سعد الحريري :نصف اعتزال

أنهى رئيس الحكومة اللبنانية األسبق ،سعد الحريري ،حتى إشعار آخر ،مسارًا
من حياة سياسية بدأت مع اغتيال والده قبل  17عامًا4[ .ـ]5
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الحدث

منظمة الصحة« :أوميكرون» لن يكون متحور كورونا األخير
أع ـل ــن امل ــدي ــر الـ ـع ــام ملـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة
ت ـي ــدروس أده ــان ــوم غـيـبــريـســوس (ال ـص ــورة)،
خ ــال افـتـتــاح اللجنة التنفيذية للمنظمة في
حد للمرحلة ّ
جنيف ،أنه يمكن وضع ّ
الحادة من
كوفيد 19-هــذا الـعــام ،حتى إن كانت اإلصابة
ّ
بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كل  12ثانية
في العالم ،محذرًا في الوقت نفسه من «خطورة
أن نفترض أن املتحور أوميكرون من فيروس
كورونا الجديد سيكون املتحور األخير أو أن
الجائحة انتهت ،ألن الظروف مثالية حاليًا في
العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس،

بما في ذلك متحورات سريعة االنتشار وأكثر
ض ـ ــررًا» .وأوضـ ــح غـيـبــريـســوس أن ــه م ــن أجــل
إن ـه ــاء املــرح ـلــة الـ ـح ــادة م ــن تـفـشــي الـجــائـحــة،
ال يـجــب أن تـقــف الـ ــدول مـكـتــوفــة األي ـ ــدي ،بل
عليها محاربة الالمساواة في توزيع اللقاحات
ّ
ّ
ومتحوراته واتخاذ
ومراقبة انتشار الفيروس
اإلجـ ـ ــراءات ال ــازم ــة لتقييد ان ـت ـشــاره .وطــالــب
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء م ـنــذ أســاب ـيــع ب ــاإلس ــراع في
توزيع اللقاحات في الدول ذات الدخل املنخفض
بهدف الوصول إلى هدف تلقيح  70في املائة
ّ
م ــن س ـك ــان ك ــل دولـ ــة ب ـح ـلــول مـنـتـصــف عــام

 .2022أضاف« :تدخل جائحة كوفيد 19-اآلن
عامها الثالث ونحن في منعطف خطير .يجب
أن نعمل معًا إلنـهــاء املرحلة الحرجة مــن هذا
الوباء .ال يمكننا السماح له باالستمرار ونحن
نتخبط بــن الــذعــر واإلهـ ـم ــال» .يــأتــي ذل ــك في
وقــت أعلن رئيس ال ــوزراء البريطاني بوريس
ج ــون ـس ــون أن ال ــواف ــدي ــن إلـ ــى بــري ـطــان ـيــا مــن
خــارج البالد لن يضطروا بعد اآلن للخضوع
لفحص الكشف عــن كــوفـيــد 19-إذا كــانــوا قد
تـلـقــوا الـلـقــاحــات .إل ــى ذل ــك ،سجلت أسـتــرالـيــا
ارتفاعًا جديدًا في عــدد الوفيات الناجمة عن

كــورونــا مــع وص ــول «أوم ـي ـكــرون» إلــى ذروت ــه.
وحـ ــذرت الـسـلـطــات مــن احـتـمــال زيـ ــادة الـعــدد
بعد ع ــودة التالميذ إلــى امل ــدارس .فــي املقابل،
رفـعــت السلطات الصينية اإلغ ــاق املـفــروض
عـلــى مــديـنــة ش ـيــآن شـمــالــي ال ـبــاد وسكانها
البالغ عددهم  13مليون نسمة ،والــذي استمر
شهرًا ،مع انحسار تفشي كورونا .وإلى الهند،
أعلن خبراء أن إصابات كوفيد 19-التي ُيعزى
معظمها إلــى «أومـيـكــرون» قــد تشهد ارتفاعًا
حادًا خالل األسابيع املقبلة.
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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عادت العاصمة اإلماراتية أبوظبي لتكون هدفًا
لهجمات الحوثيين ،للمرة الثانية خالل أسبوع،
بالتوازي مع هجمات أخرى شنتها الجماعة على
مناطق سعودية .وفيما ال يبدو أن هناك فرصًا
لنجاح أي حراك لتهدئة األوضاع ،تتجه األمور إلى
تصعيد إضافي ،مع توعد إماراتي بالرد

استعادة حريب

أعلن وزير اإلعالم اليمني ،معمر اإلرياني ،أمس االثنين ،عن استعادة
القوات الموالية للحكومة والتحالف مديرية حريب جنوبي مأرب ،من
الحوثيين .وكتب على «تويتر» أن
«الــدعــم واإلســنــاد الــذي يقدمه
الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة
«لصناعة هــذا اإلنــجــاز العسكري
الكبير ،والـــذي يتسم بالحكمة
والتخطيط الــدقــيــق ،يــؤكــد أن
فــرص حسم معركة استعادة
الدولة وإسقاط االنقالب باتت قريبة
جــدًا ،وهــذا الدعم الالمحدود
سيبقى محل تقدير وعرفان».

حرب اليمن
عدن ـ العربي الجديد

ّ
تتحول
للمرة الثانية خالل أسبوع،
الـ ـع ــاصـ ـم ــة اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة أب ــوظ ـب ــي
إل ـ ــى ه ـ ــدف ل ـل ـه ـج ـمــات ال ـح ــوث ـي ــة،
ف ــي سـ ـي ــاق ت ـص ـع ـيــد ع ـس ـك ــري مـ ـتـ ـب ــادل بــن
الحوثيني والتحالف الذي تقوده السعودية،
وض ـغ ــط م ـي ــدان ــي م ــن ق ـب ــل ال ـ ـقـ ــوات امل ــوال ـي ــة
للتحالف لتحقيق مزيد مــن التقدم امليداني
وال سـيـمــا ف ــي مـحــافـظــة م ـ ــأرب ،م ــن دون أي
بوادر لتهدئة األوضاع .ومع توعد الحوثيني
«بمواجهة التصعيد بالتصعيد» ،واعتبار
اإلم ــارات «دول ــة غير آمـنــة» ،كانت السعودية
تطالب املجتمع الدولي لوضع حد «للسلوك
العدواني» وانتهاكات القوانني الدولية.
وبعد أسبوع واحد من الهجوم على أبوظبي
والــذي أدى إلى مقتل  3مقيمني في السابع
عشر مــن شهر يناير/كانون الثاني الحال،
عـ ــاد ال ـح ــوث ـي ــون خـ ــال ال ـس ــاع ــات املــاض ـيــة
إلطالق صواريخ بالستية في اتجاه أبوظبي
وم ـن ــاط ــق س ـع ــودي ــة اع ـتــرض ـت ـهــا ال ــدف ــاع ــات
ثان من التصعيد،
الجوية ،في مطلع أسبوع ٍ
م ــن دون ت ـس ـج ـيــل س ـق ــوط ق ـت ـل ــى .وأع ـل ـنــت
اإلمـ ــارات أمــس اإلثـنــن اع ـتــراض صــاروخــن
بالستيني فــي أجــوائـهــا قــالــت إن الحوثيني
أطـلـقــوهـمــا بــات ـجــاه أراض ـي ـه ــا ،وف ــق وزارة
الـ ــدفـ ــاع .وأشـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى أن تــدمـيــر

استهداف ثان ٍ
ألبوظبي خالل
أسبوع
الصاروخني لم تنجم عنه «خسائر بشرية»،
وأن «بـقــايــا ال ـصــواريــخ البالستية الـتــي تم
اع ـتــراض ـهــا وتــدم ـيــرهــا سـقـطــت ف ــي مناطق
متفرقة حول إمارة أبوظبي».
ك ـمــا أع ـل ـنــت الـ ـ ــوزارة تــدم ـيــر مـنـصــة إط ــاق
صــواريــخ بالستية بمحافظة الـجــوف عقب
انـ ـط ــاق صـ ــاروخـ ــن م ـن ـهــا ع ـل ــى أب ــوظ ـب ــي.

الخارجية اإلماراتية:
هذا االستهداف
لن يمر بال رد
الحوثيون :جاهزون
لتوسيع عملياتنا
ومواجهة التصعيد

ّ
وقــالــت ال ــوزارة إنـهــا «عـلــى أهـبــة االسـتـعــداد
والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات ،وإنها
تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية الدولة
من كافة االعتداءات».
من جهتها ،شددت الخارجية اإلماراتية على
أن «هذا االستهداف اآلثم لن يمر من دون رد».
وذك ــرت فــي بـيــان أن «دول ــة اإلم ــارات تحتفظ
بحقها في الرد على تلك الهجمات اإلرهابية
وهذا التصعيد اإلجرامي اآلثــم» ،واصفة تلك
الهجمات بأنها «جريمة نكراء أقدمت عليها
مليشيات الحوثي اإلرهابية خــارج القوانني
الدولية واإلنسانية» .وقالت إن «هذه املليشيا
اإلره ــاب ـي ــة ت ــواص ــل جــرائـمـهــا م ــن دون رادع
فــي مـسـعــى مـنـهــا لـنـشــر اإلره ـ ــاب والـفــوضــى
فــي املنطقة لتحقيق غاياتها وأهــدافـهــا غير
املشروعة» ،داعية املجتمع الدولي إلــى إدانــة
هذه األعمال اإلرهابية التي تستهدف املدنيني
واملنشآت املدنية ورفضها رفضا تاما.
من جهتها ،أعلنت السعودية إصابة مقيمني
اثنني ،جــراء سقوط صــاروخ بالستي أطلقه

أكد الحوثيون أن اإلمارات معرضة لالستهداف بشكل مستمر (محمد حويس/فرانس برس)

ال ـحــوث ـيــون عـلــى مـنـطـقــة ج ـ ــازان .ف ــي سـيــاق
متصل ،أعلن التحالف في بيان أن الدفاعات
الـسـعــوديــة دم ــرت صــاروخــا بالستيًا أطلقه
الـحــوثـيــون بــاتـجــاه مــديـنــة ظ ـهــران الجنوب
فــي منطقة عسير جنوبي اململكة .وأضــاف
ال ـت ـحــالــف أن ش ـظــايــا لـ ـلـ ـص ــاروخ ،ال ـ ــذي تم
اعتراضه ،سقطت على املنطقة الصناعية في
ظهران الجنوب؛ ما أسفر عن خسائر مادية
لبعض الورش واملركبات املدنية.
فــي املـقــابــل ،أعـلــن املـتـحــدث العسكري ّباسم
ّ
الـحــوثـيــن يحيى ســريــع ،أن الـحــركــة نــفــذت
«عـ ـمـ ـلـ ـي ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة واسـ ـ ـع ـ ــة» اس ـت ـه ــدف ــت
«العمقني السعودي واإلمــاراتــي» ،وذلك «ردًا

على تصعيد العدوان» على اليمن .وأوضح
ف ــي ب ـيــان أن الـحــوثـيــن اس ـت ـهــدفــوا «مــواقــع
ح ـي ــوي ــة وهـ ــامـ ــة فـ ــي دب ـ ــي بـ ـع ــدد ك ـب ـيــر مــن
ّ
املسيرة» ،وقاعدة الظفرة الجوية
الطائرات
ح ـي ــث ت ـت ــواج ــد قـ ـ ــوات أم ـي ــرك ـي ــة وفــرن ـس ـيــة
وإم ــاراتـ ـي ــة« ،وأهـ ــدافـ ــا ح ـســاســة أخ ـ ــرى في
ـدد
عــاصـمــة ال ـعــدو اإلم ــارات ــي (أبــوظ ـبــي) بـعـ ٍ
كبير من الصواريخ البالستية» .كما قال إنه
ٍ
تــم «اس ـت ـهــداف ع ــدد مــن الـقــواعــد العسكرية
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ب ـم ـن ـط ـق ــة شـ ـ ــرورة
(ج ـنــوب) ومـنــاطــق أخ ــرى فــي املـمـلـكــة بعدد
ّ
املسيرة» .وتحدث سريع
كبير من الطائرات
ع ــن اس ـت ـه ــداف ج ـمــاع ـتــه لـ ــ»م ــواق ــع حـيــويــة

تحليل

تقرير

السودان :قتيل في «المليونية الـ »20ضد االنقالب
عاد السودانيون أمس
اإلثنين إلى الشوارع
للتظاهر ضد االنقالب
العسكري ،فيما سارعت
قوات األمن الستخدام
العنف ضدهم ،ما أدى
لسقوط قتيل وجرحى
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

خرج اآلالف من السودانيني أمس اإلثنني ،في
العاصمة الخرطوم وأحيائها وبعض املدن
األخ ــرى ،للتظاهر مـجــددًا ضمن «املليونية
الـ ـ ــ »20ض ــد االن ـق ــاب الـعـسـكــري ال ــذي نـفــذه
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل ثالثة
أشـ ـه ــر ،ف ـقــامــت ق ـ ــوات ال ـش ــرط ــة بــاس ـت ـخــدام
الـعـنــف ضــدهــم ،وإط ــاق الــرصــاص وقنابل
ال ـغ ــاز امل ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع لـتـفــريـقـهــم ،م ــا أدى
لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وأطـلـقــت الـشــرطــة ال ـســودان ـيــة ،ال ـغــاز املسيل
ل ـ ـل ـ ــدم ـ ــوع مل ـ ـنـ ــع وص ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة أمـ ــس

بالخرطوم إلى القصر الرئاسي ،وذلك بعدما
كــانــت انطلقت فــي العاصمة وع ــدد مــن مدن
ال ـســودان مــواكــب ضمن مليونية  24يناير/
كانون الثاني ،في سياق التصعيد املتواصل
ضد االنقالب العسكري ،وللمطالبة بتسليم
السلطة لحكومة مدنية ،ومحاسبة املسؤولني
عن مقتل عشرات املتظاهرين الذين سقطوا
منذ بدء االحتجاجات ضد االنقالب.
وأف ـ ــادت «لـجـنــة أط ـبــاء الـ ـس ــودان» املــركــزيــة،
أم ـ ــس ،بـمـقـتــل م ـت ـظــاهــر ب ــال ــرص ــاص الـحــي
خالل االحتجاجات في الخرطوم .وأوضحت
إن م ــواك ــب ال ـخ ــرط ــوم املـتـجـهــة إل ــى الـقـصــر
ال ــرئ ــاس ــي ب ــوس ــط ال ـع ــاص ـم ــة ،ومـ ــواكـ ــب أم
درمـ ـ ــان بـ ـش ــارع األرب ـ ـعـ ــن ،ت ـعــرضــت لعنف
م ـفــرط م ــن قـبــل الـسـلـطــات االن ـقــاب ـيــة ،الـتــي
استخدمت الــرصــاص الـحــي وال ـغــاز املسيل
لـ ـل ــدم ــوع ب ـك ـث ــاف ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـق ـنــابــل
ً
ال ـصــوت ـيــة ،ف ـضــا ع ــن مـحــاصــرتـهــا املــواكــب
بـ ــأعـ ــداد ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـع ـن ــاص ــر األم ـن ـي ــة مــن
عــدة اتجاهات ،منوهة إلــى «وجــود عــدد من
اإلصابات ،بينهما حاالت حرجة» .وناشدت
اللجنة منظمات حقوق اإلنسان «ملراقبة ذلك
ُ
السلوك القمعي الذي ال ينبغي أن تواجه به
املواكب السلمية».
وام ـت ــدت االح ـت ـجــاجــات أم ــس إل ــى أب ـعــد من
الـخــرطــوم .وشـهــدت مدينة ود مــدنــي ،ثاني

خالل التظاهرات في الخرطوم أمس (فرانس برس)

أك ـبــر امل ــدن ال ـســودان ـيــة ،جـنــوبــي ال ـخــرطــوم،
م ــواك ــب ضـخـمــة ج ــال ــت ف ــي امل ــدي ـن ــة .وحـمــل
امل ـت ـظــاهــرون أع ــام ال ـس ــودان وص ــور الــذيــن
قتلوا أثناء االحتجاجات ،وهتفوا «ال لحكم
العسكر ...مدنية قرار الشعب».
وفي مدينة بورتسودان الساحلية ،خرج مئات
األش ـخــاص مـنــدديــن بــاملـجــازر الـتــي ارتكبها
االنقالب ،وهتفوا« :يا برهان ثكناتك أولى ما

في مليشيا بتحكم دولة»« ،معليش معليش
ما عندنا جيش» ،وغيرها من هتافات الثورة
السودانية .كما شهدت مدينتا املناقل (وسط
ال ـســودان) وكسال (ش ــرق) تظاهرات مماثلة.
وكانت لجان املقاومة قد دعت ملليونية أمس
فــي مدينة الـخــرطــوم وم ــدن أخ ــرى ،ودعمها
«تـجـمــع املـهـنـيــن ال ـســودان ـيــن» وتنظيمات
نقابية ومهنية أخرى ،إضافة لدعم سياسي

هل اقترب صدام سعيّد و«النهضة»؟

مــن تحالف «قــوى إعــان الحرية والتغيير».
ُ
وت ـع ــد ه ــذه املـلـيــونـيــة الـعـشــريــن م ــن نوعها
منذ  25أكتوبر/تشرين األول املاضي ،تاريخ
االنقالب العسكري.
وكــانــت الـسـلـطــات ن ـشــرت أم ــس وحـ ــدات من
الشرطة في عدد من النقاط بوسط الخرطوم،
بينما تمركز الجيش فــي نـقــاط أخ ــرى .كما
أغلقت جسر املــك نمر ،الرابط بني الخرطوم
ومدينة الخرطوم بحري ،وذلك على عكس ما
تعهدت به لجنة أمن الخرطوم ،أول من أمس
األحد ،باستمرار فتح جميع الجسور.
كما استبقت السلطات األمنية مليونية أمس
باعتقال عــدد مــن نشطاء «لـجــان املـقــاومــة».
وأشـ ـ ــارت مـعـلــومــة أول ـي ــة إل ــى ال ـق ـبــض على
أرب ـ ـعـ ــة م ـن ـه ــم ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـعـ ـش ــرة ،ج ـنــوبــي
ً
ـام مــن
ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،فـ ـض ــا عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــال م ـ ـحـ ـ ٍ
اللجان ،كما اعتقلت رئيسة مبادرة «ال لقهر
أميرة عثمان.
النساء»
ّ
إلــى ذل ــك ،ح ــذر حــزب «األم ــة» الـقــومــي ،خالل
اج ـت ـم ــاع ملـكـتـبــه ال ـس ـيــاســي أول م ــن أم ــس،
مــن «مـضــي االن ـقــاب فــي وحشيته وابـتــداع
أش ـك ــال ج ــدي ــدة بــارت ـكــاب امل ـج ــازر الـعـنـيـفــة،
واع ـت ـقــال ال ـث ــوار ب ـك ـثــافــة» .وأوضـ ــح أن ذلــك
«يــدف ـعــه لـلـمـطــالـبــة ب ـصــابــة وعـ ــزم بتنحي
رأس االنقالب وكامل سلطته فورًا ،وإزالة ما
ترتب على االنقالب من قرارات».

متابعة

وفد أمني مصري في غزة
القاهرة ـ العربي الجديد
غزة ـ ضياء خليل

أج ــرى وف ــد أم ـنــي م ـصــري يـضــم املـســؤولــن
فــي جـهــاز املـخــابــرات الـعــامــة ،أمــس اإلثـنــن،
م ـبــاح ـثــات م ــع ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة في
قطاع غــزة ،الــذي وصــل إليه عبر معبر بيت
حانون «إي ــرز» .وتأتي اللقاءات مع قيادات
الفصائل الفلسطينية ،وعلى رأسها حركة
«حـ ـ ـم ـ ــاس» ،ل ـب ـحــث م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـل ـفــات
املتعلقة بإعادة إعمار القطاع والتهدئة في
االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة
التي تقوم بها القاهرة بني حكومة االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي وال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة في
قطاع غزة ،في تصريحات خاصة لـ«العربي

وح ـســاســة ف ــي مـنـطـقـتــي ج ـي ــزان وع ـس ـيــر»،
ج ـنــوبــي ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ـص ــواري ــخ بــالـسـتـيــة.
وذكــر أن العملية «حققت أهــدافـهــا» ،محذرا
مــن أن جماعته جــاهــزة لتوسيع عملياتها
ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة« ،وم ــواج ـه ــة التصعيد
بــال ـت ـص ـع ـيــد» .وج ـ ــدد «ن ـص ـح ـنــا لـلـشــركــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة واملـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ف ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
بمغادرتها كونها أصبحت دولــة غير آمنة
ومعرضة لالستهداف بشكل مستمر طاملا
استمرت في عدوانها».
من جهتها ،قالت القيادة الجوية األميركية
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط إن الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
في قاعدة الظفرة التي تضم قــوات أميركية

وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،احـ ـتـ ـم ــت ب ــالـ ـخـ ـن ــادق خ ــال
الـهـجـمــات .وأضــافــت أن «ال ـق ــوات األميركية
ت ـعــام ـلــت ب ـن ـجــاح م ــع عـ ــدة ت ـه ــدي ــدات خــال
ه ـ ـجـ ــوم وق ـ ـ ــع ق ـ ـ ــرب أب ـ ـ ــو ظـ ـ ـب ـ ــي» ،م ـ ــن دون
إسـهــاب فــي تفاصيل .كما نصحت السفارة
وال ـق ـن ـص ـل ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـيـ ـت ــان فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ــارات
رعــايــاهــا «بــالـحـفــاظ عـلــى مـسـتــوى ع ــال من
الوعي األمني».
ودانت وزارة الخارجية السعودية في بيان،
«ك ــل الـهـجـمــات اإلره ــاب ـي ــة ال ـعــدوان ـيــة لـهــذه
املليشيا الـحــوثـيــة املــدعــومــة مــن إي ــران على
اململكة واإلم ــارات ،ومـمــرات املــاحــة الدولية
ف ــي ال ـب ـحــر األح ـ ـمـ ــر» .ونـ ـ ــددت «بــالـهـجـمــات

املـ ـتـ ـك ــررة الـ ـت ــي ت ـش ـن ـهــا م ـل ـي ـش ـيــا ال ـحــوثــي
على األعـيــان املدنية واملنشآت الحيوية في
ج ـن ــوب املـمـلـكــة وأب ــوظـ ـب ــي» .وش ـ ــددت على
«ال ـح ــاج ــة امل ـل ـحــة ل ـت ـحــرك املـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
ل ــوض ــع ح ــد لـ ـه ــذا ال ـس ـل ــوك الـ ـع ــدوان ــي بـمــا
يحفظ األمن والسلم الدوليني» .واعتبرت أن
إص ــرار الحوثيني «عـلــى الهجمات املتكررة
يعد تحديًا ضــد املجتمع الــدولــي ،وانتهاكًا
صريحًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني».
وأردف ــت أن ذلــك «يــؤكــد خـطــورة سـلــوك هذه
املليشيات على أمن املنطقة واستقرارها».
كما بحث وزيــر الخارجية اإلماراتي عبدالله
بن زايــد مع نظيره الروسي سيرغي الفروف
«الهجمات املستمرة من قبل الحوثيني على
اإلمـ ـ ــارات وس ـبــل تـســويــة األزمـ ــة فــي الـيـمــن».
وذك ـ ــرت ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
ً
الف ـ ــروف وبـ ــن زاي ـ ــد أج ــري ــا اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا
بمبادرة مــن الجانب اإلمــاراتــي ،وشــددا على
«أن ــه ال آف ــاق لحل ال ـنــزاع ال ــذي طــال أم ــده في
اليمن بالقوة ،وضرورة إطالق عملية التسوية
الـسـلـمـيــة ف ــي أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن ع ــن طــريــق
إج ــراء مـفــاوضــات شاملة حــول إيـجــاد حلول
سياسية بمشاركة جميع الـقــوى السياسية
واألط ــراف الدينية واإلقليمية األساسية في
هذا البلد ومع أخذ مصالحها بعني االعتبار».
وق ــوب ــل ال ـه ـج ــوم ال ـح ــوث ــي ع ـلــى اإلمـ ـ ــارات
والسعودية بتنديد عربي ودول ــي .وأعلن
م ـ ـن ـ ــدوب ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ـ ـ ــدى ج ــام ـع ــة
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،أحـ ـم ــد ال ـب ـك ــر ،أن ب ــاده
ت ــؤي ــد اإلمـ ـ ـ ـ ــارات «ف ـ ــي كـ ــل مـ ــا ت ـت ـخ ــذه مــن
إج ـ ـ ـ ــراءات مل ــواج ـه ــة األع ـ ـمـ ــال اإلره ــابـ ـي ــة».
ك ـم ــا ط ــال ــب م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ب ــ«ت ـح ـم ــل م ـســؤول ـيــاتــه

وات ـ ـخـ ــاذ م ــوق ــف ح ــاس ــم ت ـج ــاه مـيـلـشـيــات
الـ ـح ــوث ــي» .وأع ــرب ــت ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـصــريــة
عــن «بــالــغ إدان ـت ـهــا واسـتـنـكــارهــا ملــواصـلــة
مـلـيـشـيــا ال ـح ــوث ــي هـجـمــاتـهــا اإلره ــاب ـي ــة»
صــوب أراض ــي السعودية واإلمـ ــارات .وفي
ّ
عمان ،دانــت الخارجية األردنـيــة «استمرار
مليشيا الحوثي استهداف املناطق املدنية
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،وآخ ــره ــا إطـ ــاق ص ــاروخ
بالستي اسـتـهــدف املنطقة الصناعية في
جازان» .بدورها استنكرت وزارة الخارجية
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة بـ ـش ــدة «الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـغـ ــادرة
ال ـتــي شنتها مليشيا ال ـحــوثــي اإلرهــاب ـيــة
بالصواريخ البالستية والطائرات املسيرة
على السعودية واإلمارات».
مقابل ذل ــك ،رأى املـتـحــدث بــاســم الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زادة ،خالل مؤتمره
ال ـص ـح ــاف ــي األسـ ـب ــوع ــي أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،أن
«مـ ــا ي ـش ـه ــده ال ـي ـم ــن راهـ ـن ــا ه ــو تــراج ـيــديــا
وكارثة إنسانية» ،معلنًا عن استعداد إيران
للمساعدة فــي حــل األزم ــة اليمنية .وهاجم
خطيب زادة ،التحالف السعودي اإلماراتي،
ً
ق ــائ ــا إن «م ـس ـل ـس ــل ال ـق ـص ــف ع ـل ــى ال ـي ـمــن
يـحـصــل بــدعــم بــريـطــانــي وأمل ــان ــي وفــرنـســي
وأمـ ـي ــرك ــي» .وأضـ ـ ــاف أن إيـ ـ ــران «مـسـتـعــدة
للمساعدة إلطــاق حــوار يمني-يمني وحل
األزمـ ـ ــة ع ـبــر اآللـ ـي ــات وال ـح ـل ــول الـسـيــاسـيــة
والــدبـلــومــاسـيــة» ،متهما األطـ ــراف الغربية
بــ«الـتــدخــل» فــي الـيـمــن لــاسـتـمــرار فــي بيع
األسلحة للسعودية واإلمارات .وعن اإلعالن
األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ــن ت ــوقـ ـي ــف ش ـح ـن ــة ع ـس ـكــريــة
«إي ــران ـي ــة» متجهة إل ــى الـيـمــن ،أك ــد خطيب
زادة أن تلك «مـجــرد مــزاعــم تـكــررهــا أميركا
كثيرا» ،نافيًا صحة توقيف شحنة إيرانية.

الجديد» ،إن الوفد يترأسه اللواء أحمد عبد
الخالق ،مسؤول امللف الفلسطيني في جهاز
املـخــابــرات العامة املـصــريــة ،جــاء الستكمال
امل ـ ـش ـ ــاورات بـ ـش ــأن م ـل ـف ــات إع ـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار
والتهدئة على ضوء التحركات خالل األيام
املاضية املرتبطة بأدوار مصر ،والتي كانت
م ــن بـيـنـهــا زي ـ ــارة وف ــد أم ـنــي م ـصــري رفـيــع
املـسـتــوى أخ ـي ـرًا تــل أب ـيــب ،ول ـقــاء مسؤولني
أمـنـيــن فــي حـكــومــة االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي.
ويفترض أن يكون الوفد حصل على إجابات
إسرائيلية حول امللفات املتعلقة بغزة ،قبل
أن ي ـعــود ف ــي حـيـنــه ل ـل ـقــاهــرة ل ـل ـت ـشــاور مع
امل ـس ــؤول ــن هـ ـن ــاك ،ومـ ــن ث ــم ال ـح ـض ــور إلــى
القطاع أمس.
بدورها تحدثت مصادر لـ«العربي الجديد»
في غــزة ،عن أن الوفد املصري يبحث ملفي

اإلع ـ ـمـ ــار وال ـت ـه ــدئ ــة ال ـه ـش ــة ف ــي ظ ــل تـعـثــر
جهود إعمار القطاع وانتهاء مهلة الفصائل
الفلسطينية التي كانت منحتها للوسطاء
حتى منتصف يناير /كانون الثاني الحالي
لحل هذه امللفات العالقة .ويفترض بحسب
امل ـصــادر ،أن يـكــون الــوفــد حمل مــن الجانب
اإلسرائيلي «إجابات» عن أسئلة فلسطينية
وجهت في وقت سابق حول ملفات اإلعمار
والتهدئة والتفاهمات التي أعقبت مسيرات
ال ـ ـع ـ ــودة وك ـ ـسـ ــر ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ،وال ـ ـتـ ــي أوقـ ــف
ّ
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ال ـتــداول فيها وعطل
بعضها.
وكــانــت مـصــادر فــي غــزة تحدثت لـ«العربي
الجديد» في وقت سابق ،عن اتفاق فصائلي
على تصعيد تدريجي إن لم ينجح الوسطاء
فـ ــي دفـ ـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـتـنـفـيــذ

اسـتـحـقــاقــات ال ـه ــدوء ال ـقــائــم ،وعـلــى رأسـهــا
تنفيذ استحقاقي اإلعمار وتحسني الظروف
االقـتـصــاديــة واملعيشية للفلسطينيني في
القطاع .وأعطت الفصائل مهلة جديدة ،وفق
املـصــادر ذاتها في حينه ،للوسطاء لتنفيذ
مطالبها ،انتهت مع منتصف الشهر الحالي.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ذكـ ــرت امل ـص ــادر املـصــريــة
ال ـتــي تـحــدثــت ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،والـتــي
اشترطت عدم نشر هويتها ،أن وفدًا مصريًا
آخ ـ ــر ذا ط ــاب ــع ف ـن ــي وه ـن ــدس ــي وص ـ ــل إل ــى
ال ـق ـط ــاع ،ص ـب ــاح أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ع ـبــر معبر
رفــح ،للوقوف على مــا تــم التوصل إليه من
جانب األطقم الهندسية املصرية املوجودة
في القطاع.
ولفتت امل ـصــادر إلــى أنــه «لــو س ــارت األمــور
ك ـمــا ه ــو م ـخ ـطــط ل ـهــا ف ــي ضـ ــوء ال ـتــواصــل

املصري مع الجانب اإلسرائيلي ،فمن املقرر
أن ت ـبــدأ املــرح ـلــة ال ـتــال ـيــة م ــن أع ـم ــال إع ــادة
اإلعـ ـم ــار ب ـعــد رف ــع األن ـ ـقـ ــاض» ،إذ ستشمل
تلك املرحلة ،بحسب املصادر ،تهيئة املواقع
ال ـت ــي سـتـشـهــد املـ ـش ــروع ــات واالنـ ـتـ ـه ــاء من
امل ـخ ـط ـطــات ال ـه ـنــدس ـيــة .وأك ـ ــدت ف ــي الــوقــت
ذاته أن «كافة األمور الفنية جاهزة للتنفيذ،
وتنتظر فقط إشارة املستوى السياسي».
يــأتــي ه ــذا ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي لـقــي فـيــه عــامــل
مـ ـص ــري ض ـم ــن الـ ـف ــرق الـ ـت ــي دخـ ـل ــت ق ـطــاع
غـ ـ ــزة ،ف ــي إطـ ـ ــار امل ـ ـبـ ــادرة امل ـص ــري ــة إلعـ ــادة
اإلعمار ،مصرعه أخيرًا إثر تعرضه لصعقة
ك ـهــربــائ ـيــة خـ ــال أدائـ ـ ــه م ـه ــام ع ـم ـلــه بــأحــد
املــواقــع املتمركزة بها الفرق املصرية .وقدم
قادة الفصائل الفلسطينية التعزية للجانب
املصري في وفاة العامل محمد الشناوي.

تشير إجراءات قيس
سعيّد ،التي تستهدف
تحديدًا حركة النهضة،
إلى أن رئيس الدولة
مستعد للذهاب إلى
النهاية في صراعه مع
الحركة
صالح الدين الجورشي

ّ
سعيد
املـعــركــة الـفــاصـلــة بــن الــرئـيــس قـيــس
وحــركــة الـنـهـضــة آتـيــة ال مـحــالــة ،وساعتها
تـقـتــرب بــوت ـيــرة مـتـســارعــة .لــم تـكــن الـحــركــة
ت ـع ــرف ــه ج ـي ـدًا ق ـب ــل أن ي ـف ــوز بــاالن ـت ـخــابــات
ويـتــولــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة .ك ــان يعجبها
فيه تمسكه باللغة العربية ،أداؤه الـصــاة،
دفاعه عن قراءة محافظة لإلسالم ،خصوصًا
اعـ ـت ــراض ــه ع ـل ــى م ـب ــدأ امل ـ ـسـ ــاواة ف ــي اإلرث،
وأيضًا ما كان ُيقال عن نظافة يده وتواضعه.
لـكــن إل ــى جــانــب ال ـعــامــل األخ ــاق ــي ،ل ــم تكن
«الـنـهـضــة» مطلعة بشكل جـ ّـيــد عـلــى رؤيـتــه
السياسية ،حتى وإن اطلعت على برنامج لم
تتوقع أن يلتزم بتنفيذه فــي حــال فــوزه في
االنتخابات .لهذا ،اضطرت الحركة عندما لم
يبق في السباق االنتخابي سوى هو ونبيل
القروي ،للميل ميلة واحــدة نحو التصويت
له بكثافة ،ظنًا منها بأن الرجل ال يملك حزبًا
يـسـنــده ،وأن ــه سـيـكــون ،ضمنيًا عـلــى األق ــل،
قريبًا منها باعتباره ذا توجه محافظ.
واس ـت ـب ـع ــدت «ال ـن ـه ـض ــة» أن ي ـص ـبــح سـعـ ّـيــد
خـ ـصـ ـم ــا لـ ـ ـه ـ ــا ،ألنـ ـ ـ ــه ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن م ـص ـل ـح ـتــه
السياسية الدخول في مواجهة شاملة معها،
وهــي التي عجز كــل مــن الرئيسني السابقني
الحبيب بورقيبة ثم زيــن العابدين بن علي،
عن القضاء عليها واستئصالها .لكن ما كان
مستبعدًا ب ــاألم ــس ،أصـبــح ال ـيــوم سيناريو
واردًا إلى حد كبير .صحيح أن الرئيس ّ
سعيد
ل ــه م ــوق ــف رادي ـك ــال ــي ت ـج ــاه ع ـم ــوم األحـ ــزاب
السياسية التي يعتبرها جــزءًا مــن املاضي،
لـكــن خــافــه الــرئـيـســي اآلن أصـبــح مــع حركة
النهضة الـتــي تعتبر الـخــاســر الرئيسي من
تجميد عمل الـبــرملــان وإقــالــة حكومة هشام
ّ
سعيد فــي إخ ــراج الحركة
املشيشي .ونـجــح
بشكل كامل من الــدولــة ،وهــو اآلن يحاول أن
يقصيها من الحياة السياسية ،وربما يذهب
إلــى أكثر من ذلــك ،فيعمل على حلها وإعــادة

قادتها إلــى السجون واملنافي .قد يبدو هذا
االحتمال مستبعدًا في الوهلة األول ــى ،لكنه
يبقى واردًا إذا ما تم تفكيك الخطاب السياسي
ّ
وتفحص القرارات التي اتخذها أو
للرئيس،
ينوي اإلعالن عنها ،والتي تستهدف في جزء
هام منها حركة النهضة وقادتها.
يـعـتـبــر إي ـق ــاف نــائــب رئ ـيــس ال ـن ـه ـضــة ،نــور
الدين البحيري ،في هذا السياق ،وبالطريقة
ال ـتــي ت ــم اع ـت ـمــادهــا ،وإص ـ ــرار الـسـلـطــة على
االح ـت ـفــاظ بــه عـلــى الــرغــم مــن االحـتـجــاجــات
واملطالب الداخلية والخارجية ،دليل على أن
ّ
سعيد هو
الغرض من وراء ذلك بالنسبة إلى
ضرب الحركة في أحد رموزها.
كذلك ،فإن الحملة التي شنها اإلعالم املوالي
ل ــرئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ضـ ـ ـ ّـد رئـ ـي ــس ح ــرك ــة
الـنـهـضــة ،رئـيــس ال ـبــرملــان راش ــد الـغـنــوشــي،
واتـ ـه ــام ــه ب ــأن ــه ي ـم ـت ـلــك ثـ ـ ــروة ط ــائ ـل ــة ت ـقــدر
باملليارات ،هــي جــزء مــن خطة أشمل تهدف
إلى إرباك الحركة ،وتقديمها في شكل عصابة
تريد السيطرة على الدولة ومؤسساتها .في
هــذا السياق ،يجري اليوم الحديث عن فتح
تحقيق جــديــد يتعلق بــ«الـتـنـظـيــم الـســري»
لحركة النهضة ،والــذي يتهمه البعض بأنه

مـ ـس ــؤول ع ــن االغـ ـتـ ـي ــاالت ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
حـصـلــت خ ــال مــرح ـلــة ال ـتــروي ـكــا (الـنـهـضــة
وحزب املؤتمر من أجل الجمهورية ،والتكتل
من أجل العمل والحريات) بقيادة «النهضة».
ّ
فــالــرئ ـيــس كــلــف وزي ـ ــرة ال ـع ــدل لـيـلــى ج ـفــال،
بفتح هذا امللف املتشعب ،والذي بقي يكتنفه
الـغـمــوض الـشــديــد طيلة الـسـنــوات الثماني
املــاض ـيــة .وه ــو امل ـلــف ال ــذي يـطــالــب خـصــوم
«النهضة» بفتحه «من أجل كشف الحقيقة»،
ّ
والـ ـتـ ـخ ــل ــص مـ ــن الـ ـح ــرك ــة فـ ــي حـ ـ ــال ث ـب ــوت
االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة ل ـهــا م ــن ق ـبــل مختلف
تنظيمات اليسار التونسي.
وق ـبــل الــدفــع ب ـهــذا امل ـلــف إل ــى ال ـق ـضــاء ،عمل
س ـعـ ّـيــد ع ـلــى إس ـق ــاط ق ــوائ ــم «ال ـن ـه ـضــة» من

نجح سعيّد في
إخراج الحركة بشكل كامل
من الدولة

مناصرون لحركة النهضة خالل تظاهرة في العاصمة تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)

ّ
املجمد ،بحجة «سياسة اللوبينغ»
البرملان
الـتــي اعتمدتها الـحــركــة لتحسني صورتها
داخل أميركا.
ح ـتــى امل ـع ــرك ــة امل ـف ـتــوحــة ضـ ـ ّـد ال ـق ـض ــاء لها
ارتباط وثيق بصراع الرئيس مع «النهضة».
ّ
سعيد يتحدث عن الفساد داخل
فصحيح أن
املــؤسـســة الـقـضــائـيــة ،لكنه غــاضــب فــي اآلن
نفسه ،على العديد مــن الـقـضــاة ،لكونهم لم
يتعهدوا بملفات يقف هو وراءها بحكم أنه
رئيس الدولة .وعندما رفض بعض القضاة
الـخـضــوع لــرغـبـتــه الـشـخـصـيــة بـسـبــب خطأ
في اإلجــراءات ،أو بحكم غياب األدلة الكافية
إلثبات اإلدانة ضد بعض خصومه ،انتقدهم
بقوة واتهمهم بالتالعب والفساد .فالرئيس
يعلم بأنه ال يستطيع أن يجهز على خصومه
بدون تطويع القضاء ،واستعماله كأداة قوية
وفاعلة لحسم املعركة لصالحه.
مــن جـهـتـهــا ،اتـبـعــت حــركــة الـنـهـضــة سياسة
التدرج ،ولم تتورط منذ اللحظات األولى في
سيناريو التصعيد ضد الرئيس .حاولت أن
تـحـتــويــه ،فـفـشـلــت .ث ــم عـمـلــت عـلــى تـحـيـيــده،
ففشلت .تجنبت قيادتها تشخيص الصراع،
فوقعت فيه .لكن عندما شرع ّ
سعيد في تنفيذ
خطته ،وصفت ما حصل باالنقالب ،ورفضت
االعـ ـت ــراف بـجـمـيــع الـ ـق ــرارات ال ـتــي أص ــدره ــا.
دعـ ـم ــت امل ـس ـت ـق ـلــن الـ ــذيـ ــن أس ـ ـسـ ــوا مـ ـب ــادرة
«مواطنون ضد االنقالب» ،ودفعت بأنصارها
نـحــو امل ـشــاركــة بفعالية فــي مختلف أشـكــال
االحـتـجــاج فــي الــداخــل وال ـخــارج .ثــم ّ
صعدت
الحركة الخطاب أخيرًا بعد وفاة أحد كوادرها،
إذ وصف الغنوشي ما حدث بـ«جريمة دولة»،
ووج ــه أصــابــع االت ـهــام مـبــاشــرة إلــى الرئيس
ّ
سعيد ،وطالب بإقالة وزيــر الداخلية توفيق
شرف الدين ومحاسبته.
ّ
يتبي أن املعركة بني الطرفني مفتوحة
هكذا،
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ـه ــا ،وي ـم ـك ــن أن ت ـ ـ ــزداد ح ــدة
واتساعًا في كل لحظة .لكن املؤكد ،على الرغم
م ــن شـعـبـيــة س ـعـ ّـيــد ال ـتــي ال تـ ــزال عــال ـيــة ،أن
«النهضة» ال تزال تحتفظ في جيبها بأوراق
ّ
سعيد
عــديــدة .إذ تعتقد قـيــادة الـحــركــة بــأن
ق ــدم ل ـهــا ب ـعــض ال ـخ ــدم ــات ب ـتــوج ـهــاتــه بعد
تجميده لـلـبــرملــان .فــانـتـهــاك الـحــريــات خفف
مــن ح ــدة الـعــزلــة الـتــي عاشتها الـحــركــة بعد
قرارات  25يوليو/تموز املاضي ،ووسع رقعة
امل ـع ــارض ــن ل ـلــرئ ـيــس ،فــاه ـتــزت بـسـبــب ذلــك
صورة النظام على الصعيد الدولي ،وتفاقمت
ّ
ّ
سعيد
وتصدعت عالقة
الحالة االقتصادية،
بـ«االتحاد العام التونسي للشغل» .كل ذلك
أوراق ستستفيد منها «الـنـهـضــة» وتحمي
نفسها مــن مـحــاولــة االن ـف ــراد ب ـهــا ،كـمــا كــان
متوقعًا بعد  25يوليو مباشرة.
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شرق
غرب
مطالبة فلسطينية
بالتحقيق في مجازر
قيسارية والطنطورة
ط ــالـ ـب ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
عـلــى لـســان رئيسها محمد اشتية
(ال ـص ــورة) ،أمــس اإلثـنــن ،بتشكيل
لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق دول ـ ـي ـ ــة ح ـ ـ ــول مــا
أع ـ ـل ـ ـن ـ ـتـ ــه صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «م ـ ـع ـ ــاري ـ ــف»
اإلس ــرائ ـي ـل ـيــة ع ــن اك ـت ـش ــاف مـقــابــر
جماعية لفلسطينيني على ُشاطئ
ق ـي ـســاريــة وف ــي ال ـط ـن ـطــورة ،قـتـلــوا
ف ــي ع ــام  1948وب ـش ـه ــادات مــوثـقــة
مـ ــن جـ ـن ــود إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ش ــارك ــوا
فــي ه ــذه امل ـج ــازر .وق ــال اشـتـيــة في
كـلـمـتــه بـمـسـتـهــل جـلـســة الـحـكــومــة
الفلسطينية األسـبــوعـيــة «نـطــالــب
بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في
املجازر التي ارتكبتها إسرائيل في
قرية الطنطورة وفي بقية املناطق».
(العربي الجديد)

تونس :تحشيد
ضد االنقالب
يـ ـحـ ـش ــد حـ ـ ـ ـ ــراك «مـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــون ضــد
االنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب» إل ـ ـ ــى مـ ـسـ ـي ــرة وط ـن ـي ــة
بـمـنــاسـبــة إح ـي ــاء ال ــذك ــرى الـثــامـنــة
للمصادقة على دستور الثورة سنة
 ،2014يوم الخميس املقبل ،انطالقًا
مــن محافظة قــابــس ،جـنــوب شرقي
البالد .وأكد املنسق الجهوي للحراك
جالل حمزة ،أمس اإلثنني ،أن «هذه
املـ ـسـ ـي ــرة ت ــأت ــي فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ت ـقــريــب
مساحات النضال ضد االنقالب إلى
الجهات خارج العاصمة».
(العربي الجديد)
رسالة ثانية
من تبون ألمير قطر
ّ
وجه الرئيس الجزائري عبد املجيد
تبون ،أمس اإلثنني ،رسالة مكتوبة
إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ث ــان ــي ،ه ــي ال ـثــان ـيــة ف ــي غـضــون
ّ
أس ـب ــوع ،بـعــد رس ــال ــة أولـ ــى ُســلـمــت
الى أمير قطر يوم الثالثاء املاضي.
وأفــاد بيان للخارجية القطرية بأن
الرسالة التي سلمها سفير الجزائر
ل ــدى قـطــر مـصـطـفــى ب ــوط ــورة ،إلــى
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
القطرية أحمد بن حسن الحمادي،
تتصل بالعالقات الثنائية الوطيدة
بني البلدين الشقيقني وسبل دعمها
وتعزيزها.
(العربي الجديد)
تونس :استقالة مديرة
ديوان سعيد
أعلنت نادية عكاشة ،مديرة ديوان
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ق ـي ــس سـعـيــد،
أمـ ـ ـ ــس اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،اسـ ـتـ ـق ــالـ ـتـ ـه ــا مــن
منصبها .وذكرت في صفحتها على
«فـيـسـبــوك» أنـهــا قــدمــت استقالتها
ب ـس ـبــب «اخـ ـت ــاف ــات ج ــوه ــري ــة فــي
وجهات نظر تتعلق باملصلحة العليا
للوطن» .واعتبرت أنه بعد عامني من
العمل «كان لي شرف العمل من أجل
املصلحة العليا للوطن إلــى جانب
الـسـيــد رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،لكنني
اليوم وأمام وجود اختالفات جوهرية
ف ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر املـتـعـلـقــة بـهــذه
املصلحة الفضلى أرى مــن واجبي
االنسحاب من منصبي».
(العربي الجديد)
مستوطنون
يطلبون هدم مدرستين
في الضفة

