعليقات ضد حكم الفيديو
املساعد خالل الخسارة أمام تشلسي هذا الشهر.
وكتب االتحاد على «تويتر»« :غرم رالف هازنهوتل
جاء بسبب مخالفة الئحة (إي  )3ضمن لوائح
االتحاد واملتعلقة بمباراة ضد تشلسي في الدوري،
في  2أكتوبر/تشرين األول .»2021

ّقرر آدم فيديريتشي ،حارس أستراليا السابق،
اعتزال لعب كرة القدم ،قبل شهر واحد من انطالق
الدوري املحلي بسبب اإلصابة .ووقع االختيار
على صاحب الـ 36عامًا لحمل شارة قيادة نادي
مكارثر بعد اعتزال مارك ميليغان في نهاية
املوسم املاضي ،لكنه لن يستطيع اللعب عند
انطالق املسابقة في  19نوفمبر /تشرين الثاني.
وشارك فيديريتشي في  16مباراة مع منتخب
أستراليا ،وقضى أغلب مسيرته في إنكلترا.

ستلعب نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو
أمام مدرجات خالية عندما تشارك في بطولة في
رومانيا التي ينحدر منها والدها ،بسبب تصاعد
حاالت كورونا ،مما ّأدى إلى تشديد القيود.
وستشارك في بطولة ترانسلفانيا املفتوحة (25
حتى  31أكتوبر /تشرين األول الجاري) مجموعة
من الالعبات البارزات ،من بينهن الرومانية
سيمونا هاليب ،واإلسبانية غاربني موغوروزا،
ورادوكانو بطلة أميركا املفتوحة.
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مباريـات
األسبـوع

الكل يترقب كالسيكو األرض بين برشلونة وريال
مدريد ،إذ إن طعمه سيكون مختلفًا تمامًا
وذلك مع غياب ميسي ألول مرة عنه ،إضافة
لظهور نجوم جدد لدى الفريقين ،على غرار
فاتي وفينيسيوس جونيور

نجوم
وصراع جديد

مازاتالن يفوز على كيريتارو في الدوري المكسيكي
فاز مازاتالن على أرضه أمام كيريتارو بهدفني لواحد ،في انطالقة منافسات
الجولة الخامسة عشرة من مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم .أحرز
هدفي صاحب األرض البرازيلي كاميلو سانفيزو (د )51 .وإيفان مورينو
(د ،)53 .وجاء هدف الضيوف عبر األوروغواياني جوناثان دوس سانتوس
(د .)32 .وباالنتصار ،رفع مازاتالن رصيده إلى  20نقطة ،وقفز من املرتبة
الحادية عشرة إلى السادسة ،ليعزز مكانته في منطقة الفرق التي ستخوض
تصفيات الـتــأهــل إل ــى رب ــع نـهــائــي الـبـطــولــة ،الـتــي تـضــم أص ـحــاب املــراكــز من
ّ
فتجمد رصيده عند  15نقطة في
الخامس إلى الثاني عشر .أما كيريتارو،
املركز الرابع عشر بالترتيب.
سامبدوريا ينتصر على سبيزيا في الدوري اإليطالي
حقق سامبدوريا فــوزًا ثمينًا على سبيزيا ( )1-2في إطــار الجولة التاسعة
من الدوري اإليطالي لكرة القدم «سيري آ»ّ .
وتقدم أصحاب األرض مبكرًا في
سجله مهاجم سبيزيا ،الغاني إيمانويل جياسي في مرماه (د.
النتيجة بهدف
ُ
 )15في املباراة التي أقيمت على ملعب «لويجي فيراريس» ،معقل سامبدوريا.
وأضاف العب الوسط أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني ألصحاب األرض (.)36
وقلص املهاجم دانييلي فيردي الفارق لسبيزيا في الوقت بــدل الضائع من
الشوط الثاني .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سامبدوريا إلــى تسع نقاط في
املركز الـ ،12بينما ّ
تجمد رصيد سبيزيا إلى سبع نقاط في املركز الـ .17وهذا
أول فــوز لسامبدوريا منذ خمس ج ــوالت ،بينما تعد هــذه الخسارة الرابعة
لسبيزيا في ذات عدد الجوالت.

كالسيكو ريال مدريد وبرشلونة

محمد السعو

يترقب الجميع انطالق كالسيكو
الـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ،األح ـ ــد ،بــن
الغريمني التقليديني ريال مدريد
وبــرشـلــونــة ،الـلــذيــن يـتــواجـهــان فــي الجولة
الـعــاشــرة مــن الليغا فــي «كــامــب ن ــو» ،معقل
الـفــريــق الـكـتــالــونــي ،وه ــو الـكــاسـيـكــو الــذي
سيكون مختلفا تماما عن باقي القمم التي
سبق أن لعبت ،ذلك أنه يقام ألول مرة بدون
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
وي ـش ـت ــد ال ـت ــرق ــب وسـ ــط ال ـج ـمــاه ـيــر ملـعــرفــة
هوية الــاعــب الــذي ُ
سيبدع ويـعــوض غياب
أب ــرز نجمني م ــرا عـلــى الـنــاديــن فــي العصر

أول كالسيكو في الليغا
بدون النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي
الحديث ،بعد رحيل كريسيتيانو رونــالــدو
منذ ثالث سنوات ،وليونيل ميسي أخيرًا.
وارت ـ ـبـ ــط اسـ ــم م ـي ـســي ورون ـ ــال ـ ــدو ب ــاألرق ــام
القياسية التي يسجالنها خالل هذا املوعد
املـ ـه ــم ،ب ـف ـضــل أه ــداف ـه ـم ــا ون ـج ــاح ـه ـم ــا فــي
حـســم م ـبــاريــات مـهـمــة ،كــذلــك الـنـتــائــج التي

فينسوس أمل ريال مدريد (أنطونيو فياللبا)Getty/

فاتي جوهرة برشلونة في الكالسيكو (ديفيد راموس)Getty/

تسمح لهما بالتفوق على الغريم ،وهو أمر
يجعلهما حــديــث ال ـخــاصــة وال ـعــامــة ،حتى
بالنسبة ملن ال يتابعون كرة القدم.
وتخشى الجماهير من أن يفتقد «الكالسيكو»
متعته ،بالنظر لرحيل الثنائي الذي دائمًا ما
كان يجعل األداء في أعلى املستويات ،خاصة
ُ
أن األرق ــام تثبت مشاركتهما بشكل مباشر
فــي إمـتــاع املتابعني على املــدرجــات ،وخلف
شاشات التلفزيون.
وبالعودة إلحصائيات الالعبني ،فإن النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي سيكون تأثير
رحيله هو األبرز ،ألنه الهداف التاريخي في
ّ
«الكالسيكو» ،بعدما هز شباك ريــال مدريد
 26مرة ،اثنتان منها على الصعيد األوروبي.
ّ
وال يقل تأثير البرتغالي رونالدو عن تأثير
نظيره رغم فارق األهــداف بينهما ،إذ ساهم
فــي أكثر مــن مــرة فــي قـيــادة زمــائــه لتحقيق
الـفــوز ،كما سجل  18هدفًا فــي هــذه املـبــاراة،
تجعله يتساوى مــع ألـفــريــدو دي ستيفانو
باملركز الثاني ،ليأتي الباقون بعد ذلك مثل
راؤول غونزاليس وخينتو وبوشكاش.
أم ــا عـلــى صـعـيــد صـنــاعــة األهـ ـ ــداف ،يتفوق
«ال ـب ــول ـغ ــا» أي ـض ــا ب ـع ــدم ــا قـ ــدم  14ت ـمــريــرة
حاسمة لزمالئه ،كذلك كان من بني الالعبني
ال ــذي ــن سـجـلــوا «ه ــات ــري ــك» ف ــي قـمــة الـ ــدوري
اإلسباني ،بينما يمتلك رونالدو رقمًا مهمًا
ب ـن ـجــاحــه ف ــي الـتـسـجـيــل خـ ــال  6م ـبــاريــات
متتالية ،برصيد  7أهداف.
ورغــم غياب ميسي ورونــالــدو ،أصبح أنسو
ف ــات ــي ( 19ع ــام ــا) ،وفـيـنـيـسـيــوس جــونـيــور
ّ
أيقونتي برشلونة وريــال مدريد
( 21عاما)،
ف ــي ل ـق ــاء ال ـك ــاس ـي ـك ــو ،وذل ـ ــك خـ ــال عـمـلـيــة
إع ــادة هيكلة الفريقني بعد رحـيــل قادتهما
السابقني.
وسـيـكــون ه ــذا أول كالسيكو ب ــدون ميسي،
وذلـ ــك ب ـعــد غ ـيــابــه ع ــن مـ ـب ــاراة ريـ ــال مــدريــد
التي احتضنها ملعب كامب نو في أكتوبر/
تـ ـش ــري ــن األول  2018وانـ ـتـ ـه ــت بــان ـت ـصــار
برشلونة بخمسة أهداف لهدف .وفي صيف
ع ـ ــام  2018رح ـ ــل ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو عـ ــن ريـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد وان ـ ـضـ ــم إل ــى
يوفنتوس اإليطالي ،لذا لم يكن يشكل جزءا
م ــن ال ـفــريــق ال ــذي خ ــاض كــاسـيـكــو أكـتــوبــر
 ،2018أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى مـيـســي ف ـغــاب هو
اآلخر عن املباراة ،لكن بداعي اإلصابة.
وك ــان رون ــال ــدو ومـيـســي أيـقــونـتـ ّـي مـبــاريــات
الكالسيكو منذ موسم  ،2010 /2009أي منذ
انـضـمــام ال ــدون إل ــى ري ــال مــدريــد قــادمــا من

غرناطة يدرك التعادل بصعوبة أمام
أوساسونا في الدوري اإلسباني
أدرك غرناطة التعادل بصعوبة بهدف ملثله أمام مضيفه أوساسونا في املباراة
التي جمعت بني الفريقني ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة
األولــى اإلسباني لكرة القدم .وعلى ملعب «إل ســادار» تقدم أصحاب األرض
ً
أوال بهدف حمل توقيع األرجنتيني إزكويل أفيال (د .)45 .ولعب أوساسونا
ناقصًا بعد طرد خوسي أنخيل (د )75 .ببطاقة حمراء مباشرة ،لكن ذلك لم
يسهم في تغيير األوضاع خالل املباراة ،حتى أدرك الضيوف التعادل بواسطة
أنخيل مونتورو (د.)90 .
أرسنال يصعق أستون فيال  1-3في البريمييرليغ

الريال مرشح بارز لحسم قمة الكالسيكو (دييغو سوتو)Getty/

ستكون مباراة الكالسيكو التي تجمع بني
فريقي برشلونة وريال مدريد اليوم األحد،
على ملعب «كــامــب نــو» فــي دوري الــدرجــة
األولى اإلسباني ،اللقاء األول بني الفريقني
الذي يشهد حضورا جماهيريا منذ تفشي
وب ـ ـ ــاء كـ ـ ــورونـ ـ ــا .وي ـت ـط ـل ــع ب ــرش ـل ــون ــة إل ــى
تحصيل نحو  119مليون يــورو كــإيــرادات
من استغالل ملعبه هذا املوسم.
وفـ ــي م ــوس ــم  2020-2019ح ـص ــل ال ـن ــادي
ال ـك ـتــالــونــي ع ـلــى  162مـلـيــونــا م ـقــابــل هــذا
االستغالل .وتسبب وباء كورونا في إغالق
أبواب «كامب نو» أمام الجمهور ،إلى جانب
إغ ــاق مـطــاعــم ومـتــاجــر ال ـن ــادي ،مـمــا أدى
إلــى انخفاض فــي حجم مبيعاتها املوسم
املــاضــي لتصل إلــى  25مليون ي ــورو فقط.
ويحتاج نــادي برشلونة ،الــذي يعاني من
ديــن تصل قيمته إلــى مليار و 350مليون
يورو ،إلى انتعاش اقتصادي بهدف زيادة
ح ـج ــم إي ـ ـ ـ ــرادات م ـل ـع ـبــه ،وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن
يحصل النادي على عائدات تصل قيمتها

فــاز أرسـنــال  1-3على أستون فيال في الجولة التاسعة بــالــدوري اإلنكليزي
املمتاز (البريمييرليغ) .وافتتح تــومــاس بــارتــي التسجيل فــي الدقيقة ال ـ 23
للغانرز ،وأضاف بيري إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ  .45وعزز
ايميل يميث روي النتيجة ألرسنال في الدقيقة الـ  56قبل أن يقلص جاكوب
رامسي النتيجة في الدقيقة ال ـ  ،82لينتهي اللقاء بفوز الغانرز  .1-3وبهذه
النتيجة ،رفع أرسنال رصيده إلى  14نقطة في املركز  ،14فيما تجمد رصيد
أستون فيال الثالث عشر في الترتيب عند  10نقاط.

كالسيكو جديد بين الغريمين (هيليوس دي ال روبيا)Getty/

مانشستر يونايتد .وظــل ميسي يقدم دورا
رئيسيا في لقاءات ريال مدريد حتى املوسم
املاضي (األخير له بقميص البالوغرانا).
وبــدون الثنائي البرتغالي األرجنتيني ،إلى
جانب رحيل عــدد من الالعبني البارزين عن
الـفــريـقــن خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،كلويس
سـ ـ ــواريـ ـ ــز وسـ ـي ــرجـ ـي ــو رامـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،س ـي ـف ـت ـقــد
الفريقان لقادتهما ،لكن فاتي وجونيور هما
امل ــرش ـح ــان ل ـق ـيــادة دف ــة ل ـق ــاءات الـكــاسـيـكــو
بفضل األداء الذي يقدمه كل العب رفقة فريقه.
ويخوض الالعبان كالسيكو األحد في لحظة
تـصــاعــديــة ملـسـتــواهـمــا ،فـمـهــاجــم برشلونة
ش ــارك فــي م ـبــاراة فالنسيا ،األح ــد املــاضــي،

كأول لقاء أساسي له في املوسم بعد تعافيه
من إصابة خطيرة في ركبته ،وسجل هدفا
وتسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء.
أما بالنسبة إلى جناح ريال مدريد ،فيدخل
املـ ـب ــاراة بـعــد تـسـجـيــل ثـنــائـيــة وت ـمــريــر كــرة
حاسمة في انتصار فريقه في اللقاء املاضي
على شاختار دونيتسك األوكراني بخماسية
ف ــي ث ــال ــث جـ ـ ــوالت دور م ـج ـم ــوع ــات دوري
أبطال أوروبا.
وعــانــى الجناح البرازيلي فــي مــا مضى من
ان ـت ـقــادات بـسـبــب غ ـيــاب عـنـصــر الــدقــة لــديــه
فــي إن ـهــاء الـهـجـمــات ،لـكــن يـبــدو أن ــه تـجــاوز
ه ــذه املــرحـلــة ،حـيــث أح ــرز  7أه ــداف وم ــرر 5
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إل ــى  119مـلـيــون ي ــورو هــذ امل ــوس ــم ،بــواقــع
زيادة تصل إلى  94مليون يورو عن املوسم
املاضي.
وفـ ــي م ـيــزان ـيــة م ــوس ــم  2021-2020تــوقــع
م ـج ـلــس إدارة ب ــرش ـل ــون ــة ،ب ــرئ ــاس ــة خ ــوان
الب ـ ــورت ـ ــا ،حـ ـ ــدوث ان ـت ـع ــاش ت ــدري ـج ــي فــي
ال ـح ـض ــور ال ـج ـمــاه ـيــري مل ـل ـعــب ك ــام ــب نــو،
والذي سيصل إلى  %60في فبراير /شباط
املقبل .وحتى هذه اللحظة لم يشهد ملعب
«ك ــام ــب ن ـ ــو» ه ـ ــذه ال ـن ـس ـبــة م ــن ال ـح ـضــور
الجماهيري فــي أي مــن مبارياته املاضية.
وفـ ــي مـ ـبـ ــاراة فــال ـن ـس ـيــا امل ــاض ـي ــة اسـتـقـبــل
«ك ــام ــب ن ــو»  47أل ـفــا و 317مـشـجـعــا ،وفــي
مـ ـب ــاراة دي ـن ــام ــو ك ـي ـيــف ف ــي دوري أب ـطــال
أوروبا استقبل معقل «البلوغرانا»  45ألفًا
و 968مشجعًا .لكن برشلونة في حاجة إلى
انتعاش إي ــرادات املـبــاريــات فــي أق ــرب وقت
ممكن بسبب صعوبة وضعه االقتصادي،
وهــذا األمــر يبدأ بامتالء ملعبه بأنصاره،
وهو املتوقع في مباراة ريال مدريد املقبلة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أث ـن ــى العـ ــب وسـ ــط ري ــال

برشلونة تعرض
لخسائر كبيرة بسبب
أزمة كورونا

مدريد ،كاسيميرو على األرجنتيني ليونيل
مـيـســي ،وق ــال إن ــه «خ ـس ــارة كـبـيــرة» ملـبــارة
الـكــاسـيـكــو ال ـتــي تـجـمــع ب ــن ري ــال مــدريــد
وبــرش ـلــونــة ع ـلــى مـلـعــب «ك ــام ــب ن ــو» بعد
رحيله عن الفريق الكتالوني .وقال الالعب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ت ـل ـفــزيــون ـيــة:
«م ـي ـســي خ ـس ــارة ك ـب ـيــرة ل ـبــرش ـلــونــة ،ولـنــا
أيـضــا ،للكالسيكو .إنــه خـســارة مهمة ألنه
من أفضل الالعبني على مر العصور ،لكننا
نعرف أن برشلونة قــوي دائـمــا ،وبخاصة
على أرضــه» .وأضــاف« :برشلونة دائما ما
يـجـعــل األم ـ ــور م ـع ـقــدة» .وأكـ ــد كــاسـيـمـيــرو
أن أهمية الكالسيكو ال تقل بسبب تغيير
الــاع ـبــن وت ــوق ــع مـ ـب ــاراة مـتـكــافـئــة .وق ــال:
«كــل مباريات الكالسيكو خاصة ،ال سيما
إذا ك ــان ــت بـ ــن ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد وب ــرش ـل ــون ــة
ألنـهــا األك ـثــر مـشــاهــدة فــي الـعــالــم .بــا شك
هــي مـبــاراة تحكمها تفاصيل بسيطة .من
يرتكب أخطاء أقل ،سينتصر».
أمـ ـ ــا جـ ـ ـي ـ ــرارد ب ـي ـك ـي ــه ،مـ ــدافـ ــع ب ــرش ـل ــون ــة،
ف ـق ــد ن ـف ــى ت ـم ـت ــع ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد بــأفـضـلـيــة
ال ـف ــوز بــالـكــاسـيـكــو امل ــرت ـق ــب ،مـضـيـفــا في
تصريحات لصحيفة «مــاركــا» اإلسبانية:
«ل ـ ـ ـيـ ـ ــس ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك مـ ـ ــرشـ ـ ــح م ـ ـف ـ ـضـ ــل لـ ـلـ ـف ــوز
بالكالسيكو ،وهذه حقيقة أثبتها التاريخ،
ّ
فكل واحد من الفريقني يقوم بعمل جيد ،ال
سيما بعدما تجاوزنا أزماتنا وتعافينا في
الليغا ودوري األبطال».
(إفي)