أخ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرت جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة «رقـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــم»
االسـتـيـطــانـيــة ،أم ــس اإلث ـن ــن ،بهدم
مــدرسـتــن فــي منطقة جـيــب الــذيــب،
ش ــرق ــي ب ـيــت ل ـح ــم ،ج ـنــوبــي الـضـفــة
الغربية املحتلة ،وأخطرت بهدم منازل
شرقي نابلس .وقال مدير مكتب هيئة
م ـق ــاوم ــة الـ ـج ــدار واالس ـت ـي ـط ــان في
محافظة بيت لحم حسن بريجية« :إن
تلك الجمعية االستيطانية ألصقت
أول من أمس األحد ،إخطارات بالهدم
على مدرستي (كيسان) و(تحدي )5
فــي منطقة جــب الــذيــب ،بحجة عدم
قانونيتهما».
(العربي الجديد)
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علّق رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري ،عمله السياسي،
معلنًا عزوفه عن المشاركة في االنتخابات التشريعية اللبنانية ،المقررة
«تحمل المسؤولية» و«منع الحرب
في مايو المقبل ،تحت شعار
ّ
األهلية»

تصويب جديد على الحكومة

لبنان

أعلنت اللجنة النيابية
إلعداد خريطة طريق
في ليبيا أمس اإلثنين،
انتهاء والية الحكومة،
فيما بقيت المسارات
األخرى من دون حسم

الحدث

خريطة االنتخابات الليبية بال حسم

تيار «المستقبل»
خارج االنتخابات

بيروت ـ العربي الجديد

ّ
عــلــق رئ ـيــس الـحـكــومــة الـلـبـنــانــي
الـ ـس ــاب ــق س ـع ــد الـ ـح ــري ــري عـمـلــه
الـسـيــاســي ،أم ــس اإلث ـن ــن ،معلنًا
عدم ترشحه وال تيار «املستقبل» لالنتخابات
النيابية املقررة في  15مايو/أيار املقبل ،غير
أنه لم يقفل باب «بيت العائلة» ،معتبرًا أنه
«سـيـبـقــى مـفـتــوحــا ل ـكــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن» .وأك ــد
الـحــريــري تـحــت شـعــار «تـحـ ّـمــل املـســؤولـيــة»
و«منع الحرب األهلية» ،رفضه املشاركة في
االنتخابات فــي خطاب قصير مــن مـقـ ّـره في
وس ــط ال ـعــاص ـمــة الـلـبـنــانـيــة بـ ـي ــروت .وع ـ ّـدد
امل ـح ـط ــات ال ـت ــي أجـ ــرى فـيـهــا ت ـســويــة «عـلــى
ح ـســابــي م ــن أج ــل ل ـب ـن ــان» ،وه ــي أحـ ـ ــداث 7
مايو  ،2008وزياراته إلى العاصمة السورية
دمـ ـش ــق ،وان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال ع ــون،
ّ
ّ
وتطرق
تضرر منه.
وإقــرار قانون انتخابي
إل ــى انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت فــي  4أغـسـطــس/
آب  ،2020وامل ـس ــار ال ـفــاشــل لـ ــوالدة حكومة
اختصاصيني بقيادته ،ثم ّ
مر على خسارته
ث ــروت ــه الـشـخـصـيــة وال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة،
م ـت ـحــدثــا ع ــن ال ـن ـف ــوذ اإلي ـ ــران ـ ــي ف ــي ل ـب ـنــان
ّ
والتخبط الدولي ،قبل أن يعلن تعليق عمله
الـسـيــاســي وتعليق عـمــل تـيــار «املـسـتـقـبــل»،
شاكرًا مناصريه وحلفاءه ،خصوصًا رئيس
«التقدمي االشتراكي» النائب وليد جنبالط،
والبطريركية املــارونـيــة .واستعاد في ختام
خـطــابــه ،مغالبًا الــدمــوع ،كــام وال ــده رئيس
الوزراء املغتال رفيق الحريري ،قبل استقالته
مــن الـحـكــومــة فــي  20أكـتــوبــر/تـشــريــن األول
« :2004أسـتــودع الله سبحانه وتعالى هذا
البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب .وأعبر
مــن كــل جــوارحــي عــن شـكــري وامتناني لكل
الذين تعاونوا معي خالل الفترة املاضية».
ً
أنهى خيار أمــس ،مبدئيًا ،مسارًا طويال من
حياة سياسية ُول ــدت فجأة للحريري ،بعد
اغـتـيــال وال ــده فــي  14فـبــرايــر/شـبــاط .2005
خروجه إلى الواجهة وريثًا ّ
مر بعقبة تجاوزه
دور شقيقه األكبر بهاء ،الذي اتجهت األنظار
ً
إل ـي ــه أوال ،إال أن ات ـف ــاق ــا ت ـ ّـم داخ ـ ــل الـعــائـلــة
دف ــع سـعــد ال ـحــريــري لـيـكــون املـمـثــل الجديد
لـ«الحريرية السياسية» .وطيلة الـ 17عامًا في
السلطة ،كأكبر نيابية في البرملان وكرئيس
ح ـكــومــة م ـ ــرات عـ ــدة وك ـش ــاه ــد ف ــي املـحـكـمــة
ُ
الخاصة بلبنان ،لــم تـخــل مسيرة الحريري
من خيبات أمل عدة ،بدءًا من املحكمة بالذات،
الـتــي تــوصـلــت فــي أغ ـس ـطــس/آب  ،2020إلــى
اتـ ـه ــام املـ ـس ــؤول ال ـع ـس ـكــري ف ــي حـ ــزب ال ـلــه،

طرابلس ـ أسامة علي

الحريري يعلّق
عمله السياسي
الحريري بعد إلقاء كلمته أمس في مقرّه في بيروت (أنور عمرو/فرانس برس)

دخل الحريري الحياة
السياسية بعد اغتيال
والده في عام 2005
عدد الحريري المحطات
ّ
التي «أجريت فيها
تسويات على حسابي»
سليم عياش ،بالضلوع في اغتيال الحريري
حكم ُوصف بـ«الباهت» قياسًا على
األب ،في ٍ
الزخم اإلعالمي والسياسي الذي رافق مسار
املحكمة ،التي بــدأت بعدها تعاني من أزمة
تمويل تمنعها من مواصلة أعمالها.
ال ـحــريــري الـفــائــز بــأكـبــر الـكـتــل الـنـيــابـيــة في
ت ــاري ــخ لـبـنــان ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2005وقــائــد
ّ
تجمع « 14آذار» في مواجهة فريق « 8آذار»،
تـعـ ّـرض ألقـســى ضــربــة لــه ،ب ــدأت مــع حصار
ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه ال ـس ــراي الـحـكــومــي في
س ــاح ــة ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،بـ ــدءًا
م ــن مـطـلــع ع ــام  ،2007احـتـجــاجــا عـلــى دعــم
لشهود في قضية الحريري ،اتهموا
الحكومة
ٍ
ّ
حزب الله وسورية باغتياله .تجلت الضربة
بــدايــة مــع استقالة ال ــوزراء املحسوبني على
حزب الله وأمل ورئيس الجمهورية األسبق
إمـ ـي ــل لـ ـح ــود ،م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ب ـق ـي ــادة ف ــؤاد
السنيورة ،في نوفمبر/تشرين الثاني ،2006
ثم رفض الحكومة اعتبار نفسها مستقيلة،
ب ــل اس ـت ـم ــرت ف ــي م ــواص ـل ــة أع ـم ــال ـه ــا .وف ــي
نوفمبر  ،2007انتهت والية لحود الرئاسية،
م ــا ج ـعــل صــاح ـيــاتــه ب ـيــد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
مجتمعًا ،رغم تكليف لحود الجيش اللبناني

ّ
تـســلــم أم ــن ال ـبــاد وف ـقــا ل ـل ـمــادة الــراب ـعــة من
قانون وزارة الدفاع .ازداد الضغط في لبنان
ً
وصـ ــوال حـتــى  5مــايــو  ،2008ح ــن أص ــدرت
ال ـح ـكــوم ــة ق ـ ــرارًا بـ ــإزالـ ــة ش ـب ـكــة االتـ ـص ــاالت
ال ـخ ــاص ــة ب ـح ــزب ال ـل ــه (وه ـ ــي مـنـفـصـلــة عن
شبكة الــدولــة اللبنانية) وإقــالــة قائد جهاز
أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير
(امل ـح ـســوب عـلــى ح ــزب ال ـل ــه) .اعـتـبــر الـحــزب
القرارين «إعالن حرب» ضده ،فاجتاح مراكز
تـيــار «املستقبل» فــي بـيــروت بمشاركة أمل
ً
والحزب السوري القومي االجتماعي ،مشعال
معارك متنقلة استمرت حتى يوم  11مايو،
تخللتها اشتباكات بني الحزب و«التقدمي
االشتراكي» في معاقل األخير ،قبل أن تنتهي
باتفاق الدوحة في قطر ،الذي أوقف املعارك
وسـ ّـهــل امل ـســار الـسـيــاســي بتشكيل حكومة
ج ــدي ــدة وانـ ـتـ ـخ ــاب ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ،ال ـع ـمــاد
ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية.
عاد الحريري وانتصر في انتخابات ،2009
لـكـنــه فـشــل فــي اسـتـثـمــار ان ـت ـصــاره ،فــي ظل
ُ
ت ــواف ــق س ـع ــودي ـ سـ ـ ــوري ،ت ــرج ــم ب ـل ـقــاءات
على مستوى رئيس النظام الـســوري بشار
األسـ ــد وامل ـل ــك ال ـس ـع ــودي ع ـبــد ال ـلــه ب ــن عبد
ال ـعــزيــز .وع ـلــى األثـ ــر زار ال ـحــريــري ســوريــة
ست مــرات بني عامي  2009و .2010وبعدما
ك ــال االت ـهــامــات لـهــا بــاغـتـيــال والـ ــده ،وصــف
مــن دمـشــق ،هــذا االتـهــام بـ«السياسي» وأنــه
كــان «مخطئًا فـيــه» .أضعفت الــزيــارات وهج
ً
الـحــريــري ،وص ــوال إلــى إسـقــاط حكومته من
قبل وزراء حزب الله وأمل و«التيار الوطني
الحر» ،خالل اجتماعه مع الرئيس األميركي
األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا فــي  12يناير/كانون
الثاني  ،2011بسبب املحكمة الدولية نفسها،
والـ ــدور ال ــذي كــانــت تــؤديــه «ض ــد املـقــاومــة»
ُ
وفـقــا ألدبـيــات املستقيلني .وحــن ط ــرح اسم
الـبــديــل لــرئــاســة الحكومة ،جــال عناصر من

حزب الله ّ
بزيهم بالقرب من منزل جنبالط،
في حي كليمنصو البيروتي ،ليفهم رئيس
الحزب «التقدمي االشتراكي» أنه «ملزم» في
انتخاب نجيب ميقاتي خلفًا للحريري.
ب ـعــدهــا ،وم ــع ب ــدء م ــواس ــم الــرب ـيــع ال ـعــربــي،
وان ــدالع الـثــورة الـســوريــة ،تغيرت املعطيات
في لبنان .تدخل حزب الله بشكل علني إلى
جانب األسد في عام  ،2011وبدأ السوريون
يـفـ ّـرون مــن بــادهــم إلــى دول الـجــوار ،ومنها
لبنان .غاب الحريري عن البالد لفترة طويلة،
ّ
على الرغم من زيارات متقطعة له إلى بيروت.
ث ــم ف ــي ع ــام  ،2014اخ ـت ــار ال ـحــريــري رئـيــس
«ال ـقــوات اللبنانية» سمير جعجع مرشحًا
فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،ثــم رئـيــس «تيار
املــردة» سليمان فرنجية ،املنتمي إلــى فريق
« 8آذار» بعد تـضــاؤل حـظــوظ جعجع ،لكن
تمسك حــزب الله بالنائب في حينه ميشال
ّ
ع ـ ــون ،ع ــط ــل االس ـت ـح ـق ــاق ال ــرئ ــاس ــي عــامــن
كــام ـلــن ،قـبــل أن ي ـجــري ال ـحــريــري «تـســويــة
رئ ــاس ـي ــة» م ــع ص ـهــر ع ـ ــون ،ال ـن ــائ ــب ج ـبــران
باسيل ،بمشاركة رئيس مكتب الحريري في
حينه نادر الحريري (وهو ابن ّ
عمته أيضًا).
ّ
شــكــل الـحــريــري أولــى وثــانــي حكومات عهد
ّ
يتعرض فــي انتخابات ،2018
عــون ،قبل أن
ألكبر نكسة انتخابية ،مع تراجع عدد نواب
كتلته إلــى  20نائبًا ،بعدما وصــل فــي مــرات
سابقة إلــى  35نــائـبــا .ثــم انـفـجــرت األوض ــاع
املعيشية في  17أكتوبر/تشرين األول ،2019
مع اندالع االحتجاجات في مختلف املناطق
اللبنانية ،فأعلن استقالته في  29أكتوبر من
العام عينه ،وباشر االنفكاك عن عون.
لــم يقتصر تــراجــع الـحــريــري أم ــام خصومه
فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل اشـ ـتـ ـب ــك م ـ ـ ـ ــرارًا مـ ــع ح ـل ـف ــائ ــه،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب «ال ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــي
االش ـت ــراك ــي» ول ـيــد ج ـن ـبــاط وج ـع ـجــع .كما
سبق له أن ّ
قدم استقالته من رئاسة الحكومة

فـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر  ،2017مـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،فــي
أسابيع جرى الحديث فيها عن «اختطافه»
هناك ،قبل الـعــودة إلــى بيروت في يــوم عيد
االس ـت ـقــال فــي  22نــوفـمـبــر مــن ال ـعــام عينه،
ُومتراجعًا عن االستقالة.
أع ـ ـيـ ــدت ت ـس ـم ـيــة الـ ـح ــري ــري مـ ـج ــددًا رئـيـســا
لـلـحـكــومــة فــي أك ـتــوبــر  ،2020بـعــد استقالة
حكومة حسان دي ــاب ،لكنه عــاد واعـتــذر عن
الـتـشـكـيــل ف ــي مـنـتـصــف ع ــام  ،2021م ـغــادرًا
البالد .كما أقفل مؤسسات عدة ،ومن بينها
تلفزيون «املستقبل» .وهنا بــدأ دور شقيقه
بـ ـه ــاء ب ــالـ ـب ــروز م ـ ـجـ ــددًا ،ف ـب ــاش ــر بــاف ـت ـتــاح
سلسلة
تـلـفــزيــون عـبــر اإلن ـتــرنــت ،ثــم افـتـتــح ُ
مـكــاتــب فــي أن ـحــاء ع ــدة مــن ل ـب ـنــان .مــا فـ ّـســر
ُ
وكأن صفحة سعد الحريري تطوى ملصلحة
ّ
شقيقه ،في ظل عوامل إقليمية مؤثرة ،أشار
إليها في خطابه أمس.
وعلى الرغم من محاولته تحقيق التوازن مع
خصومه ،خصوصًا «التيار الوطني الحر»
وحــزب الـلــه ،إال أن الحريري تمتع بعالقات
ق ــوي ــة م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،رئـيــس
حركة «أمل» نبيه بري ،املحسوب على حزب
الله .حتى أن بري دفعه مرارًا ملواصلة العمل
الـسـيــاســي فــي لـبـنــان ،بــل أن ال ـحــريــري زاره
فــي األي ــام األخ ـيــرة إلبــاغــه ق ــرار عــزوفــه عن
الـتــرشــح لــانـتـخــابــات .وسـبــق لـبــري أن قــال
بعد استقالة الحريري في عام « :2019قدمت
لنب العصفور للحريري ،وإذا رفض سأكون
على عداء معه إلى األبد».
غ ـيــر أن م ـســألــة ال ـح ــري ــري ال ت ـتــوقــف هـنــا،
فالحديث في األوساط السياسية في بيروت
يــدور حول احتمال عــزوف رؤســاء حكومات
سابقني عن الترشح ،تضامنًا مع الحريري.
وبـ ـ ــدأ ت ـ ّـم ــام س ـ ــام ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة بــإعــانــه
ع ــدم الـتــرشــح لــانـتـخــابــات ،وس ــط ك ــام عن
نــوايــا مماثلة للسنيورة ورئـيــس الحكومة

متابعة

ّ
تقدمت «قــوات سورية الديمقراطية» (قسد)،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ع ـلــى ط ــري ــق اس ـت ـع ــادة سجن
«الصناعة» في حي غويران بمدينة الحسكة
ال ـســوريــة ،والـ ــذي ف ــرض عـنــاصــر مــن تنظيم
«داع ــش» سيطرتهم عليه مـنــذ يــوم الجمعة
واح ـت ـج ــزوا ره ــائ ــن داخـ ـل ــه ،ب ـعــد ه ـجــوم بــدأ
م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس ع ـل ـيــه .وأدى ال ـه ـج ــوم ومــا
تبعه مــن اشـتـبــاكــات فــي املـنـطـقــة ،إل ــى نــزوح
اآلالف من املدينة ،وتحديدًا من حي غويران،
وسط مخاوف من عرقلة عودة النازحني إلى
منازلهم بعد انتهاء املواجهات.
وواصلت «قسد» ،التي تدعمها قوات التحالف
الـ ــدولـ ــي بـ ـقـ ـي ــادة واشـ ـنـ ـط ــن ،أم ـ ــس اإلثـ ـن ــن،
عـمـلـيــاتـهــا ال ـهــادفــة إل ــى اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة
الكاملة على السجن .وأفــاد املرصد السوري
لحقوق اإلن ـســان ،أم ــس ،بــإدخــال وح ــدات من
قــوات األمــن الكردية وقــوات مكافحة اإلرهــاب
فـ ــي «قـ ـ ـس ـ ــد»« ،ع ـ ــرب ـ ــات مـ ــدرعـ ــة إل ـ ــى ســاحــة
سجن غــويــران» ،بعد رفــض «غالبية عناصر
مبان بالسجن
التنظيم الذين يتحصنون في
ٍ
االس ـت ـس ــام» .وق ــال امل ـت ـحـ ّـدث بــاســم «ق ـســد»،
فرهاد شامي ،لوكالة «فرانس برس»« :دهمت
ق ــوات ـن ــا أحـ ــد امل ـه ــاج ــع ،ح ـيــث كـ ــان يـتـحـ ّـصــن
معتقلو داعش ويواصلون عمليات العصيان».
من جهته ،ذكر مدير املرصد السوري رامي عبد
الرحمن ،لوكالة «فرانس برس» ،أن «العشرات
ّ
مــن عـنــاصــر التنظيم ســلـمــوا أنفسهم داخــل
السجن وفي محيطه» ،الفتًا إلى أن «سجناء
التنظيم باتوا محصورين في الجزء الشمالي

أعلنت اللجنة النيابية
انتهاء والية حكومة
الدبيبة
وليامز :ليبيا ليست
بحاجة لفترة انتقالية
مطولة أخرى

صالح وحفتر يرغبان بشدة إطاحة حكومة الدبيبة (األناضول)

تقرير

معضلة سجن غويران متواصلة ...ومصير مجهول للنازحين
أمين العاصي

ال ـح ــال ــي ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي .ومـ ــع أن الـبـعــض
رب ــط ع ــزوف ال ـحــريــري وت ـيــار املستقبل عن
امل ـشــاركــة االنـتـخــابـيــة بــاملـقــاطـعــة املسيحية
ألول انتخابات بعد الحرب اللبنانية (1975
ـ  ،)1990وجرت في عام  ،1992إال أن املفارقة
تكمن في أن انسحاب تيار «املستقبل» ليس
خ ـي ــارًا طــائـفـيــا حـتــى اآلن ،م ــا ل ــم يـمـنــح داء
اإلفتاء «بركة» املقاطعة ،بصورة مماثلة ملا
فـعــل ال ـب ـطــريــرك امل ــارون ــي ال ــراح ــل نـصــرالـلــه
صـفـيــر مـنــذ  30عــامــا ،حــن دع ــا املسيحيني
للمقاطعة االنتخابية.
وفي انتظار ردود الفعل في الساحة املؤيدة
لـ ـلـ ـح ــري ــري ،ب ـ ــات مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن تـعـلـيــق
األخير عمله وعمل تياره السياسي ،يعني
ّ
إفساح املجال لقوى أخرى بالبروز ،في ظل
ـث يسود فــي بـيــروت حــول تسليم رايــة
حــديـ ٍ
«ال ـحــريــريــة» إل ــى بـهــاء ال ـحــريــري ،وتشكيل
خ ـطــاب ص ـلــب ف ــي مــواج ـهــة ح ــزب ال ـل ــه .مع
العلم أن مختلف استطالعات ال ــرأي تمنح
األطراف التي كانت محسوبة على فريق «14
آذار» انتصارًا نيابيًا حاسمًا في انتخابات
م ــاي ــو ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـس ــاح ــة املـسـيـحـيــة،
امل ـف ـت ــرض وفـ ــق األرق ـ ـ ــام ن ـف ـس ـهــا ،أن تشهد
س ـقــوطــا ك ـب ـي ـرًا ل ـت ـيــار رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون ،بـ ـع ــدم ــا أمـ ـس ــك ب ــاألك ـث ــري ــة
النيابية املسيحية  17عــامــا ،أم ــام «الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة» .لـكــن مــع اع ـتــذار ال ـحــريــري ،فــإن
التعقيدات باتت أكبر ،خصوصًا أن املعركة
ً
النيابية ستشمل أوال الـ 20نائبًا الذين كانوا
يمثلون تيار «املستقبل» في السنوات األربع
ويـ ّ
املــاضـيــةُ ،
ـرجــح أيضًا أن تكبر كــرة الثلج
التي رماها الحريري ،لتطاول أطرافًا أخرى
ق ــد تـنـضــم إل ــى مـقــاطـعــة االن ـت ـخــابــات .وفــي
أول رد على عــزوف الحريري ،غـ ّـرد جنبالط
ّ
على «تويتر»« :تيتم الوطن اليوم ،واملختارة
ّ
(مقره) حزينة وحيدة».

لم تحسم اللجنة النيابية الليبية املكلفة
إعـ ــداد خـ ّـريـطــة طــريــق للمرحلة املقبلة،
ب ـعــد ت ـعــثــر إجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي 24
ديسمبر/كانون األول املاضي ،إال مسار
السلطة التنفيذية ،من خــال التصويب
م ـ ـجـ ــددًا ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
عبد الحميد الدبيبة ،عبر التأكيد على
ان ـت ـهــاء والي ـت ـهــا .وي ـشــي ذل ــك بتصاعد
الصراع بني مؤسسات السلطة الليبية،
وال سـيـمــا حـكــومــة الــدبـيـبــة ال ـتــي تــدعــم
األمــم املتحدة بقاءها ،ومجلس النواب
املشغول بإقالة هذه الحكومة ،فيما يترك
قضية االنتخابات من دون حسم ،وسط
اسـتـبـعــاد فــرضـيــة إج ــراء انـتـخــابــات في
املدى القريب.
وأعلنت اللجنة النيابية إلعــداد خريطة
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ف ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،خ ـ ـ ــال ع ــرض ـه ــا
ت ـق ــري ــره ــا أمـ ـ ــام م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،أم ــس
اإلث ـن ــن ب ـعــدمــا ك ــان م ـق ــررًا أن ي ـتــم ذلــك
الـيــوم الـثــاثــاء ،حسمها مـســار السلطة
التنفيذية ،معلنة انتهاء واليــة حكومة
الدبيبة «بكل النواحي القانونية» ،فيما
أشارت إلى أن باقي املسارات األخرى لم
تحسم بعد .وهذه املسارات كما أعلنتها
اللجنة سابقًا هــي :الــدسـتــور ،والسلطة
التنفيذية ،واملصالحة الوطنية ،واألمن.
وقــال رئيس اللجنة ،نصر الــديــن مهنا،
خـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،إن حـ ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة
الوطنية «منحها مجلس النواب الثقة،
وحــدد مدة هذه الثقة بيوم  24ديسمبر
املـ ــاضـ ــي ،م ــا ي ـع ـنــي ان ـت ـه ــاء والي ـت ـه ــا»،
مضيفًا أن انتهاء واليــة الحكومة أيضًا
«يستند إلى قــرار مجلس النواب سحب
الثقة منها (في سبتمبر/أيلول املاضي)،
ف ـه ــي م ـن ـت ـه ـيــة الـ ــواليـ ــة ب ـك ــل ال ـن ــواح ــي
ال ـقــانــون ـيــة» .وأوصـ ــى مـهـنــا بـفـتــح بــاب

الـ ـت ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ـج ــددًا،
مستدركًا «ولـكــن إذا أردن ــا التمديد لها
يـحـســم األمـ ــر ه ـنــا ف ــي ال ـق ــاع ــة ،وال ـق ــرار
النهائي ملجلس النواب».
وحول نتائج لقاءات اللجنة مع مصلحة
األح ـ ـ ـ ـ ــوال امل ــدنـ ـي ــة واملـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـع ـل ـيــا
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،أش ـ ــار م ـه ـنــا إل ـ ــى تــأك ـيــد
مصلحة األحوال املدنية «حدوث عمليات
تــزويــر» فــي األرق ــام الوطنية للمواطنني،
مــوضـحــا أن املصلحة طلبت زمـنــا يمتد
إلـ ــى س ـتــة أش ـه ــر ل ـحــل إشـ ـك ــال ال ـت ــزوي ــر.
وأضاف «أما عن املفوضية ،فقد أكدت أنها
تحتاج إلى  240يومًا ( 8أشهر) من أعمال
مراجعة وتدقيق ملفات املترشحني ،حتى
تدخل قوانني االنتخابات حيز التنفيذ».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ع ـض ــو ل ـج ـنــة خــري ـطــة
الطريق ،سليمان الفقيه ،أن اللجنة اتفقت
على انتهاء والية الحكومة الحالية ،لكنها
«ال تـ ــزال ف ــي ت ـش ــاور ح ــول آل ـيــة اخـتـيــار
رئيس وزراء جــديــد» ،مرجحًا أن تتمكن
اللجنة مــن تـقــديــم اآللـيــة الـيــوم الـثــاثــاء.
وبـيـنـمــا رب ــط الـفـقـيــه امل ـس ــار األم ـن ــي في
خريطة الطريق باختيار حكومة قــادرة
على التنقل في كل أنحاء ليبيا والتوافق
ب ــن ال ـج ـم ـيــع لـتـهـيـئــة الـ ـظ ــروف األم ـن ـيــة
لــانـتـخــابــات ،ش ــدد عـلــى أهـمـيــة التركيز
ع ـلــى امل ـس ــار ال ــدسـ ـت ــوري .ول ـف ــت إل ــى أن
«هناك العديد من املقترحات ملعالجة هذا
املسار ،منها تشكيل لجنة من  24عضوًا
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل مـ ـش ــروع ال ــدس ـت ــور
ال ـحــالــي» ،مــوضـحــا أن ـهــا قــد تتشكل من
أربـعــة أعـضــاء مــن كــل مــن مجلس النواب
وم ـج ـلــس ال ــدول ــة وال ـه ـي ـئــة الـتــأسـيـسـيــة
لصياغة مـشــروع الــدسـتــور وآخــريــن من
الـخـبــراء الـقــانــونـيــن .وفـيـمــا أف ــاد الفقيه

ب ــأن ه ــذا املـقـتــرح ج ــاء بـنــاء عـلــى تـشــاور
مع املجلس األعلى للدولة ،أكد أن إنجاز
املسار الدستوري «يتطلب وجود حكومة
قوية تقوم بتهيئة الوضع لالنتخابات».
وبـيـنـمــا طلبت الـلـجـنــة ض ــرورة التركيز
عـلــى حـســم قضية االنـتـخــابــات وتحديد
أساسها الــدسـتــوري ومــوعــدهــا واعتبار
وض ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة أم ـ ـ ـرًا ث ــان ــوي ــا ،ع ــارض
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،عـقـيـلــة صــالــح،
ه ــذا االتـ ـج ــاه ،م ــؤك ـدًا أن إعـ ـ ــادة تشكيل
الحكومة أولــويــة .وقــال صــالــح ،فــي كلمة
لــه تعقيبًا عـلــى تـقــريــر الـلـجـنــة« ،ال أقبل
ب ــأي دفـ ــاع ع ــن الـحـكــومــة ال ـحــال ـيــة ،فهي
انتهت» .واعتبر أن املــواطــن الــذي يعاني
م ــن غ ـي ــاب ال ــروات ــب وال ـس ـيــولــة الـنـقــديــة
والغذاء «ال يهمه الدستور واالنتخابات».
وح ــول مقترح اللجنة تشكيل لجنة من
 24عضوًا لتحديد املسار الدستوري ،قال
صالح «اتــركــوا األمــر للخبراء ،وأبشركم
بـفـشــل الـلـجـنــة إذا اش ـت ــرك فـيـهــا مجلس
النواب واملجلس األعلى للدولة ،ألنهما لم
ينجحا في أي توافق طيلة سنوات».
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،أكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر ب ــرمل ــان ـي ــة
لـ«العربي الـجــديــد» ،عقد صالح والـلــواء
املتقاعد خليفة حفتر وع ــدد مــن الـنــواب
املـ ـ ــوالـ ـ ــن ل ـ ـهـ ــم ،لـ ـي ــل األح ـ ـ ـ ـ ــد ،اج ـت ـم ــاع ــا
ت ـح ـض ـيــريــا ف ــي ب ـن ـغ ــازي لـجـلـســة أم ــس،
مشيرة إلــى أن االجتماع تناول املواعيد
ال ـجــديــدة للعملية االن ـت ـخــاب ـيــة ،وإع ــادة
تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة .وأك ـ ــد أحـ ــد امل ـص ــادر
أن صــالــح أبـلــغ امل ـشــاركــن فــي االجـتـمــاع
مـعــارضــة املـسـتـشــارة األمـمـيــة ستيفاني
وليامز ،إلعــادة تشكيل الحكومة في هذا
ال ـتــوق ـيــت ،ون ـقــل عـنـهــا ان ــزع ــاج ع ــدد من
ال ــدول املـعـنـيــة بــالـشــأن الـلـيـبــي النشغال
مجلس الـنــواب بالحكومة ،وتــرك قضية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات دون حـ ـس ــم .وأض ـ ـ ـ ــاف أن
«ص ــال ــح وح ـف ـتــر ال ت ـ ــزال لــدي ـه ـمــا رغـبــة
شديدة بإطاحة حكومة الدبيبة».
من جهتها ،وبعد لقائها صالح أول من
أمــس وبحثها معه املستجدات املتعلقة
بموعد االنتخابات ،التقت وليامز مساء
أول مـ ــن أم ـ ــس كـ ــذلـ ــك ،رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
األع ـل ــى ل ـل ــدول ــة ،خ ــال ــد املـ ـش ــري .وقــالــت
ولـيــامــز عبر «تــويـتــر» أم ــس ،إنـهــا أكــدت
خالل اللقاء مع املشري أن ليبيا «ليست
بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى
وعلى جميع األطــراف اآلن التركيز على
العملية االنتخابية».

من السجن» .وقالت مصادر مقربة من «قسد»
في الحسكة ،لـ«العربي الجديد» ،إن عناصر
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» انـ ـسـ ـحـ ـب ــوا مـ ــن م ـح ـي ــط ال ـس ـج ــن،
خصوصًا من منطقة الصوامع ،وبات عناصر
الـتـنـظـيــم م ـحــاصــريــن بــال ـكــامــل داخـ ــل مبنى
السجن .وأضافت أن «قسد» تقوم بني الحني

األمم المتحدة:
نحو  45ألف شخص نزحوا
من منازلهم

واآلخر باملناداة عبر مكبرات الصوت تطالب
التنظيم بــاالسـتـســام ،فيما يستمر تحليق
طـيــران التحالف املــروحــي مــع تنفيذ رشقات
ص ــاروخ ـي ــة ع ـلــى م ـب ـنــى ال ـس ـجــن ب ــن الـحــن
واآلخر.
وكان املركز اإلعالمي التابع لـ«قسد» قد قال في
بيان أمس إن «العائق الكبير» أمام تقدم «قسد»
في سجن غويران هو استخدام «داعش» ألطفال
مــن «أش ـب ــال ال ـخــافــة» املــرتـبـطــن ب ــ«داع ــش»
والبالغ عددهم  700قاصر ،كدروع بشرية في
السجن .كما ذكرت مصادر محلية لـ«العربي
الجديد» أن تظاهرة خرجت فــي قرية الحنة
الشرقية في ناحية الشدادي ومناطق أخرى في
ريف الحسكة ضد «قسد» .وطالب املتظاهرون

فرضت «قسد» حظر تجوّ ل كليًا على الحسكة (فرانس برس)

هــذه الـقــوات بالتفاوض مــع التنظيم إلطــاق
الرهائن الذين احتجزهم في سجن الصناعة.
ونـشــرت «قـســد» ،أمــس اإلثـنــن ،مقطع فيديو
يظهر إلقاء القبض على العشرات من سجناء
التنظيم الذين حاولوا الهرب ،فجر الجمعة.
من جهتها ،أعلنت «هيئة الداخلية» التابعة
ل ــإدارة الــذاتـيــة فــرض حظر تـجـ ّـول كلي على
الـحـسـكــة وج ــزئ ــي ع ـلــى ب ــاق ــي امل ـنــاطــق الـتــي
تخضع لسيطرة «قسد» ،ابتداء من صباح أمس
االثنني وحتى نهاية الشهر الحالي.
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـش ـ ـت ـ ــرك ل ـ ــ«م ـ ـج ـ ـلـ ــس سـ ــوريـ ــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» (م ـ ـسـ ــد) ،ريـ ـ ــاض درار ،ق ــال
لـ«العربي الجديد» ،إن «ما جرى في الحسكة
ه ــو م ــن ن ـتــائــج الـنـسـخــة األخـ ـي ــرة م ــن مـســار
أس ـتــانــة» ،مـضـيـفــا« :ال ـه ــدف إض ـعــاف املـســار
املستقر في شمال شرقي ســوريــة ،وإضعاف
اإلدارة الــذات ـيــة وإظ ـه ــار «ق ـس ــد» بــأنـهــا غير
قادرة على حماية املنطقة» .وأشار إلى أن «كل
الجهات املعادية لقوات سورية الديمقراطية
مستفيدة مـمــا يـجــري فــي الـحـسـكــة» ،مــؤكـدًا
أن مشروع «سورية الديمقراطية» ،لن يتأثر
وسيبقى ،مضيفًا« :محاوالت إخضاع مشروع
«قسد» تأتي من كل اتجاه ،ولكنها لن تنجح».
وفي السياق ،أثار ما جرى في سجن الصناعة
مخاوف جدية من إيجاد صعوبات أمام عودة
النازحني من سكان غويران إلى الحي ،تحت
ذريعة وجود خاليا للتنظيم داخل هذا الحي.
وأعلن مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،أمس اإلثنني ،أن «ما يصل إلى 45
ألــف شخص نــزحــوا مــن منازلهم إلــى أحياء
أخ ــرى» مــن مدينة الحسكة ،منذ بــدء هجوم

«داعــش» على سجن غويران مساء الخميس.
وش ـهــد حــي غ ــوي ــران خـصــوصــا حــركــة نــزوح
ك ـث ـي ـفــة م ـن ــذ ال ـج ـم ـع ــة ب ـس ـب ــب االش ـت ـب ــاك ــات
وع ـم ـل ـيــات ال ـق ـصــف ال ـج ــوي م ــن ق ـبــل ط ـيــران
ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـق ـض ــاء ع ـل ــى ع ـنــاصــر
«داعش» الفارين واملهاجمني.
ال ـبــاحــث الـسـيــاســي مـهـنــد ال ـقــاطــع ،وه ــو من
أب ـنــاء مـحــافـظــة الـحـسـكــة ،أك ــد فــي حــديــث مع
«العربي الجديد» أنــه بفعل االشتباكات «تم
بــالـفـعــل تـهـجـيــر س ـكــان ح ــي غ ــوي ــران بشكل
كامل ،إضافة إلــى سكان حي حــوش األباعر،
امل ـجــاور ل ــه» .وتــابــع« :ح ــي غــويــران مــن أكبر
األحياء في محافظة الحسكة وأكثرها كثافة
واكتظاظًا بالسكان ،وله خصوصية وأهمية
ك ـب ـيــرة ،ف ـهــو م ــن أوائ ـ ــل األح ـي ــاء ال ـثــائــرة في
محافظة الحسكة ،ومــن أوائ ــل األح ـيــاء التي
خ ــرج ــت ع ــن س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام ف ــي املـحــافـظــة
ب ـش ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل» .وأوض ـ ـ ـ ــح أن حـ ــي غ ــوي ــران
«تـ ـع ـ ّـرض ل ـح ـصــار ب ــن ع ــام ــي  2014و2016
مــن قـبــل الـنـظــام واملـلـيـشـيــات الـتــابـعــة لحزب
الكردستاني التي استهدفت املدنيني
العمال
ُ
حينها» ،مضيفًا« :قتل أثناء الحصار أكثر من
 27مدنيًا ،وأجبر معظم املدنيني على النزوح
والتهجير»ّ .
وبي أن غويران اليوم «من أكثر
األحـ ـي ــاء م ـع ــارض ــة إلدارة ق ـس ــد ،وي ـت ـعــرض
س ـكــانــه لـلـتـهـجـيــر مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ع ـلــى خلفية
االشتباكات املعلنة مع تنظيم داعــش والتي
ال تــزال ظروفها غــامـضــة» .ورأى أن «وصــول
عـنــاصــر داع ــش إل ــى منطقة محصنة أمـنـيــا،
وحـصــولـهــم عـلــى ال ـســاح ،يـطــرح الكثير من
إشارات االستفهام».

العراق :تأجيل النطق بقرار المحكمة االتحادية وارد

ّ
تترقب األوساط السياسية
العراقية قرار المحكمة
االتحادية ،اليوم الثالثاء،
للنظر في الدعوى
المرفوعة بشأن شرعية
جلسة البرلمان األولى ،مع
احتمال تأجيل الملف
بغداد ـ عادل النواب

م ــن امل ــرت ـق ــب أن ت ـع ـقــد امل ـح ـك ـمــة االت ـح ــادي ــة
الـعـلـيــا ف ــي الـ ـع ــراق ،ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،جلسة
جــديــدة للنظر فــي الــدعــوى املــرفــوعــة بشأن
شــرعـيــة جـلـســة ال ـبــرملــان األولـ ــى ُ
(ع ـق ــدت في
 9يناير /كانون الثاني الحالي) ،التي نتج
عنها التجديد لوالية ثانية لرئيس البرملان
مـحـمــد الـحـلـبــوســي واخ ـت ـي ــار ال ـق ـي ــادي في
ً
التيار الصدري حاكم الزاملي نائبًا أوال له،
وع ـضــو ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي
شاخوان عبد الله نائبًا ثانيًا .ويدور حديث
عــن احتمال حصول تأجيل آخــر للحكم مع
استمرار االنسداد السياسي في البالد ،بما
يتعلق أزمــة تشكيل الحكومة واالتـفــاق بني
امل ـع ـس ـكــريــن ال ـس ـيــاس ـيــن الـشـيـعـيــن حـيــال
امللف .وكانت املحكمة االتحادية العراقية قد
قررت في  13الشهر الحالي ،وقف عمل رئاسة

البرملان ،بعد أقل من أسبوع على انتخابها،
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ط ـع ـن ــن فـ ــي امل ـح ـك ـمــة
الدستورية تقدم بهما النائبان باسم خشان
ومحمود داود ،بشأن ما قاال إنها خروقات
حدثت في الجلسة األولى للبرملان.
وت ــوق ــع ال ـق ـي ــادي ف ــي «اإلطـ ـ ــار الـتـنـسـيـقــي»
أحـ ـم ــد امل ـ ــوس ـ ــوي ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،ذهـ ــاب املـحـكـمــة االت ـح ــادي ــة إلــى
قــرار إلـغــاء الجلسة األول ــى والحكم بإعادة
عملية انـتـخــاب رئ ـيــس ال ـبــرملــان ،وأض ــاف:
«مــا زلـنــا نعتقد بــأن جلسة انـتـخــاب هيئة
رئاسة البرملان لم تكن قانونية ،خصوصًا
أن ـهــا ج ــرت وف ــق أجـ ــواء فــوضــويــة ،وحــالـيــا
إن الـ ـح ــوارات ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة شبه
م ـتــوق ـفــة ،وال ـج ـم ـيــع يـنـتـظــر قـ ــرار املـحـكـمــة
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة بـ ـخـ ـص ــوص ش ــرعـ ـي ــة ج ـل ـســة
البرملان األول ــى» ،ورأى أنــه «فــي حــال إلغاء
الـجـلـســة أو ال ،إال أن ـه ــا سـتـغـ ّـيــر م ــن شكل
خريطة التحالفات السياسية خالل املرحلة
املـقـبـلــة» ،واعـتـبــر أن «األوسـ ــاط السياسية
ال ـ ـيـ ــوم ،ت ــراق ــب م ــا س ـي ـص ــدر ع ــن املـحـكـمــة
االتحادية ،فــأي قــرار يصدر ،سيكون دافعًا
للقوى السياسية إلكمال الحوار والتفاوض
حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة».
ويأمل «اإلطار التنسيقي» الذي يضم القوى
السياسية العراقية الحليفة لطهران والتي
ّ
تـتـبــنــى مــوقـفــا م ـنــاوئــا إلجـ ـ ــراءات الجلسة
األولـ ــى لـلـبــرملــان ،أن ي ـصــدر الـقـضــاء حكمًا
ب ــإلـ ـغ ــاء مـ ـخ ــرج ــات ال ـج ـل ـس ــة ،وخ ـصــوصــا
ان ـت ـخــاب رئــاســة ال ـبــرملــان .فــي امل ـقــابــل ،قــال
ع ـلــي ال ـع ـي ـس ــاوي ،ع ـضــو ت ـحــالــف «ت ـق ــدم»

بزعامة رئيس البرملان محمد الحلبوسي،
ـث م ـ ــع «ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،إن
ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ـ ٍ
تحالفه «يحترم أي قرار يصدر عن املحكمة
االت ـحــاديــة العليا ال ـيــوم ،وي ــدرك أن جلسة
انتخاب رئاسة البرملان جرت وفق القانون
ّ
وشدد
والنظام الداخلي للبرملان العراقي»،
عـلــى أن ــه «ف ــي ح ــال ص ــدر ق ــرار مــن املحكمة
االتحادية بشأن إلغاء جلسة انتخاب هيئة
رئ ــاس ــة ال ـب ــرمل ــان ،فـتـحــالــف ت ـقــدم سـيـعــاود
تــرش ـيــح زع ـي ـمــه م ـح ـمــد ال ـح ـل ـبــوســي لـهــذا
املنصب .كما أننا ندرك جيدًا أن الحلبوسي
سيحصل على أص ــوات ال ـنــواب مــن جديد،
ب ــل ه ــذه امل ــرة رب ـمــا ق ــد يـ ــزداد ع ــدد ال ـنــواب
املـصـ ّـوتــن لــه» ،وأك ــد أنــه «بـعــد صــدور قــرار
امل ـح ـك ـمــة االت ـح ــادي ــة س ـي ـكــون ه ـن ــاك ح ــراك
سياسي قوي بني كل األطراف لحسم قضية
التحالفات وملف تشكيل الحكومة».
بدوره ،توقع النائب العراقي صاحب دعوى
الطعن بشرعية جلسة البرملان باسم خشان،
حديث مع «العربي الجديد» ،أن تصدر
في
ٍ
املحكمة االتحادية ،اليوم الثالثاء ،قرارًا بعدم
دستورية الجلسة األولى للبرملان بسبب ما

ترجيح تبدل خريطة
التحالفات بعد قرار
المحكمة االتحادية

قال إنه «األدلة الكثيرة املقدمة منه بالدعوى
ووجود أخرى جديدة بهذا الصدد».
لـكــن الـنــائــب رح ـيــم ال ـع ـبــودي ،ال ـق ـيــادي في
«ت ـيــار الـحـكـمــة» بــزعــامــة رج ــل الــديــن عمار
حديث مع «العربي الجديد»،
الحكيم ،رأى في
ٍ
أن «تأجيل بت املحكمة في الدعوى األسبوع
امل ــاض ــي ،كـ ــان س ـيــاس ـيــا ،فــاملـحـكـمــة رغـبــت
مــن خ ــال ه ــذا األم ــر إع ـطــاء فــرصــة جــديــدة
للقوى السياسية لالتفاق في ما بينها قبل
صــدور أي قــرار منها بشأن رفــض الدعوى
أو قبولها» .وأش ــار الـعـبــودي إلــى أن «عــدم
اتفاق القوى السياسية ،وخصوصًا التيار
ال ـص ــدري واإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي ،ح ــول شكل
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ال ـجــديــدة ،والتحالفات
بني الطرفني لتشكيل كتلة كبيرة ،قد يدفع
املـحـكـمــة االت ـح ــادي ــة الـعـلـيــا م ــن جــديــد إلــى
تــأخـيــر حـســم ه ــذا الــدعــوى مــن جــديــد ،كما
حصل في دعوى إلغاء االنتخابات ،إذ سبق
أن أجلت الجلسة أكثر من مرة إلعطاء فرصة
للكتل للتوافق في ما بينها».
في املقابل ،قــال املحلل أحمد الشريفي ،في
حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «دع ــوى
إلغاء نتائج االنتخابات املبكرة أوقفت كل
الحوارات بني األطراف السياسية ،والدعوى
حــال ـيــا ض ــد جـلـســة ال ـب ــرمل ــان أي ـض ــا أوق ـفــت
هــذه ال ـح ــوارات ،كما أن أي ق ــرار يـصــدر عن
املحكمة االتـحــاديــة سيكون لــه تأثير كبير
على الحوارات في املرحلة املقبلة» .وكشف
الشريفي أن «خريطة التحالفات السياسية
رب ـمــا تـتـغـيــر بـشـكــل كـبـيــر إذا م ــا ت ــم إلـغــاء
جلسة البرملان األولى».
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شرق
غرب
بوركينا فاسو :الجيش
يعتقل الرئيس

ّ
متمردون في بوركينا
أوقف جنود
فاسو ،أمس اإلثنني ،الرئيس روش
مارك كريستيان كابوريه (الصورة)،
واعـتـقـلــوه فــي ثـكـنــة للجيش غــداة
بـ ـ ــدء ت ـ ـمـ ـ ّـرد فـ ــي مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات عـ ــدة.
وقال مصدران أمنيان إن «الرئيس
كابوريه ورئـيــس البرملان (الحسن
بـ ــاال س ــاك ــان ــدي ــه) والـ ـ ـ ـ ــوزراء بــاتــوا
فعليًا فــي أيــدي الـجـنــود» فــي ثكنة
ســانـغــولــي الم ـيــزانــا فــي العاصمة
واغـ ـ ـ ــادوغـ ـ ـ ــو .ونـ ـ ـ ـ ــددت امل ـج ـم ــوع ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ل ـ ــدول غـ ــرب أفــريـقـيــا
(إيـ ـك ــواس) بـمــا وصـفـتــه «مـحــاولــة
انقالب» في بوركينا فاسو.
(رويترز ،فرانس برس)

لقاء بين طالبان
ودبلوماسيين غربيين
في أوسلو
بـ ـ ـ ــدأ دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــون أمـ ـي ــركـ ـي ــون
وأوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـن ــرويـ ـجـ ـي ــة أوسـ ـل ــو
م ـح ــادث ــات م ــع مـمـثـلــن ع ــن حــركــة
ط ــال ـب ــان ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــائ ــم بــأع ـمــال
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ـ ــول ـ ــوي أم ـي ــر
خ ـ ـ ـ ــان مـ ـتـ ـق ــي م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ت ـخ ـف ـي ــف
األزمــة اإلنسانية في الـبــاد .وكتب
املبعوث األميركي الخاص توماس
وسـ ــت ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،م ـس ــاء أول
مـ ــن أم ـ ــس األحـ ـ ـ ــد« :س ـن ـس ـت ـمــر فــي
الدبلوماسية الواضحة مع طالبان
في ما يتعلق بمخاوفنا واهتمامنا
امللزم بأفغانستان تحترم الحقوق
وت ـ ـ ــراع ـ ـ ــي ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــول» .وش ـ ــارك ـ ــت
بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا وف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا
وإيـطــالـيــا واالت ـحــاد األوروبـ ــي إلــى
جانب النرويج في االجتماع.
(رويترز)
بريطانيا :تحقيق في
إطاحة وزيرة مسلمة