ك ــرات حــاسـمــة ،وذل ــك فــي  11م ـب ــاراة لعبها
ه ــذا املــوســم .ويـعــي فــاتــي وجــون ـيــور معنى
وأهمية خوض مباراة كالسيكو والتسجيل
غريمه
فيها .ولعب اإلسباني  3مباريات أمام ً
األب ــدي ،جميعها فــي الليغا ،وسـجــل هــدفــا،
جــاء في لقاء املوسم املاضي الــذي احتضنه
ملعب كــامــب نــو فــي  24أكتوبر  ،2020الــذي
انتهى بانتصار ريــال مدريد بثالثة أهــداف
لـ ـه ــدف .بـيـنـمــا يـمـتـلــك فـيـنـيـسـيــوس خـبــرة
أكبر في لـقــاءات الكالسيكو ،حيث خــاض 6
مباريات ضد برشلونة 4 ،في الليغا واثنتني
ف ــي ك ـ ــأس م ـل ــك إس ـب ــان ـي ــا ،ل ـك ـنــه س ـج ــل هــو
اآلخ ــر هــدفــا وح ـيــدا فــي م ـبــاراة الليغا التي

احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو فــي 1
م ــارس /آذار  ،2020والـتــي انتهت بانتصار
صاحب األرض بهدفني نظيفني.
ويـسـتـعــد امل ــدرب ــان رون ــال ــدو ك ــوم ــان م ــدرب
بــرشـلــونــة ،وكــارلــو أنشيلوتي املــديــر الفني
لــريــال مــدريــد ،لـخــوض الـكــاسـيـكــو بـفــوارق
متقاربة ،فاألول يخشى من الهزيمة واإلقالة
والثاني يحمل ذكريات مخيبة لآلمال.
ويخوض إنشيلوتي أول مباراة «كالسيكو»
منذ عودته لقيادة نادي ريال مدريد بذكريات
ُ
تاريخية مخيبة لــآمــال ،أضحت تثير قلق
املشجعني ،باعتبار أن نتائجه سيئة وفشله
كبير في هذا املوعد الهام بالنسبة لهم.

سانت إيتيان يعرقل تقدم أنجيه
بتعادل ثقيل بالدوري الفرنسي
أدرك سانت إيتيان التعادل بشق األنفس أمــام ضيفه أنجيه بواقع ( )2-2في
املباراة التي جمعت بني الفريقني ،ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من
دوري الــدرجــة األول ــى الفرنسي لـكــرة الـقــدم (لـيــغ آ) .وعـلــى ملعب جيوفروى
ً
جيشار ،تقدم الضيوف أوال عبر إسماعيل تــراوري (د .)28 .وبعد دقائق من
ثان حمل توقيع أنجيلو فولجيني
بدء الشوط ّالثاني ،عزز أنجيه تقدمه بهدف ٍ
(د .)56 .وتمكن سانت إيتيان من تقليص الفارق عبر وهبي الخزري (د.)61 .
ثوان من انتهاء اللقاء ،أدرك ميكائيل نادي التعادل ألصحاب األرض في
وقبل ٍ
(د .)4+90 .وعلى هذا النحو ،ارتفع رصيد أنجيه إلى  17نقطة باملركز الرابع.
في املقابل ،حصل سانت إيتيان على نقطة رفع بها رصيده إلى  5نقاط في
قاع الترتيب.

وف ـشــل أنـشـيـلــوتــي ف ــي ال ـت ـفــوق ع ـلــى ن ــادي
بــرشـلــونــة طـيـلــة امل ـش ــوار ال ــذي ق ـضــاه على
رأس «امللكي» ،في الفترة املمتدة بني سنتي
 2013و ،2015رغم نجاحه في تحقيق نتائج
م ـب ـهــرة ع ـبــر ال ـف ــوز بـ ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا
وك ـ ــأس ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـ ـ ــي وك ـ ــأس ال ـعــالــم
ً
ل ــأن ــدي ــة ،فـ ـض ــا ع ــن كـ ــأس املـ ـل ــك .وخ ــاض
أنشيلوتي ضــد «الـبــاوغــرانــا»  4مباريات،
فــاز بــواحــدة منها فـقــط ،بينما انـهــزم فــي 3
م ـبــاريــات ،تلقى فيها  9أهـ ــداف ،وسـجــل ،8
مــا يعكس الصعوبات التي يجدها عندما
يــاقــي ال ـغــريــم ،وه ــو مــا جـعــل أسـهـمــه عند
املشجعني تنخفض بشكل سريع.

قمة بين سان جيرمان ومرسيليا في الدوري الفرنسي
يواجه مرسيليا غريمه
باريس سان جيرمان في
قمة المرحلة الحادية
عشرة من الدوري
الفرنسي

تتجه األنـظــار مساء اليوم األحــد إلــى ملعب
«فيلودروم» مسرح الكالسيكو املثير بنكهته
األرجنتينية ،بني مرسيليا ومدربه خورخي
سامباولي وغريمه التقليدي بــاريــس سان
ج ـي ــرم ــان ب ـق ـي ــادة ن ـج ـمــه ال ـج ــدي ــد لـيــونـيــل
ميسي ومــدربــه مــاوريـسـيــو بوكيتينو ،في
ق ـم ــة امل ــرح ـل ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ال ـ ــدوري
الفرنسي لكرة الـقــدم .وبعدما تألق وتــذوق
طعم كالسيكو الليغا م ــرات عــدة مــع فريقه
السابق برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال
مدريد ،يخوض ميسي طعم الندية التقليدية
وكالسيكو فرنسا ضد مرسيليا الذي سيقام
ب ـع ــد س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة م ــن كــاس ـي ـكــو الـلـيـغــا
بـمـلـعــب ك ــام ــب نـ ــو .وي ـم ـنــي م ـي ـســي الـنـفــس
بأن يكون الكالسيكو أمام الفريق الجنوبي
مناسبة الفتتاح غلته التهديفية في الدوري
عـلــى غـ ــرار م ــا فـعـلــه حـتــى اآلن ف ــي مسابقة
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا ،آخ ــره ــا ثـنــائـيـتــه في
مرمى اليبزيغ األملاني ،عندما قلب الطاولة
على األخير وقاد النادي الباريسي الى الفوز

 .2-3وتـعــود الندية بــن الفريقني إلــى أوائــل
الـتـسـعـيـنـيــات ،عـنــدمــا ك ــان مــرسـيـلـيــا الـقــوة
املـهـيـمـنــة فــي ك ــرة ال ـقــدم الـفــرنـسـيــة ،ولـفـتــرة
قـصـيــرة فــي أوروب ـ ــا ،فـهــو الـفــريــق الفرنسي
الوحيد املتوج بلقب املسابقة القارية العريقة
عام  1993على حساب ميالن اإليطالي .وفي
هذه األيــام ،يتفوق باريس سان جيرمان ،إذ
توج بسبعة ألقاب من أصل التسعة األخيرة،
رافعًا غلته إلى تسعة ألقاب في الدوري ،وهو
العدد ذاته الذي توج به مرسيليا .كما أن سان
جيرمان تغلب على الفريق الجنوبي سبع
مرات في املباريات الثماني األخيرة بينهما
فــي ال ــدوري .ويسعى مرسيليا إلــى تحقيق
فوزه األول على باريس سان جيرمان بملعب
«ف ـي ـلــودروم» مـنــذ نــوفـمـبــر /تـشــريــن الثاني
ّ
 ،2011علمًا بأنه تغلب على النادي الباريسي
في عقر داره «بارك دي برانس» مطلع املوسم
املاضي (-1صفر) ،وهو الفوز الوحيد له على
غريمه في العقد األخير وفي املباريات الـ23
األخيرة في مختلف املسابقات.
ويدخل مرسيليا املباراة بعد تعادله الثالث
تواليًا في مسابقة الدوري األوروبي «يوروبا
لـيــغ» وك ــان أم ــام التـسـيــو اإليـطــالــي ،ويمني
ال ـن ـفــس بــالـتـغـلــب ع ـلــى ال ـفــريــق الـ ــذي حقق
الـفــوز فــي تسع مـبــاريــات مــن أصــل  10حتى
اآلن .وي ـع ـ ّـول الـفــريــق الـجـنــوبــي عـلــى نجمه
ديميتري باييت الذي سجل  10أهداف مع 10
تمريرات في الدوري في عام  .2021وبحسب
مــوقــع «أوبـ ـت ــا» لــإح ـصــائ ـيــات ،ف ــإن العـ َـبــن