أم ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي
ب ـ ــوري ـ ــس ج ــونـ ـس ــون (الـ ـ ـص ـ ــورة)،
أمس اإلثنني ،بإجراء تحقيق بشأن
ّ
للمشرعة املسلمة نصرت
ادع ــاءات
غ ـ ـنـ ــي ،قـ ــالـ ــت إن ـ ــه ت ـ ــم ط ـ ــرده ـ ــا مــن
منصبها الوزاري عام  2020لشعور
زم ــائـ ـه ــا بـ ـع ــدم االرت ـ ـي ـ ــاح بـسـبــب
دي ــانـ ـتـ ـه ــا ضـ ـم ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب أخ ـ ــرى.
وذكــر مقر الحكومة البريطانية أن
«رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق
بشأن ادعاءات النائبة نصرت غني.
يأخذ رئيس الوزراء هذه االدعاءات
على محمل الجد».
(رويترز)

ألمانيا :مقتل مسلّح
هاجم جامعة
سقط عدد من الجرحى جراء إطالق
ن ـ ــار داخ ـ ـ ــل ق ــاع ــة مـ ـح ــاض ــرات فــي
جامعة هايدلبرغ في غــرب أملانيا،
أم ــس اإلث ـن ــن ،و ّف ــق ال ـشــرطــة الـتــي
أعلنت مقتل املنفذ .وجـ ّـاء في بيان
لشرطة مانهايم أن «منفذًا منفردًا
أص ـ ـ ــاب أشـ ـخ ــاص ــا ع ـ ــدة فـ ــي قــاعــة
مـحّــاضــرات ب ـجــروح» ،موضحة أن
املنفذ استخدم في الهجوم «سالحًا
ً
ط ــوي ــا» وأنـ ــه ق ــد ق ـتــل .وأوض ـحــت
الشرطة على «تويتر» أنها أطلقت
عـمـلـيــة أم ـن ـيــة واس ـع ــة ال ـن ـطــاق في
حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة.
(فرانس برس)
العراق :مقتل  3جنود
في كركوك
أعلن مصدر عسكري عــراقــي ،أمس
اإلثنني ،مقتل ثالثة جنود بانفجار
عـ ـب ــوة ن ــاس ـف ــة ل ـ ــدى م ـ ــرور دوري ـ ــة
للجيش جنوبي مدينة كركوك .كما
أدى االنفجار إلى إصابة جندي رابع
ب ـجــروح ،وفـقــا للمصدر .ولــم تعلن
أي جهة مسؤوليتها عن االنفجار.
ويأتي الهجوم بعد أيام على مقتل
 11جنديًا في هجوم استهدف مقرًا
لـلـجـيــش ال ـع ــراق ــي ون ـســب لتنظيم
«داعــش» ،يوم الجمعة املاضي ،في
محافظة ديالى.
(فرانس برس)
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بعد  11عامًا على ثورة يناير في مصر ،يواصل النظام الحاكم مساعيه
الغتيال الذكرى ومحوها بشكل تام من ذاكرة المصريين ،غير أن استمرار
األوضاع المعيشية الصعبة خصوصًا ،ينذر باحتمال انفجار األوضاع

«الجمهورية
الجديدة»

كشفت مــصــادر خــاصــة لـ«العربي
الجديد» عن مخطط يتم إعداده في
كواليس السلطة في مصر ،إلجراء
تــعــديــات على الــدســتــور ،وحــذف
تمجد ثــورة  25يناير،
الديباجة التي
ّ
وذلك في سبيل خلق «الجمهورية
تحدث عنها
الجديدة» التي لطالما
ّ
المسؤولون في نظام الرئيس عبد
الفتاح السيسي .وأضافت أن «تلك
اإلجـــراءات تأتي في سياق التأسيس
سمى بالجمهورية الجديدة،
لما ي ُ ّ
وهــي محاولة من النظام للهرب
من استحقاقات أسست لها ثورة يناير،
ونص عليها دستور .»2014
ّ

 11عامًا على
القاهرة ــ العربي الجديد

ّ
م ــاذا تبقى مــن ث ــورة يناير 2011
امل ـ ـصـ ــريـ ــة؟ بـ ـع ــد  11عـ ــامـ ــا ع ـلــى
 25ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ،2011
يطفو هذا السؤال بقوة على السطح ،في ظل
إج ــراءات وتــدابـيــر يعمل النظام الحاكم في
مصر على تكريسها الغتيال هــذه الــذكــرى،
وتـغـيـيـبـهــا حـتــى م ــن ذاكـ ــرة امل ـصــريــن .ولــم
يتوان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
مــرارًا ،آخرها قبل نحو شهر ،عن التخويف
مـمــا حـصــل ف ــي  25يـنــايــر  ،2011وك ـيــف أن
ال ـب ــاد «ك ــان ــت س ـت ـض ـيــع» ،وال ـت ـشــديــد على
ضــرورة عــدم تكرار املسار نفسه مــرة ثانية.
هذا الكالم ُيترجم بواقع عملي يسير النظام
ال ـح ــاك ــم ع ـل ـيــه م ـنــذ م ــا ب ـعــد االنـ ـق ــاب على
الثورة في يونيو/حزيران  ،2013لبناء وقائع
جديدة تستهدف فعليًا مسح هذا الحدث من
ذاكـ ــرة امل ـصــريــن ،ورب ــط ال ـث ــورة ب ــ«ال ـخــراب
وال ــدم ــار» ،حتى ال يفكر أحــد فــي تـكــرار هذا
الحراك من جديد.
ي ـت ـج ـلــى ذل ـ ــك فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـت ــرت ـي ـب ــات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ال ـت ــي ت ـب ــدأ ب ـم ـح ــاول ــة ف ــرض
ً
س ــردي ــة ج ــدي ــدة خ ــاص ــة ب ــال ـن ـظ ــام ،وصـ ــوال
إلــى إج ــراء تـعــديــات على الــدسـتــور وحــذف

ثورة ينايـر

اغتيال متواصل للذكرى
ومحاولة فرض واقع جديد
الديباجة التي ّ
تمجد الثورة ،وذلك في سياق
ّ
خ ـل ــق «ج ـم ـه ــوري ــة جـ ــديـ ــدة» ل ـط ــامل ــا ت ـح ــدث
عنها املسؤولون في النظام الحالي .وترافق
كــل ذلــك مــع تــوســع إحــالــة املدنيني للمحاكم
العسكرية على ّ
ذمة قضايا سياسية ،ليسقط
ضحيتها اآلالف ،مقابل منع كــل مـحــاوالت
إلصالح وزارة الداخلية ،وجهاز الشرطة.
غير أن كل ذلك يصطدم بعوامل وسياسات
مـتـعــددة تــدفــع الجميع فــي مـصــر ،س ــواء من
ال ـقــوى ال ـثــوريــة وامل ـعــارضــة ،أو مــن املــوالــن
لـلـنـظــام وال ــداع ـم ــن ل ــه ،أو ح ـتــى م ــن داخ ــل
ال ـن ـظ ــام ن ـف ـس ــه ،ل ـل ـحــديــث ع ــن أن اس ـت ـم ــرار
األوضاع بهذا الشكل يعني حتمية الوصول

سردية خاصة بالسلطة

رأى قيادي حزبي سابق ،كان عضوًا في «جبهة اإلنقاذ» ،أن حديث
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،الدائم عن الثورة وربطها بالخراب
والدمار فقط« ،محاولة مستميتة
منه لفرض سردية جديدة خاصة
به» .وأضاف القيادي ،الذي تحدث
لـ«العربي الــجــديــد» ،أن السيسي
«يــذكــر الــنــاس بــالــخــراب والــدمــار،
بحسب روايته ،وفي الوقت نفسه
يبيع لهم واقــعــً جــديــدًا مبنيًا
على مشاريع وإنجازات مزعومة،
ضمن الجمهورية الجديدة التي
يتحدثون عنها هذه األيام».

إلى لحظة االنفجار .ومن هذه العوامل حالة
ال ـت ــردي االق ـت ـص ــادي ال ـتــي تـعـيـشـهــا مـصــر،
وال ـتــي انـعـكـســت عـلــى م ـعــدالت الـفـقــر وأدت
إلــى ارتفاعها بسبب التوسع في االقتراض
داخليًا وخــارجـيــا ،وسياسات اإلنـفــاق التي
ال تراعي مصالح الطبقات الشعبية الدنيا.
ويترافق ذلــك مــع سياسات خارجية فشلت
فــي الـحـفــاظ على املـصــالــح القومية للدولة،
وأهمها قضية املياه ،ووسط حالة االنسداد
السياسي وتصاعد وتيرة القمع.
ثورة حية

أح ــد ال ـس ـيــاس ـيــن امل ـصــريــن ال ـب ــارزي ــن قــال
لـ«العربي الجديد» ،متحفظًا على ذكر اسمه،
إن ــه «بـعــد م ــرور  11عــامــا عـلــى ث ــورة يناير،
تعرضت خاللها إلى أقصى درجات التنكيل
والقمع وم ـحــاوالت اإلجـهــاض منذ اللحظة
األول ــى النــدالع ـهــا ،إال أنـهــا ال ت ــزال حـيــة في
وج ـ ــدان ال ـش ـع ــب وت ـح ــت الـ ــركـ ــام ،وس ـتــأتــي
ال ـل ـح ـظــة ال ـت ــي سـتـنـهــض ف ـي ـهــا مـ ــرة أخ ــرى
وتستعيد عافيتها وتكمل مسيرتها التي
لم تنتهِ بعد» .وأضــاف السياسي ،الذي كان
عضوًا في «جبهة اإلنقاذ»« :كنا نعتقد أن ما
حدث في الثالثني من يونيو /حزيران ،2013
هو موجة ثانية لثورة يناير ،لكن الواقع بعد
نحو تسع سـنــوات ،أثبت أنها كانت ضربة
عـنـيـفــة ل ـل ـثــورة ،تــرتــب عـلـيـهــا االرت ـ ــداد إلــى
وضع أسوأ مما كان قبل يناير  ،2011لكنها
لم تقتل الثورة».
وأوض ــح أن «األوض ــاع التي تعيشها البالد
اآلن تبشر بموجة جديدة من الـثــورة ،وهذا
أم ــر ال ش ــك ف ـيــه ،ول ـك ــن يـبـقــى الـ ـس ــؤال متى
يحدث ذلــك؟» .وأضــاف« :هــذا ســؤال ال يمكن
ألحد اإلجابة عنه مهما حاول قراءة املشهد
وتحليله ،فهي لحظة تاريخية تأتي كضربة
ب ــرق غـيــر مـتــوقـعــة ،تتشكل قبلها وتـتـكــون

فــي الـسـمــاء بـفـعــل عــوامــل مـتـعــددة ال يــراهــا
َ
يفاجؤون بها تضرب مرة
الكثيرون ولكنهم
واحدة من دون سابق إنذار» .وتابع« :هذا ما
حدث في يناير  ،2011فنحن كقوى سياسية
دع ــون ــا قـبـلـهــا ال ـن ــاس ل ـل ـنــزول إل ــى ال ـش ــارع
كما دعوناهم في يناير ،وكثير منا لم يكن
يتوقع أن تحظى الــدعــوة بصدى واســع ،إذا
كــانــوا يـتــوقـعــون بـعــض ال ـع ـشــرات ينظمون
مسيرة هنا أو هـنــاك أو يقفون على ساللم
نقابة الصحافيني كما كان يحدث في العادة،
ثم يذهب كل إلى منزله بعد ذلك» .ولفت إلى
أن ما حدث في الواقع واستمر  18يومًا تالية
حتى  25يناير «كان كالصاعقة التي هدمت
نظامًا ديكتاتوريًا ظل في الحكم ملدة ثالثني
سنة ،بمنتهى السهولة».
ورأى املعارض الـبــارز ،أن «السيناريو الذي
حــدث فــي يناير  ،2011يمكن أن يـتـكــرر ،في
ّ
ظــل سياسات اإلفـقــار الـتــي يتبعها النظام،
واالقـ ـت ــراض م ــن ال ـخ ــارج وال ــداخ ــل بـشــراهــة
ومن دون التحسب لتبعات ذلك على األجيال
امل ـق ـب ـل ــة ،واالنـ ـ ــدفـ ـ ــاع فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـحــريــر
االقتصادي ،وتعويم العملة ،ورفع يد الدولة
عــن الـفـقــراء ،وإلـغــاء الــدعــم ،وتقليل النفقات
االجتماعية للحدود الدنيا ،ووقف التوظيف
الحكومي» .وأض ــاف إلــى ذلــك «بقية شــروط
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ال ـت ــي ك ــان يتحفظ
عليها نظام الرئيس املخلوع حسني مبارك،
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى م ــن ال ـض ـمــان
االجتماعي الــذي كــان يعتقد أنــه سيوفر له
الحماية من الغضب الشعبي ،لكنه مع ذلك
ثارت الجماهير».
وقــال إن «مــا يثبت عظمة ثــورة يناير ،أنها
صاغت شعارها بما يتسق تمامًا مع مطالب
ال ـج ـمــاه ـيــر ،ف ـص ـكــت ش ـع ــار (ع ـي ــش -حــريــة
عــدالــة اجتماعية) وهــو الشعار الــذي هتفب ــه امل ـت ـظــاهــرون ال ــذي ــن خ ــرج ــوا إل ــى م ـيــدان

إن «الـ ـبـ ـل ــد ال ي ـت ـح ـمــل ثـ ـ ــورة جـ ــديـ ــدة ،ول ــو
ح ــدث ذل ــك فــإنــه سـيـكــون نـتـيـجــة سـيــاســات
الحكومة ،التي يجب أن تنظر ألحوال الناس
بجدية بعيدًا عن املشروعات الوهمية التي
ال ت ـع ــود ب ـف ــائ ــدة ع ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب» .ورأت أن
«الـ ـق ــرارات الـتــي اتـخــذهــا الــرئـيــس السيسي
في  19يناير الحالي ،والخاصة برفع الحد
األدنــى لألجور وتوفير فــرص عمل وصرف
ح ــواف ــز لـلـمــوظـفــن ،قـبـيــل ذكـ ــرى  25يـنــايــر،
دليل على أن الحكومة تعلم جيدًا أن األحوال
االقـتـصــاديــة للشعب سـيـئــة ،ولــذلــك تـحــاول
رفع معنوياته».
ولـفـتــت الـبــرملــانـيــة املـصــريــة إل ــى أن حكومة
ما قبل يناير « 2011أعلنت في اليوم نفسه
( 19يناير) نفس ال ـقــرارات الـتــي أعـلــن عنها
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،إذ أع ـل ـن ــت عــن
وظائف جديدة ،ورفــع الحد األدنــى لألجور،
وأنها سوف تحقق في شكاوى املواطنني ،في
محاولة لتفادي أي غضب شعبي محتمل،
وهــو مــا حــدث بالفعل وأط ــاح الـنـظــام كله».
وقالت إنه «منذ عام  ،2014وحتى قبل قرار
تـعــويــم الـجـنـيــه ،انخفضت العملة املصرية
بنسبة كبيرة أم ــام الـعـمــات األجنبية ،كما
أن الحد األدنى السابق ( 2400جنيه) لم يتم
تطبيقه فــي هيئات كثيرة بــالــدولــة ،بحجة
عدم وجود ميزانية».
تشي األوضاع المعيشية باحتمال تفجر الغضب الشعبي (محمد الشاهد/فرانس برس)

تقارير أمنية تحذر
من تبعات السياسات
الحكومية على الناس
ال ينتظر مشاركون
سابقون في الثورة أي
إصالح من النظام الحالي

مصر :محاكمات عسكرية للمدنيين وتعذيب في السجون
بعد  11عامًا على ثورة
يناير ،كرّس النظام في
مصر أسلوب محاكمة
المدنيين عسكريًا ،فضًال
عن تعذيب السجناء في
السجون وأقسام الشرطة
القاهرة ـ العربي الجديد

ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار  ،2011وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ــان ــت
ال ـح ـمــاســة ع ـلــى أش ـ ّـده ــا وال ـت ـفــاخــر بـشـعــار
«الجيش والشعب إيد واحدة» يتردد في كل
مكان خارج نطاق امليدان ،كانت هناك صفعة
ك ـبــرى مـبـكــرة تتمثل فــي تـحــويــل مجموعة
كبيرة من املدنيني للمحاكم العسكرية على
ّ
ذمــة قضايا سياسية ،من دون إحالتهم إلى
قاضيهم الطبيعي ،ليتسع ثقب املحاكمات
الـعـسـكــريــة لـلـمــدنـيــن مـنــذ ذل ــك ال ـحــن .رغــم
أن امل ـحــاك ـمــات الـعـسـكــريــة لـلـمــدنـيــن كــانــت
موجودة قبل ثــورة  25يناير/كانون الثاني
 ،2011لكنها زادت بكثرة في أعقاب الثورة،
وسقط ضحيتها اآلالف ،بحسب التقديرات
الحقوقية ،التي توصلت آنذاك إلى أن الذين
مثلوا أمام القضاء العسكري من يناير 2011
إلى أغسطس/آب من العام عينه بلغ أكثر من
 11ألف مدني.
وفي السياق ،أشارت منظمة «هيومن رايتس
ووت ـ ــش» إلـ ــى أنـ ــه خـ ــال األشـ ـه ــر الـثـمــانـيــة
األول ـ ــى م ــن ح ـكــم امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ،تمت
محاكمة  12ألف مدني أمام محاكم عسكرية،
أي أكثر من إجمالي عدد املدنيني الذين تمت
محاكمتهم عسكريًا في زمن الرئيس املخلوع
ً
حسني مـبــارك ،مشيرة إلــى أن أطـفــاال كانوا
مــن بــن ه ــؤالء .وأف ــادت بــأن الجميع خضع
«مل ـحــاك ـمــات عـسـكــريــة غـيــر ع ــادل ــة ،ل ــم تكفل
لهم إج ــراءات التقاضي السليمة األساسية
املتوفرة في املحاكم املدنية» .وكانت املواجهة

الصادمة فــي  9مــارس  ،2011عندما اعتدت
ق ــوات مــن الجيش املـصــري على متظاهرين
في ميدان التحرير ،وتم اعتقال حوالي 190
وإجراء «كشوف عذرية»
متظاهرًا على األقل،
ُ
عـلــى نـحــو  17س ـي ــدة ،وأح ـي ــل الـجـمـيــع إلــى
املحاكم العسكرية .وبعد محاكمات عسكرية
ل ــم ت ــزد م ــدده ــا ع ــن  30دق ـي ـقــة ف ـق ــط ،قضت
املحكمة العسكرية املصرية ،بسجن السيدات
ال ـ  17عامًا واح ـدًا مع إيقاف التنفيذ بتهمة
«البلطجة».
في املقابل ،استغرق األمــر تسعة أشهر قبل
إحــالــة النيابة العسكرية القضية الخاصة
بـ ــادعـ ــاءات ك ـش ــوف ال ـع ــذري ــة إلـ ــى املـحـكـمــة.
وعلى الرغم من اتهامه بارتكاب «فعل علني
م ـخــل ب ــال ـح ـي ــاء» و«إه ـ ـمـ ــال إط ــاع ــة األوام ـ ــر
ال ـع ـس ـكــريــة» ،إال أن ال ـض ــاب ــط أح ـم ــد ع ــادل،
امل ـت ـه ــم ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ـق ـض ـي ــة ،ح ـص ــل عـلــى
حكم بــالـبــراءة مــن جميع االتـهــامــات فــي 11
م ـ ــارس  .2012وتـ ــوالـ ــت م ــن ب ـع ــده ــا وق ــائ ــع
مـحــاكـمــة املــدنـيــن أم ــام الـقـضــاء الـعـسـكــري،
وســط تصديق قطاعات واسـعــة مــن الشعب
ل ـلــروايــة ال ـص ــادرة عــن املــؤسـســة العسكرية
املصرية ،ووسط تنامي التشريعات املغلظة
للعقوبات في القوانني العسكرية .ويضاف
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،الـ ـت ــوس ــع فـ ــي حـ ـ ـ ــاالت م ـحــاك ـمــة
امل ــدن ـي ــن أم ـ ــام امل ـح ــاك ــم ال ـع ـس ـكــريــة .وفـشــل
املدافعون عن حقوق اإلنسان وعدد كبير من
القوى السياسية ،في حظر محاكمة املدنيني
أم ــام ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري أث ـنــاء إعـ ــداد لجنة
الخمسني ملسودة دستور  ،2014الــذي ّ
تمت
املوافقة عليه في استفتاء شعبي.
وجاء االستخدام املوسع للمحاكم العسكرية
ملحاكمة املدنيني ،في وقت حاول فيه الجيش
طـمــأنــة امل ـصــريــن إل ــى أن ــه يـعـمــل عـلــى صـ ّـد
النشاط اإلجرامي في البالدّ .
وعدلت املؤسسة
العسكرية املـصــريــة قــانــون الـعـقــوبــات فــي 1
مــارس  ،2011بموجب صالحيات تشريعية
ممنوحة بحسب اإلعالن الدستوري بتاريخ
 13فـبــرايــر/شـبــاط  .2011وبـنــاء عليه ،تمت
إضــافــة جــريـمــة «الـبـلـطـجــة» إل ــى املـ ــادة 375
مـ ـك ــرر وم ـ ـ ــادة  375مـ ـ ـك ـ ــرر(أ) ت ـح ــت مـسـمــى

«الترويع والتخويف واملساس بالطمأنينة».
وتم تعريف البلطجة على أنها «استعراض
القوة أو التلويح بالعنف ضد املجني عليه،
بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى
مادي أو معنوي به أو األضرار بممتلكاته».
وبـ ـع ــد م ـ ـحـ ــاوالت ج ــاه ــدة ل ـب ـعــض أع ـض ــاء
اللجنة لحصر الجرائم التي تستدعي املثول
أمام القضاء العسكري في املادة ّ  201املنظمة
ل ــذل ــك ف ــي دسـ ـت ــور  ،2014الـ ـت ــف ــت الـسـلـطــة
التنفيذية على ما أقره الدستور ووافق عليه

تصدى النظام لكل
محاوالت إصالح جهاز
وزارة الداخلية

املصريون باألغلبيةّ ،
وأقرت مرسومًا بقانون
جعل املصريني جميعًا عرضة للمثول أمام
الـقـضــاء الـعـسـكــري فــي أي وق ــت .ثــم فــي عــام
 ،2014أص ــدر الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الفتاح
السيسي ،القانون رقم  136لسنة  ،2014الذي
أعطى املحاكم العسكرية الحق في محاكمة
املــدن ـيــن مل ــدة عــامــن كــام ـلــن .وخ ــال الـعــام
األول م ــن ح ـكــم ال ـق ــان ــون ،ت ـمــت إح ــال ــة نحو
 4آالف م ــدن ــي إل ــى امل ـحــاك ـمــات الـعـسـكــريــة،
فــي مـخـ ّـالـفــة لـلــدسـتــور ولـلـمــواثـيــق الــدولـيــة
ال ـتــي وق ـعــت عليها م ـصــر .وف ــي الـفـتــرة بني
أكتوبر/تشرين األول  2014وم ــارس ،2016
تمت محاكمة نحو  7400مدني أمام املحاكم
العسكرية ،وفقًا لتقديرات حقوقية.
وأخ ـي ـرًا فــي أكـتــوبــر امل ــاض ــي ،واف ــق مجلس
النواب املصري ،بصفة نهائية على تعديل
ّ
مقدم من الحكومة حول بعض أحكام قانون
تأمني وحماية املنشآت العامة والحيوية رقم

سجن القناطر للنساء في محافظة القليوبية (خالد دسوقي/فرانس برس)

 136لسنة  ،2014الـقــاضــي بــإحــالــة املدنيني
إل ــى املـحــاكـمــات الـعـسـكــريــة .ومـنــح الـقــانــون
وزير الدفاع (في غير حالة الطوارئ) سلطة
اتـخــاذ تدابير تـعــادل مــا ُيتخذ فــي ظــل هذه
الحالة .وقضى التعديل بإلغاء توقيت العمل
بأحكام القانون ّ
وفك ارتباطه بمدة محددة،
ً
كما كان معموال به كإجراء استثنائي لفترة
محددة (عامني) .وبموجب ذلك تخضع كافة
ال ـجــرائــم ال ـتــي تـقــع عـلــى امل ـن ـشــآت وامل ــراف ــق
واملمتلكات الـعــامــة والـحـيــويــة الختصاص
ال ـق ـضــاء ال ـع ـس ـكــري ،وذلـ ــك اع ـت ـب ــارًا م ــن 28
أكتوبر .2021
وال ـ ــاف ـ ــت أن الـ ـنـ ـظ ــام تـ ـص ــدى جـ ــاه ـ ـدًا لـكــل
مـ ـح ــاوالت إص ـ ــاح ج ـه ــاز وزارة الــداخ ـل ـيــة
املـصــريــة ،س ــواء مــن خ ــال محاكمة قـيــاداتــه
امل ـت ـه ـمــن ب ــال ـت ـع ــذي ــب ،أو إج ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات
هيكلية فــي قطاعاته ،أو حتى إع ــادة النظر
فــي مـنــاهــج كـلـيــات الـشــرطــة .وحــوكــم قضاة
وحقوقيون في مصر ،بسبب دراسة ّ
أعدوها
مل ـن ــاه ـض ــة ال ـت ـع ــذي ــب فـ ــي الـ ـسـ ـج ــون وم ـق ــار
االحتجاز املختلفة .وسبق أن قالها السيسي
صــراحــة بـعــد تــولـيــه مـقــالـيــد الـحـكــم« :هـنــاك
مــؤسـســات ال تتحمل االن ـت ـقــاد ألن ـهــا تتأثر
بذلك ،مثل مصطلح إصالح الداخلية».
ّ
ووثـ ـق ــت ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة
ح ـصــول ارتـ ـف ــاع م ـطــرد ف ــي أع ـ ــداد الــوف ـيــات
ً
داخل أماكن االحتجاز ،فضال عن عدم سماح
السلطات املـصــريــة للجنة الصليب األحمر
بتفقد أوضــاع السجون .وذكر تقرير لوزارة
الخارجية األميركية عن حالة حقوق اإلنسان
فــي مـصــر لـعــام  ،2020أن الـتـعــذيــب أسـلــوب
شائع في أقسام الشرطة ومــراكــز االحتجاز
األخــرى في وزارة الداخلية ،وأن اإلفــات من
العقاب يشكل ظاهرة خطيرة بني قوات األمن.
وفي آخر تقرير له في  21أكتوبر املاضي ،أكد
مركز القاهرة لحقوق اإلنـســان ،الــذي يعمل
مــن بــاريــس ،أن التعذيب فــي مصر ممارسة
مـنـهـجـيــة يـنـعــم مــرتـكـبــوهــا ب ــإف ــات ت ــام من
العقاب .وأكد التقرير أن الدولة املصرية توفر
ملرتكبي التعذيب مناخًا مالئمًا لإلفالت من
العقاب.

ال ـت ـحــريــر وان ـت ـش ــروا ف ــي م ـيــاديــن وشـ ــوارع
أخـ ــرى ف ــي م ـصــر أث ـن ــاء ثـ ــورة  25ي ـنــايــر من
أجــل تحقيق املـطــالــب الـتــي نــص عليها هذا
الشعار» .وأضاف أن «تلك املطالب لم تحقق
حتى اآلن ،فماليني املصريني ال يستطيعون
اآلن الـعـيــش ب ـكــرامــة فــي ظــل ال ـغــاء والـفـقــر
املـنـتـشــر ،حـتــى أنـهــم أصـبـحــوا مـهــدديــن من
قبل الحكومة فــي لقمة العيش نفسها ،مع
تكرار الرئيس السيسي وحكومته الحديث
ع ــن ض ـ ـ ــرورة رف ـ ــع ال ــدع ــم ع ــن الـ ـخـ ـب ــز» .أم ــا
بالنسبة للحرية ،فقال إن «القاصي والداني
يعرف الوضع املتدهور في قضية الحريات،
والتي هي باملناسبة ال تقتصر على النخبة

مــن السياسيني واملـعــارضــن والصحافيني،
لكنها تمتد إلــى جميع طوائف املجتمع من
العمال والفالحني واملوظفني ،فالجميع اآلن
في مصر مسلوب الحرية بشكل أو بآخر».
وع ـ ــن ق ـض ـي ــة ال ـ ـعـ ــدالـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ق ــال
السياسي إن «نظام  3يوليو ،أثبت انحيازه
ً
صراحة منذ اليوم األول ،بأكثر من وسيلة،
إل ــى طـبـقــة األغ ـن ـيــاء ال ال ـف ـق ــراء» ،مضيفًا أن
«سياساته تخدم فقط الطبقة الغنية من دون
غيرها والتي ال تمثل أكثر من  5في املائة من
الشعب ،هــم الــذيــن لديهم الـقــدرة على شــراء
املنازل الفخمة في «كومباوندات» العاصمة
اإلداري ـ ــة ومــديـنــة الـعـلـمــن ال ـجــديــدة ،والـتــي

قرارات لتفادي الغضب

يـقــدر سـعــر أق ــل وح ــدة سكنية بـهــا بخمسة
م ــاي ــن ج ـن ـي ــه (نـ ـح ــو  318ألـ ـ ــف دوالر)».
وتــابــع« :أم ــا بــاقــي نسبة الـ ــ 95فــي املــائــة من
ال ـش ـعــب ،فـتـعــانــي أش ــد امل ـع ــان ــاة ف ــي تــوفـيــر
أبسط الحقوق اإلنسانية من املأكل وامللبس
والـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة ،وبــال ـتــالــي ف ــإن قضية
العدالة االجتماعية ضائعة تمامًا في نظام
 3يوليو».
خشية من انفجار

بــرملــان ـيــة ســاب ـقــة مــوال ـيــة ل ـن ـظــام الـسـيـســي،
«تخشى بشدة من لحظة االنفجار» .وقالت
فــي تصريحات خــاصــة لــ«الـعــربــي الجديد»

وع ــن ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي أع ـل ــن عـنـهــا الـسـيـســي
برفع الحد األدنــى لألجور إلــى  2700جنيه،
وغ ـيــرهــا ،أك ــدت م ـصــادر خــاصــة لــ«الـعــربــي
الجديد» أنها «جاءت نتيجة تقارير رفعتها
أجهزة أمنية إلى رئاسة الجمهورية ،تحذر
من تبعات السياسات الحكومية وتأثيرها
السلبي على الناس ،األمر الذي يهدد بغضب
شعبي».
وأوض ـحــت امل ـصــادر أن «مـثــل هــذه التقارير
ت ـكــون دوري ـ ــة وه ــي تـقـلـيــد مـتـبــع ف ــي مصر
ف ــي األن ـظ ـم ــة ال ـســاب ـقــة ،ول ـك ــن ال ـن ـظــر إلـيـهــا
وتـنـفـيــذ م ــا فـيـهــا م ــن ت ــوص ـي ــات ،ال يـحــدث
دائـ ـ ـم ـ ــا ،ل ـك ـن ــه يـ ـك ــون م ــرت ـب ـط ــا ب ـم ـنــاس ـبــات
بعينها ،خـصــوصــا إذا كــانــت املـنــاسـبــة هي
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ذكــرى ثــورة  25يناير ،ولــذلــك أعلن الرئيس
عــن تـلــك الـ ـق ــرارات» .وإضــافــة إل ــى رف ــع الحد
األدنى ،أقرت السلطات عالوتني بتكلفة نحو
 8مـلـيــارات جنيه ،األول ــى دوري ــة للموظفني
املخاطبني بقانون الخدمة املدنية بنسبة 7
في املائة من األجر الوظيفي ،والثانية عالوة
خ ــاص ــة لـلـعــامـلــن غ ـيــر امل ـخــاط ـبــن بـقــانــون
الخدمة املدنية بنسبة  13في املائة من املرتب
األس ــاس ــي .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،تـمــت زي ــادة
الـحــافــز اإلضــافــي لـكــل مــن املـخــاطـبــن وغير
املـخــاطـبــن بـقــانــون الـخــدمــة املــدنـيــة بتكلفة
إجمالية حوالي  18مليار جنيه ،واإلعالن عن
تعيني  30ألف مدرس سنويًا ملدة  5سنوات،
واعـ ـتـ ـم ــاد ح ــاف ــز إضـ ــافـ ــي ج ــدي ــد ل ـت ـطــويــر
املعلمني بقطاع التعليم بنحو  3.1مليارات
جـنـيــه ،وتـخـصـيــص مـبـلــغ  1.5مـلـيــار جنيه
لـتـمــويــل ح ــاف ــز الـ ـج ــودة اإلض ــاف ــي ألع ـضــاء
هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
أح ـ ــد شـ ـب ــاب ث ـ ـ ــورة ي ـن ــاي ــر الـ ـس ــابـ ـق ــن ،ق ــال
ف ــي تـصــريـحــات ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن ــه ال
ينتظر إصالحًا من النظام الحالي على كل
املستويات ،سواء االقتصادية واالجتماعية،
أو ال ـس ـيــاس ـيــة .وأض ـ ــاف «أن ال ـن ـظــام أثـبــت
معاد لهذا
خالل سنوات حكمه الثماني ،أنه
ٍ
الشعب ،وهو ما يخالف القسم الــذي أقسمه
الرئيس عند تسلمه الحكم وهــو (أن يرعى
م ـص ــال ــح ال ـش ـع ــب رع ــاي ــة ك ــامـ ـل ــة)» .وت ــاب ــع:
«سقط املاليني من املنتمني للطبقة الوسطى
فــي بــراثــن الفقر بعد أن كــانــوا يعيشون في
ال ـح ــد األدن ـ ــى م ــن ال ـك ــرام ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ،كما
ُسـجــن ع ـشــرات اآلالف مــن الـشـبــاب لسنوات
مــن دون مـحــاكـمــات ،ومل ـجــرد أنـهــم عــارضــوا
النظام» .ورأى أن «اإلصــاح من الــداخــل أمر
مستبعد تمامًا ،ال سيما مع إصــرار النظام
عـلــى إح ـكــام سـيـطــرة الـجـيــش عـلــى مفاصل
ال ــدول ــة ،وي ــد األم ــن الـتــي ت ــزداد بطشًا يومًا
بعد آخر ،والتي تواجه أي محاولة للتعبير
عــن الغضب بعنف كما حــدث فــي تظاهرات
سبتمبر/أيلول .»2019
وقال القيادي الثوري السابق« :أنا لست قلقًا
مــن تــأخــر عملية الـتـغـيـيــر ،ألن ال ـنـظــام اآلن
يعتقد أنــه أحكم السيطرة على البلد بما ال
ً
يترك مجاال للثورة عليه ،ولكن الحقيقة أن
طبيعة ال ـث ــورات أن ـهــا ت ـكــون نتيجة تفاعل
عوامل عــدة ،وهو ما يحدث حاليًا ،ثم تأتي
بـشـكــل طـبـيـعــي لـتـنـقــذ ال ــدول ــة مـمــن يــدعــون
أنهم يدافعون عن الدولة».
تكرار تصرفات نظام مبارك

في اإلطار نفسه ،رأى خبير سياسي مصري،
تـحــدث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» طــالـبــا ع ــدم ذكــر
اسمه ،أن «النظام الحالي استسهل الضغط
عـلــى املــواطـنــن الـبـسـطــاء ،ظـنــا مـنــه أنـهــم لن
يكون بمقدورهم إظهار الغضب مجددًا ،في
ظل القبضة األمنية ،وترسانة القوانني التي
ّ
تكبل أي دعوات من شأنها إظهار الغضب ،من
دون أن يدرك أن نظام مبارك تعامل بالعقلية
ً
نفسها» .وتابع أن «النظام بدال من أن يبحث
ّ
ع ــن مـ ـص ــادر إلص ـ ــاح ال ـخ ـلــل ال ـ ــذي ســبـبـتــه
سياساته ،وأدت إلى عجز املوازنة بعيدًا عن
جيوب الفقراء ،ومحدودي الدخل ،قام بفرض
املــزيــد مــن الـضــرائــب عليهم» .وشــدد على أن
ّ
«الـسـيــاســات الـتــي يتبعها الـنـظــام الـحــالــي،
والـتــي يتعامل مــن خاللها بسياسة العصا
الـغـلـيـظــة ،غ ـيــر مـسـبــوقــة وس ـي ـتــرتــب عليها
زيادة معدل الفقر ،ومن دون أن يدري سيكون
االنفجار آتيًا ال محالة».

تبون في القاهرة :تنسيق المواقف قبل القمة العربية
تصب زيارة الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون إلى
القاهرة ،في إطار البحث
والتوافق على أجندة
القمة العربية المنتظرة
في الجزائر هذا العام،
وتقليص الخالفات
الجزائر ـ عثمان لحياني

بعد أكثر من شهر من إرجائها ،بدأ الرئيس
ال ـجــزائــري عـبــد املـجـيــد ت ـبــون ،أم ــس اإلثـنــن،
زيــارة رسمية إلــى القاهرة ،تــدوم يومني ،في
ثــالــث خ ــروج إقليمي لــه منذ توليه الرئاسة
في ديسمبر/كانون األول  ،2019بعد زيارتني
س ــاب ـق ـت ــن أج ــراهـ ـم ــا إل ـ ــى كـ ــل مـ ــن ال ــري ــاض
وتــونــس .وتـعــد زي ــارة ت ـبــون ،ال ــذي استقبله
أمــس الرئيس املـصــري عبد الفتاح السيسي
فــي م ـطــار ال ـقــاهــرة ،األولـ ــى لــرئـيــس جــزائــري
إلــى مصر منذ الــزيــارة التي أجــراهــا الرئيس
الـجــزائــري الــراحــل عبد العزيز بوتفليقة في
عام  .2000ووصفها بيان للرئاسة الجزائرية،
ال ــزي ــارة بــأنـهــا «زيـ ــارة عـمــل وأخـ ــوة» .وقــالــت
وكالة األنباء الجزائرية الرسمية إنها «فرصة
لتعزيز العالقات التاريخية والسياسية بني
البلدين وتوسيع مجاالت التعاون الثنائي،
وم ــواص ـل ــة ال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـش ــاور حـ ــول أهــم
الـقـضــايــا الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة ذات االهـتـمــام
املشترك» .وتأتي زيارة تبون إلى القاهرة في
ظرف عربي خاص ،يسبق عقد القمة العربية
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،وال ـت ــي ال ت ـ ــزال ت ـت ــأرج ــح على
صعيد الـتــاريــخ واألج ـنــدة السياسية بسبب
مستوى قياسي من التباين في املواقف إزاء
ع ــدد مــن املـلـفــات الـعــربـيــة .وت ـضــاف إل ــى ذلــك
ك ـ ّـراس ــة م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـخــاف ـيــة ب ــن ال ـجــزائــر
ومـصــر بـشــأن أزم ـتــي ليبيا وتــونــس واملـلــف
الفلسطيني ،بحيث قد ال تكفي زيــارة واحدة

لـحـسـمـهــا .وت ـف ــرض  3م ـل ـفــات نـفـسـهــا خــال
الــزيــارة ،تتعلق أساسًا بالقمة العربية التي
تعتزم الـجــزائــر استضافتها منتصف العام
ال ـح ــال ــي ،وال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي عــاقــة
بمبادرة الجزائر الستضافة مؤتمر الفصائل
الفلسطينية ،وملف األزمة في ليبيا .ويسعى
تـبــون إلــى استكشاف املــوقــف املـصــري بشأن
ه ـ ــذه املـ ـلـ ـف ــات ،وحـ ـس ــم الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ت ـبــدو
متباينة حولها بني الطرفني.
وتفرض القمة العربية نفسها كملف رئيسي
ف ــي ه ــذه ال ــزي ــارة بـسـبــب ال ـث ـقــل امل ـص ــري في
الـجــامـعــة الـعــربـيــة ،وبـسـبــب حـجــم املـعــوقــات
الـسـيــاسـيــة املــرت ـب ـطــة ب ـج ــدول أع ـم ــال الـقـمــة.
وت ــراه ــن ال ـج ــزائ ــر ع ـلــى إسـ ـن ــاد م ـص ــري فــي
مــا تطرحه مــن اشـتــراطــات لعقد الـقـمــة ،التي
ت ـع ـت ــزم ال ـج ــزائ ــر اقـ ـت ــراح ت ــاري ــخ ج ــدي ــد لـهــا
يتزامن أو يقترب مــع احتفال الـبــاد بذكرى
س ـت ـي ـن ـيــة االسـ ـتـ ـق ــال (ف ـ ــي  5ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز
املقبل) .كما تراهن الجزائر على جعل القضية
الفلسطينية نقطة مركزية فــي جــدول أعمال
القمة ،باإلضافة إلــى ملف عــودة سورية إلى
مـقـعــدهــا ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة ،ومــوضــوع
إصـ ــاح الـجــامـعــة الـعــربـيــة ومــراج ـعــة آلـيــات
العمل العربي املشترك الــذي تسعى الجزائر
إل ــى إدراج ـ ـ ــه ف ــي أج ـن ــدة ال ـق ـم ــة .وكـ ــان سبق
ل ـل ـجــزائــر أن ط ــرح ــت امل ـل ــف األخـ ـي ــر املـتـعـلــق
بالجامعة الـعــربـيــة ،فــي الـقـمــة الـعــربـيــة التي
احـتـضـنـتـهــا ع ــام  ،2005وه ــو م ـلــف يـحـتــاج
إل ــى م ـش ــاورات معمقة مــع مـصــر خـصــوصــا،
قـبــل اق ـت ــراح أي صـيــغ محتملة لـطــرحـهــا في
القمة املقبلة .ويعد هذا امللف حيويًا للجانب
املصري ،العتبارات عدة منها تمسك الجزائر
بمطلب تدوير منصب األمني العام للجامعة،
ً
بدال من إبقائه بيد مصر.
وي ـع ــرب ع ــدد م ــن امل ــراق ـب ــن الـسـيــاسـيــن عن
اع ـت ـقــادهــم ب ــأن ال م ـنــاص أمـ ــام ال ـج ــزائ ــر من
العمل على نقاط التوافق مع مصر وتعزيزها
ل ـصــالــح ت ـقــويــة مــوقـفـهــا ف ــي ال ـق ـمــة الـعــربـيــة
املقبلة وف ــي بــاقــي االسـتـحـقــاقــات اإلقليمية.
ويـشـ ّـدد أستاذ العلوم السياسية والعالقات
الــدول ـيــة ،زهـيــر بــوعـمــامــة ،عـلــى أن «الـجــزائــر

الزيارة هي األولى لتبون إلى مصر منذ توليه الرئاسة ()Getty

تبحث الزيارة القمة
العربية والقضية
الفلسطينية وليبيا
تدرك جيدًا أهمية املوقف والدور املصري في
إنـجــاح الـقـمــة» .وبــرأيــه فــي حــديــث لـ«العربي
الـجــديــد» ،فــإن مصر «دول ــة املـقــر ولـهــا تأثير
تقليدي واضــح على منظومة العمل العربي
امل ـش ـتــرك ،والــرئ ـيــس تـبــون يــريــد أن يستثمر
في التقارب الكبير الــذي حصل بني البلدين،
ألج ــل ال ــدف ــع بــال ـقــاهــرة لـلـعـمــل م ــع ب ــاده في
اتجاه تهيئة أجواء تصالحية وتوافقية تمكن
الجزائر من استجماع عوامل إنجاح القمة».
وي ــرى أس ـتــاذ الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة والـعــاقــات
ال ــدولـ ـي ــة أن «الـ ـق ــاه ــرة ت ـل ـت ـقــي م ــع ال ـج ــزائ ــر
ف ــي ب ـع ــض م ـل ـف ــات أجـ ـن ــدة ال ـق ـم ــة ،وأب ــرزه ــا
املــوضــوع الشائك ال ــذي تمثله ع ــودة سورية
إلـ ــى ال ـحــاض ـنــة ال ـع ــرب ـي ــة ،خ ـصــوصــا بـعــدمــا

أقــدمــت بعض الـعــواصــم العربية على إعــادة
االتصاالت السياسية مع دمشق ،ومصر من
هذه الدول» .ومن دون شك ،فإن ملف املصالحة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة يـ ـف ــرض ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى أجـ ـن ــدة
امل ـبــاح ـثــات الـسـيــاسـيــة ب ــن الــرئ ـي ـســن ،بعد
دخول الجزائر على خط امللف من خالل دعوة
تبون الفصائل الفلسطينية إلى االجتماع في
الجزائر .واستقبلت الجزائر فعليًا األسبوع
املــاضــي ق ـي ــادات حــركــات «ف ـتــح» و«ح ـمــاس»
و«الجبهة الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية»
واستلمت أوراقًا سياسية تتضمن مقترحات
حـ ــول إنـ ـه ــاء االن ـق ـس ــام ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وه ــذه
الخطوة قد تنظر إليها القاهرة بعني الريبة.
وضمن هــذه األج ــواء ،تمثل الــزيــارة مناسبة
ل ـلــرئ ـيــس ت ـب ــون ل ـش ــرح امل ـ ـبـ ــادرة ال ـجــزائــريــة
وظروفها ،لرفع أي التباس سياسي ،تأسيسًا
على الـعــاقــة التاريخية الـقــويــة للجزائريني
بــال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ول ـ ـكـ ــون امل ـ ـبـ ــادرة
الجزائرية مـحــدودة زمنيًا ،ومرتبطة بــإرادة
جزائرية لجعل القمة املقبلة «قمة فلسطني».
وال ي ـقــل م ــوض ــوع امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
حساسية بالنسبة للجزائر ومصر ،عن امللف