فقط حققا «دابل دابل» هذا العام هما مهاجم
ريال مدريد اإلسباني الدولي الفرنسي كريم
بـنــزيـمــة ( 24هــدفــا و 11ت ـمــريــرة حــاس ـمــة)،
ومهاجم ليون الفرنسي السابق وبرشلونة
اإلسباني حاليًا الــدولــي الهولندي ممفيس

ديباي ( 16هدفًا و 11تمريرة حاسمة).
ً
في املقابل ،يعقد باريس سان جيرمان آماال
على ميسي ومهاجمه الدولي كيليان مبابي،
ً
فضال عــن ترسانة زاخ ــرة بالنجوم ،أبرزها
األرجـنـتـيـنــي أنـخـيــل دي م ــاري ــا واإلي ـطــالــي

ميسي سيكون أمام تحدي التألق في أول كالسيكو له بفرنسا ()Getty

مـ ــاركـ ــو فـ ـي ــرات ــي واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي لـ ـي ــان ــدرو
ب ــاري ــدي ــس وال ـس ـن ـغــالــي إدريـ ـس ــا غ ــان ــا غي
والهولندي جورجينيو فينالدوم .وبحسب
تقرير لصحيفة «لــو بــاريــزيــان» الفرنسية،
ّ
فإن نيمار يبدو جاهزًا لقمة الكالسيكو ،ضد
الـغــريــم التقليدي مرسيليا .وش ــارك النجم
صاحب الرقم  ،10والذي عانى بحسب البيان
الطبي األخير للنادي من «آالم في الفخذ منذ
ع ــودت ــه م ــن امل ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي» ،ف ــي حصة
التدريبات الجماعية للفريق .من جهة أخرى،
واصل اإلسباني سيرخيو رامــوس التدريب
منفردًا ،كما ينفذ العب الوسط األرجنتيني
لياندرو باريديس برنامجًا خاصًا للتعافي
من إصابته ،بعد فترة التوقف الدولي املقبلة.
وق ـ ــال العـ ــب وسـ ــط ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
اإلس ـبــانــي أنــديــر ه ـيــريــرا« :سـتـكــون م ـبــاراة
ص ـع ـب ــة ،وأكـ ـث ــر م ــن م ـج ــرد ال ـن ـق ــاط ال ـث ــاث
املعتادة على املحك».
إلى ذلك ،يسعى النس إلى استعادة التوازن
عـقــب خ ـســارتــه أم ــام مــونـبـلـيـيــه ف ــي املــرحـلــة
امل ــاض ـي ــة ع ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـض ـيــف م ـي ـت ــز ،وذل ــك
ل ــاب ـت ـع ــاد ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي بــال ـن ـظــر إل ــى
صعوبة مهمة مطارديه املباشرين مرسيليا
ونـ ـي ــس ال ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـيــف لـ ـي ــون الـ ـس ــادس
ال ـيــوم األحـ ــد .وت ـبــرز أي ـضــا م ـب ــاراة مــونــاكــو
العاشر مع مونبلييه الثالث عشر .وفي باقي
امل ـبــاريــات ،يلعب األح ــد لــوريــان مــع ب ــوردو،
وريمس مع تروا ،ورين مع ستراسبورغ.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
جولة حاسمة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية األفريقية
لكرة القدم ،ستشهد مباريات قوية ومنتظرة بينها دربيات عربية .ويقف
نادي الترجي الرياضي التونسي أمام خيار الفوز وال شيء غيره حين يالقي
االتحاد الليبي في رادس

باتريس إيفرا يكشف تع ّرضه للتحرش في المدرسة
كشف الالعب الفرنسي الدولي السابق باتريس إيفرا عن ّ
تعرضه للتحرش الجنسي في
املدرسة .وتناقلت الصحافة الفرنسية التصريحات التي أدلى بها إيفرا في كتاب يتناول
سيرته الذاتية يحمل اسم « »I love this gameمن املقرر نشره في  28من الشهر الجاري
في بريطانيا .ويروي إيفرا ( 40عاما) ،املعروف بمسيرته الناجحة ،ال سيما في مانشستر
يونايتد ،في الكتاب كيف ّ
تعرض للتحرش في املدرسة بينما كان في الـ 13من عمره ،في
وقائع لم يكشف عنها ألمه إال قبل أسبوعني .وكشف إيفرا أن مدير املدرسة هو من كان
يتحرش به ،وعرض عليه استضافته ثالثة أيام في األسبوع ،حتى يتجنب التنقل بني منزل
األســرة ومدرسته الجديدة التي كان قد انتقل إليها ،ألنها توفر له فرصًا أكبر لتحقيق
تطلعاته الرياضية .وبحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة (ذا تايمز) التي أجرت
مقابلة مع الالعب السابق أيضا ،فإن مدير املدرسة كان يتحرش بإيفرا أثناء نومه .وأشار
إيفرا إلى أنه يكشف عن األمر اآلن ليشجع األطفال الذين يتعرضون ملواقف مشابهة على
الحديث وعدم شعورهم بالذنب كما هو شعر .وأبرز إيفرا أنه كذب على الشرطة عندما
كان يبلغ  24عامًا ،واتصلت به لتسأله عما إذا كان ضحية ملدير املدرسة الذي كانت تحوم
حوله الشبهات .وقال إيفرا «اضطراري للعيش بهذا من أكثر األمور التي أندم عليها ،ألنه
كان بإمكاني مساعدة الكثير من الناس .لقد سئمت من هذه الذكورية السامة .بالنسبة
لوالدي كان البكاء عالمة على الضعف ،لكن األمر ليس كذلك».

منافسات
أفريقيا لألندية

مجدي طايل

تـتــواصــل رحـلــة األنــديــة العربية،
بحثًا عــن حصد بـطــاقــات التأهل
إلــى مرحلة املـجـمــوعــات ،لبطولة
دوري أبـ ـط ــال أف ــري ـق ـيــا ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ملــوســم
 ،2022-2021عبر خــوض جولة إيــاب دور الـ
 32من خالل سلسلة من املباريات الصعبة،
واملواجهات العربية في رحلة املنافسة على
اللقب.
وتتجه األنظار ،صوب «ديربي» عربي قوي
مفتوح على مصراعيه ،يجمع بــن الترجي
التونسي واالتـحــاد الليبي ،في ملعب األول
فــي تــونــس ،ال بديل خالله عــن الـفــوز لــأول،
فيما يكفي التعادل اإليجابي الثاني ،لحصد
تأشيرة التأهل إلى الدور املقبل بعد التعادل
السلبي بينهما.
وي ــدخ ــل راض ـ ــي ال ـج ـع ــاي ــدي ،امل ــدي ــر الـفـنــي
للترجي ،املـبــاراة وهــو يراهن على عناصره
املؤثرة ،مثل معز بن شريفية وخليل شمام
وإيوال وغيالن الشعاللي وكوليبالي ومحمد
بن رمضان وأمني توغاي وعبدالقادر بدران
وأم ــن بــن حـمـيــدة ،وس ــط تــوقـعــات باللعب
بتكتيك هجومي .فيما يدخل االتحاد الليبي
ال ـل ـقــاء بـكــامــل تـشـكـيـلـتــه ،يـتـصــدرهــا جـهــاد
ش ـلــدون وامل ـه ــدي الـهــونــي وغـ ــازي الـعـيــادي
وربـيــع ال ـشــادي ونــاجــي درا وط ــال فرحات
ومعاذ الالفي وعبدالعاطي العباسي.
وأكد راضي الجعايدي املدير الفني للترجي،
ف ــي ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة ،ص ـعــوبــة الـلـقــاء
فــي ظــل النتيجة الـتــي انتهت عليها مـبــاراة
ال ــذه ــاب بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي ب ــن الـفــريـقــن.
وقــال« :لدينا أخطاء ظهرت في اللقاء األول
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مباراة أخرى منتظرة
بين وفاق سطيف
ونواذيبو الموريتاني
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـه ـج ــوم ــي ،وح ــرص ـن ــا على
الـعـمــل لتصحيحها فــي أس ــرع وق ــت سعيا
وراء التسجيل ،وحسم بطاقة التأهل ،وأثق
في قدرة الالعبني على تقديم مستوى جيد،
والتسجيل أكثر من مرة في مرمى االتحاد».
وأض ــاف الجعايدي« :امل ـبــاراة ليست سهلة،
التعادل السلبي في الذهاب نتيجة ليست في
صالح أي فريق ،تركيزنا ينصب على كيفية
تحقيق الفوز ،واستعدنا أكثر من العب مهم،
مثل كوليبالي ،الذي شارك في جولة الذهاب،
وقـ ــدم عــرضــا ج ـي ـدًا ف ــي أرض امل ـل ـعــب ،وهــو
إضــافــة كبيرة للوسط ،وأحــد أهــم العناصر
في التشكيلة ،وأنتظر منه املزيد في املرحلة
املقبلة برفقة زمــائــه املحترفني فــي صفوف
الفريق».
ورص ــدت إدارة الـتــرجــي الـتــونـســي ،مكافآت
مالية خاصة لالعبي الفريق ،في حالة الفوز
عـلــى بـطــل لـيـبـيــا ،وح ـصــد تــأش ـيــرة الـتــأهــل
ملــرحـلــة املـجـمــوعــات ،ومــواص ـلــة امل ـشــوار في
سباق دوري األبطال األفريقي.
وت ـتــابــع الـجـمــاهـيــر مــواج ـهــة عــربـيــة أخ ــرى
شديدة الصعوبة ،تجمع بني وفــاق سطيف
الـجــزائــري ،ونــواذيـبــو املوريتاني فــي ملعب
األول ،وتـمـثــل فــرصــة أخ ـيــرة لـلـمــدرب نبيل
الكوكي في الهروب من شبح اإلقالة .وعاش