الليبي ال ــذي يعد أحــد املـلـفــات املفصلية في
العالقة املصرية  -الـجــزائــريــة ،لكون البلدين
مــن دول الـجــوار الليبي .وتبحث الــزيــارة عن
التوصل إلى رؤية مشتركة حول ليبيا تخدم
مصلحة الـبـلــديــن ،عـلــى الــرغــم مــن االخـتــاف
فــي التفاصيل ،لضمان انتقال سياسي عبر
االسـتـحـقــاقــات االنتخابية املنتظرة فــي هذا
الـبـلــد .وتـعــد ه ــذه العملية مـعـقــدة ،وال تريد
مصر كما الجزائر أن تفلت من يديهما.
وتريد الجزائر أيضًا البحث عن مداخل ممكنة
لدور مصري (دون أن يرقى إلى وساطة) في
إق ـن ــاع امل ـغ ــرب ب ـت ـعــديــل م ــواق ـف ــه ب ـمــا يسمح
بــإعــادة العالقات الجزائرية املغربية ،بنفس
القدر الــذي سمح للمغرب باملشاركة في قمة
الجزائر عام .1988
وفي هذا اإلطار ،يعتبر الكاتب املتخصص في
الشؤون السياسية ،أحسن خالص ،في حديث
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن الــرئــاســة الـجــزائــريــة
تــريــد أن تعطي زخـمــا سياسيًا خــاصــا لهذه
الــزيــارة .ويأتي ذلــك ،بحسب رأيــه ،خصوصًا
أن البلدين «أرسـيــا في الفترة األخـيــرة إطــارًا
للتشاور حــول القضايا اإلقليمية بعيدًا عن
األط ــر الـعــربـيــة واألفــري ـق ـيــة الـتـقـلـيــديــة ،على
ال ــرغ ــم م ــن وج ـ ــود ب ـعــض ال ـت ـبــايــن ال ــواض ــح
فــي امل ــواق ــف» .ويضيف خــاص أن «الـجــزائــر
تــرى أنــه من مصلحتها ضمان حد أدنــى من
التوافق الذي هو ممكن مع مصر ،عكس دول
الخليج ،خصوصًا في بعض امللفات كعودة
سورية إلى العمل العربي املشترك وإمكانية
تهيئة األجواء لجعل مشاركة املغرب في القمة
املقبلة فرصة إلعادة قطار العالقات الجزائرية
املـغــربـيــة إل ــى وضـعـهــا الـطـبـيـعــي» .وي ــرى أن
مـصــر يمكنها أن تـلـعــب دورًا فــي ه ــذا امللف
لطبيعة موقفها املتوازن بخالف دول الخليج
ال ـت ــي ت ـم ـيــل ل ـص ــال ــح الـ ــربـ ــاط .أمـ ــا ال ـق ـضــايــا
االقـتـصــاديــة والـتـعــاون فــي مـجــاالت التجارة
والـطــاقــة ،وخصوصًا الـغــاز ،فتبقى هامشية
فــي س ـي ــرورة ه ــذا املـسـتــوى مــن ال ــزي ــارات ،إذ
يبقى حجم الـتـعــاون االقـتـصــادي واملـبــادالت
التجارية بــن مصر والـجــزائــر ضعيفًا ،وهو
ّقدر بـ 747مليون دوالر خالل عام .2021
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ّ
يرتفع منسوب التوتر في شمال شرقي أوروبا ،مع عدم التوصل إلى ّ
ظل
حل بين موسكو وواشنطن لألزمة األوكرانية ،في
تعزيز أطلسي في شرق القارة ،ومناورات روسية في اإلقليم ،وتحذيرات دول غربية لرعاياها من مغبة السفر إلى أوكرانيا

سحب رعايا وحشد عسكري متبادل

تأهب أطلسي شرقًا
روسيا وأوكرانياُّ :

يتواصــل ارتفــاع منســوب التوتــر
بــن روســيا والغــرب حــول امللــف
األوكرانــي ،بعــد فشــل املحادثــات
بــن وزيــري الخارجيــة األميركــي والروســي
أنتونــي بلينكــن وســيرغي الفــروف ،يــوم
الجمعــة املاضــي ،فــي جنيــف .وفيمــا يتوقــع
أال يتضمــن أي رد أميركــي مكتــوب علــى
مطالــب الضمانــات التــي تريدهــا موســكو،
تراجعــا لحلــف شــمال األطلســي فــي شــرق
أوروبــا ،أو تعه ـدًا بعــدم انضمــام دول فــي
هــذه املنطقــة إليــه ،ترســم جميــع التطــورات
صــورة قاتمــة للوضــع ،إذ تتحســب أوروبــا
بأجمعهــا ،بحســب تصريحــات مســؤولي
دولها ،لحرب على األبواب .وفي هذا اإلطار،
أعلن حلف األطلســي ما يشــبه حالة التأهب،
فيمــا تتوالــى تباعــا دعــوات دوليــة لســحب
عائــات دبلوماســيني مــن كييــف ،وهــو مــا
اعتبرته األخيرة مبالغًا فيه.
وأعلــن الناتــو أمــس ،أن دوله تســتعد لوضع
قــوات احتياطيــة فــي حالــة تأهــب ،وأنهــا
أرســلت ســفنًا ومقاتــات لتعزيــز دفاعاتهــا
في أوروبا الشرقية ضد األنشطة العسكرية
الروســية علــى حــدود أوكرانيــا .وقــال األمني
العــام للحلــف ينــس ســتولتنبرغ إن «حلــف
األطلســي ســيواصل اتخــاذ كل اإلجــراءات
لحماية كل األعضاء والدفاع عنهم ،ال سيما
مــن خــال تقويــة دول التحالــف الشــرقية».
وأضــاف« :ســنرد دائمــا علــى أي تدهــور فــي
بيئتنــا األمنيــة ،بمــا فــي ذلــك عبــر تعزيــز
دفاعنــا الجماعــي» .وأشــار ســتولتنبرغ إلى
قــرارات اتخذتهــا الدنمــارك أخي ـرًا بإرســال
فرقاطــة وطائــرات حربية إلــى دول البلطيق،
ودعــم إســبانيا النتشــارها البحــري،
وتحضيــر هولنــدا «لســفن ووحــدات بريــة
فــي حالــة تأهــب» لقــوة الــرد الســريع ،كمــا
ّ
ركــز علــى عــرض فرنســا إرســال قــوات إلــى
رومانيــا ،الفتــا إلــى أن «الواليــات املتحــدة
أوضحــت أنهــا تــدرس زيــادة وجودهــا
العســكري» .مــن جهتــه ،كتــب وزيــر خارجيــة
التفيا إدغار رينكيفيش على «تويتر»« :لقد
وصلنــا إلــى مرحلــة يحتــاج فيهــا التعزيــز
العســكري الروســي والبيالروســي املســتمر
في أوروبا إلى املعالجة من خالل اإلجراءات
املضادة املناســبة لحلف األطلســي» ،مضيفًا
أنــه «حــان وقــت زيــادة وجــود قــوات الحلفــاء
فــي الجنــاح الشــرقي للتحالــف كإجــراءات
دفاع وردع».
ويأتــي االســتنفار األطلســي األوروبي ،ليس
فقــط ردًا علــى التحشــيد الروســي العســكري
على الحدود مع أوكرانيا ،إذ رفعت موســكو
أيضــا مــن وتيــرة مناوراتهــا العســكرية فــي
املنطقــة .وأخطــرت روســيا أيرلنــدا أخي ـرًا
بشــأن منــاورات بحريــة فــي امليــاه الدوليــة
بالقرب من سواحلها ،وهو ما ّ
رد عليه وزير
خارجيــة أيرلنــدا ســيمون كوفينــي أمــس،
بالقول إن هذه املناورات غير مرحب بها.
وفــي هــذا اإلطــار ،تتزايــد التحذيــرات
االســتخبارية الغربيــة مــن أن الجيــش

ستولتنبرغ :سيواصل الحلف إجراءاته لحماية أعضائه ()Getty

بوريل :ال أرى سببًا
للتهويل ما دامت
المحادثات جارية
الروســي يواصــل تعزيــز قواتــه واالنتشــار
تحض ـرًا الجتيــاح كبيــر ألوكرانيــا .ونقلــت
صحيفــة «زود دويتشــه تســايتونغ»
األملانيــة ،عــن «خبيــر عســكري كبيــر» ،قولــه
إن أجهــزة االســتخبارات باتــت مقتنعــة بــأن
روســيا اســتغلت األســابيع القليلــة املاضيــة
لتعزيــز قواتهــا علــى حــدود أوكرانيــا وبنــاء
الخيــارات العســكرية .وأضــاف« :نفتــرض
أن أكثــر مــن ثلــث القــوات ّ
البريــة الروســية
الجاهــزة للقتــال موجــودة هنــاك» ،مقــدرًا
عددهــم بحوالــي  106آالف جنــدي ،وهــو رقم
ال يشــمل بحســب قوله أفراد القوات البحرية
أو الجوية ،وال القوات املسلحة لالنفصاليني
فــي دونبــاس .كمــا نقلــت الصحيفــة عــن أحد
عمــاء االســتخبارات الســرية قولــه إنــه إذا

مــا غزت القــوات الروســية أوكرانيا بأكملها،
فمــن املتوقــع حــدوث أعظــم قتــال فــي أوروبــا
منذ الحرب العاملية الثانية.
مــن جهتــه ،اتهــم الكرملــن أمــس الواليــات
املتحــدة والناتــو بتصعيــد التوتــر ،وأفــاد
املتحــدث باســم الكرملني دميتري بيســكوف
بــأن واشــنطن وحلــف األطلســي يصعــدان
التوتــر عبــر «هســتيريا اإلعالنــات»
و«الخطــوات امللموســة» ،مشــيرًا فــي املقابــل
ّ
إلــى أن خطــر شــن قــوات أوكرانيــة هجومــا
ضد االنفصاليني املوالني لروســيا في شــرق
أوكرانيــا «مرتفــع للغايــة» .وحــول ذلــك ،لفت
إلــى أن «طبيعــة هــذا التركيــز تشــير إلــى
اســتعدادات لهجــوم» ،وأن «مخاطــر مثــل
هذه العملية اآلن «عالية جدًا ،وأعلى من ذي
قبل» .وقال بيسكوف« :نحن نعيش في بيئة
عدوانيــة .إن الرئيــس الروســي فالديميــر
بوتــن يقــوم باإلجــراءات الالزمــة» لحمايــة
بــاده .وحــول املحادثــات مــع واشــنطن ،لفت
بيســكوف إلــى أن موســكو كانــت بانتظــار
رد مكتــوب علــى مطالبهــا ،وســتقرر مســار
عملهــا بعــد ذلك .وحول إمكانية إجراء مزيد
مــن املحادثــات بمــا فيها بــن بوتني ونظيره

األميركــي جــو بايــدن ،قال إن «ال شــيء يمكن
استبعاده إذا اقتضت الحاجة».
فــي غضــون ذلــك ،أعــاد االتحــاد األوروبــي
أمــس ،دعــوة روســيا إلى تخفيــف التصعيد،
وتأكيــد أنهــا ســتواجه عواقــب هائلــة إذا مــا

اجتاحــت أوكرانيــا .وأشــار وزراء خارجيــة
الــدول ال ــ 27املنضويــة فــي االتحــاد ،في بيان
إثر اجتماع لهم في بروكســل ،إلى أن التكتل
«يدير تصرفات روسيا العدائية واملتواصلة
وتهديداتهــا ألوكرانيا ويدعوها إلى خفض
التصعيــد» ،معتب ـرًا أن فكــرة «منطقة النفوذ
ال مــكان لهــا فــي القــرن ال ــ ،»21وأن «أي
تصعيــد عســكري إضافــي مــن قبــل روســيا
تجــاه أوكرانيا ســتكون لــه تداعيات وأكالف
هائلــة» .وقــال االتحــاد األوروبــي أيضــا إنــه
يعــد حزمــة مســاعدات ألوكرانيــا بقيمــة 1,2
مليــار يــورو ،بحســب رئيســة املفوضيــة
األوروبية أورسوال فون ديرالين.
فــي املقابــل ،اعتبــر االتحــاد األوروبــي،
الــذي اســتمع وزراؤه أمــس إلــى مداخلــة
عبــر الفيديــو لبلينكــن حــول مباحثاتــه مــع
الفــروف ،أن ال حاجــة بواشــنطن «للتهويــل»
وســحب عائــات دبلوماســييها مــن كييــف،
وهــي خطــوة لحقــت بهــا بريطانيــا أيضــا،
مــع إعالنهــا أنهــا ستســحب بعــض موظفيها
وعائالتهــم مــن ســفارتها فــي أوكرانيــا ردًا
علــى «التهديــد الروســي املتصاعــد» ،علــى أن
تبقــى الســفارة مفتوحــة مــن أجــل «األعمــال
األساســية» .وتعليقــا علــى ذلــك ،قــال مفــوض
السياســة الخارجيــة واألمنيــة فــي االتحــاد
جوزيــب بوريــل« :ال أرى ســببًا للتهويــل
مــا دامــت املحادثــات جاريــة ،إال إذا زودتنــا
ُ
الواليــات املتحــدة بمعلومــات تبــرر قــرار»
مغــادرة أوكرانيــا .وتابــع «لــم نتخــذ أي قــرار
للطلــب مــن عائــات دبلوماســيينا مغــادرة
أوكرانيا» .لكن فرنسا والنرويج عادتا أمس،
للترحيــب بتأجيــل رعاياهمــا الســفر غيــر
الضــروري إلــى أوكرانيــا .وأوصــت الخارجية
الفرنسية في إرشادات سفر ُمحدثة «بتأجيل
السفر غير الضروري أو العاجل إلى أوكرانيا
بقــدر اإلمــكان» .من جهتها ،اعتبرت كييف أن
قــرار واشــنطن إجــاء عائــات دبلوماســييها
«سابق ألوانه» ،بحسب الخارجية األوكرانية.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس،
أسوشييتد برس)

تحذيرات بريطانية
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ،ليز تروس ،أمس اإلثنين ،إن بالدها ستقف
في وجه أي محاوالت روسية لزعزعة الديمقراطية في أوكرانيا ،وذلك
زعيم موال لها في
بعد اتهامات بريطانية لموسكو بمحاولة تنصيب
ٍ
ّ
حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،من
كييف .من جهته،
أن ّ
شن أي عملية غزو ألوكرانيا سيكون «موجعًا ودمويًا» بالنسبة إلى
روسيا ،وقد يصبح «شيشانًا جديدة» لها ،لكنه رأى أن هذا السيناريو «ليس
حتميًا».

متابعة

■ ّ
غرد حسني الشيخ« :التقيت وزير الخارجية اإلسرائيلي وتباحثنا بعدة
قضايا سياسية ومسائل ثنائية .وأكدت على ضرورة وجود أفق سياسي
بني الطرفني يرتكز على الشرعية الدولية».
كأنه يتحدث عن دولة شقيقة له معها خالفات هامشية! املصيبة أن لهذا
قبيلة ّ
تطبل له ولعصبته كأنهم قادة التحرير!
■ الضربة الثانية ألبوظبي خالل أسبوع ،صواريخ ثاد األميركية أسقطت
ُ
الصاروخني ،بيد أن أميركا لم تعد الحوثي لقائمة اإلرهاب ،وتفاوض
للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ،وإذا تم ستكون سياسة إيران في
املنطقة أكثر شراسة .وفي األثناء ،يبحثون عن عالقة إيران بالهجوم!
■ بعد سبع سنوات من الحرب ...أصبح الهدف هو حماية السعودية
واإلمارات من صواريخ الحوثي ،أما إعادة الشرعية فقد نساها الجميع.
■ ما ال يفهمه ،ولن يفهمه السفاح عن الثورة الشعبية ،ألنه ال يقرأ التاريخ
وال يقربه.
ً
أوال :املوجة األولى من الثورة الشعبية العظيمة 25 ،يناير ،قامت على
طاغية مثله ،سيده الالمبارك الألول.
■ الثوره فكرة والفكرة ال تموت 25 ،يناير حلم لن يموت مهما حاولوا
خنقه ودفنه.
■  25يناير ..رغم إنى كنت صغيره ّجدًا وقتها ،إال إنو اليوم ده مهم جدًا
بالنسبالي ،كنت بتمنى احضره ،لكني على يقني إنه هيتعاد ،إن شاء الله
هيتعاد #إرحل_ياسيسي
ّ
التقدم بمطلب ملحاكمة قيس
■ نطلب من املحامني واملنظمات والجمعيات
ً
ّ
سعيد دوليًا ،الرتكابه أعماال إجرامية مثل اإلخفاء القسري والقتل خارج
القانون والدعوة لحرب أهلية عبر خطابات تبث الكراهية وتهدد السلم
العام# .يسقط_قيس_سعيد #يسقط_االنقالب_في_تونس
■ السعودية ال تضغط ،ولكن سعد الحريري يعلم أنه من دون دعم
سعودي خليجي مفتوح وبال حدود ،لن ينجح.
■ السياسة الفاسدة تقود لبنان وشعبه ملصير مجهول وال أمل في األفق
النفراج األوضاع.

تأجيل اتفاق الطاقة بين سورية واألردن
عدنان عبد الرزاق

اعتذرت حكومة بشار األسد عن اللقاء الذي كان
مقــررًا غ ـدًا األربعــاء مــع الجانــب األردنــي إلتمــام
االتفــاق بشــأن الربــط الكهربائــي وتزويــد لبنان
بنحــو  150ميغــاواط كهربــاء مــن منتصــف الليــل وحتــى
السادســة صباحــا ،و 250ميغــاواط خــال بقيــة األوقــات،
تنفي ـذًا لالتفــاق املوقــع بــن الــدول الثــاث فــي أكتوبــر/
تشرين األول من العام املاضي.
ّ
فإن ما ّ
تردد
وحســب مراقبــن تحدثــوا لـ«العربــي الجديد»،
عــن االســتعانة بالغــاز اإلســرائيلي بــدل املصــري هــو علــى
األرجح سبب إرجاء االجتماع.
ومــن جانبهــا ،أعلنــت حكومــة النظــام الســوري ،أمــس ،عــن
تأجيــل االجتمــاع رغم جهوزية الجانب الســوري فنيًا ،لكن
ّ
التريث» بحسب ما قال وزير الكهرباء غسان الزامل.
«تم
ويضيف الزامل ،وفق ما نقلته صحيفة «الوطن» بدمشــق،
ّأن جزءًا من خط الكهرباء ّ
تعرض ألعمال التدمير والتخريب
خالل الســنوات املاضية على مســافة  87كيلومترًا ،بدءًا من
الحــدود األردنيــة  -الســورية حتــى منطقة دير علي ،جنوب

تحالف لتطوير
السيارات
الكهربائية
شــركة
تخطــط
الفرنســية،
«رينــو»
موتــور»
و«نيســان
و « ميتسو بيشــي
موتــورز» اليابانيتــان،
ملضاعفــة اســتثماراتها
ثــاث مــرات لتطويــر
الســيارات الكهربائيــة
بشكل مشترك.
ومــع مواجهــة شــركات
الســيارات
صناعــة
الكبيــرة ضغوطــا مــن
الجــدد،
املنافســن
والتحــول املتوقــع فــي
الطلــب نحــو املركبــات
فــإن
الكهربائيــة
الفرنســي
التحالــف
اليابانــي يســعى إلــى
زيادة التعاون.
وقالــت مصــادر لوكالــة
ّ
«رويتــرز» أمــس ،إن
مــن املتوقــع أن تعلــن
الثــاث،
الشــركات
الخميــس ،عــن خطــة
الســتثمار أكثــر مــن
 20مليــار يــورو (23
مليــار دوالر) علــى مــدى
السنوات الخمس املقبلة
فــي تطويــر الســيارات
ّ
الكهربائيــة ،مضيفــة أن
هــذه املخصصــات تأتــي
باإلضافــة إلــى عشــرة
مليــارات يــورو أنفقتهــا
املجموعــة بالفعــل علــى
التحــول لهــذه النوعيــة
من املركبات.

إيران ترفض الشروط المسبقة
رفضت طهران،
أمس اإلثنين ،الربط بين
المفاوضات النووية مع
واشنطن وإطالق سراح
سجناء أميركيين لديها،
متحدثة عن تقدم في
فيينا ومفاوضات تجري
في االتجاه الصحيح
طهران ـ صابر غل عنبري

ّ
ردت إيــران ،أمــس اإلثنــن ،علــى تصريحــات
للمبعــوث األميركــي للمفاوضــات النوويــة
مــع إيــران روبــرت مالــي ربــط فيهــا ،أول مــن
أمس األحد ،بني االتفاق مع طهران وإطالقها
ســراح  4ســجناء أميركيــن لديهــا ،برفضهــا
أي شــروط مســبقة للتفــاوض ،والــذي قالــت
إنــه يتقــدم فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا
بـ«الشكل الصحيح» .وأكدت وزارة الخارجية
اإليرانية ،أمس ،على لســان املتحدث باســمها
ســعيد خطيــب زادة ،أن املفاوضــات الجاريــة
في فيينا بينها وبني أطراف االتفاق النووي
اإليرانــي ،ومــع الواليــات املتحدة بطريقة غير
مباشــرة ،قد شــهدت أخيرًا تقلــص الخالفات،
مشــيرة إلــى إحــراز «تقــدم جيــد» فــي امللفــات
األربعــة الرئيســية ،وهــي رفــع العقوبــات
والخطــوات النوويــة وآليــة التحقق من تنفيذ
االلتزامــات والضمانــات التــي تطالــب بهــا
طهران.
وأعــاد خطيــب زادة ،خالل مؤتمره الصحافي
األســبوعي ،التأكيــد علــى رفــض بــاده

لـ«االتفــاق املؤقــت ،أو مــا يشــبه ذلــك» فــي
مفاوضــات فيينــا ،موضحــا أنــه «ليــس علــى
جــدول أعمــال إيــران» ،وأضــاف« :مــا نســعى
إليــه هو اتفاق مســتدام يمكــن االعتماد عليه،
ولن نقبل بغير ذلك».
ولفــت املتحــدث اإليرانــي إلى أن «أحد أســباب
بــطء املفاوضــات يعــود إلــى أن الطــرف
األميركــي ليــس مســتعدا بشــأن بعــض
مقترحاتنــا العمليــة فــي مجــال التحقــق»،
مشــيرًا إلــى أن التقــدم أكثــر «ينتظــر قــرارات
سياسية أميركية».
وربــط التوصــل إلــى اتفــاق فــي زمــن مناســب
ب ــ«إرادة» الطــرف اآلخــر ،موضحــا أن
املباحثات مســتمرة «في اتجاه صحيح حول
مواضيــع محــددة ونقــاط خالفيــة واضحــة».
وقــال خطيــب زادة« :أصبحنــا أقــرب لالتفــاق
أكثــر مــن أي وقــت مضــى» ،مشــيرًا إلــى أن
الجولــة الثامنــة املســتمرة منــذ قرابــة شــهر
«ستســتمر مــا لــم تكــن هنــاك حاجــة لعــودة
الوفــود للتشــاور ،وإذا وصلنــا إلــى نقطــة
تســتدعي اتخــاذ قــرارات خاصــة ســتنتهي
الجولة الثامنة».
وتعليقــا علــى تصريحــات مالــي التــي أدلــى
بهــا أول مــن أمــس لوكالــة «رويتــرز» ،وربــط
فيهــا التوصــل إلــى اتفــاق فــي مفاوضــات
فيينا بإفراج إيران عن  4ســجناء أميركيني –
إيرانيــن ،أكــد خطيــب زادة أن بالده «لن تقبل
أي شــروط مســبقة» ،داعيــا مالــي إلــى عــدم
تعقيــد املفاوضــات أكثــر بهــذه التصريحــات.
وشـ ّـدد خطيــب زادة علــى أن ملــف تبــادل
الســجناء «منفصــل» عــن املفاوضــات،
مشــيرًا أيضــا إلــى اعتقــال مواطنــن إيرانيــن
فــي الواليــات املتحــدة بتهمــة االلتفــاف
علــى العقوبــات .وقــال املتحــدث اإليرانــي:
«اإليرانيــون املحتجــزون فــي الســجون
األميركيــة معتقلــون بتهــم ملفقــة ،لكــن

املواطنــن األميركيــن أدينوا (بحكم القضاء)
في إيران» ،ومعظمهم بتهم التجســس ،ولفت
إلــى أن بــاده مســتعدة إلبــرام صفقــة مــع
واشــنطن لتبــادل الســجناء «إذا مــا التزمــت
الواليــات املتحــدة باالتفاقيــات الســابقة» .من
جهتهــا ،رأت وكالــة «إرنــا» لألنبــاء ،أمــس ،أن
الشــروط املســبقة التــي تحــدث عنها مالي من
شأنها إبطاء محادثات فيينا.
ً
ويأتــي ذلــك علمــا أن إيــران وكال مــن الواليــات
املتحــدة وبريطانيــا كانــت تجــري مفاوضات
إلبــرام صفقــة تبــادل للســجناء ،بمــوازاة
الجــوالت الســت األولــى مــن املفاوضــات
النوويــة ،حيــث اقتربــت مــن إتمــام صفقــة
لتبــادل الســجناء مــع اإلفــراج عــن  7مليــارات
دوالر مــن األمــوال اإليرانيــة املجمــدة فــي
الخارج ،لكن الصفقة لم تنجز وسط اتهامات
إيرانيــة لواشــنطن ولنــدن بربــط إنجازهــا
بالتوصل إلى اتفاق إلحياء االتفاق النووي.
وكان مالــي قــد اعتبــر ،أول مــن أمــس ،أنــه مــن
غيــر املرجــح أن تتوصــل بــاده إلــى اتفــاق
مــع إيــران إلنقــاذ االتفــاق النــووي املوقــع فــي
عــام  2015مــا لــم تفــرج طهــران عــن الســجناء
األربعــة ،مكــررًا فــي الوقــت ذاتــه اإلشــارة إلــى
أن قضيــة هــؤالء منفصلــة عــن املفاوضــات
النوويــة ،وقــال« :إنهمــا قضيتــان منفصلتــان
ونحــن نتابعهمــا ،لكننــي أقــول إنــه مــن
الصعــب للغايــة بالنســبة لنــا أن نتخيــل
العــودة إلــى االتفــاق النــووي بينمــا تحتجــز
إيــران  4أميركيــن أبريــاء» .وشــرح مالــي
أنــه «فــي الوقــت الــذي نديــر مباحثــات معهــم
(اإليرانيــن) بشــكل غيــر مباشــر حــول امللــف
النــووي ،فنحــن نجري ،بطريقة غير مباشــرة
أيضــا ،مباحثــات لتأمــن إطــاح ســراح
رهائننــا لديهــم»ّ .
ورحــب املبعــوث األميركــي
الخاص إليران ،في حديثه للوكالة ،بإمكانية
عقد بالده مباحثات مباشرة مع إيران.

ّ
دمشق ،وأن هذه املسافة هي جزء من الخط األساسي الذي
يربــط شــمال العاصمــة األردنيــة عمــان بمنطقــة ديــر علــي،
على طول  144.5كيلومترًا.
وشــملت األضــرار ،بحســب الوزيــر ،تدميــر نحــو  80برجــا
وتدمير وتخريب وسرقة نحو  195كيلومترًا من األمراس،
وهــو مــا يعــادل  410أطنــان ،وكانــت هنــاك حاجــة لنحــو
عشــرة آالف صحن إلصالح التخريب الذي لحق بالعوازل،
مشــيرًا إلــى أن وزارتــه تتابــع كل التطــورات الفنيــة لخــط
الربــط الكهربائــي بالتــوازي مــع مخرجــات االجتماعــات
ّ
التــي ُعقــدت بــن املعنيــن فــي كل مــن ســورية ولبنــان
واألردن.
ّ
ويتوقــع املختــص بقطــاع الكهربــاء عبــد الجليــل ســعيد أن
يكون «ما قيل عن الغاز اإلسرائيلي بدل املصري» هو على
ّ
األرجــح ســبب إرجــاء االجتمــاع ،ألن «ذريعــة وجــود أعطــال
وتخريب خطوط غير صحيحة».
ّ
ويؤكــد ســعيد ،فــي تصريــح لـ«العربــي الجديــد» ،أن أعمــال
الصيانــة وتأهيــل خــط الربــط انتهــت منــذ الشــهر املاضــي
«وهذا ليس كالميًا ،بل جرى تأكيده من مدير نقل وتوزيع
ّ
الكهربــاء فــواز الضاهــر ،لكــن يبــدو أن الجانــب الســوري

ســيعيد النظــر باالتفــاق بعــد دخــول إســرائيل علــى خــط
توريد الغاز ،وليس مصر كما قيل سابقًا».
ّ
ويشــير املتخصص الســوري إلى أن الجانب السوري أنهى
«بشــكل أكيد» أعمال الصيانة وتم نصب أبراج الشــبكة ،ما
ّ
يعنــي أن الجــزء الســوري مــن الربــط أصبح جاه ـزًا ،مضيفًا
ّ
أن الجانــب الســوري وحتــى األســبوع املاضــي ،كان يرمــي
الكرة بامللعب األردني.
وكانــت مصــادر إعالميــة متطابقــة قــد أشــارت أخي ـرًا
إلــى موافقــة الواليــات املتحــدة علــى اتفاقيــة لتوريــد غــاز
إســرائيلي إلــى لبنــان ،علــى عكــس ما نشــرته وســائل إعالم
ّ
عربيــة ودوليــة عــن أن املوافقــة تتعلــق بالغــاز املصــري.
وكانــت الســفارة األميركيــة نفــت أن الواليــات املتحــدة قــد
وافقت على مد لبنان بالغاز من إسرائيل.
وقالــت مصــادر إســرائيلية لـ«القنــاة ال ــ »12اإلســرائيلية
ّ
الخاصة ،إن الواليات املتحدة «وافقت على اتفاقية لتوريد
الغــاز إلــى لبنــان وأعطــت الضــوء األخضــر للتحــرك بهــذا
ّ
الصــدد» ،مشــيرة إلــى أن الغــاز «ســينقل مــن إســرائيل إلــى
األردن ،ومــن ثــم ســيورد عبــر خــط األنابيــب لســورية ومــن
هناك إلى لبنان».

(فرانس برس)

أسواق

ارتفاع بورصة قطر
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر ،في ختام تعامالت
أمس اإلثنين ،بنسبة  ،%0.28ليصل إلى مستوى 12523.3
نقطة .وارتفعت أسهم  24شركة ،بينما انخفضت
أسعار  16شركة ،فيما حافظت  5شركات على سعر
إغالقها السابق .وزادت القيمة السوقية لألسهم إلى
 717.62مليار ريال ،مقابل  715.22مليارًا في الجلسة
السابقة ،وفق وكالة األنباء القطرية «قنا».

 13مليار دوالر لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة
فيروس كورونا.
كانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دوالر في
 ،2020بانخفاض  %70من  13.03مليارا في العام .2019
وتوقعت نائبة الوزير في تصريحات لوكالة «رويترز»
ّ
ظل
أمس ،أن يتجاوز العام الجاري إيرادات  2021في
استراتيجية قوية تشمل مشروعات عمالقة تنفذها
الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.

السياحة في مصر
قالت غادة شلبي ،نائبة وزير السياحة واآلثار في مصرّ ،
إن
إيرادات السياحة في البالد تجاوزت خالل العام الماضي

سوق األسهم في اإلمارات
قال المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبيّ ،
إن هيئة
األوراق المالية والسلع في اإلمارات ،وافقت على

اإلطار التنظيمي لشركات االستحواذ ذات األغراض
الخاصة وذلك للمرة األولى في منطقة الخليج.
وأضاف المكتب ّ
أن ذلك يسمح للمستثمرين في الخارج
بالتقدم بطلب للموافقة على إدراج شركات االستحواذ
ذات األغراض الخاصة في سوق أبوظبي لألوراق
المالية .وشركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة أداة
استثمارية بدأت تزدهر في آسيا رغم فقدانها لبريقها
في الواليات المتحدة بعد ازدهارها في البداية .وتتيح
هذه األداة جمع أموال لالستحواذ على شركة خاصة
بغرض تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بما يسمح
بإدراج الشركة المستهدفة في أسواق األسهم بسرعة
أكبر من وتيرة الطرح العام األولي التقليدية.

إهالة التراب على
أعظم ثورة
مصطفى عبد السالم

ما إن تقترب الذكرى السنوية
لثورة  25يناير حتى تتم إهالة
التراب عليها من قبل رموز
السلطة الحاكمة ،فالثورة ،وحسب
زعم هؤالء ّ
كبدت مصر خسائر
تجاوزت مئات املليارات من
الدوالرات ،والثورة وراء انهيار
االقتصاد املصري وتهاوي
احتياطي البالد من النقد األجنبي
وأنشطة رئيسية مثل السياحة
والصادرات واالستثمارات.
والثورة حسب زعم هؤالء وراء
ّ
كل أزمة معيشية لحقت باملواطن،
وخلف انقطاعات الكهرباء واملياه
واختفاء الغاز املنزلي وهروب
رؤوس األموال األجنبية واملحلية
على ّ
حد سواء ،وتقف خلف انهيار
البورصة ،ولم يبق سوى أن يزعم
هؤالء ّأن الثورة كانت وراء إبرام
اتفاقية نهب دولة االحتالل الغاز
املصري بتراب الفلوس في صفقة
ّ
مشؤومة ،وأنها وراء تفاقم ظاهرة
املال السياسي ،وأدت إلى دحرجة
ثروة البالد في حجر مجموعة
قليلة من رجال أعمال مبارك،
ّ
وأنها وراء تفشي غالء األسعار
والفساد واالحتكارات وفيروس
سي والفقر والبطالة والعشوائيات
ونهب املال العام ،وبيع الشركات
الحكومية لألجانب واملستثمرين
القريبني من السلطة بتراب
ّ
الفلوس ،وأنها وراء تشريد مئات
اآلالف من العمال عبر نظام املعاش
املبكر والفصل التعسفي.
ّ
وألن املصري ليس خبيرًا في
األرقام ،وليس في مقدرته الوصول
للبيانات ،فهو قد يصدق ما يقذفه
اإلعالم الرسمي من تصريحات
لكبار املسؤولني تستند إلى
أرقام مزيفة ومبالغ فيها وبعيدة
عن الواقع في محاولة لتخويف
الناس من تكرار الثورة ،وتحميل
 25يناير كوارث هي بريئة من
معظمها.
ً
مثال يقال ّإن خسائر االقتصاد
تجاوزت  400مليار دوالر في عام
الثورة ،رغم ّأن حجم االقتصاد
خالل عام يقل بنحو %50
عن رقم الخسائر املزعوم ،وأن
الصادرات خسرت املليارات في
عام الثورة ،رغم ّأن بيانات وزارة
التجارة والصناعة ،تؤكد ّأن قيمة
الصادرات بلغت  21.6مليار دوالر
في  ،2011مقابل نحو  18.3مليار
دوالر في .2010
والبورصة بحسب املزاعم أيضًا
خسر رأسمالها السوقي 33.4
مليار دوالر ،رغم ّأن القاصي
والداني يعرف ّأن هذه خسائر
ورقية وغير محققة على أرض
الواقع.
رقم آخر يجري تضخيمه وهو ّأن
االحتياطي األجنبي خسر نحو 20
مليار دوالر ،رغم ّأن جزءًا مهمًا
من هذه األموال ذهبت لتغطية
واردات القمح واألغذية والسلع
التموينية والوقود.
ال أحد ينكر خسارة االقتصاد
املصري في عام الثورةّ ،
وأن
ّ
هذا وضع طبيعي ،ففي ظل
االضطرابات والقالقل السياسية
تهرب األموالّ ،
لكن هذه األموال
عادت بعد ذلك في العام 2012
ً
مثال ،والسياحة تحسنت في ذلك
العام حسب األرقام الرسمية.

اتفاقية للربط الكهربائي بين العراق والسعودية
بغداد ــ عادل النواب

أعلــن األمــن العــام ملجلــس الــوزراء العراقــي ،حميــد
الغزي ،أن بالده ستوقع ،اليوم الثالثاء ،اتفاقية للربط
الكهربائي مع السعودية ،وذلك بعد ساعات قليلة من
تصريحــات لرئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي حمل
فيهــا الحكومــات الســابقة مســؤولية أزمــة الكهربــاء
الحاليــة باالعتمــاد علــى مــورد طاقــة واحــد ،فيمــا
يتعلق بملف الكهرباء واستيراد الغاز من إيران.
وقــال الغــزي اإلثنــن فــي كلمــة خــال افتتــاح ملتقــى
األعمــال العراقــي ـ الســعودي املنعقــد فــي العاصمــة

الســعودية الريــاض إن البلديــن يعمــان علــى ملفــات
عدة ،منها الربط الكهربائي وتطوير املدن الصناعية،
الفتــا إلــى أنــه ســيتم اليــوم توقيــع اتفاقيــة الربــط
الكهربائي بني العراق والسعودية الستبدال الطاقة.
وتعليقــا علــى ذلــك ،قــال عضــو البرملــان العراقــي،
علــي شــداد الفــارس لـ«العربــي الجديــد» ،إنــه «وفــق
املعلومات فإن الربط الكهربائي الستبدال الطاقة بني
العــراق والســعودية ،ســيكون بأكثــر مــن خــط ،فالخــط
األول سيكون تجاه البصرة (جنوب) ويزودها بنحو
 500ميغاواط ،والخط الثاني تجاه محافظة السماوة
(جنــوب) وســيتم تزويدهــا بنحــو  300ميغــاواط،

وربمــا هنــاك خطوط أخرى ســوف تضــاف في القريب
العاجــل» .وأضــاف الفــارس أن «الحكومــة العراقيــة
مطالبــة بكشــف تفاصيــل عقــد الربــط الكهربائــي
للطاقــة بــن العــراق والســعودية ،فحتــى اللحظــة ال
نعــرف تفاصيــل هــذا العقد ،وكم ســيكلف العراق ،وكم
ســيدفع مــن أجــل هــذا الربــط ،وكــم مــدة إنجــاز الربــط،
ولهــذا نحــن فــي البرملــان ســوف نقــوم باســتضافة
املســؤولني عــن هــذا امللــف لكشــف كل هــذه التفاصيــل
مع عودة عمل مجلس النواب في قادم األيام».
وتابــع «الحكومــة العراقيــة ،مطالبــة أيضــا بالكشــف
عــن االتفاقيــات التــي جــرى توقيعهــا ســابقًا بشــأن
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ربــط الطاقــة مــع دول خليجيــة وكذلــك تركيــا وحتــى
األردن ،فهــذه االتفاقيــات مــا زالــت إعالميــة فقــط ،ولــم
يلمــس املواطــن أي شــيء منهــا علــى أرض الواقــع مــع
التردي الكبير في تجهيز الطاقة بكافة املدن العراقية،
ولهــذا نخشــى أن يكــون الربــط مــع الســعودية إعالميًا
فقــط ،لــذا ســتكون لنــا متابعــة دقيقــة لهــذا امللــف املهم
والحساس» .بدوره قال الخبير بشؤون الطاقة محمد
الســعدي فــي اتصــال هاتفــي ،إن «نجــاح العــراق فــي
تحقيق اختراق بملف احتكار اإليرانيني مللف الطاقة،
يعتبــر إنجــازًا لحكومــة الكاظمــي ،ســواء بفتــح نافــذة
أخرى مع السعودية أو أي دولة أخرى».
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ثورة يناير :عدالة اجتمـاعية لم تتحقق

ّ
تحل الذكرى الحادية عشرة لثورة  25يناير /والبطالة والفساد واالحتكارات مقارنة
كانون الثاني  ،2011وسط أوضاع معيشية بما كانت عليه األوضاع قبل اندالع الثورة.
صعبة للمصريين ،حيث تفاقم الغالء والفقر كان الماليين يحلمون بعدالة اقتصادية

واجتماعية وتوزيع للثروات ،لكن كل ذلك لم نفسها وإن كانت بأعداد قليلة ،وهو
جدد قلق النظام ودفعه إلى
يتحقق .الالفت أن الفترة األخيرة شهدت األمر الذي
ّ
عودة الحتجاجات عمالية بشعارات الثورة اتهامها بالتسبب في تدهور االقتصاد

خلط األرقام
وتخويف
الشارع

رفع الحد األدنى لألجور:
مسكنات مؤقتة
اتخذ النظام المصري خطوة
استباقية لذكرى ثورة يناير برفع
الحد األدنى لألجور

النظام يتهم الثورة بتكبيد البالد  400مليار
دوالر ...وتشكيك من المختصين
في الذكرى الحادية
عشرة لثورة  25يناير/
كانون الثاني ،ما زال
النظام المصري قلقًا من
تجددها مع تواصل
ّ
األزمات المعيشية ،ما
دفعه إلى تشويهها
عبر اتهامها بتكبيد البالد
خسائر باهظة
القاهرة ـ العربي الجديد

يـ ـلـ ـج ــأ امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ف ـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام
املصري إلى تكرار تزييف وتشويه
ثـ ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـثــانــي
 ،2001بـ ـه ــدف ت ـح ـط ـيــم الـ ـ ـص ـ ــورة الــذه ـن ـيــة

اإلي ـجــاب ـيــة ال ـتــي تـشـكـلــت ف ــي أذهـ ــان غالبية
امل ـصــريــن حــول ـهــا ،وكـ ــان م ــن أه ــم مـطــالـبـهــا
العيش والحرية والـعــدالــة االجتماعية .وفي
املـقــابــل ،اعـتــاد نفس املـســؤولــن على تجميل
األرق ــام واملــؤشــرات االقتصادية للحديث عن
إنـ ـج ــازات رقـمـيــة ف ــي ف ـتــرة م ــا بـعــد االن ـقــاب
الـعـسـكــري فــي  3يــولـيــو/تـمــوز ع ــام  ،2013ال
تعبر بــال ـضــرورة عــن الــواقــع الحقيقي الــذي
يعيشه غالبية الشعب املصري ،وهو ما شكل
موروثا متراكما لدى املصريني ال يكترث لهذا
النوع من التصريحات والبيانات الرسمية،
يعبرون عنه بعبارة «كالم جرايد».
ويـتـضــح ذلــك مــن خــال مــا يـقــوم بــه الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة
يتسنى له الحديث فيها عن ثــورة  25يناير،
الـ ـت ــي كـ ــرر أكـ ـث ــر م ــن مـ ــرة أنـ ـه ــا ت ـس ـب ـبــت فــي
«ض ـيــاع م ـص ــر» .وم ــؤخ ــرا ،ق ــال الـسـيـســي إن
الخسائر املباشرة التي تكبدتها مصر جراء
ثـ ــورة ي ـنــايــر بـلـغــت ن ـحــو  400م ـل ـيــار دوالر،
زاعما أن «مصر كادت أن تتعرض وقتها إلى
الدمار نتيجة توصيف غير حقيقي للواقع».
ولــم يــذكــر الــرئـيــس املـصــري أي تفاصيل عن

مظاهرات  20سبتمبر
كانت مظاهرات الشارع المصري التي اندلعت يوم الجمعة الموافق
ـدد من المدن المصريّة وعلى
 20سبتمبر /أيلول عام  2019في عـ ٍ
رأسها العاصمة القاهرة ،أحد ردود األفعال الشعبية الواسعة الرافضة
للسياسات االقتصادية التي أرهقت المصريين معيشيًا .واشتعلت
االحتجاجات التي شارك فيها اآلالف بعد أن كشف المقاول محمد علي،
بناء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من القصور وملفات
فساد تتعلق بصفقات حكومية ،في وقت يعاني المواطنون من
تفاقم الغالء والفقر.

القاهرة  -العربي الجديد

أزمات معيشية متواصلة تحاصر المصريين رغم مرور  11عامًا على ثورة يناير ()Getty

مفهومه للخسائر املباشرة ،وعلى أي أساس
تم حساب أو تقدير هذه الخسائر ،خاصة أن
حجم االقـتـصــاد املـصــري فــي ذلــك الــوقــت كان
أق ــل مــن ه ــذا الــرقــم ال ــذي ت ـحــدث ع ـنــه ،حسب
خـ ـب ــراء اقـ ـتـ ـص ــاد .ب ـش ـكــل ع ـ ــام ش ـك ــك خ ـب ــراء
اقتصاد ومــراقـبــون فــي حجم الخسائر الــذي
أعلنه النظام الحالي.اعتمادا على البيانات
واإلحـصــاءات الرسمية للقطاعات الرئيسية
الـ ـت ــي ت ـش ـكــل ف ــي م ـج ـم ـل ـهــا مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل
القومي ،أبــرزهــا قطاع السياحة ،وتحويالت
املصريني العاملني بالخارج ،وقناة السويس،
واالستثمار األجنبي (املباشر وغير املباشر)،
وال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة وال ـت ـجــاريــة ،وحـجــم
اح ـت ـيــاطــي ال ـن ـقــد األج ـن ـب ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الـخـســائــر امل ــادي ــة األخ ـ ــرى ،كــانـفـجــار أنـبــوب
الغاز الرابط بني مصر وإسرائيل وغيره.
«خلط األرقام»

حـســب الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي عـبــد الـنـبــي عبد
املطلب ،فإنه من الصعوبة بمكان معرفة حقيقة
الخسائر االقتصادية التي لحقت بمصر إبان
ثورة يناير ،نظرا لوجود خلط كبير في األرقام
التي تحدثت عن خسائر االقتصاد املصري.
وأضــاف عبد املطلب ،لـ«العربي الجديد ،أنه
من املؤكد في عام  2011فقط فقدت مصر نحو

خبراء :كيف تكون
الخسائر ثالثة أضعاف
حجم االقتصاد؟
 24مليار دوالر من احتياطيها النقدي ،كما
فقدت حوالي  7مليارات دوالر من االستثمارات
املباشرة فيها ،وفق تقديرات تقرير االستثمار
العاملي عن حجم األموال التي خرجت من مصر
عام  .2011كما ارتفع العجز في امليزان التجاري
ليصل إلــى نحو  20مليار دوالر .إال أنــه على
الـجــانــب اآلخ ــر ،وف ــق عـبــد املـطـلــب ،ف ــإن قيمة
تحويالت املصريني ارتفعت بنحو  9مليارات
دوالر ،لـتـصــل إل ــى  18م ـل ـيــار دوالر .وأش ــار
عبد املطلب إلى أنه «ال يعرف إن كانت هناك
تقديرات ّ
محددة نتيجة توقف آالف املصانع عن
العمل ،وتعطيل العمل في الحكومة والوزارات،
وإغــاق البورصة املصرية ،وعمليات تهريب
الذهب واألموال وغيرها».
لذا يرى عبد املطلب أنه ال يستطيع أن يصف
الخسائر التي نسبها السيسي إلى ثورة يناير
 2011باملبالغ فيها ،نظرا الحتمالية وجــود

دراسات موسعة أخذت في اعتبارها كل ما تم
تدميره ،ومصروفات إصالحها ،إضافة إلى
تكاليف حماية املنشآت ،والوزارات ،واألجهزة
الحكومية ،وغيرها.
«خسائر مبالغ فيها»

ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ون ـق ـيــب
ال ـص ـحــاف ـيــن األس ـ ـبـ ــق ،مـ ـم ــدوح الـ ــولـ ــي ،إن ــه
ب ـح ـس ــب بـ ـي ــان ــات ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ،ف ـق ــد بـلــغ
ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــى اإلج ـم ــال ــي مل ـصــر عـ ــام 2010
نحو  218.912مليار دوالر ،وهو ما يعبر عن
حجم االقتصاد قبل الثورة ،ومن املفترض أن
تكون الخسائر الناجمة عن الثورة نسبة من
حجم االقتصاد .وأوضح الولي ،خالل حديثه
لـ«العربي الجديد» ،أن الناتج املحلى اإلجمالي
خالل عام  ،2011حسب بيانات البنك الدولي،
بلغ  236مليار دوالر ،أي أن حجم االقتصاد
ارتفع خالل عام الثورة بنحو  17مليار دوالر
عــن ال ـعــام الـســابــق ،كـمــا ارت ـفــع نصيب الـفــرد
مــن الـنــاتــج بسعر ال ـصــرف إل ــى  2792دوالرًا
مقابل  2340دوالرًا عام  .2010وأوضح الولي
أن ث ــورة يناير لــم تكن ذات تأثير سلبي في
العديد من القطاعات االقتصادية ،حيث زادت
قيمة ال ـص ــادرات السلعية خــال عــام الـثــورة
بـنـحــو  2.9مـلـيــار دوالر عــن ع ــام  ،2010كما

سنوات عجاف على المواطنين :تفاقم الغالء والفقر
لندن ـ العربي الجديد

«ع ـي ــش ح ــري ــة ع ــدال ــة اج ـت ـمــاع ـيــة» ك ــان أب ــرز
شعارات املاليني الغاضبة التي خرجت بهدف
إسقاط نظام الرئيس املصري السابق محمد
حسني مبارك في ثورة  25يناير  .2011وبعد
مرور  11سنة ما زال املصريون يعيشون تحت
وط ــأة أزم ــات معيشية خــانـقــة ازدادت ســوءًا
خالل السنوات التي أعقبت الثورة وال سيما
في فترة ما بعد انقالب  3يوليو/تموز .2013
وش ـه ــدت األسـ ـ ــواق م ــوج ــات غ ــاء مـتـســارعــة
للسلع والخدمات ،كما قفزت نسب الفقر خالل
السنوات األخيرة ،كما تعزم الحكومة الحالية
إقرار زيادات جديدة في األسعار.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الجاري وقبل
ذك ــرى ال ـثــورة بــأيــام أطـلــق وزراء تصريحات
تمهد لزيادة أسعار البنزين والخبز.
وقال وزير املالية محمد معيط إن الدولة تدعم
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(الجنيه =
رغيف الخبز حاليًا بنحو  70قرشًا
ُ
 100قرش) ،بدعوى ارتفاع تكلفة الرغيف املباع
على بطاقات الدعم التموينية بـ 5قروش إلى 75
قرشًا ،نتيجة الزيادة في سعر طن القمح عامليًا،
مدعيًا أن زيادة السكان بما يقترب من مليوني
نسمة سنويًا «تمثل سببًا رئيسيًا في تقليص
مساحات األراضي الزراعية في مصر ،ما يعني
تــراجــع اإلن ـتــاج مــن املحاصيل الغذائية مثل
القمح»( .الدوالر= 15.6894جنيهًا) .وكان وزير
التموين والتجارة الداخلية علي املصيلحي
أعلن رفع الدعم تدريجيًا عن منظومة الخبز
بحلول العام املالي  ،2023-2022الذي يبدأ في
 1يوليو/تموز املقبل ،عن طريق تحويل الدعم
العيني الذي يحصل بموجبه املواطن على 5
أرغـفــة خبز يــومـيــا ،بقيمة  5ق ــروش للرغيف
على بطاقات التموين ،إلى دعم نقدي مشروط
للمستحقني فقط .وشهدت أسعار الوقود قفزة
هائلة خالل الـ 11عاما املاضية معظمها بعد

انقالب  3يوليو  .2013وكان سعر البنزين 95
أوكتان  ،275والبنزين  92أوكتان  185قرشًا
وال ـب ـنــزيــن  90أوك ـت ــان  175قــرشــا وال ـس ــوالر
 105قروش .وبعد قيام ثورة  25يناير ،2011
وإط ــاح ــة م ـب ــارك ،وتــولــي املـجـلــس العسكري
بقيادة املشير طنطاوي السلطة ملدة عــام ،لم
تشهد تلك الفترة زيــادات في أسعار الوقود.
وب ـعــد إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،وف ــوز
الرئيس األسبق محمد مرسي بها ،استمرت
أسعار الوقود كما هي ،رغم األزمات العديدة
التي شهدتها البالد من نقص حاد في البنزين،
وظهور الطوابير على محطات الوقود.
وعقب انقالب يوليو /تموز  ،2013جاءت أول
زي ــادة ألسـعــار الــوقــود ،يــوم السبت  5يوليو
 ،2014بعد االنتخابات الرئاسية ،وتنصيب
السيسي رئيسًا ملصر ،وبــررت الحكومة ذلك
وقـتـهــا ،ب ــأن منظومة الــدعــم تلتهم  %20من
املوازنة العامة للدولة .وقفزت أسعار البنزين

والسوالر في عهد السيسي ،عما كانت عليه
أيـ ــام م ــرس ــي ،ب ـص ــورة مـتـســارعــة وهــائ ـلــة إذ
تصل اليوم إلى  8جنيهات للتر البنزين ،92
و 9جنيهات  ،95كما يبلغ سعر السوالر 6.75

قفزات هائلة ألسعار الوقود خالل السنوات
األخيرة (خالد دسوقي/فرانس برس)

جنيهات .وقفزت معدالت التضخم إلــى أكثر
من  %30عقب تعويم الجنيه عــام  ،2016قبل
ّ ّ
أن يتراجع حسب بيانات رسمية ،إل أن خبراء
ّ
أكدوا أن نسب التضخم التي تعلنها الحكومة
ليست دقيقة.
وكــانــت نسبة الفقر تبلغ  %25.2خــال عام
 ،2011 /2010وحسب بيانات رسمية بلغت
 %29.7في العام املالي  ،2020 /2019مقارنة
ب ـ ـ ـ ــ %32.5م ــن إج ـم ــال ــي ال ـس ـك ــان ف ــي /2017
ّ
 .2018لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن النسبة
الـحـقـيـقـيــة لـلـفـقــر ت ـت ـجــاوز  %55ف ــي مـصــر،
بـسـبــب ال ـس ـيــاســات االق ـت ـص ــادي ــة للسيسي
الـ ـ ـ ــذي لـ ــم يـ ـض ــع م ـ ـح ـ ــدودي الـ ــدخـ ــل ضـمــن
أول ــوي ــات ــه ،ورضـ ــخ إل ــى تـعـلـيـمــات صـنــدوق
النقد بشأن تعويم الجنيه وتقليص الدعم،
وتـحــريــر أسـعــار الــوقــود والـكـهــربــاء نهائيًا،
عالوة على خفض أعداد املوظفني في الجهاز
اإلداري للدولة.

زادت التحويالت الخاصة للعاملني املصريني
بالخارج .وأردف :كما زادت املعونات بنحو
 998مـلـيــون دوالر ،وارت ـف ـعــت إيـ ـ ــرادات قـنــاة
السويس بنحو  466مليون دوالر ،فضال عن
الـقـطــاع املـصــرفــي ال ــذي شهد نـمــوا فــي غالب
مؤشراته خالل عام الثورة عن العام السابق
ل ــه ،حـيــث زادت أص ــول الـبـنــوك بنسبة  2في
املائة ،وارتفعت الودائع بنسبة  3.9في املائة.
وتساءل الولي :كيف تكون الخسائر املزعومة
للثورة حوالي ثالثة أضعاف االقتصاد؟ مؤكدا
أن الرقم املذكور ،البالغ  400مليار دوالر عن
خسائر مصر خالل عام ثورة يناير ،مبالغ فيه
بشكل كبير ،واملـقـصــود منه تخويف الناس
لعدم تكرار الثورة على األوضاع الحالية.
«عداء سياسي ومحاولة للتشوية»

مــن جــانـبــه ،اعـتـبــر الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي عبد
ال ـح ــاف ــظ الـ ـص ــاوي أن ال ـح ــدي ــث ع ــن خـســائــر
بنحو  400مليار دوالر جراء ثورة يناير غير
صحيح ويحتاج إلى دليل.
وأشــار الـصــاوي ،لـ«العربي الجديد» ،إلــى أن
البيان املالي لــوزارة املالية لعام  2015لشهر
ديسمبر /كــانــون األول ،كشف عــن أن الناتج
املحلي اإلجمالي لعام  2011لم يتأثر سلبا،
بل حقق معدل نمو ،ولكن كان أقل من معدالت

النمو للسنوات السابقة للثورة .ولفت إلى أن
املـشــاريــع الـتــي تــم تعطيلها فقط خــال فترة
 18يــومــا املـتـعـلـقــة ب ــال ـث ــورة ه ــي م ـشــروعــات
صغيرة ،كبعض املتاجر الصغيرة وشركات
السياحة ،مشيرا إلى أن قطاع السياحة حقق
م ـع ــدالت إي ـجــاب ـيــة ب ـعــد الـ ـث ــورة وان ـت ـخــابــات
الـبــرملــان والــرئــاســة ،والـتــي بلغت حصيلتها
 9.5مليارات دوالر في  ،2013/2012أي بفارق
مليار دوالر فقط عن معدالت ما قبل الثورة.
وأوضح الصاوي أنه إذا كان هناك من خسائر
مباشرة لالقتصاد املصري خالل فترة العام
ونصف العام التي تولى الحكم فيها املجلس
الـعـسـكــري تـحــت مسمى املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة،
فاملسؤول عــن هــذه الخسائر ،إن وجــدت ،هو
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ،بـسـبــب إدارت ـ ــه الـسـيـئــة
لــاقـتـصــاد ،حـيــث تــم إهـ ــدار قــرابــة  20مليار
دوالر من احتياطي النقد األجنبي.
واخـتـتــم ال ـص ــاوي ب ــأن الـحــديــث عــن خسائر
اقتصادية مباشرة لـثــورة يناير  2011بهذا
الحجم يــأتــي فــي إط ــار ال ـعــداء السياسي لها
ومحاولة تشويه صورتها.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

اسـتـبــق الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،الــذكــرى
الحادية عشرة لثورة  25يناير ،بتوجيه رئيس الحكومة
مصطفى مدبولي ،ووزير املالية محمد معيط ،يوم الثالثاء
املــاضــي ،بــرفــع الـحــد األدن ــى لــأجــور مــن  2400جنيه إلــى
 2700جنيه (الــدوالر = نحو  15.7جنيها) ،وذلك للعاملني
في الجهاز اإلداري للدولة اعتبارًا من العام املالي -2022
 ،2023الذي يبدأ في األول من يوليو/تموز املقبل.
ووج ـ ــه ال ـس ـي ـســي ك ــذل ــك ال ـح ـكــومــة ب ــإق ــرار ع ـ ــاوة دوريـ ــة
للموظفني املخاطبني بأحكام قانون الخدمة املدنية بنسبة
 %7م ــن األج ــر الــوظ ـي ـفــي ،وأخـ ــرى خــاصــة لـلـعــامـلــن غير
املـخــاطـبــن بــالـقــانــون بنسبة  %13مــن الــراتــب األســاســي،
ّ
علمًا أن إعالن هذه القرارات عادة ما يكون في شهر مارس/
آذار م ــن عـ ــام ،ارت ـب ــاط ــا ب ـعــرض م ـش ــروع امل ــوازن ــة الـعــامــة
الجديدة للدولة على مجلس النواب ،قبل ثالثة أشهر من
بدء سريانها بموجب الدستور.
وبطبيعة الـحــال ،استهدف السيسي مــن وراء إع ــان رفع
الحد األدنــى لألجور للموظفني الحكوميني ،قبل تطبيقه
فعليًا بنحو  6أشهر ،قطع الطريق على أي دعوة لالحتجاج
في ذكــرى الثورة ،ال سيما بعد تنظيم وقفات احتجاجية
داخ ــل مبنى الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي (مــاس ـب ـيــرو) ،للمطالبة
بصرف املستحقات املالية املتأخرة للعاملني فــي املبنى،
وكــذلــك ألص ـحــاب امل ـعــاشــات (ال ــروات ــب ال ـت ـقــاعــديــة) ،على
خلفية تردي أوضاعهم املعيشية نتيجة غالء األسعار.
وارتفع الحد األدنى لألجور في مصر من  1200جنيه إلى
 2000جنيه فــي عــام  2019ثــم إلــى  2400جنيه فــي ،2021
ّ ّ
وأخيرًا إلى  2700جنيه ،إل أن القيمة الشرائية لهذا املبلغ
تــراجـعــت ب ـصــورة كـبـيــرة بفعل آث ــار الـتـضـخــم ،ومــوجــات
الغالء املتوحشة التي لم تتوقف في مصر منذ قرار تعويم
الجنيه ،في  3نوفمبر/تشرين الثاني .2016
وي ــدرك املصريون جيدًا انخفاض قيمة دخولهم ،مقارنة
بما كانت عليه قبل االنقالب العسكري في عام  ،2013حيث
كان يبلغ سعر صرف الــدوالر نحو  6.96جنيهات مقارنة
ب ــ 15.74جنيهًا حاليًا ،أي أن الحد األدنــى لألجور حينها
( 1200جنيه) كان يعادل  172.4دوالرًا ،مقابل  171.5دوالرًا
( 2700جنيه) بعد الزيادة األخيرة.
ّ
ليس ذلــك فحسب ،بــل إن «املـجـلــس الـقــومــي لــأجــور» في
مصر ،برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية هالة
السعيد ،وافــق أخيرًا على طلبات أكثر من  ُ 6آالف منشأة
بشأن إرج ــاء تطبيق الحد األدن ــى لــأجــور ،املـحــدد بقيمة
 2400جنيه فقط اعتبارًا من  1يناير/كانون الثاني ،2022
فــي قـطــاعــات مـثــل الـسـيــاحــة ،وتـصــديــر املــابــس الـجــاهــزة
واملنسوجات ،واملدارس الخاصة ،وشركات األوراق املالية،
ومتاجر البيع بالتجزئة ،والرعاية الصحية ،واملـقــاوالت

وم ـ ــواد ال ـب ـن ــاء ،وال ـص ـيــدلــة ،وخ ــدم ــات األمـ ــن وال ـح ــراس ــة،
وإل ـ ـحـ ــاق ال ـع ـم ــال ــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،وذلـ ـ ــك ب ـح ـجــة الـ ـظ ــروف
االقتصادية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.
ومــع ارتـفــاع قيمة الفواتير الشهرية الستهالك الكهرباء
وال ـغ ــاز وامل ـي ــاه لـلـمـنــازل ،ب ــات امل ـصــريــون يـقـتـطـعــون ربــع
دخ ـل ـهــم ع ـلــى األق ـ ــل لـ ـس ــداده ــا ،خ ـصــوصــا ال ـف ـق ــراء منهم
وم ـح ــدودي ال ــدخ ــل .إذ ارتـفـعــت أس ـعــار الـكـهــربــاء بنسبة
 %860منذ تولي السيسي الحكم ،والغاز بنسبة تصل إلى
 ،%2400إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين  8مرات منذ عام
 ،2014ومضاعفة أسعار مياه الشرب للمتر املكعب من 36
قرشًا (الجنيه  100قرش) إلى  225قرشًا.
وحسب خبراء اقتصاد ،فإن تعويمًا محتمال ينتظر الجنيه
خالل الفترة املقبلة ،نتيجة تحذيرات بنوك استثمار عاملية
من أن العملة املصرية مرشحة للهبوط ،ومعرضة لضغوط
فــي ظــل مـخــاطــر تتعلق بتقلبات فــي الـتــدفـقــات األجنبية
خــال األشهر املقبلة ،ورفــع البنك املركزي األميركي سعر
الفائدة  4مرات في العام الحالي.
وك ــان البنك املــركــزي املـصــري قــد اعتمد مــؤخــرا ألـيــة ملنح
السيولة الطارئة للبنوك التي تعاني من عجز في النقد،
ووفق األلية فإن البنك املركزي سيمنح البنوك العاملة في
السوق املحلية «سيولة طارئة» بسعر فائدة ال يقل عن ،%5
حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق اإلنتربنك
(شبكة داخلية تربط بني األنظمة البنكية).
وشدد البنك املركزي على أن عمليات منح السيولة ُالطارئة
ال تحول دون حقه فــي اتـخــاذ اإلج ــراءات األخ ــرى املسندة
إل ـي ــه ق ــان ــون ــا ،م ــع الـ ـت ــزام ال ـب ـنــك ال ـحــاصــل ع ـلــى الـسـيــولــة
الطارئة بموافاته بتقرير شهري موضحًا به عدة معايير،
بينها املــاءة املالية مع تضمني كافة األصــول التي يمكن
ـزي استخدامها كضمانات ،وكــافــة التطورات
للبنك املــركـ ُ
واإلجــراءات املتخذة من قبل البنك إلعــادة موقف السيولة
لديه لوضع مستقر.

ُ
تآكل زيادة األجور بفعل ارتفاع األسعار وتراجع الجنيه ()Getty

عودة االحتجاجات العمالية وشعارات  25يناير
بالتزامن مع ذكرى الثورة
المصرية ،تهب رياح
االحتجاجات من جديد
في القطاعين العام
والخاص
القاهرة ـ العربي الجديد

مثلت االحـتـجــاجــات الـفـئــويــة والـعـمــالـيــة في
مصر حجر الزاوية في اندالع ثورة  25يناير/
كانون الثاني  ،2011إذ شهدت السنوات الخمس
ً
السابقة على الثورة نضاال عماليًا الفتًا ،في
إطــار أوســع مــن الـحــراك السياسي ضــد نظام
حكم الرئيس املخلوع الراحل حسني مبارك،
والذي بدد آمال التغيير الديمقراطي إثر تمسكه

بالبقاء في السلطة ملدة قاربت الثالثني عامًا.
وبالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للثورة
املصرية ،تهب رياح االحتجاجات من جديد في
القطاعني العام والخاص على حد سواء ،بعد
تنظيم املئات من العاملني وأصحاب املعاشات
فــي مـبـنــى الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي (مــاسـبـيــرو)،
ت ـظــاهــرات ح ــاش ــدة عـلــى م ــدار شـهــر تـقــريـبــا،
وسط هتافات اعتاد املصريون على ترديدها
في الثورة مثل «ارحل» و«مش هانمشي ...هو
يمشي» .وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم
املالية املتأخرة.
وطالب املحتجون بإقالة رئيس الهيئة الوطنية
لإلعالم حسني زين ،نتيجة عدم صرف الهيئة
مستحقاتهم من رصيد اإلجازات ومكافأة نهاية
الخدمة منذ أكتوبر /تشرين األول  .2018وفي
سبيل احـتــواء تلك االحـتـجــاجــات قبل حلول
ذكـ ــرى الـ ـث ــورة ،خـصــوصــا م ــع ان ـت ـشــار أنـبــاء
عن بيع مبنى التلفزيون التاريخي ،ودخوله

ضمن مخطط الحكومة لتطوير منطقة «مثلث
ماسبيرو» ،أعلن زيــن عن تواصل الهيئة مع
وزارة املالية مــن أجــل إنـهــاء إج ــراءات صرف
مستحقات العاملني املتأخرة لدى التلفزيون
املصري.
وأشار إلى إرسال الهيئة حصرًا كافة مستحقات
العاملني إلى الوزارة ،ومطالبة األخيرة بصرف
هذه املستحقات عن طريق الدفع اإللكتروني،
شــرط إنـهــاء العاملني وقفاتهم االحتجاجية
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املتواصلة داخــل املبنى منذ بداية هذا العام.
كما نظم عمال شركة «يونيفرسال» لألجهزة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة م ـس ـيــرة ح ــاش ــدة داخـ ــل مصنع
الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـ ـسـ ــادس م ــن أك ـتــوبــر
بمحافظة الجيزة ،للمطالبة باإلفراج عن ثالثة
من زمالئهم ألقي القبض عليهم من منازلهم
في سبتمبر /أيلول املاضي (أخلي سبيلهم
الح ـقــا) ،إثــر مداهمتها مــن ضـبــاط فــي جهاز
«األمن الوطني» ،بسبب مشاركتهم في إضراب
عن العمل ،احتجاجًا على سياسة اإلدارة في
صرف األجور على مرتني شهريًا.
من جهتها ،رصدت «الشبكة العربية ملعلومات
حقوق اإلنسان» ،وهي منظمة مجتمع مدني
م ـص ــري ــة أع ـل ـن ــت ع ــن وقـ ــف ن ـشــاط ـهــا أخ ـي ـرًا
بسبب «االضطهاد والتضييق األمني» على
العاملني بها ،نحو  206احتجاجات عمالية
ومجتمعية في مصر خالل عام  ،2021من بينها
 21احتجاجًا في شهر ديسمبر /كانون األول

املاضي .وكان إضراب العمال في مدينة املحلة
الكبرى بمحافظة الغربية عام  2008هو أول
مسمار في نعش نظام مبارك ،والذين خرجوا
للمطالبة بــإسـقــاط الـنـظــام خــرجــوا بعفوية
بعيدًا عن النخب السياسية (آنذاك) ،باعتبار
أن الطبقة العاملة هــي وقــود الـثــورات دائمًا،
ولطاملا وقفت في طليعة النضال الوطني ضد
األنظمة االستبدادية املتعاقبة على حكم مصر.
وتعكس االحتجاجات الفئوية والعمالية في
الفترة األخيرة حالة الغضب املتصاعد لدى
املصريني ضد السيسي ،بسبب تردي منظومة
األجور في الحكومة والقطاع الخاص معًا ،وعدم
تناسبها مع االرتفاعات املستمرة في األسعار،
في وقت يركز فيه الرئيس املصري على بناء
املدن واملنتجعات الجديدة الخاصة باألغنياء،
وتوجيه الجانب األكبر من مخصصات املوازنة
العامة للدولة لبناء الطرق والجسور الرابطة
في ما بينها ،وفق مراقبني.
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رؤية

اقتصاد الناس
شكل االقتصاد العنوان األبرز للزيارة األولى للرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي،
إلى روسيا ،رغم الجدال الدائر في إيران حول جدواها ونتائجها ،بينما
تؤكد الحكومة أهميتها في إيجاد نقاط مشتركة لتقويض هيمنة
الدوالر والتعاون في النفط والغاز

براءة ثورة يناير من أزمة
الكهرباء
عادل صبري

روسيا وإيران
تحالف لتقويض
هيمنـة الدوالر
وتطويـر النفط
والغاز

طهران ــ صابر غل عنبري

فـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم م ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ف ـي ـي ـنــا
إلح ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ب ـمــا
ي ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة عــن
االقـتـصــاد اإليــرانــي امل ـتــردي ،تــوجــه الرئيس
اإليــرانــي ،إبراهيم رئيسي ،األربعاء املاضي،
إل ــى روس ـيــا ،فــي زي ــارة كــانــت األول ــى لــه إلــى
موسكو.
وش ـكــل االق ـت ـص ــاد ال ـع ـن ــوان األب ـ ــرز ل ـلــزيــارة،
ح ـس ــب ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
فــي خـطــوة مـقـصــودة ،أرادت ط ـهــران توجيه
رس ــائ ــل م ـن ـهــا إلـ ــى أط ـ ــراف املـ ـف ــاوض ــات فــي
ف ـي ـي ـنــا ،وخ ــاص ــة الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة بــأنـهــا
بصدد تنويع خياراتها االقتصادية ،وأنها ال
تربط اقتصادها برفع العقوبات عنها ،وهي
امل ـقــولــة ال ـتــي ظ ــل امل ـس ــؤول ــون ف ــي الـحـكــومــة
اإليــرانـيــة الجديدة يكررونها خــال الشهور
األخيرة.
روس ـي ــا شــري ـكــة ف ــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي امل ـبــرم
عــام  ،2015وعلى الــرغــم مــن دعمها سياسيًا
مل ــوق ــف إي ـ ــران م ــن االتـ ـف ــاق ب ـعــد االن ـس ـحــاب
األميركي منه عام  2018وتوجيهها انتقادات
لواشنطن ،لكنها عمليًا لم تسد الفراغ الناتج
عن هذا االنسحاب ولم تدعم إيران اقتصاديا
في مواجهة العقوبات األميركية.
اخـتـلــف اإليــران ـيــون فــي تقييم نـتــائــج زي ــارة
رئـيـســي لــروس ـيــا ،كـمــا اخـتـلـفــوا أيـضــا حــول
الــزيــارة نفسها ،فبينما وصفها املحافظون
واإلعـ ــام الــرسـمــي بــأنـهــا «زيـ ــارة تــاريـخـيــة»
تــأتــي ف ــي ص ـلــب االس ـ ـتـ ــدارة اإلي ــران ـي ــة نحو
ال ـش ــرق ب ـعــد «ال ـت ـجــربــة امل ــري ــرة» م ــع ال ـغــرب
إثر االنسحاب األميركي من االتفاق النووي
وفــرض عقوبات شاملة وقاسية على إيــران،
لكن القوى السياسية اإلصالحية واملنتقدين
واملعارضني قللوا من أهميتها واعتبروا أنها
«بال جدوى».
وط ـ ــاول ال ـج ــدل ن ـتــائــج ال ــزي ــارة ،خــاصــة من
الناحية االقتصادية ،فينما تؤكد الحكومة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة واألوس ـ ـ ـ ـ ــاط املـ ـق ــرب ــة م ـن ـه ــا أن ـهــا
حققت «نتائج مهمة» وتوصل الطرفان إلى
تفاهمات اقتصادية جيدة ،لكن األطراف التي
تـقــف عـلــى الـنـقـيــض مــن الـحـكــومــة ،ت ـقــول إن
الزيارة لم تحقق نتائج اقتصادية ملحوظة،
وال أنـبــاء عــن «اتـفــاقـيــات اقـتـصــاديــة كبيرة»
ك ـمــا ت ـحــدثــت عـنـهــا ال ـح ـكــومــة ق ـبــل ال ــزي ــارة.
وي ـش ـيــر امل ـن ـت ـقــدون إل ــى ع ــدم ال ـتــوق ـيــع على
وثـيـقــة ال ـت ـعــاون امل ـش ـتــرك لـ ــ 20ع ــام ــا ،والـتــي
اقترحتها طهران على موسكو لرسم خارطة
طريق للعالقات الثنائية على غرار ما حصل
مع بكني.
فــي الـجــانــب امل ــؤي ــد ،ي ـقــول الـخـبـيــر اإليــرانــي
امل ـحــافــظ مـصـطـفــى خ ــوش جـشــم لــ«الـعــربــي
الجديد» إن البلدين «لديهما فرص ومجاالت
واسـ ـع ــة ل ـل ـت ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي» ،ق ــائ ــا إن
ال ـ ــزي ـ ــارة «بـ ــدايـ ــة قـ ـف ــزة ل ـت ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات
االقتصادية والسياسية والثقافية».
وي ـش ـي ــر خ ـ ــوش ج ـش ــم إل ـ ــى ع ـض ــوي ــة إي ـ ــران
وروسـ ـي ــا وال ـص ــن ف ــي مـنـظـمــة «شـنـغـهــاي»
للتعاون واحتمال انـخــراط إي ــران فــي اتحاد
أوراس ـي ــا االق ـت ـص ــادي ،مـضـيـفــا أن «ال ــزي ــارة
ستدشن مرحلة جديدة في توسيع التعاون
الـ ـش ــام ــل بـ ــن إي ـ ـ ـ ــران وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،سـ ـ ـ ــواء فــي
عالقاتهما الثنائية أو في املنظمات اإلقليمية
الجمعية أو في الــدول الثالثة أو في منطقة
القوقاز والشرق األوسط».
غ ـي ــر أن ال ـخ ـب ـي ــر اإلي ـ ــران ـ ــي ،ع ـل ــي م ــوس ــوي
خلخالي ،رئيس تحرير موقع الدبلوماسية
اإليــرانـيــة ،يختلف مــع الخبير خــوش جشم،
قــائــا فــي حــديـثــه مــع «الـعــربــي الـجــديــد» إنــه
«ال فرص اقتصادية كبيرة للبلدين لتطوير
الـ ـع ــاق ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـش ـك ــل م ـط ـل ــوب»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ـه ـمــا «م ـن ــاف ـس ــان ف ــي ك ـث ـيــر من
املـ ـج ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة خ ــاص ــة ف ــي قـطــاعــي
الـنـفــط وال ـغ ــاز ،حـيــث ت ــرى روس ـيــا فــي إي ــران
منافسًا لذلك ال ترتضي تصدير إيــران الغاز
إلــى أوروب ــا أو عــودة إي ــران إلــى ســوق النفط
بعد أن استحوذت عليه روسيا على خلفية
العقوبات على إي ــران» .ويشير موسوي إلى
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تصدير كهرباء تركمانستان

قال رئيس تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف ،في تصريح نقلته
وكالة أنباء فارس اإليرانية ،أمس ،إن بالده تمتلك إمكانية تصدير الكهرباء
عــن طــريــق إيـــران وأوزبــكــســتــان.
وجــاءت تصريحات محمدوف
على هامش اجتماع حكومي
لمناقشة مشروعات في قطاع
الكهرباء .وقــدم مساعد رئيس
الوزراء لشؤون الطاقة جاري مراد
بــورجــكــوف ،تقريرًا حــول إنشاء
خط نقل الكهرباء «تركمانستان ـ
أفغانستان ـ باكستان» وخط نقل
الكهرباء في أفغانستان.
إيران ترغب في زيادة تجارتها مع روسيا إلى  10مليارات دوالر (فرانس برس)

أن العالقات االقتصادية بني إيــران وروسيا
«ال ترتقي إلى مستوى العالقات السياسية».
على وقــع هــذا الـجــدل ،قــال الرئيس اإليــرانــي،
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،ف ــي م ـط ــار طـ ـه ــران بـعــد
ع ــودت ــه م ــن ال ــزي ــارة ال ـتــي اس ـت ـمــرت يــومــن،
إنه تم التوصل إلى «اتفاق أساسي لتطوير
عـ ــاقـ ــات ش ــام ـل ــة ومـ ـسـ ـت ــدام ــة ون ــافـ ـع ــة بــن
البلدين».
وع ـم ــا يـتـعـلــق ب ــاالق ـت ـص ــاد ،ق ــال رئ ـي ـســي إن
ال ـب ـلــديــن «يـمـكـنـهـمــا أن ي ـع ـمــا م ـعــا إلن ـهــاء
ه ـي ـم ـن ــة الـ ـ ـ ـ ــدوالر عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـن ـق ــدي ــة
والـبـنـكـيــة وإجـ ــراء مـبــادالتـهـمــا االقـتـصــاديــة
بالعمالت الوطنية» ،مضيفا أن وزيــر النفط
جــواد أوجــي ،الــذي رافقه في الــزيــارة ،توصل
إلــى «اتـفــاقـيــات جـيــدة» مــع مسؤولي الطاقة

الروس لتطوير حقول النفط والغاز ،من دون
الكشف عن املزيد من التفاصيل.
وأوض ــح رئيسي أنــه فــي امل ـجــاالت التجارية
أيضا «اتفقنا على إزال ــة العقبات التجارية
وإحداث قفزة في التجارة بني البلدين» ،الفتا
إل ــى أن مـسـتــوى ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بينهما
ً
«لـ ـي ــس مـ ـقـ ـب ــوال ولـ ــذلـ ــك ات ـف ـق ـن ــا ع ـل ــى رف ـعــه
كخطوة أولى إلى  10مليارات دوالر سنويا».
وي ـصــل ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ب ــن إي ــران
وروس ـي ــا حــالـيــا إل ــى  4م ـل ـيــارات دوالر .كما
أش ـ ــار ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى االتـ ـف ــاق على
تفعيل ما يعرف بـ«ممر الشمال ـ الجنوب»،
واالتـفــاق على تحديد أرضـيــات التعاون في
مبادلة السلع الزراعية.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ق ــال وزيـ ــر االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي،

نمو صناعي في ألمانيا
وفرنسا
برلين ـ العربي الجديد

انعكست ب ــوادر انـحـســار أزم ــة سالسل
التوريد العاملية ،على النشاط الصناعي
في أملانيا وفرنسا ،أكبر اقتصادين في
أوروبـ ـ ـ ــا ،خـ ــال ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـثــانــي
الـ ـج ــاري ،مـمــا ي ـعــوض جــزئـيــا الـتــأثـيــر
السلبي للقيود الشديدة التي فرضتها
معدالت اإلصابة بفيروس كورونا.
في أملانيا ،ارتفع ناتج القطاع الخاص
ع ـلــى غ ـيــر امل ـتــوقــع إل ــى أع ـل ــى مـسـتــوى
ف ــي أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر ،م ــع ت ــوس ــع ك ــل مــن
الـنـشــاطــن الـصـنــاعــي وال ـخــدمــي ،وفــق
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة «آي
إت ــش إس م ــارك ــت» الـعــاملـيــة .وق ــال فيل
سـمـيــث ،املــديــر امل ـشــارك ل ــدى «آي إتــش
إس مــاركــت» ،وفــق وكــالــة «بلومبيرغ»
األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــس« :ي ـن ـت ـظــر أن يـحـقــق

عامل في مصنع للطابعات في ألمانيا ()Getty

ال ـق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــي ان ـت ـعــاشــا ف ــي عــام
 2022مع انحسار أزمة سالسل التوريد،
ّ
غـيــر أن ظـهــور نـمــو بـهــذه الـســرعــة يعد
وصفه
تـطــورًا مــرغــوبــا بــالـفـعــل» .ورغ ــم ّ
أرقــام قطاع الخدمات فــي أملانيا بأنها
ّ
«مفاجأة إيجابية» ،حذر سميث من أن
ارت ـفــاع التكاليف مــا زال يمثل مشكلة
رئيسية بالنسبة للشركات.
وف ــي فــرنـســا سـجــل ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي
استقرارًا ،ما ساعد جزئيًا في تعويض
ت ــده ــور ال ـق ـطــاع ال ـخــدمــي ،الـ ــذي المــس
أدنــى مستوى في تسعة أشهر .وتبنت
ً
فرنسا نهجًا أكثر تساهال إزاء املوجة
ّ
األخ ـيــرة مــن إصــابــات ك ــورون ــا ،غـيــر أن
تأثيرها االقتصادي ما زال واضحًا ،إذ
ّ
إن عزل العمال بعد إصابتهم بالفيروس
يعرقل نشاط كثير مــن الـشــركــات ،وفق
«أي إتش إس ماركت».

إحـســان خ ــان ــدوزي ،للتلفزيون اإلي ــران ــي ،إن
معظم املــواضـيــع االقـتـصــاديــة املـتـفــق عليها
خالل الزيارة تعود إلى «التعاون في قطاعي
النفط والغاز» ،والنقل وبناء محطات الطاقة.
وكشف عــن االتـفــاق على تفعيل خــط ائتمان
بقيمة  5مليارات دوالر بني طهران وموسكو
لتسهيل التجارة بينهما.
وبشأن ممر الشمال ـ الجنوب ،قال خاندوزي
إن استكمال هذا املشروع عبر النقل السككي
ل ــرب ــط جـ ـن ــوب إيـ ـ ـ ــران وال ـخ ـل ـي ــج إل ـ ــى آس ـيــا
الــوسـطــى وأوروبـ ــا كــان مـحــورا أســاسـيــا في
النقاشات الثنائية ،الفتا إلى اتخاذ «قرارات
ج ـيــدة لـلـغــايــة» إلن ـش ــاء ال ـخــط الـسـكـكــي بني
رش ــت ـ أس ـت ــارا وال ـخــط الـسـكـكــي بــن إينجه
ب ــرون ـ غــرم ـســار داخ ــل إي ـ ــران .ي ـشــار إل ــى أن

إيران بحاجة إلى استثمار
 160مليار دوالر في النفط
والغاز
«ممر الشمال  -الجنوب» مشروع نقل دولي
ُ
عمالق ،طرح خالل قمة االتحاد األوروبي في
هلسنكي سنة  ،1992ويتكون املمر من شبكة
خطوط بحرية وبــريــة وسكك حديدية يبلغ
طــولـهــا  7200كـيـلــومـتــر ،وي ـبــدأ مــن بومباي
بــال ـه ـنــد ل ـي ــرب ــط امل ـح ـي ــط ال ـه ـن ــدي ومـنـطـقــة
الـخـلـيــج م ــع بـحــر ق ــزوي ــن مـ ــرورًا ب ــإي ــران ،ثم

«أوميكرون» يحاصر
أسواق العمل

يتوجه إلى سان بطرسبرغ الروسية ،ومنها
إلـ ــى ش ـم ــال أوروب ـ ـ ــا وص ـ ــوال إلـ ــى الـعــاصـمــة
الفنلندية هلسنكي .وتقع إيران في قلب هذا
ّ
املمر ،ويمكنها في حال تدشينه من التحكم
فــي حلقة وصــل حيوية بــن آسـيــا وأوروب ــا،
وع ـل ـيــه تــول ـيــه ط ـه ــران أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة ،علما
أن أرب ـعــة م ـمــرات دول ـيــة تـتـقــاطــع فــي إي ــران،
ه ــي م ـمــر «ال ـش ـم ــال  -ال ـج ـن ــوب» ،والـ ـش ــرق -
الغرب ،وجنوب آسيا ،وممر النقل تراسيكا
(أوروب ـ ـ ـ ـ ــا  -الـ ـق ــوق ــاز وآس ـ ـي ـ ــا) .وم ـ ــن امل ـق ــرر
أن ت ـش ــارك ال ـش ــرك ــات ال ــروس ـي ــة ف ــي تـطــويــر
حقول النفط والـغــاز في إي ــران ،حسب املدير
التنفيذي لشركة النفط الوطنية اإليــرانـيــة،
محسن خجسته مهر ،الذي كان ضمن الوفد
اإليراني إلى روسيا .وقــال خجسته مهر في

البرد والتوترات ترفع أسعار النفط
لندن ـ العربي الجديد

سجلت أسـعــار النفط زي ــادات جــديــدة خالل
ت ـ ـعـ ــامـ ــات أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،م ـس ـت ـف ـي ــدة مــن
الـتــوتــرات الجيوسياسية فــي شــرق أوروب ــا
والشرق األوسط ،وارتفاع الطلب مع استمرار
البرد القارس في العديد من الــدول الرئيسة
املستهلكة للطاقة.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت إلى أكثر
م ــن  88دوالرًا لـلـبــرمـيــل ،مـقــابــل نـحــو 87.8
دوالرًا للبرميل فــي إغــاق الجلسة السابقة
يوم الجمعة املاضي ،واقتربت العقود اآلجلة
لـخــام غــرب تكساس الــوسـيــط األمـيــركــي من
مطعم للوجبات السريعة في نيويورك يعلق الفتة لطلب عمال ()Getty

نيويورك ـ العربي الجديد

ُ
تلقي ساللة «أوميكرون» املتحورة من
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ب ـظ ــال سـلـبـيــة على
أسـ ـ ــواق ال ـع ـمــل ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية ،أكبر اقتصاد في العالم ،بعد
أن شهدت الفترة األخيرة موجة انتعاش
في مختلف األنشطة والوظائف.
وتـغـيــب نـحــو  8.8مــايــن شـخــص عن
العمل فــي الــواليــات املـتـحــدة فــي أوائــل
يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي ال ـج ــاري ،بسبب
م ــرض ـه ــم ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ،أو الع ـت ـنــائ ـهــم
ب ـش ـخــص مـ ـص ــاب ،ف ـي ـمــا اض ـط ــر كثير
غيرهم للعمل وهم مرضى ،وفق مسح
أجراه مكتب اإلحصاء األميركي.
وتظهر بيانات مكتب اإلحصاء أن الرقم
املسجل هو األعلى منذ أن بدأ إحصاء
الـ ـغـ ـي ــاب ــات فـ ــي م ـن ـت ـصــف ع ـ ــام ،2020

متجاوزا  6.6ماليني شخص املسجلني
في يناير/كانون الثاني  ،2021وثالثة
م ــاي ــن ش ـخــص ف ــي دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول املاضي .وبحسب تقرير لصحيفة
«وول ستريت جــورنــال» ،تلقي املوجة
الحالية من اإلصابات بثقلها على القوى
العاملة في أميركا ،حيث يكافح أرباب
العمل مع تغيب العمال ،وقلة الكوادر
وزي ـ ـ ــادات األج ـ ــور ،وس ــط أع ـل ــى مـعــدل
تضخم منذ أربعة عقود.
وال تقتصر تــداع ـيــات أوم ـي ـكــرون على
ســوق العمل فــي أميركا ،وإنـمــا تطاول
الكثير من الدول الغربية .وفي نيوزيلندا،
دع ــا وزيـ ــر املــال ـيــة غ ــران ــت روبــرت ـســون
الشركات ،يوم األحد املاضي ،للتأكد من
األعمال،
وجود خطط تضمن استمرارية َّ
ّ
وتعهد بتقديم دعم حكومي ،لكنه حذر
من أن تأثير املتحور قد يكون شديدًا.

ت ـصــري ـحــات لـلـتـلـفــزيــون اإلي ــران ــي إن إي ــران
وروسيا «تحتالن املركزين األول والثاني في
احتياطيات النفط والغاز في العالم» ،قائال
إن «روس ـي ــا لــديـهــا قـ ــدرات تـقـنـيــة عــالـيــة في
مجال تطوير حقول النفط والـغــاز وفــي هذا
املجال يمكننا القيام باستثمارات مشتركة».
وأوض ــح أن «تــوسـيــع الـعــاقــات االقتصادية
في مجال الطاقة كــان أحــد أهــم نتائج زيــارة
الرئيس» ،الفتا إلى أنه «في الظروف الراهنة
ت ـت ـشــابــك امل ـص ــال ــح االق ـت ـص ــادي ــة اإلي ــران ـي ــة
والــروس ـيــة» .وتــأتــي م ـحــاوالت إي ــران لجلب
استثمارات روسية في قطاعي النفط والغاز،
فــي وقــت انتقد وزي ــر النفط اإلي ــران ــي ،جــواد
أوجــي ،عــدم القيام بـ«استثمارات الزمــة» في
قطاعي النفط والغاز خالل السنوات املاضية،

محذرا أنه «إذا لم يتم االستثمار في تطوير
هذه القطاعات سنتحول إلى مستورد لهذه
امل ـن ـت ـج ــات» ،وفـ ــق م ــا أورده م ــوق ــع «نـ ــادي
امل ــراس ـل ــن ال ـش ـب ــاب» ال ـتــابــع لـهـيـئــة اإلذاعـ ــة
وال ـت ـل ـفــزيــون اإلي ــرانـ ـي ــة .وك ـش ــف أوج ـ ــي عن
حاجة إيــران الستثمار  160مليار دوالر في
هذه القطاعات .وقال وزير النفط قبل فترة،
إن ال ـت ـقــديــرات تـشـيــر إل ــى حــاجــة ال ـبــاد إلــى
نحو  22مليار دوالر لالستثمار في الحقول
ال ـغ ــازي ــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـس ــت وال ـث ـمــانــي
املقبلة بسبب تراجع الضغط في هذه الحقول
ولـلـحـفــاظ عـلــى الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة الـحــالـيــة.
وتمتلك إي ــران ثاني أكبر احتياطيات الغاز
بعد روسـيــا ،بنحو  34تريليون متر مكعب
من الغاز الطبيعي.

أسعار النفط ترتفع ألعلى مستوى منذ )Getty( 2014

 86دوالرًا للبرميل ،مـقــابــل  85.1دوالرًا في
الجلسة السابقة.
وكـ ــان ك ــا ال ـخــامــن ال ـق ـيــاس ـيــن ق ــد ارتـفـعــا
لــأسـبــوع الـخــامــس عـلــى ال ـتــوالــي األسـبــوع
املــاضــي نـحــو  ،%2مسجلني أعـلــى مستوى
ل ـه ـمــا م ـن ــذ أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن األول .2014
وارتـفـعــت األسـعــار أكـثــر مــن  %10حتى اآلن
هذا العام بسبب املخاوف من قلة املعروض.
وأشـ ــار كــازوه ـي ـكــو ســاي ـتــو ،كـبـيــر املحللني
فـ ــي ش ــرك ــة «ف ــوج ـي ـت ــوم ــي س ـي ـك ـيــوري ـت ـيــز»
ّ
إلــى أن ارت ـفــاع األس ـعــار يــرجــع إلــى املخاطر
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة بـ ــن روس ـ ـيـ ــا وأوك ــرانـ ـي ــا
وكذلك في الشرق األوســط ،الفتًا وفق وكالة

ّ
«رويـتــرز» إلــى أن التوقعات بارتفاع الطلب
على زيت التدفئة في الواليات املتحدة وسط
طقس بارد زاد الضغط أيضًا الخام.
وبـحـســب مـتـتـبـعــن ل ـســوق الـنـفــط الـعــاملـيــة،
أدت درج ـ ــات الـ ـح ــرارة امل ـتــدن ـيــة ف ــي الـكـثـيــر
مــن مـنــاطــق ال ـعــالــم ،إل ــى زيـ ــادة الـطـلــب على
مشتقات الوقود املختلفة.
وتأثرت األسعار صعودًا كذلك ،بعدما أعلنت
وزارة الدفاع اإلماراتية ،اعتراض صاروخني
باليستيني فــوق سماء أبوظبي ،فجر أمس،
في هجوم تبناه الحوثيون في اليمن ،ليعد
الـثــانــي مــن نــوعــه ال ــذي يستهدف العاصمة
اإلماراتية خالل أسبوع.
وت ـس ـبــب اإلط ـ ــاق ال ـص ــاروخ ــي ف ــي تعطيل
حركة املرور في مطار أبوظبي الدولي ،الذي
يضم شــركــة «االت ـحــاد للطيران» ملــدة ساعة
بعد الهجوم.
وكانت جماعة الحوثيني ،قد شنت ،األسبوع
ّ
مسيرة
املاضي ،ضربات باستخدام طائرات
وصواريخ على أبوظبي ،ما تسبب في مقتل
ثــاثــة أش ـخ ــاص وان ـف ـج ــارات ف ــي شــاحـنــات
وقود.
وق ــال ــت ش ـ ّـرك ــة ال ـن ـفــط اإلم ــاراتـ ـي ــة «أدنـ ـ ــوك»
ح ـي ـن ـهــا ،إنـ ـه ــا ف ـ ّـع ـل ــت ال ـخ ـط ــط ال ـض ــروري ــة
الستمرارية األعمال ،لضمان توفير إمدادات
م ــوث ــوق ب ـه ــا م ــن امل ـن ـت ـج ــات ل ـع ـمــائ ـهــا فــي
اإلمارات وحول العالم بعد ذلك الهجوم.
ّ
ويؤكد محللون في قطاع الطاقة ،أن التوتر
ال ـج ـيــوس ـيــاســي ال ـجــديــد ف ــي املـنـطـقــة يــزيــد
من املــؤشــرات الحالية على نقص النفط في
األســواق العاملية .واإلمــارات ثالث أكبر دولة
منتجة للنفط فــي منظمة أوب ــك بنحو 4.2
مــايــن بــرمـيــل يــوم ـيــا ،وف ــق ب ـيــانــات وزارة
الطاقة والبنية التحتية.