املــديــر الـفـنــي لــوفــاق سطيف نبيل الـكــوكــي،
أجـ ــواء م ـتــوتــرة ف ــي األيـ ــام املــاض ـيــة ،بسبب
انـ ـتـ ـق ــادات ه ــائ ـل ــة الح ـق ــت إدارتـ ـ ـ ــه ل ـل ـفــريــق،
وم ـطــال ـبــة ال ـج ـمــاه ـيــر بـ ـض ــرورة إق ــال ـت ــه من
منصبه في الفترة املقبلة.
ويحتاج وفاق سطيف ،للفوز بهدفني مقابل
ال شيء للتأهل ،فيما يكفي نواذيبو الخسارة
بفارق هــدف ،لحصد تأشيرة الصعود ،بعد
ف ــوزه ف ــي ل ـقــاء ال ــذه ــاب عـلــى مـلـعـبــه بثالثة
أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة.
وعـ ّـانــى نــادي نواذيبو مــن أزمــة قبل السفر،
تمثلت في مكوث الفريق  3ساعات في املطار
من أجل السفر من الجزائر ،بسبب فحوصات
فيروس كورونا ،وهو األمر الذي تسبب في
تــدخــل وزي ــر الشباب والــريــاضــة املوريتاني
املـ ـخـ ـت ــار ولـ ـ ــد داهـ ـ ـ ــي إلن ـ ـقـ ــاذ املـ ــوقـ ــف بـعــد
ظهور صــور لالعبني يجلسون على أرضية
ّ
املـ ـط ــار ،ف ــي ان ـت ـظــار ح ــل األزمـ ـ ــة ،وال ـت ـخــوف
مــن تـعـ ّـرضـهــم ل ــإره ــاق ،بشكل يـهــدد فــرص
نواذيبو في الحصول على تأشيرة التأهل
إلى مرحلة املجموعات.
وف ــي الـ ــدور ذاتـ ــه ،يــدخــل ال ـه ــال ال ـســودانــي
ً
اخ ـت ـبــارا يـبــدو س ـهــا ،عـنــدمــا يلتقي ريـفــرز
يــونــاي ـتــد ال ـن ـي ـج ـيــري ف ــي م ـص ــر ،ب ـح ـثــا عن
الفوز بأية نتيجة سعيًا وراء التأهل إلى دور
املجموعات .وتعادل الهالل مع ضيفه ريفرز
ّ
بهدف لكل فريق في الذهاب.
ويـ ـ ـخ ـ ــوض الـ ـ ـه ـ ــال امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة وهـ ـ ــو مـكـتـمــل
الـصـفــوف بتشكيلة تـضــم عـلــي أبــوعـشــريــن
حــارس املرمى ونصر الدين الشغيل ووالــي
الـ ــديـ ــن خـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــاح عـ ـ ـ ــادل والـ ـسـ ـم ــوأل
امل ـي ــرغ ـن ــي وم ـح ـم ــد أحـ ـم ــد وم ـح ـم ــد واتـ ـ ــارا
وفــارس عبدالله وأبوعاقلة عبدالله وياسر

وجه رياضي

إريك بوثيم
ضد روما في دوري
نجم كرة قدم نرويجي تألق مع بودو غليمت
ّ
المؤتمر بعدما أذاق مورينو أكبر هزيمة في مسيرته
زهير ورد

لم يترك النجم إرلينغ هاالند الفرصة لبروز أسماء أخرى
في منتخب النرويج ،وخاصة في الهجوم ،وبعد تألق نجم
ّ
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي ب ــات االع ـت ـقــاد ال ـســائــد بــأنــه
يتحمل بـمـفــرده الـثـقــل الـهـجــومــي ملنتخب ب ــاده فــي غياب
مواهب قــادرة على تعويضه .وبعد بــروز بيتر هوغ املوسم
املــاضــي ،في مـبــاراة بــودو غليمت ورومــا في دوري املؤتمر

األوروبي ،ظهرت فرصة من أجل اكتشاف العب جديد وهو
ّ
إريك بوثيم ،الذي لقن نادي العاصمة اإليطالية ومدربه جوزيه
مورينو درســا لن ينساه بسهولة .وفي سن  21عامًا ،فعل
بوثيم ما فشل فيه نجوم كــرة القدم في العالم ،عندما كان
وراء أعــرض هزيمة يتلقاها املــدرب البرتغالي في مسيرته،
كما أحـبــط جماهير روم ــا اإليـطــالــي الـتــي لــم تكن تتوقع أن
يخسر فــريـقـهــا بنتيجة 6ـ .1وب ــرز املـهــاجــم ال ـشــاب خــال
املباراة بتسجيل هدفني وصناعة  3أهــداف ،ليترك بصمته
على املباراة بشكل واضح ويكون نجم اللقاء من دون منازع.
كانت بداية مهاجم منتخب النرويج ألقــل من  23عامًا من
فريق لني النرويجي الذي احتضنه في بداية مسيرته ،وبعد
مــوســم واح ــد مــع ال ـفــريــق األول (2015ـ )2016انـتـقــل إلــى
ّ
روزنـبــورغ ،الــذي يعتبر أفضل فريق في النرويج ،ولكنه لم
يـفــرض نفسه مــع الـفــريــق األول ليعيره روزن ـب ــورغ املوسم
املــاضــي إلــى فريق ستابيك ،وخــال هــذا املــوســم انضم إلى
ب ــودو غليميت وك ــان ق ــرارًا مــوفـقــا ،بعدما سجل  19هدفًا
في  35مباراة في مختلف املسابقات .وكــان من املرجح أن
ً
تعرف مسيرة املهاجم الواعد تحوال كبيرًا في بدايتها ،عندما
خاض تجربة مع فريق برشلونة اإلسباني في سن  12عامًا،
ّ
ولكنه لم يقدر على التمتع بها ،كما نال فرصة اللعب ملنتخب
النرويج األول وشارك في ثالث مباريات وسجل هدفًا وحيدًا
إلى حد اآلن .كذلك ُيعرف بقوة عالقته بنجم الكرة النرويجية
إرلينغ هاالند ،إذ يرتبط معه بصداقة متينة ،وقد أصدرا رفقة
زميلهم الثالث ساندبارغ ألبومًا غنائيًا في سنة  ،2016وهي
من املواهب اإلضافية لنجم بودو غليمت.
ستعرف مسيرة بوثيم منعرجًا جديدًا بعد اللقاء مع روما،
إذ جرى تداول اسمه بشكل كبير في الساعات املاضية ،وبات
ناد من الحجم الكبير في
مرشحًا للرحيل عن الفريق نحو ٍ
أحد الدوريات القوية ،ذلك أن األرقام تلعب ملصلحته وتجعل
التعاقد معه مكسبًا كبيرًا لكل فريق ،خصوصًا ّأن عقده مع
الفريق الحالي ينتهي في ديسمبر /كانون األول  ،2022أي
بعد فترة قصيرة من نهاية كأس العالم ،ما قد يوفر له عديدًا
من العروض.

رابطة الدوري الفرنسي تبحث عن صندوق
يضخ حتى مليار و 500مليون يورو
تعمل رابـطــة أنــديــة ال ــدوري الفرنسي على إنـشــاء شــركــة تـجــاريــة وتبحث عــن صندوق
استثماري يضخ ما بني مليار و 200مليون يورو إلى مليار و 500مليون يــورو ،بعدما
تكبدت األندية خسائر مالية بلغت قيمتها  730مليون يورو املوسم املاضي .وقال رئيس
نادي ليل ،أوليفيه ليتانغ ،في تصريحات لشبكة ( )BFMالفرنسية إن إنشاء هذه الشركة
الفرعية أحد أبرز مشاريع رئيس رابطة األندية الفرنسية ،فنسنت البرون ،رغم عدم وجود
اتفاق بعد بشأن توزيع األموال .وأضاف ليتانغ« :ما زلنا بعيدين عن الهدف ،ألنه ينبغي
علينا التصديق على معايير التوزيع ،ومن ثم إيجاد صندوق يمتلك من  8إلى  %12من
قيمة رأس مــال هــذه الشركة التجارية» .وفــي م ــارس/آذار املاضي ،وافــق املجلس الوطني
الفرنسي على إمكانية قيام رابطة الدوري الفرنسي بإنشاء شركة لتسويق وإدارة حقوق
االستثمار السمعي والبصري ،لكنها أقـ ّـرت بأنه ينبغي على الرابطة امتالك  %80على
األقل من قيمة رأس املال وحقوق التصويت في هذا الكيان الجديد .وقدم البرون عرضًا
للمشروع ،األربعاء املاضي ،لجميع أندية رابطة الدوري الفرنسي (الدرجتان األولى والثانية)،
ورافقه ممثلون لبنكني تجاريني وشركة محاماة ،حسبما ذكرت صحيفة (ليكيب) .وفي
حالة تنفيذ املشروع ،سيتعني على األندية أن تقرر بشكل رسمي ما إذا كانت ستتبع هذا
املسار أم ال ،باإلضافة إلى نظام توزيع مبالغ الصندوق ،وهو أمر يدعمه نادي باريس سان
جيرمان ،بحسب (ليكيب) .وقال ليتانغ« :حاليًا نحن في بداية العملية ،لكننا نريد تجنب
العقبات التي حدثت في إيطاليا وإسبانيا».