من األكاذيب الكبرى التي عشنا معها طــوال العقد املاضي ،أثناء
وبعد ثورة  25يناير /كانون الثاني  2011أن مصر بها أزمة خطيرة
في توليد الكهرباء ،استدعت ثورة املواطنني ،واالقتراض من البنوك
الدولية نحو  32مليار دوالر منذ عام  2014إلقامة محطات إنتاج
كهرباء جديدة.
بــرر نـظــام  3يــولـيــو /تـمــوز  2013ســرعــة ش ــراء املـحـطــات الجديدة
باألمر املباشر ،وحالة االقتراض الرهيبة التي قام بها وبلغت نحو
 515مليار جنيه ،أي ما يعادل  32.8مليار دوالر حتى نهاية عام
 ،2019بأنها تستهدف االستجابة لطلبات الشعب.
كما زاد الطني بلة أن تحمل الناس أعباء تلك التكاليف بأن أصبحت
الـكـهــربــاء سلعة باهظة الـثـمــن ،ف ــزادت األس ـعــار  5م ــرات متتالية،
وستزيد حتما خالل يوليو املقبل ،لتتخلص الحكومة من كافة أنواع
الدعم التي كانت تتحملها املوازنة العامة لسنوات طويلة.
عندما وقعت األزمة كنا نعلم بحكم الخبرة واملعلومات املتاحة من
البرملان والحكومة ذاتها ،وخاصة وزارتــي البترول والكهرباء ،أن
هناك مشكلة .فقد حضرنا مناقشات عديدة في البرملان منذ عام
 2007في لجان الخطة واملوازنة والطاقة ،على وجه الدقة ،حول زيادة
فاتورة الدعم بمعدالت عالية ،ما يقضي بضرورة زيادة أسعار بيع
الوقود والكهرباء ،لتخفيف األحمال عن شركات البترول التي بدأت
تأخذ نصيب الشريك األجنبي ،وال تستطيع السداد.
رفض الرئيس الراحل حسني مبارك زيادة األسعار ،وبدأت البالد
تشهد تذمرا بني العمال واملوظفني طلبا لتحسني املعيشة ،في الوقت
نفسه تعددت االنتخابات النيابية.
ظل التأجيل السياسي معطال ألي إصالحات في التسعير ،فلجأت
حكومة الــدكـتــور أحـمــد نظيف إلــى تخفيض املخصصات املالية
السنوية ملشروعات البترول والكهرباء .طلبت الحكومة أال يزيد
النمو لها عن  %5سنويا ،بينما كان الطلب يتزايد على استهالك
الكهرباء بنسب تصل إلى  %8سنويا.
ب ــدأت األزم ــة تتكشف فــي نهاية حكم مـبــارك ،حيث لـجــأت وزارة
الـكـهــربــاء إلــى أسـلــوب امل ـن ــاورات بــن األح ـيــاء واملـنــاطــق الصناعية
لتوزيع األحـمــال .ظل األمــر عالقا حتى بــدأت إرهاصات ثــورة 25
يناير ،وبدأ الناس يعبرون عن سخطهم النقطاع التيار الكهربائي،
وهو األمر الذي كان يمر بسهولة قبل الثورة بعامني ،بدون إثارته
في وسائل اإلعالم.
طلبت وزارة الكهرباء من مؤسسة شنايدر األملانية دراســة حول
تطوير املحطات بما ال يحملها قــروضــا جــديــدة ،ويــوظــف أفضل
قدراتها .وتدخل االتحاد األوروبي بصفته أكبر ممول ملشروعات
الطاقة في مصر إلعداد دراسة أخرى.
خرج الطرفان بأن مصر ال تعاني من أزمة خطيرة في الطاقة ،ألن
نسبة العجز ال تتجاوز  %20مــن أقصى األحـمــال املطلوبة على
مستوى الجمهورية .اقترحت «شـنــايــدر» تطوير بعض املحطات
القائمة على وجه السرعة بتدبير شراء احتياجاتها من قطع الغيار
وتحسني أداء شركات البترول التي أصبحت تنتج وقودا رديئا مع
عدم تطويرها خالل سنوات ما قبل الثورة .وأكدت دراسة االتحاد
األوروبــي أن مصر تحتاج ما بني  2000إلى  3000ميغاوات فقط
لتعويض العجز في الطاقة وتوفير احتياطي لساعات الــذروة في
أيــام الصيف تــراوح مــا بــن  %10و %16وفقا للمعدالت العاملية.
معلومة أعلنها وزيــر الكهرباء الحالي محمد شــاكــر بنفسه في
مؤتمر بجريدة األهرام ،نهاية العام املاضي.2021 ،
حرصنا على توعية الجمهور أن يصبر ،خالل األزمــة ،ألن الدولة
عاجزة عن ســداد ثمن وقــود محطات التوليد البالغة  6.2مليارات
دوالر ،ولكن كانت هناك يد عليا تسعى إلى دفع الناس للخروج على
الثورة املصرية بأي وسيلة ،والهجوم على محطات الكهرباء واتهام
من يعملون بها بأنهم غير قادرين على تشغيلها ،رغم أن وزارة
الكهرباء من الوزارات املعدودات التي لم تتغير قياداتها وال أساليبها
اإلدارية خالل ثورة  25يناير وما بعدها.
التدخل الوحيد كان فرديا ،ملسناه أثناء انتخابات اإلعادة الرئاسية
بــن املرشحني الفريق أحمد شفيق والــدكـتــور محمد مرسي في
العام  ،2021حيث انضم بعض املوظفني للجان الشعبية التي ضمت
أعضاء سابقني من الحزب الوطني ،الذين وعدتهم األجهزة األمنية
بأنهم سيعودون للعمل السياسي ،فــإذا بهم يشاركون في قطع
التيار الكهربائي عن املناطق املكتظة بالسكان واملناطق الصناعية
وإن ظل تأثيرهم محدودا وعند شبكات التوزيع الفرعية.
خضع قطاع التوليد العمالق لحراسة الجيش ،ففرحنا بذلك ،وكنا
نتعجب من توقف محطات عن العمل بالكامل ،وهي في حالة فنية
جيدة ،ودخول شبكات السوالر مع الغاز للمحطات.
ساد التخبط إدارة القطاع وكنا على يقني بأنه مقصود لغاية ما،
حتى وجدنا من ينقض على الثورة ،فإذ بالنظام يتفق على إقامة
 18محطة كهرباء جديدة تماثل في قدراتها جميع املحطات التي
أنشأتها مصر على مدار  100عام .تحول األمر إلى مزايدة غريبة،
دفعتنا إلــى التساؤل ملــاذا كل هــذه املحطات؟ فكان الجواب لنوفر
الطاقة للناس الثائرة؟
زاد األمــر غموضا حينما رأينا الصفقات في فترة ما بعد يوليو
 2013تسند بــاألمــر املباشر لشركات بعينها ،سيمنس األملانية
وجـنــرال إلكتريك األمـيــركـيــة ،حيث حصلت كــل منها على أوامــر
بالشراء الـفــوري ،منحت أملانيا  8مليارات دوالر ومثلها للشركة
األميركية من خالل قروض من بنوك عاملية بأسعار مرتفعة.
عندما طلب الصحافيون عام  2014من وزير الكهرباء تفسير أمر
اإلسناد املباشر ،قال بالحرف الواحد «هذه أمور تأتي من الرئاسة
وال علم لي بها» .امتنع الوزير عن اإلدالء بــأي معلومات بعدها،
إال عندما يطلب مــن املصريني تقبل زي ــادة األسـعــار لـســداد قيمة
املحطات! ويبحث منذ  3سنوات عن مشتر للمحطات الثالث التي
أقامتها سيمنس ليسدد  8مليارات دوالر مطلوبة بشكل عاجل.
فهناك محطات متوقفة عن العمل مع وفر هائل في الكهرباء يزيد
 %80عــن االحتياطي املطلوب عامليا ،وال يمكن تصديرها كلها
لضعف في شبكات النقل مع الدول العربية.
بــدأت ال ــوزارة تعترف باألزمة الفنية واملالية ،ويعلنها الوزير على
املأل في مؤتمرات عامة ،وها هي تخرج في إحصائيات على موقع
الشركة القابضة للكهرباء وهيئة الطاقة املتجددة الدولية باإلمارات،
منذ عام  ،2018من خالل بيانات ودراسات رسمية.
تبني الدراسات أن مصر لم تعرف أزمة طاقة كارثية خالل السنوات
املاضية ،وكانت في غنى عن هذا البذح الذي يدفع ثمنه املصريون
اآلن من قوتهم اليومي.
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بعد معرض الدوحة للكتاب
معن البياري

لم تتجاوز نائب رئيس اللجنة الثقافية ملعرض الدوحة الدولي للكتاب ،شايعة الفاضل،
ّ
الحقيقة ،ملا قالت ،لبرنامج «ضفاف» في تلفزيون العربي  ،2إن املعرض ،في دورته الـ
 31التي اكتملت مساء السبت املاضي ،وصل إلى أهدافه التي ُوضعت له في أثناء نحو
خمسة شهور من التحضير له وتنظيمهُ .وي ّ
رجح أن أهم هذه األهداف إقبال الجمهور
العام على املعرض وفعالياته املوازية ،وأن يحقق الناشرون املشاركون نفعا ماديا
ّ
من اإلتيان بإصداراتهم إلى مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات .وإلى هذا األمر ،ملا
كانت فترة التهيئة للمعرض تشهد ّ
تحسنا واسعا في محاربة كورونا ،مع نجاحات
حملة التطعيم بجرعتيه ،ثم بالثالثة ،ما أوحى بأن الحالة الصحية لن تكون مقلقة ،بل
وأكثر من جيدة ،جاءت هجمة «أوميكرون» الشرسة منذ أسابيع لتشيع بعض القلق.
ومع تشديد السلطات الصحية في دولة قطر بشأن إجراءات دخول البالد( ،والعزل
لقادمني من بعض البلدان) ،ثم اإلعالن عن ّ
منصة إلكترونية خاصة بدخول الزوار
احترازات خاصة ،مأخوذ بها في الدولةّ ،
تبرم ناشرون
املعرض ،مع التأكيد التام على
ٍ
ّ
عديدون من هذا كله ،وفضلوا لو يجري اإلعالن عن إرجاء املعرض إلى موعد الحق،
أو إلغاء دورته لهذا العام (كما في العام ّ ،)2021
غير أن وزارة الثقافة القطرية واللجنة
ّ
املنظمة لم يكونا في هذا الــوارد ،سيما وأن شحنات الكتب كانت تصل تباعا ،وأن
الترتيبات اكتملت إلى حد كبير .وبذلك ،بدا أن إقامة معرض الدوحة للكتاب ّ
تحد
معلن ،وأن إنجاحه ٌ
أمر حيوي ،وبالغ الضرورة ،سيما للدفع بأنشطة كبرى في الدولة
تاليا ،والختبار آليات مواجهة «أوميكرون».
وعـنــدمــا يــاحــظ زائ ــر امل ـع ــرض ،فــي أيــامــه ال ـع ـشــرة ،ســاســة ظــاهــرة فــي مختلف
ّ
والتجول بني أجنحته وفي مساحاته والجلوس
اإلجراءات الخاصة بارتياد املعرض
جمهور
من
عريضا
حضورا
ويرى
املوازية،
وأنشطته
إلى فعالياته الفنية والثقافية
ٍ
متنوع ،بل وعندما يرى انخفاض منسوب القلق الذي غشي الناشرين في اليومني
األولني للمعرض ،بعد أن ّ
تحسنت الوتيرة العامة فيه ،يتأكد له أن هناك إدارة قادرة
على االبتكار والتخطيط الجيد والتغلب على الطوارئ واملتغيرات ،وذلــك كله بدافع
ّ
ـاح تـتــوخــاه ،وتقيم على ثق ٍة بــأن فــي وسعها أن تصل إلـيــه .وعندما بدا
إنـجــاز نـجـ ٍ
للناشرين أنفسهم أن التسهيالت الجمركية الواسعة التي وفرتها السلطات املختصة
ـور
كــان لها أثرها ّ البالغ اإليجابية عليهم ّ،وعندما رأوا في إعفائهم من دفــع أي أجـ ٍ
ـادرات مهم ٍة كهذه فعلها الطيب
لألجنحة املخصصة إلصداراتهم ،تأكد لهم أن ملـبـ ٍ
ّ
تبعات مالي ٍة قد ال تكون هينة في ظــروف الجائحة.
على صنعتهمُ ،وينجيهم من
ٍ
ُ
مستهلك كهذا سعة
تعبير
وبذلك ،تصير الكرة في ملعبهم ،إذا ما رأى واحدنا في
ٍ
ٍ
إلصدارات من الكتب ّ
جيدة
تكفيه ،ويصير مطلوبا منهم أن يتجاوبوا مع حاجة القراء
اإلنجاز ،ولها قيمتها ،وأن يراعوا ،ما وسعهم ،ضعفا ظاهرا يصيب القدرة الشرائية
ّ
لدى املواطن العربي منذ سنوات .وال ً يؤشر صاحب هذه الكلمات إلى هذا األمر ،البالغ
ٌ
األهمية ،وهو غافل عن الغالء حقيقة قائمة في البالد العربية كلها ،والذي كما يتعلق
بسلع عديدة ،ومنها ما هو من االحتياجات املعيشية اليومية ،فإنه يلحق بالكتاب،
ٍ
سيما املتقن إخراجا وطباعة وتحريرا ..وأناقة.
يغفل عــن «عـ ــودة» دور الـنـشــر املـصــريــة والـسـعــوديــة
ال يـســع ه ــذا التعليق أن
ً
واإلماراتية (لم ألحظ بحرينية إن لم أكن مخطئا) ،بعد غيابها في دورة العام
قبل املاضي في ظــروف الحصار الرباعي إيــاه .وال مــزايــدة أبــدا في القول هنا
ٌ
عريض على عدة دور
إن هذه املشاركات كانت مبعث سرور ،وقد لوحظ إقبال
نشر مصرية وسعودية ،سيما وأنها جاءت بأحدث اإلصدارات ّ
املتنوعة ،وكانت
ّ
األسعار ،غالبا ،في املقدور واملمكن .كما دلــت املشاركات املتنوعة القادمة من
لبنان ،على أن ّثمة قــدرة مؤكدة في هذا البلد وشعبه على ّ
تحدي كل املعيقات
املادية واملالية واملوضوعية العامة ،لتبقى صناعة النشر وإنتاج الكتاب الجيد،
والجذاب للقراءة (واالقتناء فحسب أحيانا) من عناوينه الباقية.
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سوسن جميل حسن

ل ـسـ ُـت أن ــا مــن ت ـســأل ،ول ـيــس شـخـصــا من
س ــوري ــة ،ب ــل إن ــه امل ـح ــاور ال ــروس ــي ال ــذي
طـ ـ ــرح أسـ ـئـ ـل ــة ي ــائـ ـس ــة كـ ـثـ ـي ــرة ي ـطــرح ـهــا
الـ ـشـ ـع ــب املـ ـنـ ـتـ ـه ــك .وأمـ ـ ـ ـ ــام ت ــأكـ ـي ــد كـســر
الحصار ال ّ
بد أن أنكر الواقع ،أنا املواطنة
السورية ،كغيري ،ألن الحكومات ال تكذب
على مواطنيها ،وكــل مــا نــراه ونـقــرأه في
مواقع التواصل وكل الوسائط هو محض
فـبــركــة وإش ــاع ــات ،ال ـغ ــرض مـنـهــا إيـهــان
عزيمة ّ
األمة.
ً
ُ
ول ـي ــد ع ـم ــره أربـ ـع ــون ي ــوم ــا ،ي ـع ـثــر عليه
ملقى بجانب حاوية زبالة في أحد أحياء
دم ـشــق ،مــع رســالــة مــن ّأم ــه تـقــول إن األب
ّ
تخلى عنهما ،وهــي ال تستطيع رعايته،
كما أنها ال تستطيع أن ّ
تحبه .قبلها ّ
بأيام
قليلةُ ،عثر على وليد أصغر في مدخل أحد
األبـنـيــة فــي مدينة حـمــاة ،بجانبه رسالة
تقول إنه «ابن حالل» .وتكاد أخبار من هذا
النوع ال تنقطع من شبكات التواصل في
سورية ،وفــي الوقت نفسه تنتشر صورة
الطفل الـســوري حسني ،وهــو جالس على
حــافــة ح ــاوي ــة الــزبــالــة ال ـتــي يـجـمــع منها
العبوات البالستيكية في لبنان ،يقرأ في
كتاب بمنتهى االنخطاف لصفحاته .كذلك
ٍ
أخ ـب ــار املـنـخـفــض ال ـج ــوي الـ ــذي يـتـمــادى
عـ ـل ــى ك ـ ــل املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ـثـ ـل ــوج
واألمـطــار الغزيرة املترافقة مــع انخفاض

كاريكاتير

درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر بعدة
درجـ ــات ،ص ــور مــن كــل املـنــاطــق الـســوريــة
عن حــال الناس في هــذا املنخفض .ومثل
كــل ع ــام ،صــور مخيمات ال ـنــزوح الغارقة
فــي الــوحــول والـثـلــوج هــي األكـثــر شراسة
في حق اإلنسانية واألكثر إدانة للضمير،
ّ
املـحــلــي وال ـعــاملــي .وتـقــريــر حــديــث لألمني
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس
يقول إن  %90من السوريني يعيشون «في
ف ـقــر» و %60مـنـهــم ي ـعــانــون م ــن «ان ـع ــدام
األمـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــذائـ ــي» ،إض ــاف ــة إل ـ ــى أن 7.78
ماليني لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة
طبية مستوفية للمعايير الدنيا املقبولة
عــاملـيــا .وق ــال :يعيش  6.9مــايــن شخص
فــي مناطق ال تخضع لسيطرة الحكومة
(م ــن أص ــل نـحــو  22مـلـيــونــا) ،بينهم 5.6
مــايــن بـحــاجــة إل ــى مـســاعــدات إنسانية.
ّ
ويـ ـت ــرك ــز امل ـح ـت ــاج ــون ف ــي امل ـن ــاط ــق غـيــر
الخاضعة لسيطرة الحكومة فــي األجــزاء
ـدد أقــل
الـشـمــالـيــة مــن الـبـلــد ،مــع وج ــود ع ـ ٍ
فــي الـجـنــوب الـشــرقــي فــي مخيم الــركـبــان.
ّ
وتعد االحتجاجات اإلنسانية في املناطق
ّ
غ ـيــر ال ـخــاض ـعــة لـلـحـكــومــة ح ـ ــادة بسبب
ارت ـف ــاع مـسـتــويــات األع ـم ــال الـعــدائـيــة في
الـشـمــال الـغــربــي والـشـمــال الـشــرقــي خــال
ف ـتــرات مـطـ ّـولــة ،وارت ـف ــاع نسبة الـنــازحــن
الــذيــن يعيش عــدد منهم فــي مخيمات أو
مستوطنات عشوائية أو مراكز جماعية».
ـات لكاميرا جـ ّـوالــة فــي شــوارع
فــي مـقــابـ ٍ

عماد حجاج

لم تستطع سنوات
الجمر ،وال انهيار
البالد ،أن تدفع بعض
السوريين إلى اللقاء
فيما بينهم

ب ـ ـغـ ــزارة أمـ ـ ــام الـ ـس ــوري ــن ج ـم ـي ـ ًـع ــا ،ب ــاد
ّ
مخنوقة ،شعب مقهور جل ما يناضل من
أجله هو النجاة من املــوت ،يعني أن %90
من الشعب الذي يقول عنه غوتيريس إنه
يـعـيــش ف ــي ف ـقـّـر ،وال ــواق ــع أن ــه ت ـحــت خط
الـفـقــر ،هــم مــرش ـحــون ألن يـكــونــوا ناجني
ليس أكـثــر ،فيما لــو نـجــوا ،لكنهم ليسوا
ّ
م ــرشـ ـح ــن ألن يـ ـك ــون ــوا أح ـ ـيـ ــاء فــاع ـلــن
باملعنى الطامح للكلمة ،أي قــادريــن على
ّ
املرجوة ،واملؤلم أن
االبتكار وبناء الحياة
االنقسام الــذي ظهر ً
باكرا في عمر األزمــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـ ــن مـ ـك ــون ــات ال ـش ـع ــب ح ــول
ّ
ومبرراتها
شرعية االنتفاضة وأحقيتها

عبد الباسط سيدا

ممدوح حمادة

نهاية السياسة مع
حكومة األعيان في المغرب
محمد طيفوري

ّ
وف ـ ــاء ل ـســنــة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي روزفـ ـل ــت،
باعتباره أول من ّأسس ،عام  ،1933لحصيلة
مائة يــوم مــن العمل الحكومي ،قـ ّـرر رئيس
الحكومة املغربية ،عــزيــز أخـنــوش ،احـتــرام
ت ـق ـل ـيـ ٍـد ي ــوش ــك أن ي ـت ـح ـ ّـول إلـ ــى عـ ــرف فــي
الـحـيــاة السياسية بــاملـغــرب ،هــو التواصل
م ــع امل ـغ ــارب ــة ،ي ــوم األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ،عبر
قـنــوات اإلع ــام الـعـمــومــي ،لتقديم حصيلة
أول ثالثة أشهر من عمل حكومته .انتظر من
تابع اللقاء أن يكشف رئيس الحكومة عن
ّ
مؤشرات تنزيل وعود البرنامج االنتخابي
لحزب التجمع الوطني لألحرار؛ ذي السقف
العالي مقارنة مع برامج بقية األح ــزاب ،أو
ع ـلــى األقـ ــل ال ـت ــزام ــات االئـ ـت ــاف الـحـكــومــي
(الـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع ال ــوطـ ـن ــي ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــرار ،األصـ ــالـ ــة
وامل ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،االس ـ ـت ـ ـقـ ــال) فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـح ـك ــوم ــي؛ مل ــا ي ـتــوفــر عـلـيــه هـ ــذا الـثــاثــي
الحزبي من انسجام وتوافق على أكثر من
مستوى ،لم يتحقق مع حكومات سابقة .ال
شيء من هذا وال ذاك حضر في لقاء أخنوش
الـ ــذي بـ ــدا ،ف ــي حــدي ـثــه ،غـيــر مـقـنــع لنفسه،
فكيف يكون مقنعا ملاليني من املغاربة.
ّ
تحدث رجل األعمال عن االقتصاد ،فوعد
بتحقيق مـعــدل نمو  %3,2بــدل  %4التي
ج ـ ــاء فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج ال ـح ـك ــوم ــي ،ت ــراج ــع
يـ ـف ــرض ب ــاالسـ ـتـ ـل ــزام ت ــراجـ ـع ــا فـ ــي ع ــدد
الشغل املوعودة بها .وفي املجال
مواضع
ّ
االجتماعي ،بشر بمصادقة الحكومة على
مقتضيات تنزيل املشروع امللكي الخاص
بتعميم الحماية االجتماعية الرامي إلى
ض ـمــان اس ـت ـف ــادة  11م ـل ـيــون م ـغــربــي من
التغطية الصحية واملعاش .وسارعت من
أجل النهوض بمجال التشغيل إلى إعطاء
ّ
االنطالقة لبرنامج «أوراش» الذي سيمكن
مــن إيـجــاد  250ألــف فــرصــة عمل سنويا،
باعتماد مالي يقدر بـ 2.25مليار درهم.
غير لعبة ســرد األرق ــام وتـعــداد النسب ،لم
ينجح رئـيــس حـكــومــة األع ـي ــان فــي إضـفــاء

عيسى الشعيبي

ً
وتـسـمـيـتـهــا ،ب ــات ال ـي ــوم أك ـثــر قـ ــدرة على
ّ
ش ـ ــل إمـ ـك ــان ــات ال ـت ـف ــاف ش ــرائ ـ ًـح ال ـش ـعــب
وم ـكــونــاتــه ع ـلــى بـعـضـهــا ب ـعــضــا ،فــأمـ َـام
الـتـهــديــد ال ــوج ــودي الـقــاهــر ه ــذا ،لــم يبق
ٌ
مـكــان فــي قـلــوب الـنــاس للشعور بــاآلخــر،
أو التعاطف والــرحـمــة ،فالجميع يعاني
وفــي كــل املناطق ،ليست املناطق الواقعة
تـحــت سـلـطــات األم ــر ال ــواق ــع بــأف ـضــل ،بل
يعاني الـنــاس بالطريقة نفسها ،مضافة
إل ــى مـعــانــاتـهــم األخ ـ ــرى ف ــي ك ــل م ـجــاالت
الحياة املدنية وليس فقط املعيشية ،لذلك
ّ
الكراهية والشماتة يرتفع
نرى أن خطاب
ً
اضطرادا مع ازدياد املعاناة والقهر.
أمــام كــل هــذه الـبــراهــن والـقــرائــن ،تخرج
املـسـتـشــارة الــرئــاسـ ّـيــة ،لــونــا الـشـبــل ،في
لقاء تلفزيوني مع قناة  RTالتلفزيونية،
في زيارتها أخيرا التي ال نعرف أهدافها،
وتـقــول إن الشعب الـســوري صــامــد ،ألنه
ي ـعــرف حـجــم امل ــؤام ــرة وال ـح ـصــار ،وهــذا
كــان خياره منذ البداية .لكن على الرغم
مـ ــن هـ ـ ــذا ،ن ـج ـحــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
فــي كسر الـحـصــار ،وهــي تـ ّ
ـؤمــن للشعب
مقومات الحياة ولــو بالحد األدنــى ،وإذ
يسألها املحاور كيف؟ تقول إنها أسرار
ـرب ال ي ـم ـك ـن ـهــا ال ـت ـص ــري ــح بـ ـه ــا .فــي
حـــ ٍ
املقابل ،ال يمكن ألي متابع التعليق على
كالم من هذا النوع.
ي ـخ ـت ــم غ ــوت ـي ــري ــس قـ ــولـ ــه :ل ـك ــن أكـ ـث ــر مــا
يحتاجه الـنــاس فــي الجمهورية العربية

الـ ـس ــوري ــة ال ي ـ ــزال إي ـ ـجـ ــاد حـ ــل م ـس ـت ــدام
لـلـنــزاع ،بـمــا يتماشى مــع ال ـقــرار .. .2254
الكالم املمجوج منذ عشر سنوات لم يعد
ّ
يثير اكتراث السوريني ،هذا الحل املستدام
م ــا زال ب ـع ـي ـ ًـدا ،إن كـ ــان م ـم ـكــن الـتـحـقــق،
واألزمــة السورية مفتوحة على احتماالت
وآجال غير معلومة ،ما دامت هناك
عديدة
ٍ
أزمــات أكبر في العالم بني القوى الكبرى
وتلك الطامحة إلى أن تكون كبرى ،كإيران
ّ
وتركيا ،أزمــات ّ
تهدد العالم كله ،كاألزمة
بــن روس ـيــا وال ـغ ــرب ،بــن إي ــران وأمـيــركــا
وأوروبــا ،تركيا وأوروبــا وأميركا ،أميركا
ّ
ما الجدوى
والصني ،يمكن عد الكثير ،لكن ّ
من ّ
عدها؟ هل ننتظر ما ستتمخض عنه
ً
زي ـ ــارة الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي مــوس ـكــو م ـثــا،
وال ـت ـصــري ـحــات بــالـتــأكـيــد ع ـلــى ال ـت ـعــاون
االسـتــراتـيـجــي طــويــل األم ــد بــن البلدين،
وف ـ ــي ق ـل ــب ه ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،الـ ـتـ ـع ــاون فــي
س ــوري ــة؟ أم ع ـلــى س ــوري ــة؟ ه ــل هـ ــذا قــدر
سورية؟
في الواقع ،لم تعد سورية صاحبة قرار في
ّ
يخصها ،لكن املحزن أن توشك
أي مجال
السنة الحادية عشرة من عمر األزمة على
االنتهاء ،وحــال نخبها على ما هو عليه،
ل ــم تـسـتـطــع س ـن ــوات ال ـج ـمــر ،وال انـهـيــار
البالد ،أن تدفع بعض السوريني إلى اللقاء
فيما ًبينهم ،وطرح األسئلة النقدية األكثر
راهنية عما جرى واملآل واملصير.
(كاتبة سورية في برلني)

ّ
مذكرات جلود:
تفصيالت مهمة وأسئلة مفتوحة

ازدواجية
االزدواجـ ـي ــة حــالــة غــالـبــا مــا نـصــادفـهــا ل ــدى مــن يـسـ ّـمــونـهــم الـعـمــاء امل ــزدوج ــن أو
الجواسيس املزدوجني ،ويطلق على الواحد منهم «عميل مزدوج» ،أي أنه يعمل لدى
جهازي مخابرات َ
تابعني لبلدين مختلفني في الوقت نفسه .وعادة ما تكون عاقبة
هــؤالء وخيمة ،حــن ينكشفون ،فيتم تعريضهم ألقسى أن ــواع التعذيب ،لكي يتم
الحصول على أكبر قــدر مــن املعلومات منهم ،وغالبا مــا تتم تصفيتهم أو إعــادة
تجنيدهم لتضليل العدو .وهؤالء من جانب قيمة األذى الذي يتسببون فيه لهذا الجهاز
أو ذاك فإن كل ما يتعرضون له ّ
يعد مبررا ومفهوما ،خصوصا وأن خدماتهم ،على
األغلب ،لم تكن باملجان ،بل كانوا يقبضون من كال الطرفني ،ويخدعون على األقل
طرفا واحدا .ولكن هذه ليست االزدواجية التي نتحدث عنها ،وإنما ما يطلق عليها
ازدواجية التنظيم الحزبي ،وتعني انتماء الشخص في سورية إلى حزبني مختلفني،
البعث بالضرورة أحدهما ،حيث يكون الشخص قد انتسب إلى الحزب املجيد في
املدرسة ،ألن االنتماء صوري وإجباري ،ثم لم ّ
يقدم استقالته ،ألن ذلك قد يلفت إليه
األنـظــار من جهة ،وألن قناعة ال يعرف سببها تسيطر على عقول أبناء األحــزاب
السرية ،بأنهم لن يقعوا في قبضة األمن ،ولن ينكشف ّ
ّ
سرهم ،ولكن حساب الحقل
غالبا ما ال يتوافق مع حساب البيدر .واملصيبة أن املجرم املزدوج يكون ،في معظم
األحيان ،بمثابة رجل كرسي ..سواء في حزب البعث أو في الحزب الذي يسرق زبائن
حــزب البعث ،وال يعرف سبب تعامل األجهزة مع هــذه الجريمة كما لو أنها خيانة
عظمى .وداهود وابن عمه مثاالن ساطعان على االزدواجية الحزبية .كان داهود في
بداية شبابه بعثيا ،ولم يكن بعثيا فقط ال غير ،بل كان بعثيا متحمسا ،على الرغم
من أنك إذا سالته :من هو ميشيل عفلق أو أكرم الحوراني يرد من باب املداعبة قائال:
 حكي معنا عربي خيو ..ما منفهم إنكليزي.بكل بساطة ،كان داهود بعثيا ،ألن ابن عمه هايل كان عضو قيادة فرقة القرية .ثم
التحق هايل بالخدمة اإلجبارية ،والتقى هناك بشخص اسمه منصور ،أعطاه كتابا
عنوانه «البقسماط األسود» .قرأه هايل وأصبح شيوعيا .باملختصر ،دخل اإللزامية
بعثيا ،وخرج على االحتياط شيوعيا .وألن الفرقة الحزبية التي كان هايل عضوا في
ّ
قيادتها كانت كلها من أقــارب هايل ،فقد اكتفى الرفاق بالتف على شاربي هايل،
وفصلوه من الحزب ،بعد ما لفقوا له ،باالتفاق معه ،تهمة سرقة عشر علب سردين
من دكــان الغجري ،لكي ال يتهمه األمــن بازدواجية التنظيم ،عندما يعلم أنــه صار
ّ
شيوعيا .داهــود املعجب بهايل أيضا تـعـ ّـرض للتف على شاربيه ،وتــم فصله من
الحزب ،بعد تلفيق تهمة مشابهة ،ألنه صار شيوعيا من جماعة هايل ،مع أنه إذا
ّ
سيرد - :حكي معنا عربي يا زملي ..شايفني أملاني؟
سألته من يكون لينني وماركس
التقى هايل فيما بعد بأشخاص ينتمون إلى رابطة العمل ،وسرعان ما انتمى إليها.
داهود لم ينتظر طويال ،وسرعان ما انتمى على يدي هايل إلى الرابطة .سجن كل منهما
ما يقارب عشر سنوات .خرج داهود بعدها محافظا على انتمائه للرابطة ،بينما هايل
الذي كان مسجونا في مهجع إخوان مسلمني خرج من هناك إخوانيا .ذهب داهود الذي
أخلي سبيله قبل هايل بأيام ليبارك لهايل بخروجه من «بيت خالته» ،شرب عنده شايا
وبارك له وخرج من عنده إخوان ،مع أنه إذا سألته مني حسن البنا سيقول لك:
 حكي معنا عربي يا زملة ..شايفني بعلم بالغيب يعني؟بعد ستة أشهر تقريبا ،سمع داه ــود إن هايل صــار سلفيا ،فذهب إليه وعيناه
تقدحان شررا وبادره - :الك وال للديب ابن عمي؟
 خسا الديب ..قال هايل وأضاف بالفصحىّ ،تحسبا ملا بعد الطلب - :إن شاء الله..
وقدرنا عليه.
فقال داهود - :داخل على عرضك ..رسالك على بر يا ابن عمي.
وانفجرت الدموع من عينيه وتابع - :خلينا نعرف على أيا مخدة بدنا نحط راسنا.
داهــود هذا وابــن عمه هايل أمضيا أكثر من نصف حياتهما في السجون بتهمة
ازدواجية التنظيم.

ذو الدعسة السياسية الناقصة

المحاور الروسي يسأل :كيف كسرتم الحـصار؟
املــدن السورية في مناطق النظام ،يظهر
ّ
كم أن السوريني ُع ًزل أمام برد هذا الشتاء،
ّ
وكــل شتاء مـ ّـر أيــضــا ،فهم يتلحفون بما
لــدي ـهــم م ــن ب ـطــانـ ّـيــات أمـ ــام ع ـجــزهــم عن
ت ــأم ــن الـ ـت ــدفـ ـئ ــة ،وعـ ـج ــز ال ـح ـك ــوم ــة عــن
توفيرها بالحد األدنى لحاجتهم ،وحتى
ل ــو ت ــوف ــرت بــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي تـنـتـهـجـهــا
ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ــن ط ــري ــق ال ـب ـط ــاق ــة الــذك ـيــة
بــالـنـسـبــة مل ـ ــادة املـ ـ ـ ــازوت ،ف ـهــي ال تكفي
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ،وال ت ـس ـت ـط ـيــع األس ـ ـ ــر ت ــأم ــن
ثمنها ولو كانت مدعومة ،كثيرون منهم
يبيعون حصتهم فيما لو حصلوا عليها.
ّأم ـ ــا ال ـك ـه ــرب ــاء ف ـح ـكــايــة أخ ـ ــرى يـعــرفـهــا
القاصي والــدانــي ،عدا تحصيل الفواتير
والجائعني والبردانني،
من جيوب الفقراء
ّ
ألن ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء غـ ـي ــر مـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــرة ،ل ـك ـن ـهــم
سـيــدفـعــون مـجـبــريــن ،ف ــات ــورة اسـتـهــاك
ّ
ُ
تقرأ عن بعد لـعـ ّـدادات معلقة في مداخل
األبنية كذكرى عن حقبة ما.
متابعة أسـعــار امل ــواد الغذائية تــدفــع إلى
ال ــذه ــول أم ـ ــام س ـ ــؤال ع ــن تـكـلـفــة ال ـط ـعــام
بالنسبة لعائلةٍ بأقل عــدد من األفــراد في
ســوريــة ،أم وأب وول ــدان ،في الحد األدنــى
مــن االحـتـيــاجــات إلسـكــات الـجــوع ،وليس
ل ـت ــأم ــن الـ ــراتـ ــب الـ ـغ ــذائ ــي ،إن ـه ــا تـحـتــاج
ض ـع ـفــي ال ــرات ــب بـ ـح ـ ّـده األعـ ـل ــى ل ـلــرواتــب
واألجـ ـ ـ ـ ــور ب ـع ــد الـ ـ ــزيـ ـ ــادة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،فـمــن
يستطيع اإلجابة عن السؤال :كيف؟
مشاهدات من الواقع متوفرة
هذه ملحة عن
ٍ

نفس سياسي على حكومته «الليبرالية»،
بــالـنـظــر إل ــى أيــديــولــوج ـيــة ح ــزب الـتـجـ ّـمــع
الوطني لألحرار ،فبعد أشهر من توليه مهام
رئاسة الحكومة ال يزال الجمود سيد املشهد
السياسي ،نقيض الحيوية املشهودة للحزب
ّإبـ ـ ــان الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،وقـبـلـهــا خــال
األشهر األخيرة من عمر الحكومة السابقة.
وح ـتــى صـفـحــات عــزيــز أخ ـنــوش الرسمية
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي هجرت
الـسـجــال والـتـفــاعــل ال ــذي طبعها ،أي ــام كان
الرجل ّ
مجرد وزير في حكومة اإلسالميني.
وب ــذل ــك يـ ـك ــون الـ ـت ــواص ــل أول مـ ـ ــآزق ه ــذه
الحكومة ،فبعد ما كانت سر نجاح الحزب
في االنتخابات التشريعية ،ال سيما الحملة
الكبيرة على ّ
منصات التواصل االجتماعي،
تحولت إلى عقدة لم يقو الفريق الحكومي
برمته على تجاوزها بعد ،فال شيء يغري
بــاملـتــابـعــة ف ــي ال ـن ـقــاش ال ـع ـمــومــي ،م ــا عــدا
هفوات كالمية أو أخطاء لهذا الوزير أو ذاك،
تصبح مادة للسخرية في اإلعالم والثرثرة
في مواقع التواصل االجتماعي ،مثلما حدث
مع الناطق الرسمي باسم الحكومة (الساعة
اإلضــافـيــة ،ملف الـتـعــاقــد )...أو وزي ــر العدل
عند حديثه عن العزم على طلب العفو امللكي
عن معتقلي حراك الريف.
يظهر أن امللياردير عزيز أخـنــوش ّ
يسير
الـعـمــل الـحـكــومــي بعقلية رج ــل األع ـم ــال،
حـيــث ال أهـمـيــة للخطابة وال ـتــواصــل في
عالم املال ،بقدر ما يهم الفعل واإلنجاز؛ أي
تحصيل العوائد وكسب األرب ــاح .يكشف
التضخم في النيات والوعود أن املغاربة
أمام حكومة األعيان؛ أي «الالسياسيني»،
فـحـتــى وص ــف ال ـت ـك ـنــوقــراط الـ ــذي يعني
اختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم
ف ــي م ـجــال م ـعــن ،ال يستقيم م ــع أعـضــاء
حـكــومــة عــزيــز أخ ـنــوش .وم ــا سـبــق ّ
يفسر
الصمت املطبق ،وسيطرة االنتظارية على
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي .وق ــد ج ــاء م ــا يـجــري
عكس التوقعات التي كانت تنتظر تعبئة
سياسية ،بإيقاع الحملة االنتخابية نفسه

أول حكومة مغربية
تجد نفسها بال
معارضة برلمانية
قوية ،وال حتى
صحافة مزعجة

أو ربما أكثر قليال ،فلدى رئيس الحكومة؛
ّ
املقرب من ملك البالد محمد السادس ،ما
يكفي وزي ــادة من الــدعــم؛ من جهة املخزن
(الدولة العميقة) ،ومن رجال املال األعمال،
وفي اإلعالم والصحافة وهيئات املجتمع
املدني  ..ولديه أصغر ائتالف حكومي؛ إذ
ّ
ألول مرة تشكل حكومة مغربية من ثالثة
ّ
أحزاب فقط؛ قطباها الرئيسيان (التجمع
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــرار 1978 /واألص ـ ــا ّل ـ ــة
وامل ـ ـعـ ــاصـ ــرة )2008 /م ــن أدوات ت ــدخ ــل
«املـ ـخ ــزن» ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة .ول ــدى
حـكــومــة أخ ـنــوش فــرصــة الـعـمــل بأريحية
مطلقة ،فـهــذه ربـمــا أول حـكــومــة مغربية
تجد نفسها بال معارضة برملانية قوية،
وال حـتــى صـحــافــة مــزعـجــة ،بـعــد ّ
زج آخــر
الصحافيني املستقلني في السجن.
كان األجدر برئيس الحكومة ،قبل حرصه
الـ ـش ــدي ــد االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـق ـل ـيــد روزفـ ـ ـل ـ ــت ،أن
يـسـتــوعــب ج ـيــدا مـضـمــون مـقــولــة رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي ون ـس ـت ــون تـشــرشــل
«السياسي الجيد هو الذي يمتلك القدرة
عـلــى الـتـنـبـ ّـؤ ،وال ـق ــدرة ذات ـهــا عـلــى تبرير
ملاذا لم تتحقق تنبؤاته».
(كاتب مغربي)

صـ ــدر أخـ ـي ــرا ك ـت ــاب م ــذك ــرات ال ــرائ ــد عبد
السالم جلود «امللحمة» ،عن املركز العربي
ل ــأب ـح ــاث ودراس ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات؛ ون ـشــرت
صحيفة «الـعــربــي الـجــديــد» حلقات منها،
وهي تبحث بالتفصيل في مقدمات سلطة
معمر القذافي وتطوراتها ومآالتها ،وهي
الـسـلـطــة ال ـتــي اس ـت ـمــرت أك ـثــر م ــن أرب ـعــن
عـ ــامـ ــا ،وب ـ ـ ـ ــدأت ثـ ــوريـ ــة ش ـع ـب ـي ــة ق ــوم ـي ــة،
وانتهت استبدادية ،قبلية عائلية ،بعد أن
فتك القذافي بأقرب ّ
املقربني منه ،وخلخل
املجتمع الليبي؛ وب ـ ّـدد ث ــروات ليبيا .وما
زال املجتمع الليبي ،وبعد مــرور أكثر من
عـقــد عـلــى إس ـقــاط ال ـقــذافــي ،منقسمًا على
ذاتـ ـ ــه ،ي ـب ـحــث ع ــن املـ ـخ ــرج ال ـ ــذي ي ـب ــدو أن
الوصول إليه صعب املنال ،نتيجة الصراع
بني املتنافسني واملستفيدين من األوضاع
االستثنائية ،والتباينات الجهوية ،وحتى
القبلية؛ هذا إلى جانب التدخالت اإلقليمية
وال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـجــذب ـهــا ث ـ ـ ــروات لـيـبـيــا،
ومساحتها الــواسـعــة ،وساحلها املتميز،
وإمكاناتها الواعدة على أكثر من صعيد،
إلــى جــانــب أهميتها الجيوسياسية؛ فكل
هـ ــذه الـ ـع ــوام ــل ،وربـ ـم ــا غ ـي ــره ــا ،ت ـح ـ ّـد مــن
إم ـكــان ـيــة وصـ ــول الـلـيـبـيــن إل ــى تــواف ـقــات
ت ـكــون ف ــي مصلحتهم جـمـيـعــا ،سـ ــواء في
الغرب أم الشرق أو في الجنوب ،وتضع ّ
حدًا
للتهميش واالض ـط ـه ــاد ال ـلــذيــن تـعـ ّـرضــت
لهما مناطق معينة ،مثل غدامس ،ومناطق
جـبــل نـفــوســة مـثــل :غــريــان وي ـفــرن وج ــادو
وزوارة ،وكذلك مناطق الجنوب الليبي.
املوضوع الــذي أثــار انتباهي في مذكرات
ع ـب ــد الـ ـس ــام جـ ـل ــود أكـ ـث ــر م ــن غـ ـي ــره هــو
الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ــالـ ــوضـ ــع الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ال ـل ـي ـب ــي،
والـ ـخ ــاف ــات ال ـب ـي ـن ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت ضـمــن
الـسـلـطــة الـلـيـبـيــة ،وح ــرص ال ـقــذافــي على
إب ـع ــاد خـصــومــه الــواق ـع ـيــن واملـتـخـيـلــن،
وح ـص ــر ك ــل ال ـس ـل ـط ــات بـ ـي ــده .والف ـ ــت أن
ج ـلــود يـتـنــاول بالتفصيل إصـ ــرار معمر
القذافي على رفــض كــل مـبــادرات التغيير
واإلص ـ ــاح واق ـتــراحــات ـه ـمــا ،أو إفــراغـهـمــا
م ــن م ـح ـتــواه ـمــا .ك ـمــا يـشـيــر إل ــى حــرصــه
ع ـلــى إش ـغ ــال الـلـيـبـيــن بـ ـق ــرارت فـجــائـيــة،
وتغييرات عبثية ،وقضايا ثانوية تدفع
ب ـهــم ن ـحــو ال ـش ـعــور ب ـعــدم االس ـت ـق ــرار ،ما
كـ ــان ي ـح ــول ب ـي ـن ـهــم وبـ ــن ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
مـ ــا هـ ــو أسـ ــاسـ ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة ملـسـتـقـبـلـهــم
ومـسـتـقـبــل أبـنــائـهــم وأح ـف ــاده ــم .ومبعث
ه ــذا االهـتـمــام أنـنــي عـشــت فــي ليبيا قبل
نحو ثالثني عامًا ،حيث ّ
درســت بداية في
جامعة سبها خالل العام الدراسي - 1991
 ،1992والتقيت بأشخاص عديدين داخل
الجامعة وخــارجـهــا ،وأخ ــذت مــن خاللهم
ف ـك ــرة ع ــن املـ ـع ــان ــاة ال ـت ــي كـ ــان الـلـيـبـيــون
يـعـيـشــونـهــا ،ال سـيـمــا مــن جـهــة الـفــوضــى
واملحسوبيات ،والـتــوجــس مــن ّاملستقبل.
وغالبًا مــا كانت األحــاديــث مشفرة عامة.
وذل ــك تحسبًا لـعـيــون «ال ـل ـجــان الـثــوريــة»
وآذانـ ـه ــا ،وغـيــرهــا مــن األج ـه ــزة املرتبطة
بــال ـقــذافــي م ـبــاشــرة ،وال ـت ــي كــانــت تــراقــب
سكنات الليبيني وحركاتهم وتبطش بهم،
وهو ما يتناوله جلود بإسهاب.
وخالل عملي في جامعة سبها ،كلفني قسم
الفلسفة ،الــذي كــان ّ
يسمى في ذلــك الحني
قسم التفسير ،باإلشراف على رحلة لطلبة
القسم إلى جامعة عمر املختار في مدينة
الـبـيـضــاء ،وك ــان ذل ــك فــي ف ـبــرايــر /شباط
 ،1992وهـ ــي رح ـل ــة م ــا زال ـ ــت تـفــاصـيـلـهــا
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الجميلة في الذاكرة .كانت مناسبة ال ُت َّ
قدر
للتعرف على تطلعات الطلبة ومعاناتهم،
وغالبًا ما كانت األحــاديــث بلغة إيحائية
ُ
غير مباشرة تحسبًا ملــا ال تحمد عقباه.
كـمــا استمتعت فــي أي ــام الــرحـلــة الـعـشــرة
بــاسـتـطــاع الـجـغــرافـيــة الليبية الــواسـعــة
املتنوعة الجميلة ،خصوصا فــي منطقة
الجبل األخـضــر .غــادرنــا سبها والشمس
الصحراوية ساطعة دافئة ،مررنا بــودان،
ونمنا ليلة في ســرت ،ثم مررنا ببنغازي
في طريقنا نحو البيضاء ،التي استقبلتنا
ّ
بالثلح األبيض الذي ولد فرحة ال توصف
لدى طلبتنا أبناء الصحراء وبناتها.
وفي العام الدراسي التالي ،1993 – 1992
ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى ج ــام ـع ــة ن ــاص ــر الـ ـت ــي ك ــان
مركزها مدينة الخمسّ ،
ألدرس في كلية
األداب والتربية في زلينت .كما كنت ّ
أدرس،
فــي الــوقــت ذات ــه ،فــي قسم الفلسفة  -كلية
األداب فــي مـصــراتــة .وشــاركــت فــي نــدوات
ومؤتمرات علمية؛ كما زرت بعض الكليات
الجامعية فــي مــدن عــدة ،منها :طرابلس،
ترهونة ،الزاوية ،غريان ،يفرن.
وب ـن ــاء ع ـلــى مـعــايـشـتــي ال ــوض ــع الـلـيـبــي،
أود أن أقدم شهادتي حول ما ذكره جلود
بخصوص إجــادة القذافي الشو (،)Show
بشكل
وقدرته على ترتيب األمور واألدوار
ٍ
ُيظهر أهميته وأسبقيته في كل شيء ،ومن
دون أن يعطي موضوع املصداقية أهمية
كـثـيــرة ،طــاملــا أن املـحـيـطــن بــه قــد أتـقـنــوا
ّ
ويتصرفون وفق ما ُيطلب منهم،
اللعبة،
وبما يرتاح إليه «القائد» ،وبغض النظر
عما إذا توافق ذلك مع قناعاتهم أم ال.
لـقــد طـلـبــوا مـنــا فــي كلية األداب والتربية
بزلينت ،في أحد األيام ،السفر إلى طرابلس
لحضور لقاء مع «شخصية ليبية هامة»،
وألــزمــونــا بــذلــك عـبــر الـتــوقـيــع الشخصي.
وفــي اليوم التالي ،توجهنا إلــى طرابلس،
لـنـلـتـقــي ب ــأس ــات ــذة كـثـيــريــن م ـشــاركــن في
امللتقى ،كان عددهم نحو ألف ،أو أقل قليال،
ح ـس ــب تـ ـق ــدي ــري ،وقـ ـي ــل إنـ ـه ــم م ــن خـمــس
جامعات .كان وزير التعليم العالي قد سبق
الـجـمـيــع ،يـسـيــر فــي مـخـتـلــف االت ـجــاهــات،
وكــأنــه عـلــى مــوعــد مـهــم .ثــم ب ــدأ الـبــرنــامــج
املــرتــب للملتقى .فــأعـلــن أح ــد األش ـخــاص،
ً
وقـ ّـدم نفسه بوصفه نقيب املعلمني ،قائال:
«تـتــواصــل اآلن ندوتنا البحثية» .وجلس
عدد من األساتذة على ّ
املنصة ،على أساس
أنهم يستكملون النقاش ،ويتابعون تقديم
أوراق ـهــم البحثية .كنت أجـلــس إلــى جانب
صديق سوداني كنا ّ
ندرس معًا في زلينت،
وإلـ ــى جــان ـبــي م ــن ال ـج ـهــة األخ ـ ــرى أس ـتــاذ
ليبي سألته :ما الــذي يجري؟ من سيأتي؟
أجابني بكل ثقة :سيحضر األخ القائد .ثم
أردف :لـقــد أغـلـقــوا جميع ال ـطــرقــات ،وهــذا
معناه أنه الذي سيحضر.
انـ ـتـ ـظ ــرن ــا بـ ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت .وفـ ـ ـج ـ ــأة ،دخ ــل
القذافي وسط ّ
حراسه من النساء والرجال.
ّ
ساد االرتباك بني املنظمني أنفسهم .وبعد
أن أخذ مكانه ،بدأ القذافي حديثه :كنت في
املنطقة ،وقيل لي إن لدى األساتذة لقاء في
الجامعة ،فقلت ألذهب إلى هناك ،وأستمع
ّ
ونتحدث .همس صديقي السوداني:
إليهم
مــا هــذه املـســرحـيــة؟! ...وبــدأ العقيد حديثه
ال ـ ــذي امـ ـت ــد ث ـ ــاث س ــاع ــات ت ـق ــري ـب ــا ،ك ــان
ّ
ينكت ،ويهزأ من الحكام العرب .ثم أردف:
أعـ ــرف أن ب ــن ال ـح ـضــور ب ـعــض األس ــات ــذة
مــن ال ــدول العربية .ونحن فــي هــذا املوقف
أمــام مشكلة .إذا استبعدناكم عن لقاءاتنا
فستقولون لـنــا :لـقــد مــارسـتــم العنصرية.

ربما تكون شهادة
جلود عونًا لليبيين
في فهم ما جرى،
واالستفادة من
األخطاء التي كانت،
ومعرفة طبيعة
الجرائم التي حصلت

ول ـك ــن إذا دع ــون ــاك ــم إلـ ــى الـ ـحـ ـض ــور ،ف ــإن
ّ
ّ
ويحتجون ويقولون
حكامكم يغضبون،
إننا نعلمكم ،ونفتح عيونكم ...بدأ بعرض
وجهة نظره عــن فكرة التشاركيات .وكــان
رأيــه أن مبدأ التشاركية يمكن تطبيقه في
جميع امليادين ،بدءًا من التعليم واألحوال
املـ ــدن ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـم ـن ــح إج ـ ـ ـ ـ ــازات قـ ـي ــادة
الـسـيــارات والـصـحــة وغـيــر ذل ــك .واعـتـ ّـرض
أحد األسائذة السودانيني بطريقة مهذبة.
قـ ـ ّـدم اع ـت ــراض ــه ف ــي صـيـغــة تـ ـس ــاؤل :كيف
يمكن تطبيق فـكــرة التشاركية فــي ميدان
القضاء؟ ّ
تهرب القذافي من السؤال بنكتة،
ومــن دون أن يكلف نفسه بمهمة التدقيق
وضرورة املراجعة.
ّ
ومــن بــن مــا زلــت أتــذكــره مــن ذاك اللقاء أن
أس ـتــاذ الفلسفة الـلـيـبــي رج ــب أب ــو دبــوس
اع ـ ـتـ ــرض بـ ــوضـ ــوح ع ـل ــى ك ـ ــام الـ ـق ــذاف ــي،
ون ــاق ـش ــه بـ ـج ــرأة ق ــائ ــا إن ت ـط ـب ـيــق ف ـكــرة
الـتـشــاركـيــة ف ــي م ـي ــدان الـتـعـلـيــم ،ال سيما
ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ،س ـي ــؤدي م ــع الــوقــت
إلــى تمركز الثقافة والـثــروة لــدى مجموعة
من الـنــاس ،وحــرمــان الغالبية منها ،وهذا
أمر سلبي ستكون له تبعات كارثية ...وال
أعلم ما إذا كان أبو دبوس يتمتع بهامش
م ــن الـ ـح ــري ــة ،أو ك ـ ــان هـ ـن ــاك ت ــواف ــق عـلــى
تبادل األدوار؛ ولكن الرجل ناقش القذافي
بــوضــوح وج ــرأة ،قــائــا فــي نهاية املـطــاف:
ـي العقيدِ ،آن ــي مستعد أناقشك
«ت ـ
ـرى ،أخـ ُ
َ
م ــن ت ـ ـ ـ ّـوا لـ ــغـ ــدوة ال ـص ـب ــح إن ـ ــو رايـ ـ ــك مــش
صحيح» (ليكن معلومًا لديك ،أخي العقيد،
أنني مستعد أن أناقشك من اآلن حتى غد
صباحًا ،وأبني أن رأيك مجانب للصواب)...
ّ
ومرة أخرى ،بادر القذافي إلى إطالق نكتة
ّ
ليضحك الجميع ويغير املوضوع.
ش ـهــادة جـلــود عــن مــرحـلــة هــامــة وطويلة
نسبيًا في تاريخ ليبيا ،ساهم هو شخصيًا
في أحداثها عشرين عاما ،واتخذ املوقف
ّ
النقدي منها ،ومــن مــوقــع املطلع الخبير
الحريص على تـجــاوز السلبيات؛ مهمة،
خصوصا أنها تأتي بعد مــرور أكثر من
عقد على سقوط حكم القذافي .ربما تكون
ه ــذه ال ـش ـهــادة عــونــا لليبيني فــي فـهــم ما
جرى ،واالستفادة من األخطاء التي كانت،
ومـعــرفــة طبيعة الـجــرائــم الـتــي حصلت،
ّ
تتكرر ،ويتجاوز الشعب الليبي
حتى ال
ّ
العزيز املحنة ،ويتمكن من بناء مجتمعه
وعـ ـم ــران ــه ،وي ـس ـت ـم ـتــع ب ــوط ـن ــه ال ـج ـم ـيــل،
ّ
مستقبل
وي ـتـمــكــن م ــن ت ـطــويــره ل ـض ـمــان
ٍ
أفضل لألجيال املقبلة.
(رئيس سابق للمجلس الوطني السوري)

انقضاء سنة من واليــة الرئيس األميركي ،جو بــايــدنُ ،يعد مــدة كافية للحكم على
أدائه بال ّ
تعسف أو استعجال ،والستطالع مآل ما تبقى من عهده ،ليس فيما يتعلق
بالشؤون الداخلية ،أو حتى السياسة الخارجية للدولة العظمى (حيث ال يتسع املقام
لعرضها) وإنما فيما يتصل ،أساسًا ،بمواقف واشنطن ومقارباتها لقضايا الشرق
األوســط ،الذي كلما حاولت الواليات املتحدة الهروب من مشكالته العويصة ،والنأي
ّ
ّ
املتحركة ،لحق بها هذا الشرق املعذب أكثر فأكثر ،وأمسك
بنفسها عن كثبانه الرملية
ٌّ
بتالبيبها على نحو أشد من ذي قبل ،وكأنه ظل ال يفارق صاحبه أبدًا .ولعل الدعسة
الوحيدة الكاملة للرئيس املنتخب من نحو ثمانني مليون مواطن أميركي ماثلة في أنه
َ
الخلف األفضل ألسوأ رئيس دخل املكتب البيضاوي ،ليس بالنسبة لغالبية األميركيني
فحسب ،وإنما في نظر مختلف شعوب العالم أيضًا ،سيما ناس هذه املنطقة عمومًا،
والفلسطينيني على وجه الخصوص ،حيث كانت سنوات ترامب األربع بمثابة كابوس
طويل ،أرخى بكلكله على الصدور ،وكاد يخنق األنفاس لدى العرب والفرس والروم،
األمــر الــذي بدا معه بديل الرئيس األرعــن هدية مجانية هبطت من السماء على أديم
هذه الديار ،التي تنفست شعوبها الصعداء بعد ألي شديد .عدا هذا ّ
املتغير ّ
املرحب
ٍ
به ،من اللحظة األولى ،على أوسع نطاق في الكرة األرضية ،وباستثناء إسقاط ترامب،
إلى غير رجعة كما نأمل ،فإن من الصعوبة بمكان العثور في ملف السنة األولى من
والية جو بايدن ،إال على سلسلة طويلة من الدعسات الناقصة ،حتى ال نقول جملة من
اإلخفاقات املمهورة بتوقيع الرئيس الديمقراطي وفريقه.
غير هذه الحسنة ،إسقاط ترامب ،أو قل هذا اإلنجاز املتحقق على يدي بايدن ،وهذه
الفضيلة التي كانت في حد ذاتها مصدر تفاؤل بعد طــول تشاؤم ،ومبعث بهجة
واسعي ،ظلت يتيمة ،أو مثل بيضة الديك ،وكادت ّ
ْ
تتبدد من ذاكرة كل
واستحسان
ّ
من صال عليهم الرجل البرتقالي وجال ،لوال أن ذلك الشعبوي املقيت يلوح بالعودة
إلى التنافس على الرئاسة .ومع أن إخفاقات واشنطن في هذه املنطقة متوارثة من
عهود سابقة ،وإدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة ،إال أن مــا فــاءت بــه السنة
األولى من رئاسة بايدن ،من ّ
تخبط وسطحية وقلة إدراك ،كان باعثًا على خيبة األمل
وشيوع حالة اإلحباط ،نظرًا إلى ارتفاع مستوى التوقعات ،إثر انتهاء عهد ترامب،
وانقشاع تلك الغيمة السوداء عن سماء هذه البالد ،ناهيك عن ازدياد مساحة التفاؤل
بمجيء رئيس أميركي ّ
محمل ببشائر العدل والحرية والسالم ،حيث بدا جو بايدن،
الكاره للتمييز الديني ،الهاجس بالديمقراطية والدبلوماسية والتسامح واملساواة بني
األعراق ،وكأنه قادم ّ
لتوه من منظمة حقوق إنسان.
ومن غير اإلبحار كثيرا في منعرجات ملف إيران النووي ،الذي وضعه بايدن على
رأس اهتماماته الخارجية ،وقاربه بخيار أوحد اسمه الدبلوماسية ،نجد أن الرئيس،
ً
املفعم ُ
بحسن النية ،قد أصبح أسيرًا لهذا الخيارُ ،مثقال بقيود ما سبق أن أسمينا
«الدبلوماسية ال ــدرداء» التي استثمرت فيها الجمهورية اإلسالمية بكفاءة ،وبنت
عليها موقفًا تفاوضيًا ابتزازيًا متصاعدًا ،إلى الحد الذي بدت فيه إيران صاحبة اليد
العليا في فيينا ،تحاصر الواليات املتحدة وتفرض عليها العقوبات.
وأحسب أن أكثر ما يبعث على خيبة األمل ،ويحمل على وصف بايدن أنه رجل
الدعسة الناقصة بامتياز ،هي هذه املقاربة السطحية ألقــدم معضالت املنطقة
األكثر قابلية لالشتعال ،ونعني القضية الفلسطينية ،حيث لم ُيحدث بايدن سوى
بعض التعديل في النبرة ،قياسًا بلغة ترامب الفائضة بالغطرسة واالنحياز لعتاة
املستوطنني ،لم ُيجر أي تبديل على نهج أميركي شديد االختالل ،األمر الذي يدفع
إلى القول إن أميركا هي أميركا من قبل ومن بعد ،وإن الرجل عديم الكاريزما في
البيت األبيض ال ّ
يعول عليه.

هنا ثورة يناير
محمد طلبة رضوان

ما الذي يجعل من ثورة يناير هاجسًا لدى عبد الفتاح السيسي؟ ما الذي يجعلها
حاضرة ،رغــم هزيمة أصحابها ،مزعجة رغــم موتهم ،وقتلهم ،وإخفائهم قسريًا،
واعتقالهم ،وتشريدهم؟ ما الــداعــي لتشويهها ووصمها والتحذير من تكرارها؟
هنا ثورة يناير ،الزمان واملكان ،والشخوص (حاضرون في الغياب) .ال يتعلق األمر
برومانسيتنا األولى ،رحمها الله وال أعادها ،إنما بواقع يومي ،ترصده السلطة ،ربما
فاعليه ،وتعي خطره ،واستمراره ،وتجابهه بترسان ٍة من األبوية والتجهيل
أكثر من ّ
ّ
والقبح ،وتعطل حركته ،لكنها تفشل في إيقافه .كانت يناير ،ولم تزل «مشروع جيل»
ّ
التحرك من مرحلة ما قبل الدولة إلى الدولة ،ما
للدخول إلى التاريخ ،استعادة الزمن،
قبل الحداثة إلى الحداثة ،من العدم إلى الوجود ،كانت استئنافًا ملشروع محمد علي،
وثــورة  ،1919بعد إجهاضهما ،مرة في  ،1936بتوقيع معاهدة االعتراف بالوجود
البريطاني ،وأخــرى بـ«عسكرة حلم االستقالل» ،مع ضباط يوليو ( ،)1952وثالثة
بتوقيع كامب ديفيد ( ،)1978والخروج من التاريخ والجغرافية معًا ،طرحنا سؤال
ّ
السياسة وأخطأنا في إجابتهّ ،
مرة حني فشلنا في تقديم مرشح ،أو مشروع ،ثوري،
فذهبت إلى اإلخوان املسلمني ،وأخرى حني فشل «اإلخوان» فعادت إلى العسكر ،إال أن
أسئلة أخرى طرحتها يناير بشكل صحيح ،وما زالت تجيب عنها ،وتسود أوراقها،
الواحدة تلو األخرى ،رغم كل محاوالت الرقيب الفاسد في تشتيتها وعرقلتها.
ً
تعالوا نــرجــع قـلـيــا ...هــل نجحت ث ــورة 1919؟ اإلجــابــة نـعــم ،لكن كـيــف؟ لــم يرحل
اإلنكليز ،لم ّ
يتحول اإلعالن عن رفع الحماية واستقالل مصر وسيادتها في 1922
إلى واقع عملي ،لم يجب ثوار  1919عن سؤال االستقالل (اإلجباري) ،فكيف نجحت؟
قبلها لــم يكن ّثمة دول ــة ،باملعنى الحديث ،تأسست الــدولــة مــع محمد علي ،ودخلت
إلى التاريخ واقعًا عمليًا واجتماعيًا وسياسيًا في  …1919شهادة ميالد املواطن،
املجال العام السياسي ،املشروع القومي ،الحياة النيابية ،الحكومات املنتخبة ،امللكية
الدستورية ،منجزات  1919التي أنتجت ،بدورها ،مبدعني في شتى املجاالت ،السينما
واملسرح والغناء واملوسيقى والرواية والشعر ،ناهيك عن املعارف الدينية والفلسفية.
أع ــادوا ،جميعا ،صياغة الــوجــدان املـصــري بما يتفق مــع ال ـثــورة ،ومشروعها ،كما
أرادوه ،ومستقبلها ،كما تخيلوهّ .
تعرضت  1919النتكاستني ،األولــى في االعتراف
بالوجود الشرعي لالحتالل البريطاني في معاهدة  ،1936والثانية نتيجة لها ،وهي
انقالب الضباط  .1952وعلى الرغم من ذلك ،فإنها( ،ثورة  )1919حاضرة في الوجدان
يأت بعد ،وما يناير  ،2011وما سبقها من
املصري ،بمنجزها ومطالبها وغدها الذي لم ِ
انتفاضات شعبية ،سوى محاوالت الستدعاء مشروع  ،1919دولة مدنية ديمقراطية
حديثة «مستقلة» ،واستعادة للحظة الزمنية ،على املستويات كافة.
يناير ،بدورها ،لم تزل ّ
ّ
واملتكررة للتحديث،
(لساها) ،ماثلة في محاوالتنا اليومية
ّ
واسـتــدعــاء «ك ــل ش ــيء» إلــى طــاولــة الـنـقــد ،واملـحــاسـبــة ،وع ــدم التسليم .متدينون،
رغم تدينهم ،يرفضون اإلسالم الوراثي ،ويبحثون عن دينهم ،ويعيدون اعتناقه،
بتعبير م ــراد هــوفـمــان ،سياسيون يـتـمـ ّـردون على ت ــراث آبــائـهــم األيــديــولــوجـيــن،
ّ
ويعيدون بدورهم فرز أفكارهم ،واختبار والءاتهم األولى ،فنانون ،مثقفون ،كتاب،
نقاد ،معركة طاحنة ،يومية ،يخوضونها مع ممثلي ما قبل الدولة ،النتزاع حقوق
ّ
املعركة
النقد والتجريب والخطأ ،ال يعني ذلك أن انتصارا قد تحقق ،إنما يعني أن
ً
التي توهمنا نهايتها ،لفشلنا ،املــؤقــت ،فــي إجــابــة ســؤال السلطة ،مــا زالــت باقية
ّ
وتتحرك ضدها بكل ما تستطيع ،رافضة،
على جبهات أخــرى ،ترصدها الدولة،
ّ
بشكل قطعي ،التحديث ،بكل أشكاله ،فــي الــوقــت الــذي ال تكف فيه عــن تصدير
ّ
والتطرف الديني،
خطابات تزعم مقاومة القدامة واألصولية (بدالالتها السلبية)
ٍ
ّ
بل وتتجاوز إلى ّادعاء أنها دولة مدنية وديمقراطية ،قدر ما تحتمل خصوصيتنا
الدينية والثقافية! هنا يناير ،حيث الترجمة عمل ثوري ،الكتابة عمل ثوري ،النقاش
حول فيلم سينما ،رواية ،مقال ،استدعاء إضاءات املاضي في مواجهة ظلماته عمل
ثــوري .ما زال الوقت وقتًا ،ومــا زلنا نـحــاول ،ومــا زال خصوم املستقبل بدورهم
ً
ابتداء من «يعمل إيه التعليم في وطن ضايع» وحتى عمرو أديب وأحمد
يحاولون،
موسى وهاني شاكر وعبد الله رشدي… وتلك األيام نداولها بني الناس.
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آراء

مصر والتريليونات الستة لمكافحة الفقر
عمر سمير

أطلــق الرئيس املصري عبد الفتاح السيســي،
فــي أثنــاء انعقــاد منتــدى شــباب العالــم فــي
دورتــه الرابعــة فــي شــرم الشــيخ ،تصريحــا
ّ
ناريــا بــأن الدولــة أنفقــت أكثــر مــن ســتة
تريليونات جنيه مصري ( 400مليار دوالر)،
خالل الســبع ســنوات املاضية ملواجهة الفقر،
وهــي أرقــام مبالــغ فيهــا كثي ـرًا وكفيلــة بــأن
تقضــي علــى الفقــر متعـ ّـدد األبعــاد تمامــا،
وليــس فقــط فقــر الدخــل أو فقــر الخدمــات
العامة ،والواقع يشير إلى تضاعف مؤشرات
الفقر منذ العام .2016
يعتمــد ّاملســؤولون املصريون على االفتراض
القائــل إنــه «لــن يعـ ّـد أو يراجــع أحــد وراء نــا
تلــك األرقــام» ،فعنــد البــدء فــي م ّشــروع قنــاة
الســويس الجديــدة ،صرحــوا بأنهــا ســتدر
على مصر مائة مليار دوالر ،لم يقولوا خالل
كــم مــن األعــوام وال فــي ّ
أي أجــل ،ثــم جــاءت
ّ
التقاريــر الحقــا لتفيــد بــأن حصيلــة رســوم
العبــور فــي قنــاة الســويس لــم تتطــور بأكثــر
من الزيادات البسيطة املعتادة ،وهي أبعد ما
ّ
يكــون عــن هــذه األرقــام في املدى املنظــور ،ألن
التجــارة الدوليــة كانــت ومــا زالــت فــي مرحلة
ركــود ،كان أصغر باحثــي االقتصاد يتنبأون
ويعرفونهــا قبــل حفــر القنــاة التــي قيــل
بهــا ّ
الحقًا إنها لرفع الروح املعنوية للمصريني.
ّ
والحقيقــة أن هــذه التريليونــات الســتة مــن
الجنيهــات أو األربعمائــة مليــار دوالر ال يمكن
ّ
التصديق مطلقًا أنها صرفت ،ألن ما أنفق على
ّ
كل البنــود املرتبطــة بالفقــر ارتباطــا مباش ـرًا

وغير مباشــر ال تشــير ،من قريب أو بعيد ،إلى
ّ ّ
ّ
تلــك األرقــام ،إل إذا كان السيســي يعــد أن كل ما
يخـ ُـرج مــن املوازنــة العامــة للدولــة هــو إنفــاق
على الفقراء ومكافحة للفقر ،فمجموع ما أنفق
علــى بنــد األجــور ،مضافــا إليــه مــا أنفــق علــى
قطاعــات الصحــة والتعليــم والســكن ،مضافــة
ّ
إليــه كل برامــج الحمايــة االجتماعيــة القديمــة
والجديــدة ،فــي هــذه الســنوات الســبع ال يعادل
ّ
هــذا الرقــم .بــل إن الصني ،صاحبة العدد األكبر
مــن الســكان الذيــن تــم انتشــالهم مــن الفقــر فــي
العالــم ،بحوالــي  700مليــون إنســان انتشــلوا
مــن الفقــر خــال ال ــ 40عامــا املاضيــة ،لــم تطلــق
ّ
فمخصصات الحكومة
تصريحًا بهذه األرقام،
املركزيــة ملســاعدة الفقــراء بلغ حجمهــا املتراكم
عبــر هــذه الســنوات األربعــن  600مليــار يــوان
(أقل من  95مليار دوالر) ،وهو ما يثير عشرات
األســئلة عن الكفاءة في إدارة هذه النفقات في
املصرية.
الحالة
ّ
يكفــي القــول إنــه إذا افترضنــا أن هــذا الرقــم
ّ
الــذي أطلقــة السيســي صحيحــا ،فنصيــب كل
مواطــن مــن ال ــ 32مليــون فقيــر الذيــن تعتــرف
بهــم التقارير الرســمية ،وأنتجت فقر كثيرين
ّ
منهم وعززته السياسات االقتصادية للنظام
املصــري ،ســيكون  187.500جنيــه مصــري،
ًّ
وهــذا مبلــغ كان كافيــا أن ينقــل كل مــن هؤالء
ومصــر معهــم نقلــة نوعيــة ،إذا أعطي لهم في
أيديهم مباشرة من دون عناء من الحكومة.
كتبــت الباحثــة االقتصاديــة املصريــة النابهة
ســلمى حســن ،قبل نحو عامني ،في صحيفة
الشــروق املصريــة ،مقالــن بعنــوان «ارتفــع
اإلنفــاق االجتماعــي فارتفــع الفقــر ...أيــن

الخطــأ؟» ،يشــيران ،كمــا دراســات اقتصاديــة
محليــة وعامليــة عــن االقتصــاد املصــري ،إلــى
ّ
ماكينــات لصناعــة الفقــر فــي مصــر ،وأن على
مصــر ،إذا أرادت أن تقلــص عــدد الفقــراء،
وقــف عمــل تلــك املاكينــات التــي توقــع ماليــن
ّ
جــددًا كل عــام بــن براثــن العــوز والجــوع،
فهــي لــن تســتطيع ذلــك باالعتماد علــى زيادة
املســاعدات النقديــة أو العينيــة التــي ّ
تقدمهــا
الحكومــة ،على أهمية االثنني .وتدني األجور
هــو أهــم ماكينــة تنتــج ماليني الفقــراء كل عام
(إلــى جانــب غيــاب سياســات زراعيــة تــؤازر
صغــار الفالحــن ،وخصوصــا فــي الصعيــد،
وال تحابي كبار املنتجني الزراعيني وحدهم).
ّ
والحقيقــة أن السياســات االقتصاديــة للنظــام
الحالــي لــم توقــف عمــل هــذه املاكينــات ،ولــم
تبطــئ عملهــا حتــى ،بــل ّ
تعمقــت السياســات
الزراعيــة املنحــازة للكبــار بشــكل كبيــر ،ورأينا
ّ
املوجــه إلــى املزارعــن
كيــف انخفــض الدعــم
ـاس خــال الســنوات املاضيــة ،فــي
بشــكل قـ ٍ
إطــار برامّــج اإلفســاد االقتصــادي التي تعتمد
علــى التقشــف الــذي ال يطــاول عــادة إال الفقــراء
واملنتجــن الصغــار ،فيما ارتفعت فاتورة دعم
الصــادرات ،لتصــل فــي عام واحــد ألكثر من 25
مليار جنيه.
ّ
رأينــا أيضــا كيــف عــززت السياســات ســيطرة
بعــض الشــركات الزراعيــة الكبــرى اإلماراتيــة
والســعودية مــع حلفــاء محليــن علــى نصيب
األســد مــن تخصيصــات أراضــي املشــروع
الزراعــي األكبــر فــي مصــر ،وفــي مقدمهــا
مشــروع املليــون ونصــف املليــون فــدان ،حتــى
أن املســؤولني بــدوا مســتائني مــن نمــط إنتاج

قادت سياسات
التعويم للعملة
المحلية إلى انخفاض
كبير لإلنفاق الحقيقي
على التعليم
والصحة والسكن

األلبان الحالي ،ويسعون إلى تحقيق احتكار
فيــه لصالــح شــركات تابعــة للجيــش ،بينمــا
األفضــل ملكافحــة الفقــر أن ّ
تعمــق سياســة
توزيع األرباح وزيادتها للمزارعني الصغار.
رأينــا أيضــا كيــف قــادت سياســات التعويــم
للعملــة املحليــة إلــى انخفــاض كبيــر لإلنفــاق
الحقيقــي علــى التعليــم والصحــة والســكن
واألجــور والدخــول الحقيقيــة ،علــى الرغــم مــن
الزيــادة النقديــة فــي قيمتهــا ،بفضــل التضخم
الــذي ارتفــع إلــى أكثــر مــن  %32فــي نوفمبــر/
تشــرين الثانــي مــن العــام  ،2016وكيــف
انعكــس ذلــك علــى معــدالت الفقــر التــي وصلت
إلــى أكثــر مــن  ،%32.5بالتــوازي مــع برامــج
اإلنفــاق االجتماعــي الهزيلــة التــي صاحبــت

برنامــج اإلصــاح االقتصــادي ،باالتفــاق مــع
صنــدوق النقــد الدولــي فــي هذيــن العامــن،
فبالقطــع لــم ولــن يــوازي أثر تلــك البرامج األثر
الكارثــي للتضخــم الناجــم عن تلك السياســات
االقتصادية الكلية التي ليس للمواطنني دخل
نظام كهذا.
فيها وال رقابة لهم عليها في
ٍ
فــي األســابيع املاضيــة ،وبينمــا تعلــن الدولــة
املصريــة عــن سياســات لرفــع الحــد األد ّنــى
لألجور ،وهي بالقطع سياسات جيدة ،لكنها
تتراجــع عــن أي إلزاميــة بهــذا الحــد األدنــى
لألجــور للقطــاع الخــاص الرســمي وغيــر
الرســمي الــذي يعمــل فيــه حوالي ثالثــة أرباع
القــوة العاملــة ،ويحظــى بامتيــازات عديــدة،
مثــل اإلعفــاءات الضريبيــة والجمركية ،ودعم
الطاقــة ،وتطوير ســريع للبنيــة التحتية التي
تخدمــه .وليــس الحديــث هنــا عــن إجــراءات
ا ّشــتراكية وال يســارية  -ال ســمح اللــه  -بــل
إنهــا إجــراءات متبعــة في أعتى الرأســماليات
النيوليبراليــة ،حيــث ال يســتطيع أحــد أن
ّ
ً ّ
يشــغل عامــا بأقــل مــن الحـ ّـد األدنــى لألجور،
ّ
ّ
وإل يتعرض ملساءلة قانونية ّقاسية.
نتحــدث عــن مجتمــع مفتــرض أنــه أنفقــت فيه
ســتة تريليونــات جنيــه ملكافحــة الفقــر فــي
ســنوات ســبع ،بينمــا يمــوت أطفــال منــه غرقًا
فــي النيــل فــي أثنــاء ذهابهــم للعمــل بحثا عن
يوميــة  25جنيهــا (أقــل مــن دوالر ونصــف
دوالر) ،بينمــا ينفــق مليــارات علــى القصــور
الرئاســية واملنتديــات الشــبابية واملواكــب،
ثــم ال يفتــرض بنــا أن نراجــع تلــك األرقــام
والتصريحات!
(كاتب مصري)

إسقاط الحداثة أم إصالحها ...تحديد المنطلق
مهنا الحبيل

يجب القول هنا إن انطالق مسار الفكر الفلسفي
الجديــد ،إصــاح الحداثــة ،مهمــة تاريخيــة
فــي عالــم املعرفــة اإلنســاني ،وهــذا مختـ ٌّـص
بالرؤيــة التــي ينطلــق منهــا هذا املســار ،وليس
بفكــرة إصــاح الحداثــة بذاتهــا ،فمحــاوالت
النقــد والتجديــد والتهذيــب ملفهــوم الحداثــة لم
تتوقــف ،لكنهــا كانــت في ســياق الــدورة املغلقة
ً
الحداثة ،لم تخرج منها ولم تطرح أصوال
ملركز ً
ّ
معرفيــة مســتقلة عــن هــذا الجوهــر ،إل في عدد
محــدود لــم تواصــل بعــده الرحلــة اتجاههــا،
وبالــذات فــي تفكيــك جوهر الحداثــة .إذن ،نحن
ـث إلعالن ما يعتبــر البالغ
اليــوم فــي عهــد حديـ ٍ
األول ،للنظــر فــي نقــض الحداثــة ال نقدهــا
وحسب .وعليه ،فإن املشروع املشترك بني وائل
حالق وطه عبد الرحمن هو ٌ
جذر مهم في حياة
التجربة اإلنســانية ،منذ شــهود حركة التنوير
بأرضيتهــا الفلســفية ،ونموهــا فــي الغــرب
وســيادتها علــى عالــم الجنــوب .ومــن املهم هنا
أن نطــرح وجهــة نظــر خاصــة فــي تاريخ الجدل
املعرفي عن الحداثة ،وهي التحفظ على اعتبار
املراجعات الالحقة في مجمل النطاق الفلسفي
الغربي مسار ملا بعد الحداثة ،فهي أفكار تدور
في ذات الجوهر والنطاق املركزي للحداثة ،من
حيث ّ
تسيد املفهوم املرجعي للعلوم اإلنسانية،
وتحييــد العلــم املعرفــي ،ثــم إطــاق مــا بعــد
الحداثة عليها ،بما في ذلك ثورة ميشيل فوكو.

ولذلــك ،إعــادة النظــر في هذا التقســيم ضرورة،
ّ
حتــى ال ُيضلــل الوعــي املعاصــر بــأن تدويــر
الحداثة ،بني هامشها ومتنها ،يعني أنها دورة
تمـ ّـرد ناقشــت كلياتهــا الفلســفية ،أو أســقطت
ّ
محدداتهــا .ولذلــك هنــا ّ
تميــز مشــهود لهــذه
البعثــة الجديــدة فــي تاريــخ العلــوم اإلنســانية،
وبالذات مصدر التفكير واإللهام ملعرفة العالم،
وكيف ُيعرف العالم أو ّ
يعرف من جديد من دون
نقــض الركيــزة الجوهريــة لعلــم الحداثــة ،وهذا
مــا يتفــق عليــه تحالــف حــاق /عبــد الرحمــن.
وتحريــر هــذا الســؤال الكبيــر ،هــو مــا يقــود
لإلجابة :هل نحن بحاجة إلى إسقاط الحداثة،
لنقلــة ّ
تحرريــة أخالقيــة فــي العالــم أم نحتــاج
إلصالحهــا؟ الرجــوع إلــى الركيــزة الجوهريــة
للحداثة وأصولها في الفلسفة الغربية يعيدنا
بقوة إلى فهم نهاية املآالت لتوظيف الحداثة أو
ّ
تخلقها في العالم الحديث ،وما هو هذا العالم
الــذي تخلقــت فيــه ،هــل هــو جغرافيــا كوكــب
األرض وديمغرافيــة اإلنســان فيــه ،أم هو العالم
الغربــي ،بغــض النظــر عــن نجاحــه مــن فشــله.
ومــن الواضــح هنــا أن تلك التجربــة ،على الرغم
من احتكاكها ودراساتها البحثية واألكاديمية
العديدة للشرق أو عالم الجنوب ،كانت منزوية
في رواق التداول واملراجعة في قبضة أكاديمية
الغرب.
أمــا الخلــل الثانــي فهــو مــا املقصــود بالرؤيــة
الكونيــة ،وهــي قضيــة فــي غايــة األهمية ،كيف
يكون للمعرفة الحداثية رؤية كونية ،وهي في

أصلها ترى ما هو خارج نطاق املجهر والعلم
التجريبــي ميتافيزيقيــا ،ليــس لهــا أســاس
علمــي وال داللــة ،وهــو مــا يعنــي تنحيــة العقل
املعرفــي .وهــذا العقــل هــو كل علــم وداللــة فكــر
يســتنبطها العقل ،أو يجزم بها من خالل فهم
محـ ّـركات هــذا العالــم املنظــور في دائــرة الكون
الكبرى ،ودالالت الروح فيه ،وهو ليس ُمعترفًا
بــه فــي النطاقيــة الحداثيــة ،أكانــت معاهــد
أكاديميــة أم مشــاريع علميــة أو اقتصاديــة،
أو حزمــة عقائــد ليبراليــة أو يســارية تعيــد
توصيف ذات اإلنسان وتحديدها.
العقــل التجريبــي والفلســفي املــادي حـ ّـدد
مســبقًا مصــادره فــي هــذا الكــون ،علــى الرغــم
مــن أن آلــة االســتدالل التــي طورهــا مــن املجهــر
للتدبــر فــي الفلــك ثــم علــوم الفضــاء ،لــم يكــن
مرتب ٌطــا فــي تأسيســه بنطــاق الحداثــة ،ولكنــه
ســابق لهــا فــي تاريــخ العلــم اإلنســاني ،عبــر
ّ
املكبــرة التــي
اختــراع املســلمني العدســات
ّأسســت للمجهــر الفلكــي .هــذا املجهــر ثــم علــم
الفضــاء الــذي ّأســس عبــر اســتطالع العدســة
املكبــرة ثــم تطويــره إلــى املــدار الكوكبــي ،كان
يبعــث رســائل يقينيــة برحلــة الخلــق الكونــي،
الخالــق ،والــذي يتشــارك
مرتبطــة باملوجــد ً
ـارات معرفية جديــدة تقوم على هذا
معهــا مسـ ٍ
الجوهــر .ولكنــه جوهــر لــم تقبــل بــه الحداثــة،
فحبست هذا الكون في عقلها املادي املحدود،
وفــي نطاقيــة الحداثة املادية ،وهو بذاته أصل
التشــكيك فــي مرجعيــة الحداثة كرؤيــة كونية،

ج َرع
لن يصل العالم إلى ُ
التعافي من أمراض
الحداثة بسهولة ،ولكن
ال يمكن لهذا العالم
العبور من دون اكتمال
التأسيس للرؤية البديلة

وهنــا الوصــف الدقيــق هــو الرؤيــة املاديــة
للكــون ،التــي تــدور فــي فلكهــا الحداثــة ،فهــل
اســتطاعت الحداثــة املنكــرة للمعرفــة الشــاملة
وللعقــل املعرفــي ،أن تصيــغ رؤيــة لهــذا الكــون،
ثــم بنــاء منظومــة فلســفية ّ
تؤســس عليهــا
نهضة أخالقية للبشرية؟
هــذا هــو مــا يكتشــفه العالــم اليــوم ،لكنــه عــاد
إلــى هــذا الســؤال مــن خــال مصــدر فواجعــه،
وليــس مــن خــال إعــان حالــة عامليــة تســعى
إلــى مراجعــة مصدر معرفتها ،ثم تبني عليها
عالقــات التفاعــل اإلنســاني ،فاليقظــة املتأخرة

ّ
ج ـدًا أمــام ما تبشــر به علــوم الحداثة ذاتها من
نهايــة العالــم ،وهــو فنــاء األرض أو ســقوطها
مــن خــال املنتجــات التــي خلقتهــا عواصــم
الحداثــة ،وهــو عالـ ٌـم ال يملــك اإليمــان بالرؤيــة
الكونيــة التــي تقــوم علــى ســعة العقــل املعرفــي
وجوهــره الروحــي .نقتــرب هنــا مــن مركــز
الســؤال التاريخــي الجديــد ،وتحديــد املهمــة
فيــه ،فالقــول بإســقاط الحداثــة يقــوم علــى نزع
ّ
اإلنقاذ
الجوهــر الــذي ال مفــر منه إليجاد بديل ّ
للحيــاة اإلنســانية ،فدونــه ال يمكــن أن تتحقــق
للبشــرية نقلــة مصالــح كبــرى توقــف الســقوط
املجنون ،لكن ذلك ال يعني بالضرورة إســقاط
الحقــل العلمــي التجريبــي بــكل ّ
تفرعاتــه ،فــي
املياديــن التــي خدمــت البشــرية .كمــا أن نتائــج
التدافع اإلنساني وما ترتب عليها من أرضيةٍ
حقوقيــةٍ ومجتمعيــة ودســتورية فــي صناعــة
ثقافة الحقوق والتعايش لتشريعات قانونية،
ُ
ال يحكــم عليهــا باإلســقاط ،بل ُت ّ
صحح وتبنى
عبرهــا عالقــات التشــارك اإلنســاني ،ويعالــج
هنــا أثــر غيــاب املركــز األخالقــي .وهــي دوائــر
جــدل ومســاحة تاريــخ وواقــع عاملــي ليــس
بالســهل ،ولــن يصــل العالــم إلى ُجـ َـرع التعافي
مــن أمــراض الحداثــة بســهولة ،ولكــن ال يمكــن
لهــذا العالــم العبور من دون اكتمال التأســيس
للرؤية البديل ،وهي مهمة الفلســفة األخالقية
اليــوم ،والتــي ال يــزال بعضهــا يــدور فــي حلقــة
التقليد املميت للحداثة وهامشها.
(كاتب عربي في كندا)

المساوم
طالبان واالعتراف
ِ
أسامة عثمان

ً
ـانية بالغــة
تستشــرف أفغانســتان أزمــة إنسـ َ ْ
الخطــورة .ويعيــش األفغــان ،اآلن ،وفــق األمــم
املتحــدة« ،ظروفــا بائســة للغايــة» .وتقـ ِّـدر
ّ
األخيرة أن أكثر من نصف السكان ( 40مليون
نســمة) يواجهــون الجــوع الحـ ّـاد ،فــي حــن
بسبب ظروف
يواجه مليون طفل خطر املوت؛
ُ
ـارس .وتناشــد ً ّحكومــة طالبــان
الطقـ َـس القـ َ
الــدول االعتــراف بهــا ،معلنــة أنــه جــرى الوفــاء
بجميــع الشــروط التــي تطالــب بهــا معظـ ُـم
الدول ،منذ أعادت الســيطرة على الســلطة ،في
كابــول ،فــي  15أغســطس /آب ،العــام املاضــي.
أمــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،أنطونيــو
غوتيريــس ،فقــد شـ َّـدد علــى أنــه «ال يجــوز
معاقبــة الشــعب األفغانــي؛ ملجـ َّـرد أن حركــة
ّ
طالبــان ال تتصـ َّـرف بطريقــة مالئمة» .وذكر أن
نفسه؛ من أجل
«األمم املتحدة تعمل ،في الوقت
ُّ
وصول املســاعدات اإلنســانية ،وتجنب حدوث
ـار اقتصــادي ،فــي أفغانســتان .وفيمــا
انهيـ ٍ
يتعلــق باســتجابة «طالبــان» للمتطلبــات
الدوليــة ،املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،واملــرأة،
لفــت األمــن العام إلى ّأن «هناك بعض ُّ
التقدم»
فــي مــا يتعلــق بعمــل املــرأة ،وتعليــم الفتيــات،
ّ
فــي أفغانســتان .وقــال إن «املوظفــات اللواتــي
يعملــن فــي األمــم املتحــدة ،فــي أفغانســتان،

ً
ّ
يتمكن من العمل ،اآلن» .وأوضح« :نعلم أيضا
ُ
َ
للفتيات فيها بالذهاب
أن هناك أماكن يســمح ً
إلــى املــدارس ،وهنــاك أيضــا نســاء أفغانيــات
يعملــن فــي بعــض املصالــح الحكوميــة» .هــذا
مــع إقــراره «حــدوث خــروق جســيمة لحقــوق
اإلنســان» .وشـ ً
ـبيها بموقــف األمــن العــام
لألمــم املتحــدة ،جــاء موقف النرويج ،إذ أعلنت
وزارة الخارجيــة النرويجيــة أن ممثلــي حركــة
طالبــان األفغانيــة ســيصلون إلــى النرويــج؛
إلجراء محادثات؛ لبحث كيفية تخفيف األزمة
اإلنســانية فــي البــاد ،مــع تأكيدهــا أن ذلــك ال
يعنــي اعترافــا بهــا ،لكــن عليهــا الت ًحـ ُّـدث مــع
الســلطات الفعليــة فــي البــاد ،رافضة الســماح
ْ
بــأن يفضــي الوضـ ُـع السياسـ ُّـي إلــى كارثــة
إنسانية أكبر.
بالتــوازي ،تلـ ُّـح حكومــة طالبــان علــى خطــورة
ّ ً ّ
األوضــاع االقتصاديــة ،مذكرة بأن «املســاعدات
قصيــرة األجــل ليســت هــي الحــل ،وأنــه يجــب
ِّ
العمــل علــى إيجــاد طريقــةٍ لحــل املشــكالت،
بشــكل جــذري» .وهــي تطالــب باإلفــراج عــن
األصــول املصرفيــة األفغانيــة التــي ِّ
تجمدهــا
ٌ
دول غربيــة بقيــادة الواليــات املتحــدة ،وتبلــغ
ـارات دوالر .هــذا التجميــد يفاقــم مــن
 9.5مليـ ُ
آثــاره تعليــق صنــدوق النقــد الدولــي ،والبنــك
الدولي ،نشــاطهما في أفغانســتان ،وإيقافهما
املســاعدات .وهنــا يصعــب تفــادي الســؤال :هــل
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باكستان :عائشة ملك أول قاضية في المحكمة العليا

أدت عائشــة ملــك ،أمــس اإلثنــن ،قســم اليمــن كأول امــرأة تشــغل منصــب قاضية فــي املحكمة العليا
الباكســتانية ،أعلــى ســلطة قضائيــة فــي البــاد ،بعدمــا كانــت عينــت ســابقًا فــي املحكمــة املحليــة
بمدينة الهور .واختيرت عائشة لاللتحاق باملحكمة العليا في  7يناير /كانون الثاني الجاري ،ثم
وافقت اللجنة القضائية في البرملان على التعيني .وقال رئيس املحكمة العليا القاضي كلزار أحمد،
بعدما أقســمت عائشــة اليمني أمامه« :تعيني القاضية عائشــة اســتند إلى النزاهة والشــفافية ،وهو
(العربي الجديد)
خطوة مهمة في تاريخ املؤسسة القضائية».

السويد :اختفاء  10آالف الجئ مرفوضين

ّ
أعلنت الشرطة السويدية أن  10آالف الجئ رفضت طلباتهم اختفوا عن األنظار .ورجحت انتقالهم
ّ
يصعب مهمة تقدير رقم املغادرين وتتبعهم ،ويعزز ظاهرة «مجتمع الظل»
عبر حدود أوروبا ،ما
الذي ّ
يعرض األشــخاص املختفني الحتمال اســتغاللهم في شــغل وظائف بأجور متدنية ،واملكوث
فــي مســاكن غيــر الئقــة صحيــا .وتجــدد ســجال «مجتمــع الظــل» أخي ـرًا بعــد كشــف عمــل امــرأة مــن
طلب لجوئها وموضوعة على قوائم الترحيل في منزل رئيسة الوزراء ماغدالينا
نيكاراغوا رفض ّ
(العربي الجديد)
أندرسون .ثم تبني أنها تعمل في شركة نظافة.