م ــزم ــل وم ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن وع ـي ــد م ـقــدم
وول ـ ـيـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـل ــة ،وسـ ـ ــط ت ــوقـ ـع ــات ب ــره ــان
املــدرب البرتغالي ريكاردو على طريقة لعب
هجومية سعيًا وراء الفوز.
ويحمل نادي شباب بلوزداد الجزائري ،على
عــاتـقــه مـهـمــة صـعـبــة تتمثل فــي ال ـفــوز على
ضيفه أسيك ميموزا العاجي بهدفني دون رد
على األقل ،من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى
مرحلة املجموعات ،بعد خسارته في الذهاب
بثالثة أهداف مقابل هدف في عقر دار أسيك.
وتـمـثــل امل ـبــاراة بالنسبة إلــى ب ـلــوزداد عنق
زجاجة ،إلنقاذ املوسم القاري له تحت قيادة

مــدربــه البرازيلي الجديد مــاركــوس باكيتا،
في مواجهة فريق قــوي حقق نتيجة مميزة
بــال ـفــوز  1-3عـلــى مـلـعـبــه ،وي ـض ـ ّـم مجموعة
واعدة من الالعبني صغار السن.
وفــي الــوقــت نفسه ،يخوض ال ــوداد املغربي،
لقاء شديد الصعوبة ،عندما يلتقي هارتس
أوف أوك الـغــانــي فــي مـلـعــب األول فــي لقاء
صعب.
وخسر الــوداد في ظروف صعبة بهدف دون
رد في الذهاب ،على ملعب هارتس أوف أوك
وي ـح ـتــاج ل ـل ـفــوز ب ـف ــارق ه ــدف ــن ع ـلــى األق ــل.
وعــانــى ال ــوداد مــن غياب مــديــره الفني وليد

ليفربول ويونايتد :قمة
إنكلترا الكبرى
ي ــواجــه مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد املـنـتـشــي بـفــوز
ً
ً
صعبا أمام
اختبارا
أوروب ــي متأخر وثمني
غريمه األزلــي ليفربول املتألق بقيادة نجمه
امل ـص ــري مـحـمــد صـ ــاح ،األحـ ــد ع ـلــى ملعب
«أولد ترافورد» في قمة املرحلة التاسعة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
بـعــدمــا ك ــان يــونــايـتــد عـلــى م ـشــارف خـســارة
قــاسـيــة أمـ ــام أتــان ـتــا اإلي ـطــالــي ف ــي الـجــولــة
الـثــالـثــة مــن دور املـجـمــوعــات ل ــدوري أبـطــال
أوروب ــا األرب ـعــاء ،ع ـ ّـوض تــأخــره بهدفني في
الشوط األول إلى فوز مثير  2-3بفضل نجمه
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو صــاحــب
الهدف القاتل.
ً
خ ـفــف ذلـ ــك ال ـع ــبء ق ـل ـيــا ع ــن ك ــاه ــل املـ ــدرب
ال ـن ــروي ـج ــي أول ـ ــي غ ــون ــار ســول ـشــايــر ال ــذي
كــان تحت ضـغــوطــات اإلقــالــة بعدما تجنب
خـ ـس ــارة خــام ـســة ف ــي ث ـمــانــي م ـب ــاري ــات في
مـخـتـلــف امل ـس ــاب ـق ــات .إال أن ت ـلــك الـضـغــوط
س ـت ـع ــود م ـ ـجـ ـ ً
ـددا ع ـن ــدم ــا ي ــاق ــي يــونــاي ـتــد
خصمه التقليدي ليفربول ،الفريق الوحيد
ّ
يتعرض للخسارة بعد في الــدوري
الــذي لم
هذا املوسم.
ي ـق ــدم ف ــري ــق امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب
مستويات رائعة وحقق الثالثاء فوزه الثالث

سولشاير يريد تحقيق فوزه األول على كلوب
(جون بيترز)Getty/

في دوري االبطال هذا املوسم ليبقى بالعالمة
الـكــامـلــة ،بـتـفــوقــه  2-3فــي عـقــر دار أتلتيكو
مدريد اإلسباني ،بفضل نجمه محمد صالح
ـذي سجل له هدفني رافـ ًـعــا رصيده الــى 12
الـ ً
هــدفــا فــي  11مـبــاراة فــي مختلف املسابقات
ه ــذا امل ــوس ــم .يـحـتــل لـيـفــربــول املــركــز الـثــانــي
فــي الـ ــدوري بــرصـيــد  18نقطة ب ـفــارق نقطة
ً
ومتقدما بأربع على
خلف تشلسي املتصدر
مانشستر يونايتد الـســادس الــذي فشل في
تحقيق أي فوز في مبارياته الثالث األخيرة
في الدوري (هزيمتان وتعادل).
ومــا زال سولشاير ال ــذي وصــل الــى منصب
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـيــونــايـتــد ف ــي ك ــان ــون األول/
ديسمبر  2018يبحث عــن ف ــوزه األول على
ك ـل ــوب ف ــي م ـنــاف ـســات الـبــريـمـيــرلـيــغ (ثــاثــة
تعادالت وهزيمتان).
بـعــد أيـ ــام م ــن اع ـتــرافــه ب ــأن يــونــايـتــد يطلق
النار على نفسه بتلقيه أهــداف «غبية» رأى
العــب خــط الــوســط الفرنسي بــول بوغبا أن
ال ـعــودة املـثـيــرة للفريق أم ــام أتــاالنـتــا تبشر
بــال ـخ ـيــر لـبـقـيــة امل ــوس ــم .وق ـ ــال ب ـعــد ال ـل ـقــاء:
«أظهرنا شخصية كبيرة لهذا الفريق .كانت
نـتـيـجــة ج ـيــدة رغ ــم أن ـنــا ل ــم ن ـبــدأ ج ـي ـ ًـدا .في
الـنـهــايــة حصلنا عـلــى النتيجة الـتــي نــريــد.
كان بإمكانكم أن تشعروا باإليمان والطاقة
اإليجابية على أرض امللعب».
ويـشـكــل لـيـفــربــول ت ـهــديـ ًـدا ق ـ ً
ـوي ــا عـلــى دف ــاع
يونايتد املـهــزوز بعدما سجل ثالثة أهــداف
أو أكثر في سبع مباريات خــارج معقله في
مختلف املسابقات هذا املوسم.
ولـ ـ ــم ي ـت ـع ــرض ل ـي ـف ــرب ــول ألي خ ـ ـسـ ــارة فــي
م ـخ ـت ـلــف املـ ـن ــافـ ـس ــات م ـن ــذ إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان
املــاضــي ،فــي سلسلة ممتدة على  21مباراة
هي األطول منذ تلك التي حققها بني يناير/
كــانــون الثاني ومــايــو /أيــار  1989بــواقــع 24
مباراة .رغم ذلك ،يرى كلوب أن الفريق ليس
فــي أفضل مستوياته بعد .وقــال بعد الفوز
عـلــى أتـلـتـيـكــو« :ال نـمـلــك تـلــك الـثـقــة املطلقة
ضـعـفـنــا
بــأن ـف ـس ـنــا صـ ــراحـ ــة .نـ ـع ــرف نـ ـق ــاط ً
ومشاكلنا لكن نحاول تجاهلها أحيانا».
ويـسـعــى لـيـفــربــول مل ـعــادلــة ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ل ـع ــدد أل ـق ــاب غــري ـمــه ال ـت ـق ـل ـيــدي ف ــي بـطــولــة
إنكلترا املتوج بها  20مــرة آخرها في 2013
بقيادة مدربه األسطوري االسكتلندي السير
أليكس فيرغوسون ،إذ يتخلف «ريدز» بلقب
وحيد بعدما قــاده كلوب في  2020إلى لقبه
التاسع عشر ،وكان األول بعد غياب  30عامًا.
(فرانس برس)

الــركــراكــي فــي لـقــاء الــذهــاب ،بسبب إصابته
بفيروس كورونا قبل شفائه.
الكونفيدرالية األفريقية

وف ــي بـطــولــة ك ــأس الـكــونـفــدرالـيــة األفــريـقـيــة،
تقام مباريات مهمة ،أبرزها املواجهة العربية
بني نهضة بركان املغربي واتحاد بن قردان
التونسي ،في لقاء بملعب األول ،الذي حقق
الفوز ذهابًا بهدف دون رد ،ويكفيه التعادل
من أجل التأهل.
كما يقام «ديربي» عربي ،يجمع بني الجيش
امللكي املغربي وشبيبة القبائل الجزائري،

ف ــي ل ـق ــاء ص ـع ــب ،إذ فـ ــاز الـشـبـيـبــة ف ــي عقر
دار الجيش امللكي بـهــدف دون رد ،ويكفيه
التعادل على ملعبه للتأهل.
ك ـم ــا ي ـل ـت ـقــي أهـ ـل ــي مـ ـ ــروي ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،مــع
غ ــورم ــاه ـي ــا ال ـك ـي ـنــي ف ــي ع ـق ــر دار األخـ ـي ــر،
كـمــا يــواجــه أورالنـ ــدو بـيــراتــس بـطــل جنوب
أفريقيا نظيره ديــابــل ن ــوار الكونغولي في
ملعب األخير ،ويلتقي ريد أرزو الزامبي مع
بريميرو األنغولي .ويواجه موتيمبا بيمبي
الـكــونـغــولــي ،نـظـيــره كـيـغــالــي ال ــروان ــدي في
ملعب األول ،ويلتقي إنييمبا النيجيري على
ملعبه مع ديامبارس السنغالي.

الجعايدي
وفريقه الترجي
التونسي بحاجة
للفوز على
االتحاد الليبي
(حسين مراد/
)Getty

العب في البريميرليغ تع ّرض لسرقة ُ
وقيد في بيته
أفادت تقارير صحافية إنكليزية ،بأن أحد نجوم الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،قد
تعرض لهجوم شرس في منزلهّ ،
ّ
وقيد مع صديقته من قبل عصابة تتألف من  4أشخاص
ٍ
كانوا يحملون أدوات حادة في أيديهمّ .
وتعرض الالعب الذي لم يتم ذكر اسمه ،للهجوم
من قبل عصابة كانوا يرتدون أقنعة ،وذلك بعدما اقتحموا منزله ،وسرقوا منه مقتنيات
وأم ــواال قــد تصل قيمتها إلــى  1,5مليون جنيه إسترليني ،بحسب مــا ذكــرت صحيفة
«الصن» البريطانية .وخالل فترة التوقف الدولي األخيرة الخاصة باملنتخبات ،دخل الرجال
زجاجيًا في املنزل ،بينما كــان هو يشاهد مباراة
األربعة إلــى املنزل بعدما حطموا بابًا
ُ
على التلفزيون ،وتــم جـ ّـره في حديقة بيته .وقـ ّـيــد الالعب وصديقته داخــل املـنــزل ،حيث
سرقت بعض املجوهرات والساعات واألدوات الكهربائية ،وقال مصدر لصحيفة «صن»
البريطانية« :إنــه أســوأ كــابــوس للجميع ،كــان شجاعًا للغاية ،لكن كثرتهم وعدوانيتهم
غلبته» .وأضاف «الالعب يعيش حياة عادية خارج امللعب ،لذلك ُصدم من استهدافه ،إنه ال
يبرز ثروته على العلن ،ويستمتع بكونه طبيعيًا قدر اإلمكان».
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هوامش

كشفت دراسة ضخمة للحمض النووي القديم عن مكان ترويض الخيول ،حوالي عام  2200قبل الميالد على سهوب وسط
أوراسيا ،بالقرب من نهري الفولغا والدون

الحصان هو الحيوان األقرب للمزارعين والملوك المحاربين على حد سواء ()Getty

ترويض الخيول
أصل العالقة مع اإلنسان
محمد الحداد

حيوان مؤثر

ارت ـب ــط ت ــاري ــخ الـبـشــريــة لـفـتــرات
ط ــويـ ـل ــة ب ــالـ ـخـ ـي ــول .عـ ـل ــى ظـهــر
الخيول قاتل البشر في حروبهم
املختلفة ،وت ــاج ــروا وه ــاج ــروا مستغلني
قــوة الـحـصــان وصــابـتــه وســرعـتــه وخفة
حركته.
كما اسـتـخــدم كمصدر غــذائــي فــي بعض
ال ـث ـق ــاف ــات وكـ ـس ــاح ع ـس ـك ــري وأداة مــن
أجــل التنقل بني األمــاكــن املختلفة .لقرون
ط ــويـ ـل ــة ،كـ ـ ــان تـ ــاريـ ــخ ومـ ــوقـ ــع ت ــروي ــض
ال ـخ ـيــول أح ــد أك ـث ــر األلـ ـغ ــاز ص ـعــوبــة في
عصور ما قبل التاريخ.
مــؤخ ـرًا ،كشفت دراس ــة ضخمة للحمض
النووي القديم عن مكان تدجني الخيول،
حوالي عام  2200قبل امليالد على سهوب
وسط أوراسيا ،بالقرب من نهري الفولغا
وال ـ ــدون فــي مــا ي ـعــرف اآلن بــروس ـيــا .في
غضون بضعة قــرون فقط ،انتشر أحفاد
هذه الخيول بسرعة في جميع أنحاء آسيا
وأوروبــا ،ليحلوا محل جميع مجموعات
الخيول البرية السابقة تقريبا.

ظـهــرت الـخـيــول املستأنسة للمرة األولــى
ف ــي مـنـطـقــة «ال ـ ــدون  -فــول ـغــا» قـبــل 4200
إلى  4700عام قبل أن تنتشر إلى املناطق
امل ـج ــاورة فــي غ ـضــون بـضـعــة ق ــرون وفــي
النهاية إلــى الـعــالــم .ت ــؤرخ الــدراســة التي
نشرت في مجلة  Natureيــوم األربـعــاء 20
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول الـ ـج ــاري وأعــدهــا
فــريــق م ـكــون مــن  162بــاحـثــا متخصصا
ف ــي ع ـل ــم اآلث ـ ـ ــار وعـ ـل ــم ال ـ ــوراث ـ ــة ال ـقــدي ـمــة
والـلـغــويــات ،لبعض الـهـجــرات الجماعية
الـتــي تــم توثيقها وراث ـيــا فــي مجموعات
بشرية سابقة فــي املنطقة .وقــال لودفيك
أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو ،ال ـب ــاح ــث ف ــي م ــرك ــز دراسـ ـ ــات
األن ـثــروبــولــوج ـيــا والـجـيـنــوم فــي جامعة
«ب ــول ساباتير  -تــولــوز» إن السبب وراء
اهتمامنا الكبير بالخيول هــو أنــه يمكن
اع ـت ـبــارهــا عـلــى األرجـ ــح واحـ ــدة م ــن أكـثــر
الحيوانات التي أثرت في تاريخ البشرية.
كما غـيــرت الـخـيــول بشكل كبير الطريقة
ال ـت ــي خـضـنــا ب ـهــا الـ ـح ــروب وأثـ ـ ــرت على
اإلنتاج الزراعي حتى أوائل القرن العشرين
حني تولت املحركات عملية النقل.

باختصار

عينات الدراسة

وأضــاف أورالنــدو في تصريح لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» أن ال ـت ــأري ــخ ب ــال ـك ــرب ــون املـشــع
قـ ـ ــدم م ـع ـل ــوم ــات حـ ـ ــول وقـ ـ ــت مـ ـ ــوت ه ــذه
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــول ،وقـ ـ ـ ــدم عـ ـل ــم اآلثـ ـ ـ ـ ــار املـ ـي ــدان ــي
معلومات عن السياقات الثقافية املرتبطة
ب ـه ــا .ب ــاس ـت ـخ ــدام هـ ــذه ال ـب ـي ــان ــات ،أمـكــن
لـلـبــاحـثــن ت ـحــديــد بـنـيــة ت ـع ــداد الـخـيــول
قبل االستئناس وفي أثناءه وبعده .حلل
الفريق الحمض الـنــووي القديم املأخوذ
من  273عينة من عظام الخيول من جميع
القارات ،على مدى  50ألف عام من تاريخ
اإلنـ ـ ـس ـ ــان وال ـ ـخ ـ ـيـ ــول .خ ـ ــال م ـع ـظ ــم تـلــك
الفترة ،كانت مجموعات الخيول البرية
املتنوعة وراثيا منتشرة في جميع أنحاء
أوراسيا.
لكن بداية من عام  2000قبل امليالد ،بدأت
االخـ ـت ــاف ــات ال ــوراثـ ـي ــة ب ــن م ـج ـمــوعــات
ال ـخ ـيــول ف ــي ال ـت ــاش ــي ،بـحـيــث أصـبـحــت
جميع الـخـيــول املحلية مــن إسبانيا إلى
منغوليا تنحدر من أصل واحد يعود إلى
نفس املنطقة ،والـتــي تتبعها الباحثون
إلى أكثر من  4200عام من العينات التي

حلل الفريق الحمض
النووي القديم املأخوذ
من  273عينة من عظام
الخيول من جميع
القارات ،على مدى 50
ألف عام من تاريخ
اإلنسان والخيول
■■■
ظهرت الخيول
املستأنسة للمرة األولى
في منطقة «الدون -
فولغا» قبل 4200
إلى  4700عام قبل
أن تنتشر إلى املناطق
املجاورة
■■■
الخيول ،على األرجح،
واحدة من أكثر
الحيوانات التي أثرت
في تاريخ البشرية

ع ـث ــر ع ـل ـي ـهــا ف ــي سـ ـه ــوب شـ ـم ــال مـنـطـقــة
القوقاز.
لحظة التأسيس

وجد الباحثون أن اثنني من الجينات كانا
مختلفني بشكل واضح في أسالف الخيول
الحديثة وربـمــا ســاعــدا فــي هــذا التوسع
السريع .في الــدراســات التي أجريت على
ال ـب ـشــر والـ ـفـ ـئ ــران ،ت ــؤث ــر هـ ــذه الـجـيـنــات
عـلــى ال ـق ــدرة عـلــى الـتـحـمــل وال ـق ــدرة على
تحمل الــوزن والطاعة .وأوضــح أورالنــدو
أن التربية االنتقائية من البشر للخيول
يـمـكــن أن ت ـكــون ق ــد أعـ ــادت دم ــج عاملني
ج ــدي ــدي ــن ل ــم ي ـك ــون ــا م ــوج ــودي ــن ســابـقــا
فــي أي حـصــان .ووفـقــا للباحث ،أدى ذلك
إلــى خلق حيوان كــان من السهل التفاعل
والـتـحــرك مـعــه ،وكــانــت تـلــك هــي اللحظة
الـ ـت ــي أسـ ـس ــت لـ ـت ــاري ــخ ع ــاق ــة اإلنـ ـس ــان
ّ
بــالـحـصــان ،ومــن بعدها ف ــإن كــل ســاالت
األحصنة هي أليفة تجاه البشر.
واستطرد أورالندو« :رغم أننا بتنا نعرف
زم ـ ــان ومـ ـك ــان اس ـت ـئ ـنــاس ال ـخ ـي ــول ألول
مـ ــرة ،إال أن الـعـمـلـيــة ال ـكــام ـلــة لتوسعها
حــول العالم وتــاريــخ تكاثرها إلــى مئات
األنــواع املختلفة التي نعرفها اليوم تظل
مثيرة لـلـجــدل» .بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،كان
الحصان هو الحيوان األقــرب للمزارعني
وامللوك املحاربني على حد ســواء .إذ عثر
ع ـلــى حـفــريــاتـهــا ف ــي ال ـس ـيــاقــات الــريـفـيــة
والـحـضــريــة على حــد س ــواء ،وفــي بيئات
م ـت ـن ــوع ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ،مـ ــن أب ـ ـ ــرد نـ ـط ــاق فــي
سيبيريا إلى صحارى وسط آسيا.

وأخيرًا
دولة ديمقراطية «والك»
خطيب بدلة

يستخدم أهالينا كلمة «والك» لردع الطفل ،وتصغيره
يثور األب ،ال يكتفي
أمام نفسه واآلخرين .وعندما
َ َ
بزجر ابنه ،وشتمه ،بل يشمل األطفال (أمل املستقبل
َ
جميعهم بقوله :يلعن أبــو هالجيل .ويقال
الــواعــد)
ّ
للبنت «ولـيــك» ،حتى بعد أن تتجاوز ســن الطفولة،
وتصبح مؤهلة للزواج ...أهل مدينة إدلب ًيعشقون
الـتـنــويــع ،لــذلــك يـشـتـقــون مــن «ول ـي ــك» كـلـمــة توحي
للمرء بــأن أصلها فــرنـســي ،هــي :واك ـيــه .ويطلقون
على الطفل ،أحيانًا ،لقب َ
«عجي» ،وتعني أنه دنيء،
ّ
يندفع نحو الطعام من دون تحفظ أو تعفف ،وأهل
معرة النعمان يطلقون على الفتاة التي في ّ
ريف ّ
سن
ّ
الــزواج لقب «عجية» ،ولعل أول جملة يقولها الشاب
لوالدته بعدما ينتهي من الخدمة العسكرية :أنا ّ
بودي
َّ
ّ
أتزوج ،قومي نقي لي عجية .والشاب ،هنا ،ال يقصد
أن تـكــون البنت دنـيـئــة ،بــل صغيرة بــالـســن ،وبهذا
يكون معنى «العجية» محببًا.
على ذكــر العسكرية ،فوجئنا ،نحن الشبان الذين
ساقنا ُ
قدرنا أحمق الخطى إلى الخدمة في الجيش
العربي السوري (املعروف باسم جيش أبو شحاطة)

بــ ّ
ـأن ال ـض ـب ــاط ،وط ـ ــاب ال ـض ـب ــاط امل ـت ـط ــوع ــن ،في
معرض احتقارهم إيانا ،يخففون كلمة والك لتصبح
«واله» ...وكاتب هذه األسطر يعتقد ّأن اختراع هذه
الـ «واله» يعود إلى الثمانينيات ،عندما ّأسس رفعت
األسد سرايا الدفاع ،وأطلق كالبه في الشوارع ،على
حد تعبير الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ...وشاع
تداول لفظة «واله» ،منذئذ ،في عموم أنحاء سورية،
وصارت ،في األوقات الالحقة ،تأتي مركبة كقولهم
«واله حقير»« ،واله ّ
كر» ،وكان بعضهم يستخدمها
بمنتهى ال ـهــدوء ،كما لــو أنــه يخاطب اآلخ ــر بكلمة
مـسـتــر ،أو أف ـن ــدي ،أو مـسـيــو ،ف ـت ــراه ي ـســألــه ،وهــو
مبتسم :أنت من أي بلد واله ّ
كر؟ وهنا ال بد أن نتذكر
النكتة التي رواهــا الشاعر الظريف ،لقمان ديركي،
أن ضابطًا من سرايا الــدفــاع قــال ملــواطــن :انــزل عن
الــرص ـيــف واله ح ـم ــار .وك ــان ذل ــك امل ــواط ــن ذا عني
حمراء ،فقال للضابط :ال تقل «رصيف».
في الستينيات ،حينما ُ
كنت في املدرسة االبتدائية،
ثم في اإلعدادية والثانوية ،لم تكن مدارسنا ّ
مزودة
بـخــرائــط ومـجـ ّـسـمــات لـشــرح دروس الجغرافيا ،أو
مخابر إلج ــراء ًتـجــارب الفيزياء والكيمياء .كانت،
باختصار ،خالية مــن كــل أن ــواع وســائــل اإليـضــاح.

لكن كانت لكل صف عصا من خشبُ ،يكتب عليها
اسمه ،ورقم الشعبة ،باإلضافة إلى العبارة الشهيرة
«العصا ملن عصا».
ِّ
َّ
عصيهم ،فيطلقون
وك ــان بعض املعلمني يــدلـعــون
عليها ألقابًا من قبيل :الصفرا اللئيمة ،الضاروبة،
َ
ال ــط ـ ّـراق ــة ،أم ال ـطــايــع ...ومـعـلــم الـصــف الــرابــع أسمى
عـ ـص ــاه «بـ ـن ــت ي ــوس ــف ال ـث ـق ـف ــي» .وك ــان ــت ع ـصـ ّـي
الصفوف كلها تـ َ
ـودع في غرفة املستخدم «اآلذن»،
ٌ
فــإذا أذنــب تلميذ مــا ،وكثيرًا مــا كنا نــذنــب ،ألننا ال

الضباط ،وطالب الضباط
المتطوعون ،في معرض
احتقارهم إيانا ،يخففون كلمة
والك لتصبح «واله»

ن ـعــرف م ــا ه ــي األشـ ـي ــاء ال ـتــي تــرضــي مـعـلـمـنــا ،أو
َ
تغضبه ،يرسل املعلم عريف الصف إلى غرفة اآلذن،
ً
ليقول له :أعطني عصاية الخامس شعبة ثانية ،مثال.
ولــم يكن املعلم يخشى فــي ضربنا على أيدينا أو
واحد من آبائنا املحترمني
أقدامنا لومة الئم ،ألن كل ٍ
كــان يصطحب ابـنــه ،فــي مطلع الـعــام الــدراســي ،إلى
املـ ــدرسـ ــة ،وي ـسـ ّـل ـمــه ملـعـلــم ال ـص ــف م ـ ـ ـ ّ
ـرددًا ال ـع ـبــارة
ُ
ُ
والعظم لنا».
«اللحم لك،
التقليدية الشائعة
ّ
يعني أنه يزعل من املعلم في حالة واحدة ،أن يؤدي
الضرب إلى كسر في العظام .وأذكر أن أحد زمالئي
فــي الصف الـثــالــث ،مــن كثرة مــا ضربه املعلم على
يديه املقرنستني من البرد ،خانته مثانته ،فمأل ثيابه
بالبول .وفي حالة معاكسة ،تمادى أحد املعلمني في
ضرب تلميذ .وفي اليوم التالي ،نصبت مجموعة من
ّ
واستمروا يضربونه
أقــارب التلميذ كمينًا للمعلم،
حتى ّ
تحول إلى ممسحة.
ّ
يـتــذكــر محسوبكم ه ــذه األحـ ــداث كـلـهــا وه ــو يقرأ
كــامــا ألحــد املـعــارضــن يـقــول فيه إن إســرائـيــل لن
تسمح بقيام دولة ديمقراطية في سورية .يا سيدي،
دعــك مــن إســرائـيــل وأ َمـيــركــا وه ــذا كـلــه ،هــل نــريــد -
نحن السوريني  -إقامة دولة ديمقراطية؛ بجد؟
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