خسائر
كورونا:
سنوات
تعليم
أظهــرت دراســة بعنــوان «تأثيــرات وبــاء
كورونا 19 -املحتملة على التعلم» ،أعدها
املعهد الوطني لإلحصاء في املكسيكّ ،أن
خســائر التعليــم التــي نتجــت عن تفشــي
جائحــة كورونــا فــي العالــم وتدابيــره
تتــراوح بــن ســنة و 3ســنوات فــي أنحــاء
العالــم ،بحســب فتــرات إغــاق املــدراس،
ونجــاح تجــارب الحصــص االفتراضيــة،
وقــدرة األهــل علــى سـ ّـد التأخيــر فــي
التعليــم ،وامتالكهــم اإلمكانــات املاديــة
لتوفير دروس تعويض.
وعرضــت الدراســة أمثلــة عــن عــدم إتقان
تالميــذ فــي املكســيك جــدول الضــرب
فــي ســن التاســعة ،وأشــارت إلــى أن 5.2
ماليــن تلميــذ وطالب مكســيكي ،تتراوح
أعمارهــم بــن  3أعــوام و 29عامــا ،تركــوا
الدراســة خــال العــام الدراســي -2020
 .2021واعتبــرت املكســيك بــن أكثــر
البلدان تضررًا بإغالق املدارس الرسمية،
الذي استمر نحو  17شهرًا .وقد عاد 25
مليــون تلميــذ إلــى فصــول الدراســة فــي
نهاية أغسطس /آب  .2021لكن في بداية
ينايــر /كانــون الثانــي الجــاري ،قررت 12
واليــة مــن أصــل  32إغالق املــدارس ،رغم
أن السلطات الصحية ال تصنف املدارس
أنها مراكز ّ
تلوث.
كذلــك ،تحدثــت الدراســة ذاتهــا عــن أن
خســائر التعليــم فــي املرحلــة الثانويــة
ً
تعــادل عامــا كامال في البرازيل ،ونصف
ّ
عــام فــي بلجيــكا ،علمــا أن منظمــة األمــم
املتحــدة للعلــم والثقافــة «يونســكو»،
التــي احتفلــت أمــس االثنــن بيــوم التعليم
العاملــي ،اعترفــت بـ ّ
ـأن أكثــر مــن 100
مليــون طفــل لــن يصلــوا إلى الحــد األدنى
من إتقان القراءة بسبب األزمة الصحية.
(فرانس برس)

الدافــع الحقيقــي ،وراء رفــض أميــركا ،ثــم الدول
الغربيــة األخــرى ،االعتــراف بحكــم طالبــان هــو
ملف حقوق اإلنســان؟ لم نشــهد اهتمامًا ّ
فعليًا
إلدارة الرئيس األميركي ،جو بايدن ،في شؤون
حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن الديمقراطيــة.
ُ
وبهــذا جــاءت أقــوال املديــر التنفيــذي ملنظمــة
هيومــن رايتــس ووتــش الحقوقيــة ،كينيــث
ّ
روث ،إن سياســة بايــدن ،فــي الشــرق األوســط،
لــم تختلــف كثي ـرًا عــن سياســة ســلفه دونالــد
ترامــب .وإن الرئيــس الحالــي ،فــي مــا يتعلــق
بحقــوق اإلنســان فــي الشــرق األوســط ،ال يــزال
يسترشــد بالقواعــد التــي ســبقته .وكتــب روث،
فــي التقريــر الســنوي للمنظمــة عــن األوضــاع
َ
فــي العالــم ،إن بايــدن «واصــل ْبيـ َـع أســلحةٍ إلــى
مصــر والســعودية واإلمــارات وإســرائيل ،علــى
ممارساتها القمعية» .وهذا
الرغم من ًاستمرار ٌ
جديدا ،فممعروف أن أميركا ال تجعل من
ليس
حقــوق اإلنســان ،والديمقراطية ،أولوية فعلية،
ُ
ِّ
ها .وفوق ذلك ،تجعل
بقدر ما تحركها مصالح ً
حقــوق اإلنســان محكومــة بمعاييرهــا هــي.
ولذلــك ،ضغطهــا على حكومة طالبان إنما هو
الحتوائها داخل لعبتها ،وقواعدها.
ُ
تلـ ِـزم واشــنطن بتلــك املعاييــر التــي تراهــا
كونيــة ،أو يجــب أن تكــون كذلــك ،وترهــن بهــا
ُ
شــرعيتها ،حــن تريــد ،لتحكــم شــؤون البالد،
أو املجتمعــات الداخليــة .وأميــركا ال تــرى أن
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تلح حكومة طالبان
ُّ
على خطورة األوضاع
مذك ً
ّ
رة
االقتصادية،
ّ
بأن «المساعدات
قصيرة األجل ليست
ّ
الحل
هي

التــزام حركــة طالبــان بعــدم االعتــداء علــى ِّ
أي
دولــة ،ورفضهــا انطــاق تلــك االعتــداءات مــن
أراضيهــاً ،
كافيــا .ومــع ذلــك يبقــى الســؤال عن
نجاعــة ُّهــذا النــوع مــن الضغــط فــي تغييــر
ُ
ُّ
وتصوراتها؟
سلوك النظم والحكومات
ُ
وأمــا «طالبــان» الحاكمــة فتبــدي نجاحــا
ً
معقــوال فــي فـ ْـرض ســيطرتها ،وفــي الحـ ِّـد مــن
الجماعات التي تستبيح دماء األبرياء .وحتى
فــي إدارة املــال ال يشــتهر عنهــا مــا اشــتهر عــن
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الرئيــس األفغانــي الفـ ّـار ،أشــرف غنــي ،ولــم
َّ
تتمكــن َّ
قواتــه مــن االحتفــاظ بتماســكها ،أمــام
ُّ
توســع طالبــان املثيــر .وقــد أعلنــت حكومــة
طالبان ،في نوفمبر /تشرين الثاني ،من العام
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تسـ َّـبب فــي أزمــة ماليــة كبيــرة .وقــال املتحـ ِّـدث
ّ
باســم وزارة َاملاليــة ،أحمــد والــي حقمــال ،إن
ُ
الرواتــب ســتدفع عــن الفتــرة التــي تبــدأ فــي 23
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ً
بدور للمرأة.
في اإلدارات الحكومية ،وقبوال
ٍ
ُّ
التنوعــات التشــريعية،
وأخي ـرًا ،فــي العالــم مــن
وفي دول املنطقة ،عربية وإسالمية ،ما ال يتفق
مع النظرة الغربية ،أو األميركية لحقوق املرأة،
ُ
وحتــى فــي نظــم الحكــم مــا ال يتطابــق ،أو مــا
يتباعــد عــن الديمقراطية التي تريدهــا أميركا،
وال يمنعهــا ذلــك مــن االعتــراف بهــا ،والتعــاون
معهــا؛ فهــل تســتمر واشــنطن بمقايضــة حيــاة
املاليني في أفغانستان بتلك اآلمال؟
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األردن :إغالق جديد للمدارس

عمان ــ أنور الزيادات
ّ

عارض أهالي تالميذ ومسؤولو مؤسسات
ومنظمــات تهتــم بالتعليــم فــي األردن قــرار
مجلس الوزراء تأجيل بدء الفصل الدراسي
الثانــي فــي املــدارس الحكوميــة والخاصــة مــن صــف
الروضة حتى الحادي عشر فترة  3أسابيع إضافية،
وتحديد موعد عودة التالميذ إلى مدارســهم في 20
فبراير /شباط املقبل.
وبــرر وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطق الرســمي
باســم الحكومــة األردنيــة فيصــل الشــبول القــرار
الــذي اســتثنى طــاب الثانويــة العامــة (التوجيهــي)
وعددهــم  134ألفــا ،وأولئــك فــي املــدارس التي تعتمد
برامــج تعليــم دوليــة والذيــن يناهــزون  12ألفــا،
بمحاولــة الحفــاظ علــى صحــة التالميــذ والكــوادر
التعليميــة ،وكســر حـ ّـدة املنحنــى الوبائــي الــذي
َّ
يشــهد تصاع ـدًا .لكنــه شــدد علــى أن خيــار التعليــم
عــن ُبعــد غيــر وارد ،موضحــا أنــه ســيجري تمديــد
الــدوام املدرســي إلــى فتــرة مســائية مماثلــة لفتــرة
تأخيــر انطــاق الفصــل الثانــي ،تمهيدًا إلنهــاء العام
الدراسي في  6يونيو /حزيران املقبل.
واعتبــر الشــبول أن الخطــوة تشــكل فرصــة لتطعيــم
أكبــر عــدد ممكــن مــن التالميــذ فــي إطــار حملــة تبــدأ

األســبوع املقبــل مخصصــة للفئــات العمريــة بــن
 12و 17عامــا ،وتهــدف إلــى تعزيــز الوقايــة مــن
الفيــروس عنــد العــودة إلــى التعليــم .لكــن الخطــوة
خالفــت دعــوات ممثلــي منظمــة األمــم املتحــدة
للقافــة (يونســكو) ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
(يونيسف) ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدولي
في األردن لجعل املدارس آخر القطاعات التي تغلق،
ّ
للحد من خسائر التعليم
واألولى التي يعاد فتحها
التي قد تنعكس على األطفال لسنوات.
مــن جهتــه ،انتقــد محمــد العبــادي فــي حديثــه
لـ«العربــي الجديــد» قــرار الحكومــة ،واعتبــر أن «كل
القطاعات الحكومية والخاصة عادت الى العمل بكل
طاقتهــا ،فــي حني أرجئت الدراســة مــن أجل مواصلة
تجهيــل التالميــذ .وأبنــاء املســؤولني والتجار الكبار
ال يعانون من تبعات القرار ،فهم يلتحقون بمدارس
الدولية فيما يدفع أبناء عامة املواطنني الثمن».
ويقــول منســق حملــة «ذبحتونــا» الوطنية لحقوق
الطــاب فاخــر دعــاس لـ«العربــي الجديــد»« :ارتبــط
قــرار اإلغــاق بحــال إربــاك التالميــذ وذويهــم مــن
وضــع الوبــاء .وبعدمــا أرجــأت وزارة التربيــة
والتعليــم اســتئناف الــدوام  20يومــا ،تراجعــت
بالقــول إن اإلجــراء مجــرد توصيــة ،ثــم حســمت
التأجيــل ،مــن دون أن تقــدم مبــررات كافيــة ،إذ

تحدثــت عــن موجــة رابعــة مــن كورونــا مــن دون أن
تحــدد مكامــن الخطــر ،واكتفــت بإعــان أن األرقــام
التــي تصدرهــا وزارة الصحــة حــول حــال الوبــاء
تكشــف ارتفــاع عــدد اإلصابات وليــس أرقام دخول
املستشــفيات والوفيــات والحــاالت التــي تحتــاج
الــى عنايــة مشــددة .وخــال الفتــرات املاضية وصل
عدد مرضى كورونا في املستشــفيات إلى أكثر من
 ،1300وهو يناهز  600حاليًا.
يضيــف« :اســتثنت الحكومــة تالميــذ الثانويــة
العامة من القرار ،وأولئك في املدارس الدولية التي
تضــم أبنــاء كبــار املســؤولني والفئــات املتنفــذة ،مــا
يعنــي أن الحكومــة تدافــع عــن مصالــح أعضائهــا
الجــدد والقدامــى بحجج واهية ،مثل القول إن عدد
تالميــذ املــدارس الدوليــة قليــل ،علمــا أن تالميــذ
الباديــة واملناطــق النائيــة عددهــم قليــل أيضــا،
فلماذا ال يستثنون؟»
مــن جهتهــا ،تطالــب العضــو املؤســس فــي حملــة
«نحــو عــودة آمنــة ملدارســنا» الوطنيــة أســيل
الجــاد ،فــي حديــث لـ«العربــي الجديــد» ،الحكومــة
بالعــودة عــن قرارهــا ،ووقــف التخبــط وعــدم
اســتضعاف فئــة األطفــال ،وجعــل التعليــم أولويــة.
تضيــف« :يكفــي االســتخفاف بقطــاع التعليم ،إذ ال
يمكــن فتــح مختلــف القطاعــات باســتثناء املــدارس

فقدان المهارات
تقول كريمة أحمد ،وهي أم لخمسة أطفال
في مدارس حكومية ،لـ«العربي الجديد»« :يعاني
أبنائي كثيرًا في التعليم بعدما فقدوا مهارات
القراءة والكتابة ،في حين بت أنا نفسي عاجزة
عن متابعة دراستهم .من هنا أطالب الحكومة
بتسريع إعـــادة دوام الــمــدارس قبل أن يخسر
المجتمع جيًال كامًال ،بسبب البعد عن التعليم».

بحجــة مواجهــة الجائحــة» .وتطالــب بـ ـ «عــدم
حصــر االهتمــام بالتعليــم ،فهنــاك قضايــا تتعلــق
بالنمــو والتربيــة يحتــاج إليهــا األطفــال الذيــن
يجــب تجنيبهــم البقــاء مثــل األســرى فــي البيــوت.
والنشــاط املدرســي جــزء من عمليــة التعليم وكذلك
العدالــة .وكمــا جرى اســتثناء املــدارس الدولية كان
يفتــرض أن يشــمل اإلجــراء التالميــذ الذين يعانون
مــن صعوبــات في التعلــم ،وذوي اإلعاقات ،وأولئك
في مدارس املناطق النائية».
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ّ
شكلت الوعي
الثورة التي

أطلق يناير /كانون الثاني  2011الروح الجميلة للمصريين
في رحلة بحثهم عن وطن بعيد عن األلم واالستسالم
لشعارات تتكرر .اليوم اختفت أصوات الشوارع التي
باق
قمع األمن بعضها ،لكن الحلم ٍ

ليست ثورة  25يناير/
كانون الثاني 2011
تفصيًال عاديًا في حياة
المصريين ،بل هي حدث
عظيم حقق تغييرًا
ّ
وشكل وعيًا سياسيًا لدى
شرائح كبيرة منهم

ينـاير
المصريين
القاهرة ـ العربي الجديد

استدعائه للمرة األولــى إلــى مقر جهاز أمن
ال ــدول ــة ،وي ــوض ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن
جهاز أمن الدولة حدد في اتصال أجراه معه
موعدًا لحضوره إلى املقر ،فوصل قبل دقائق
من املوعد ،وما أن تجاوز البوابة الحديدية
الخارجية ،حتى فوجئ بوضع غطاء أسود
سميك على رأســه وتكبيل يديه إلــى الخلف
بأصفاد ،مــع توجيه تعليمات صــارمــة إليه
بعدم التكلم ،واالنـصـيــاع ألوام ــر تسليم كل
املتعلقات الشخصية التي في حوزته.
ّ
ويـعــلــق ح ـمــزة« :ج ــرى تسليمي مــن يــد إلــى
أخ ــرى ،ونقلت مــن بــاب إلــى بــاب ومــن مكان
إلــى مـكــان ،شعرت بــأن األمــاكــن ّ
تغيرت فقط
من خــال األص ــوات املختلفة لقرقعة النعال
ع ـلــى األرض ـ ـيـ ــات .ث ــم س ــاد ص ـمــت طــويــل لم
أشعر خالله بــالــوقــت ،وظــام حالك جعلني
أعتقد بأنني لم أشاهد النور يومًا».
فــي الـيــوم األول الستدعائه إلــى مقر األمــن
الوطني ،مثل حمزة أمــام شخص مجهول
سأله عن حركة «شباب  6إبريل» وعالقته
بالثورة ،وعمن تكون الشخصية التي ّ
أثرت
فيه خاللها ،ومن يرى من الناشطني حاليًا،
وك ــذل ــك ع ــن م ـشــاركــة أف ـ ــراد ف ــي أس ــرت ــه في
الثورة.
وفي االستدعاءات الالحقة ،لم يخضع حمزة
ألي اس ـت ـج ــواب ،وظ ــل ف ــي غــالـبـيـتـهــا واق ـفــا
ً
م ـك ـبــا ل ـســاعــات ال ي ـعــرف ع ــدده ــا ،وحـضــر

الـشـخــص أو األش ـخ ــاص الـغــامـضــون الــذيــن
ال ي ـحــق ل ــه م ـعــرفــة هــوي ـت ـهــم بـ ــأي حـ ــال من
األحوال ،فقط في جلسات املثول التي تتزامن
مع مناسبات سياسية مثل ذكرى الثورة.

الصوت المؤلم
يؤكد حمزة أن أكثر ما يؤمله هي حال التخبط
الشديد في عالقته مع مصرّ« ،إذ أشعر أحيانًا
بأن مصر مجرد صوت ُيملي علي تعليمات
أمنية ،ويحدثني عن مفاهيم وطنية حاول
خــونــة وعـمــاء فــي ال ـثــورة هــدمـهــا .وأحيانًا
أشـعــر أن هــذا الـصــوت يـصــدر مــن أشخاص
يحيطون بــي فــي الـعـمــل وال ـشــارع واملـقـهــى،
وأن هناك من يراني ويسمعني دائمًا».
يـ ـضـ ـي ــف« :أع ـ ـ ـ ـ ــود أح ـ ـيـ ــانـ ــا مـ ـ ــن اسـ ـت ــدع ــاء
األم ــن الــوط ـنــي ،وأب ـكــي حـتــى لــو لــم أخـضــع
الس ـت ـج ــواب .وق ــد أك ـت ـفــي ب ـع ــزل نـفـســي عن
ال ـع ــال ــم ال ـخ ــارج ــي أو ال ـص ـم ــت ،ك ـمــا يـمـكــن
أن أصـ ــرخ .لـكــن يـبـقــى ال ـس ــؤال األزلـ ــي ال ــذي
ي ــراودن ــي :هــل يمكن أن يتحول حلم صعب
املنال إلى كابوس بهذا الشكل؟».
الجو الرتيب
وبــاالن ـت ـقــال إل ــى ح ـلــم ال ـش ــاب م ــن مـحــافـظــة
اإلسماعيلية أحمد عبد الغفار ،فهو يخبر
«العربي الجديد» بأنه «قبل ثورة  25يناير/
كــانــون الـثــانــي  ،2011لــم تـكــن ل ــدي ذرة أمــل

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻓﻠﺴ

مفاجأة
الـتــزم حـمــزة بتنفيذ كــل التعليمات األمنية
امل ــوج ـه ــة إلـ ـي ــه ،ل ـك ــن م ـف ــاج ــأة ح ـص ـلــت إث ــر

القاهرة ــ العربي الجديد

حلم الروح
ٍ
باق
الجميلة
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في كل مرة يخرج الشاب املصري
في الثالثينيات من العمر حمزة
هشام مــن مقر أمــن الــدولــة ،يعود
مسرعًا إلــى منزله ويحكم إغ ــاق كــل أبــواب
شقته ويـطـفــئ األن ـ ــوار ،ويــوقــف كــل وســائــل
االت ـصــال بــه كــي يـنـعــزل وح ـي ـدًا مــع الصمت
والـ ـظ ــام .يـعـمــل ح ـمــزة مـهـنــدســا ف ــي شــركــة
لـتـصـمـيــم ال ـق ـط ــارات ال ـك ـهــربــائـيــة الـســريـعــة
فــي مصر .يحب عمله ويـحــرص بشدة على
تــأديـتــه بــإتـقــان ،ل ــذا يضطر إل ــى الـبـحــث عن
كذبة مقنعة للحصول على إجازة من العمل
بعد كل زيــارة يقوم بها ملقر أمن الدولة ،من
أجل تفادي تعريض عمله املهني ألي أذى من
«عالقته مع هذا املقر».
قـبــل  11عــامــا ،حـلــم ح ـمــزة بمستقبل مشرق
وواع ــد مثل مــايــن الشباب املصريني الذين
خــرجــوا فــي ث ــورة  25يـنــايــر /كــانــون الثاني
 .2011شارك ابن األسرة ميسورة الحال التي
تقطن فــي أح ــد أرق ــى أح ـيــاء امل ــدن العمرانية
الجديدة شرقي العاصمة القاهرة ،في الثورة
وان ـ ـخـ ــرط م ــع ت ـفــاص ـي ـل ـهــا .أع ـج ـب ـتــه تـجــربــة
املشاركة في فصيل سياسي للمرة األولى في
حياته ،فانضم إلــى حركة «شباب  6إبريل»،
وعاصر فترة ذروة نشاطها ،ثم شهد مراحل
ً
تخبطها وصوال إلى نقطة الصفر بعد انقالب
 3يوليو /تموز  ،2013حني انقطعت عالقته
بالحركة نهائيًا ،ليس فقط بسبب عزوفه عن
العمل السياسي بعدما انقلب الحال بالكامل
في السنوات السابقة ،بل ألن الحركة نفسها
ّ
لم تعد موجودة بعدما علقت عملها رسميًا.
ل ـكــن ذلـ ــك ل ــم ي ـم ـنــع اس ـت ـم ــرار ال ـس ـل ـطــات في
محاسبة حمزة على انتمائه يومًا إلى حركة
سياسية حلمت بغد أفضل .اعتقل حمزة في
صـيــف ع ــام  2013خ ــال حـمـلــة أمـنـيــة كبيرة
شملت محيط مسجد الفتح ،وســط القاهرة،
وأودع السجن مع مئات من الشباب على ذمة
قضية سياسية اسـتـمــرت محاكماتها نحو
ثالثة أعوام ونصف العام .ثم صدر في النهاية
حكم قضى بحبسهم سنة واحدة ،والخضوع
ملــراق ـبــة ال ـشــرطــة ث ــاث س ـن ــوات ب ـعــد انـتـهــاء
امل ـه ـلــة .وإث ــر ان ـق ـضــاء م ــدة الـحـبــس ومــراقـبــة
الشرطة ،أخبر حـمــزة ،فــي آخــر مثول لــه أمــام
قسم الشرطة الذي يتولى مراقبته ،بأنه يجب
أن يـتـصــل دوري ـ ــا بـمـقــر األمـ ــن الــوط ـنــي قبل
مزاولة أي عمل أو الــزواج أو السفر أو تغيير
ع ـن ــوان اإلق ــام ــة ورقـ ــم ال ـه ــات ــف ،وب ــأن ــه مـلــزم
بزيارة مقر األمن الوطني لدى استدعائه.

اﻟﻘﺎﻫﺮة
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قبل أن يُحظر االحتفال بالثورة (كيم بدوي)Getty /

بــالـتـغـيـيــر ،إذ ك ــان إي ـق ــاع ك ــل ش ــيء بطيئًا
ورتيبًا من خــال الــوجــوه والـكــام واملشاعر
ذات ـهــا ،وس ــاد بالتالي حــال مــن الـجـمــود في
كل شيء ،لكن عندما اندلعت الثورةّ ،
تغيرت
ش ـخ ـص ـيــا ،وظـ ـه ــرت ن ـس ـخــة أج ـم ــل م ـنــي لم
أكــن أعرفها تـشــارك فــي التظاهرات وتهتف
وتـجــري مــن شــارع إلــى شــارع .تعمل وتحب
وتحلم ،وتتفاعل وتشارك».
يضيف« :قبل أشهر من انــدالع الثورة ،كنت
قد جئت من اإلسماعيلية إلى القاهرة ،وأنا
أع ـ ــرف ج ـي ـدًا أن ال ـح ـي ــاة ل ــن ت ـك ــون رحـيـمــة
وال مـ ـيـ ـس ــورة ،وأن ـ ـنـ ــي س ـ ــأواج ـ ــه أض ـع ــاف

11

عدد السنوات التي مرت على ثورة
يناير وحلم ماليين المصريين بمستقبل
مشرق وواعد

اﻟﺴﻮدان

الصعوبات التي يواجهها الشاب العادي من
سكان القاهرة .بحثت عن عمل كصحافي أو
كباحث حر بعد سنوات من مراسلة شبكات
ومحطات دولية من مسقط رأســي ،وأدركــت
ص ـعــوبــة ال ــرح ـل ــة وض ـي ــق ال ـف ــرص وضـعــف
اإلم ـكــانــات ،لـكــن ان ـع ــدام األم ــل بــاملـطـلــق كــان
الكابوس األشمل في حياتي مثل غيري».
ويــروي عبد الغفار أنــه كــان يستيقظ يوميًا
ويـتــوجــه إل ــى مـكــان عمله فــي منطقة وســط
ال ـقــاهــرة ،حـيــث يـقـضــي ســاعــات الـنـهــار بني
مجموعات الكتب والصحف وأوراق البحوث،
ثــم يـنـهــي يــومــه ب ـت ـنــاول ح ـســاء ال ـعــدس في
ً
مطعم شعبي وسط القاهرة ،متأمال الوجوه
نـفـسـهــا ،قـبــل أن يـمـضــي ال ـســاعــات األخ ـيــرة
م ـمــددًا عـلــى ســريــر ضـيــق فــي غــرفــة صغيرة
داخل شقة مشتركة مع عدد من الشباب .ثم
وج ــد نفسه بــن ليلة وضـحــاهــا واق ـفــا على
العتبة األولــى للحلم ،حني شاهد شبانًا من
كل األطـيــاف والفئات يهتفون في الـشــوارع،
ووج ــوه ــا تـسـتـبـشــر بــالـخـيــر ف ــي ك ــل م ـكــان،
فـخــرج معهم لـشـعــوره بــأن ال ـثــورة كتبت له
روح ــا جــديــدة ،وفتحت لــه صفحات الحياة
على مصراعيها.

أول ذرة حب
وي ـقــول« :كــانــت ال ـثــورة بالنسبة لــي جــوالت
ج ـ ــري م ــن شـ ـ ــارع إل ـ ــى شـ ـ ــارع وم ـ ــن مـنـطـقــة
إلــى منطقة .لــم يسبق لــي حينها أن هتفت

أو ش ــارك ــت ف ــي أي ت ـظ ــاه ــرة وان ـت ـخ ــاب ــات،
ولــم أتـعــامــل يــومــا مــع بـلــدي بمبدأ املواطنة
ً
والحقوق والواجبات .ثم بدا كل شيء جميال
ف ــي ي ـن ــاي ــر ،ف ـش ـعــرت ب ــال ــوط ــن واالح ـت ـض ــان
وال ـحــريــة» .يـضـيــف« :أول ذرة حــب حقيقية
مل ـصــر جـلـبـهــا ي ـنــايــر .سـيـظــل قـلـبــي يــرفــرف
ب ـحــب ي ـن ــاي ــر ،ك ـمــا ش ـع ــرت بــرفــرف ـتــه لـلـمــرة
األولى في حياتي بفضله».
واليوم ،ال يزال عبد الغفار يمارس الصحافة
والـبـحــث لكن على نـطــاق مـحــدود مــن خالل
العمل مع منظمة للمجتمع املدني املصرية
تتعاون مع جامعات خاصة.
وي ـ ـقـ ــارن ع ـب ــد ال ـغ ـف ــار ب ــن وض ـ ــع ال ـب ـحــوث
وال ـص ـح ــاف ــة ف ــي م ـص ــر خـ ــال وقـ ــت ال ـث ــورة
والوقت الحالي الــذي يمنع تنظيم مؤسسة
تـعـلـيـمـيــة ك ـبــرى نـ ــدوة أو مــؤت ـمــرا ملـنــاقـشــة
قضية مجتمعية ،ويقول« :تحيط التعليمات
األم ـن ـي ــة ب ـك ــل ت ـفــاص ـيــل األع ـ ـمـ ــال الـبـحـثـيــة
واألكاديمية بدءًا من اختيار موضوع البحث
ً
ومنهجيته ،م ــرورًا بمعالجته ،وص ــوال إلى
إعالن نتائجه وتقييمها».
وفـ ــي  10ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري،
أع ـل ـنــت الـشـبـكــة ال ـعــرب ـيــة مل ـع ـلــومــات حـقــوق
اإلن ـس ــان ،وه ــي إح ــدى املـنـظـمــات الحقوقية
املستقلة الرائدة في مصر منذ فترة طويلة،
أنها ستنهي عملها املستمر منذ  18عامًا في
البالد« ،بسبب سلسلة تهديدات واعتداءات
عنيفة واعـتـقــاالت مــن األمــن الوطني ،وقــرب

ثوار سابقون يشعرون
بأن مصر «مجرد صوت
يُملي تعليمات أمنية»
يقول بعض الثوار
إن قلوبهم ستظل
ترفرف بحب يناير

ان ـت ـه ــاء م ـه ـلــة م ـطــال ـبــة ك ــل امل ـن ـظ ـم ــات غـيــر
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل بـ ـم ــوج ــب ق ــان ــون
الجمعيات ،واملحددة في نهاية الجاري».
وأورد بيان ملنظمة «هيومن رايتس ووتش»
أن «قانون  2019يفرض قيودًا صارمة على
عمل منظمات ويخضعها لرقابة حكومية
شديدة» .ووصف نائب مدير الشرق األوسط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ف ــي املـنـظـمــة ج ــو س ـتــورك
إغ ـ ــاق ال ـش ـب ـكــة ال ـعــرب ـيــة مل ـع ـلــومــات حـقــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ب ــأن ــه «خـ ـ ـس ـ ــارة فـ ــادحـ ــة ل ـل ـحــركــة
ال ـح ـقــوق ـيــة امل ـص ــري ــة وش ــرك ــائ ـه ــا الــدول ـيــن
تـثـبــت أن ه ــدف الـحـكــومــة امل ـصــريــة إسـكــات
انتقادات املجتمع املدني املستقل».

«الـ ـث ــورة أج ـمــل وأط ـه ــر تـجــربــة عشتها
ف ــي حـ ـي ــات ــي ،وس ـت ـب ـق ــى كـ ــذلـ ــك» ،ت ـقــول
الثالثينية ســارة عبد الـعــزيــز .تستذكر
األيــام األولــى للثورة وهي تدندن أغنية
للشيخ إمــام« :صباح الخير على الــورد
اللي فتح فــي جناين مـصــر» .وتـقــول إن
األغنية ّ
تعبر «حرفيًا عــن ثــورة يناير/
كانون الثاني ،رغم أنها سبقتها بأكثر
م ــن ربـ ــع قـ ـ ــرن .ال ـ ـثـ ــورة أث ـب ـت ــت بــالـفـعــل
ّ
أن مـصــر ولدة وشـعـبـهــا يـسـتـطـيــع أن
ي ـح ـقــق ال ـن ـص ــر» .وتـ ـق ــول« :مـ ــا أحــدث ـتــه
ال ـث ــورة م ــن تـغـيـيــر ج ــذري ف ــي املجتمع
لهو أمــر عظيم ،فقد أثبتت أن األمــل في
الـتـغـيـيــر م ـم ـكــن» ،مـضـيـفــة« :م ـصــر اآلن
ليست كـمــا كــانــت قـبــل ال ـث ــورة .صحيح
أن هناك غالء ،إال أن بعض الفئات زادت
رواتـبـهــا .بــات لدينا مترو األنـفــاق ،كما
ّ
أن االستجابة إلى الشكاوى تتم سريعًا.
وص ـ ــار لــدي ـنــا ب ــرن ــام ــج ت ـكــافــل وك ــرام ــة
(برنامج التحويالت النقدية املشروطة
الذي أطلقته وزارة التضامن االجتماعي
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة تـ ـط ــوي ــر شـ ـبـ ـك ــات األمـ ـ ــان
ّ
االج ـت ـمــاعــي) .صـحـيــح أن املـبـلــغ هــزيــل،
ّ
لكن أشعر أن هناك من يفكر في الفقير».
تتابع ســارة« :عشت خالل الثورة أجمل
أي ــام حـيــاتــي ،على الــرغــم مــن تأثيراتها
السلبية واإليجابية فــي آن .مصر التي
نـحــب تستحق مـنــا جميعًا التضحية.
كما أن الشهداء الذين ضحوا بدمائهم
ّ
فعلوا ذلــك ألن مصر تستحق» .وتؤكد
ّ
أن «ث ــورة يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي حققت
هدفها وأسـقـطــت نـظــام حسني مـبــارك،
بـ ـع ــدم ــا رفـ ـ ــع الـ ـشـ ـع ــب امل ـ ـصـ ــري ش ـع ــار
ال ـش ـعــب ي ــري ــد إسـ ـق ــاط ال ـن ـظ ــام ،ونـجــح
بــال ـف ـعــل ف ــي تـحـقـيــق الـ ـه ــدف خـ ــال 18
يومًا فقط ،وأوصل رئيسًا بقي مسيطرًا
على الحكم ملدة  30عامًا إلى املحاكمة».
تضيف« :انتخب املصريون ثالثة رؤساء
(ثــانـيـهــم عــدلــي مـنـصــور لــم ُينتخب بل
عـ ّـن رئيسًا مؤقتًا) مــا بــن عامي 2012
و ،2020وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا».
بــدورهــا ،تقول العشرينية مــرام بــدوي
إن ــه عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن عـمــرهــا ل ــم يكن
ي ـت ـجــاوز الــراب ـعــة ع ـشــرة ح ــن انــدلـعــت
الثورة ،وبالتالي لم تتمكن من املشاركة
فيها ،إال أن تأثيرها كــان كبيرًا عليها.
وت ـش ـيــر إل ــى أن «الـ ـث ــورة ك ــان ــت عــامــة
مضيئة في تاريخ الشعب املصري في
وجه االستبداد والفساد .كما ساهمت
في زيادة الوعي السياسي والتخطيط
للمستقبل».
أمــا األربعيني أحمد إمــام ،الــذي شارك
في الثورة منذ يومها األول ،فيقول إن
«العالم كله شهد أن ما حدث كان أعظم
ثورة في التاريخ ،بسلميتها ومبادئها
وش ـ ـهـ ــدائ ـ ـهـ ــا األبـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ــذي ـ ــن ض ـح ــوا
بحياتهم فــي سبيل مستقبل الــوطــن»،
مضيفًا أن «شـهــداء الـثــورة ومصابيها
وج ـن ــوده ــا امل ـج ـهــولــن واملـعـتـقـلــن هم
أهم وأعظم إنجاز للثورة .ومن أجلهم،
س ـن ـب ـق ــى م ـخ ـل ـص ــن ملـ ـص ــر وم ـ ـبـ ــادئ
ثورتنا حتى تتحقق كل أهدافها ،وينال
ثوارها الحرية».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـق ــول الـ ـب ــاح ــث والـ ـك ــات ــب
امل ـص ــري مـحـمــد جـبــريــل إن أه ــم إنـجــاز
حققته ث ــورة يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي هو
«تشكيل ال ــوع ــي» .ويــوضــح فــي حديثه
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «عـ ــودة الـنــاس
لـلـعـمــل ال ـس ـيــاســي فـضـيـلــة م ــن فـضــائــل

ال ـ ـثـ ــورة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ارتـ ـف ــاع نسبة
الــوعــي السياسي وفهم تكوين السلطة
ومــواقــع النفوذ فــي الــدولــة» .يضيف أن
«ال ـثــورة تسببت أيـضــا فــي زي ــادة إثــارة
الـعــديــد مــن الـقـضــايــا االجـتـمــاعـيــة ،مثل
قـضـيــة ال ـحــريــات الـشـخـصـيــة ،وتشكيل
تيارات اجتماعية جديدة».
ّ
وي ـ ــرى ج ـبــريــل أن «اسـ ـتـ ـع ــادة الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة كـقـضـيــة م ــرك ــزي ــة لـلـعــرب
تـعــد مــن أه ــم إن ـج ــازات ال ـث ــورة» .ويــذكــر
غناء طالب كلية الطب في كلية املنصور
ال ـجــام ـعــة« :أنـ ــا دم ــي فـلـسـطـيـنــي ،خــال
تـخــرجـهــم» .ويــوضــح أن ال ـثــورة «نقلت
القضية من جماعة اإلخوان املسلمني إلى
ّ
عموم التيارات السياسية» ،مضيفًا أن
«القضية الفلسطينية باتت ملكًا للناس
أنفسهم وه ــذا جـيــد ،وإن كــان ينقصها
ال ـتــأط ـيــر ال ـس ـيــاســي م ــن خـ ــال تشكيل
لـجــان وتنظيم نـ ــدوات» .ويشير إلــى أن
ّ
هذا الوضع «يبقى مؤقتًا ولو طال ،إذ إن
القضايا الوطنية ليست ثابتة ،بل إنها
في صعود وهبوط» ،مؤكدًا أن «الثابت
الــوحـيــد هــو أن فلسطني ستظل قضية

مصرية ومصيرية بالنسبة للعرب».
وفــي مــا يتعلق بــالــوعــي ،يـقــول جبريل:
«لم نعد كما كنا قبل الثورة ،إذ اكتسبنا
خ ـ ـ ـبـ ـ ــرات عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى األرض بـ ـ ــدأت
بالتراكم منذ اللحظة التي نزلنا فيها
إلــى ال ـشــارع» .يضيف« :الجميع أصبح
يفكر وي ـســأل ويـعــي كـيــف ك ــان الرئيس
امل ـخ ـلــوع حـسـنــي م ـب ــارك مـتـحـفـظــا ج ـدًا
ع ـل ــى ش ـ ــروط صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي،
فنفذ أبطأ برنامج إصالح اقتصادي في
التاريخ».
ويؤكد« :مع ذلك ،فإن تشكيل الوعي يعد
في حد ذاتــه إنجازًا عظيمًا ،وسيستمر
إلى أن يؤمن الشعب بأن التغيير مسألة
ضرورية» ،مشيرًا إلى أن الثورة منحت
كل من شارك فيها من ناشطني وشباب
وت ـ ـي ـ ــارات س ـي ــاس ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة خ ـب ــرات
عملية لــم تكن لتكتسب لــوالهــا .يتابع:
«األثــر الــذي تركته الثورة سيستمر إلى
حني استكمال املشروع .وهــذا ما يدركه
الـجـمـيــع سـ ــواء م ــن ه ــم ف ــي الـسـلـطــة أو
ي ـمــارســون الـعـمــل الـسـيــاســي م ــن خــال
التيارات السياسية».

تحيا مصر (فايد الغزيري)Getty /

ذكرى ال يمكن نسيانها (أحمد إسماعيل /األناضول)

االنقسام حول اللقاحات يتوسع في أوروبا
يصر بعض المشككين
بفيروس كورونا الجديد
في أوروبا على رفض
إلزامية اللقاحات،
وينظمون تظاهرات في
الشوارع في محاولة
للحفاظ على هامش
الحرية الذي تكفله
أنظمتهم الديمقراطية

معارضون للقاحات
في بروكسل (نيكوالس
إيكونومو)Getty /

ناصر السهلي

ُ
ت ـقــابــل اإلجـ ـ ـ ــراءات األوروب ـ ـيـ ــة ال ـه ــادف ــة إلــى
فـ ــرض ح ـص ــول امل ــواطـ ـن ــن ع ـل ــى ال ـل ـقــاحــات
املضادة لكوفيد 19-بالرفض من قبل بعض
الــذيــن ي ـجــدون فــي األم ــر انـتـهــاكــا لحريتهم
الـشـخـصـيــة .ورغ ــم اخ ـتــاف اإلج ـ ــراءات بني
دولـ ـ ــة وأخـ ـ ـ ــرى ،ي ـب ــدو أن ال ـق ــاس ــم امل ـش ـتــرك
ه ــو إصـ ـ ــرار م ــواط ـن ــن ع ـلــى رفـ ــض إلــزام ـيــة
اللقاحات.
وش ـه ــدت ع ــدد م ــن املـ ــدن ال ـســويــديــة ،بينها
ال ـعــاص ـمــة اس ـتــوك ـهــولــم وغــوت ـن ـبــرغ (ثــانــي
أكبر مدينة تقع في مقاطعة فاسترغوتالند
فــي الساحل الغربي مــن السويد) تظاهرات
ضمت اآلالف ممن يشككون بجائحة كورونا
ويــرفـضــون الـلـقــاحــات ،ودع ــت إليها «حركة
الحرية» للدفاع عن رفض التلقيح اإللزامي.
وكانت تظاهرة يــوم السبت املاضي كبيرة.
وتفيد تقديرات شرطة استوكهولم بمشاركة
مــا ال يقل عــن  3آالف فــي االحـتـجــاجــات ،في

وقت يقول املنظمون إن عدد املحتجني وصل
إلــى  18ألـفــا ،بــاإلضــافــة إلــى بضعة آالف في
الـ ـجـ ـن ــوب .وت ـ ـحـ ــدث جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
ال ـســويــدي ع ــن «اس ـت ـغــال ج ـهــات مـتـطــرفــة»
لـحـمــات مـعــارضــة الـلـقــاح .مــن جـهــة أخ ــرى،
ســاهــم ات ـســاع نـطــاق املـشــاركــة الشعبية في
رفض اإلجــراءات إلى إغالق مراكز اللقاحات
خشية تخريبها.
ّ
واس ـ ـت ـ ـغـ ــلـ ــت جـ ـ ـه ـ ــات يـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــة مـ ـتـ ـش ــددة
ال ـت ـظ ــاه ــرات ،ورف ـع ــت الف ـت ــات ك ـتــب عليها
«مــن أجــل ســويــد ح ــرة» ،و«نـعــم للحرية ،ال
لتصاريح التلقيح (ج ــواز كــورونــا)» ،و«ال
تـلـمـســوا أط ـفــال ـنــا» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى رفــض
املتظاهرين حملة حكومية لتلقيح األطفال
ف ــي ظ ــل زيـ ـ ــادة أعـ ـ ــداد امل ـص ــاب ــن بـمـتـحــور
«أم ـي ـكــرون» مــن ف ـيــروس ك ــورون ــا الـجــديــد،
والسعي إلى فرض «جواز كورونا».
وتشير الصحف الـســويــديــة املحلية إلــى أن
امل ـح ـت ـجــن ي ــري ــدون إج ـب ــار ال ـس ـل ـطــات على
التراجع عن قرارها بفرض «جواز كورونا».

شهد عدد من
المدن السويدية
تظاهرات ضمت اآلالف
تحاول إيطاليا
إقناع مواطنيها بضرورة
تلقي اللقاحات

ويقول أحد منظمي التظاهرات ماكس فينثر
إلحـ ــدى الـصـحــف ال ـســويــديــة إن «الـحـكــومــة
تتجه إلى تبني التلقيح اإلجباري ،األمر الذي
يـتـعــارض مــع فـكــرة الـحــريــة فــي مجتمعنا».
وبـحـســب «ح ــرك ــة ال ـح ــري ــة» ،ف ــإن اإلج ـ ــراءات
السويدية «تتعارض مع املبادئ األساسية

لحقوق اإلن ـســان لــديـنــا ،ويشعر كـثـيــرون أن
إلزامية التلقيح تمثل مشكلة».
ليست السويد الــدولــة الوحيدة التي تشهد
احـتـجــاجــات مـنــاهـضــة إللــزام ـيــة الـلـقــاحــات.
ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،ح ـي ــث ت ــرت ـف ــع أعـ ـ ـ ــداد اإلصـ ــابـ ــات
وال ــوف ـي ــات األمـ ــر الـ ــذي يـشـكــل ضـغـطــا على
ال ـق ـطــاع ال ـص ـحــي ،تـشـهــد ت ـحــركــات مـمــاثـلــة.
وينسحب األمر على كل من فنلندا والبرتغال
وبــري ـطــان ـيــا وأوك ــرانـ ـي ــا وفــرن ـســا وبلجيكا
وإي ـط ــال ـي ــا وأمل ــان ـي ــا وغ ـي ــره ــا .إال أن نسبة
املشككني تبقى أقــل مــن املقتنعني بـضــرورة
الحصول على اللقاحات.
ويــركــز منظمو ه ــذه ال ـت ـظــاهــرات عـلــى مبدأ
الحرية .وقال رئيس حزب «الجبهة الوطنية»
املـ ـتـ ـش ــدد ف ـ ـلـ ــوريـ ــان ف ـي ـل ـي ـب ــو« :ال لـلـفـصــل
ال ـع ـن ـصــري ب ــن املـلـقـحــن وغ ـي ــر املـلـقـحــن».
يـشــار إلــى أن فرنسا ستفرض إظـهــار جــواز
ك ــورون ــا ع ـلــى األشـ ـخ ــاص م ــا ف ــوق  16سنة
قبل الــدخــول إلــى مطعم أو مقهى أو مسرح
أو الـسـفــر بــالـقـطــار مل ـســافــات طــوي ـلــة .وعلى

الرغم من تخفيف بعض القيود التي تتعلق
بالعمل فــي امل ـنــزل ،تسجل فرنسا إصــابــات
غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة يـ ــوم ـ ـيـ ــا .وف ـ ــرض ـ ــت ك ـ ــل مــن
إيطاليا واليونان إلزامية اللقاحات بالنسبة
لألشخاص ما فوق الـ  50عامًا.
أما النمسا ،فبدت إجراءاتها أكثر تشددًا ،إذ
أقرت الغالبية البرملانية قانونًا يلزم جميع
املواطنني الذين تبلغ أعمارهم  18عامًا وأكثر
فــي الـبــاد على تلقي الـلـقــاحــات .ويستثني
ً
الـ ـق ــان ــون كـ ـ ــا مـ ــن الـ ـح ــوام ــل واألش ـ ـخـ ــاص
املتعافني من كوفيد 19-خالل األشهر الستة
املاضية ،واألف ــراد الــذيــن ال يمكن تطعيمهم
ألس ـبــاب طـبـيــة .وس ـيــواجــه األش ـخ ــاص غير
امللقحني بعد ذلك غرامة تصل إلى  685دوالرًا
ً
إذا لم يكن لديهم شهادة لقاح أو أظهروا دليال
على استثنائهم .هـكــذا تصبح النمسا أول
دولة أوروبية تصوت على إلزامية اللقاحات.
قـ ــرار دف ــع امل ـع ــارض ــن ل ـل ـنــزول إل ــى ال ـشــارع
م ــا أدى إل ــى وقـ ــوع ص ــدام ــات ب ــن الـشــرطــة
واملـ ـحـ ـتـ ـج ــن .وت ـ ـبـ ــرر ال ـس ـل ـط ــات خ ـطــوت ـهــا

بالصعوبة التي تواجهها لتضييق الفجوة
مع جيرانها األوروبيني في ما يتعلق بتلقي
الجرعة الثالثة ،إذ لم تتجاوز النسبة لديها
 47في املائة ،بينما وصلت إلى  59في املائة
في الدنمارك على سبيل املثال.
من جهتها ،تحاول إيطاليا إقناع مواطنيها
بـ ـض ــرورة تـلـقــي ال ـل ـقــاحــات ب ـه ــدف تخفيف
الـضـغــط عـلــى عـنــاصــر الـشــرطــة ال ـتــي تعمل
ع ـل ــى الـ ـت ــأك ــد م ــن حـ ـص ــول امل ــواطـ ـن ــن عـلــى
اللقاحات .وتــواجــه فرنسا صــراعــا سياسيًا
ح ــادًا ب ــن الـيـمــن وال ـي ـســار قـبــل أس ــاب ــع من
االن ـت ـخــابــات ،وق ــد تـلـقــى الـبـعــض تـهــديــدات
بــالـقـتــل ،فــي وق ــت تـفـيــد اسـتـطــاعــات ال ــرأي
ب ـ ــأن ال ـف ــرن ـس ـي ــن ي ـخ ـش ــون ع ـل ــى مـسـتـقـبــل
الديمقراطية في بالدهم.
ويقلق توجه األوروبيني نحو اعتماد إلزامية
الـ ـلـ ـق ــاح ــات رئ ـي ـس ــة امل ـف ــوض ـي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
أورسـ ـ ــوال فـ ــون ديـ ــراليـ ــن ،وتـ ـق ــول إن هـنــاك
حاجة ملناقشة إلزامية اللقاحات في ظل تكرر
وتوسع مشهد املعارضني في الشارع.
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َّ
توقــع أن يــزداد اعتمــاده علــى أجهــزة
ســتة أشــهر مــرت علــى اإلجــراءات االســتثنائية للرئيــس التونســي قيــس ســعيّد ،والــذي يُ
األمــن للتضييــق علــى اإلعــام والقضــاء والهيئــات الوطنيــة َ
المنتقديــن لسياســاته .كمــا أنــه يرتكــز علــى انقســامات
مــع ُ
وق ْ
جبهــة المعارضــة وغيــاب الرؤيــة

حدته يكشف عمق مأزق الرئيس
تصاعد ّ

القمع األمني في تونس

MEDIA

أخبار

أعلنت مجموعة «آلتس ميديا»،
الشركة المالكة لقناتي «بي أف
أم» و«آر أم سي» الفرنسيتين،
األحد« ،وقف ظهور مؤقت»
لمقدم البرامج المخضرم جان
جاك بوردان المتهم باالعتداء
الجنسي على إحدى الصحافيات في
المجموعة اإلعالمية.

توفي عميد الصحافة
التونسية اإلقليمية علي
البقلوطي عن  80عامًا .ويعتبر
الراحل واحدًا من الصحافيين
التونسيين القالئل الذين آمنوا بدور
الصحافة اإلقليمية في التوعية
والتثقيف في المناطق ،عبر تأسيس
«شمس الجنوب» في صفاقس.

قتلت الصحافية المكسيكية لوردز
مالدونادو لوبيز ،وهي الضحية
الثانية التي تلقى حتفها في
الوسط الصحافي في أسبوع
واحد في مدينة تيخوانا الواقعة
على الحدود الشمالية للمكسيك،
وثالث قتلى الصحافيين في
المكسيك هذا الشهر.
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أصيب عدد من الصحافيين
واإلعالميين خالل عملهم
في تغطية االشتباكات الدائرة
بمحيط سجن غويران ،في
مدينة الحسكة شمال شرقي
سورية ،خالل األيام الثالثة الماضية،
نتيجة تجاهل السالمة والحماية
خالل العمل.

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

بعد م ــرور نحو ستة أشـهــر على
االنقالب الرئاسي على الدستور
في تونسُ ،
وم ّ
ضي الرئيس قيس
سعيدُ ،ق ً
ّ
دما ،في تنفيذ خريطة الطريق التي
طرحها للمرحلة القادمة ،والتي تهدف إلى
تـغـيـيــر ال ــدس ـت ــور لـتـعــزيــز س ـل ـطــاتــه ،أخ ــذت
جبهة املـعــارضــة تتسع بانضمام مــزيــد من
ال ـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة والـقـطــاعــات املهنية،
وانخراط أحزاب وتيارات سياسية جديدة في
بالتوازي
الحراك املدني املناهض للرئيس،
ً
مع دخول األزمة املالية واالجتماعية مرحلة
خطرة.
تنذر بتداعيات ِ

حدة القمع األمني
تصاعد ُ ّ
ّ
مثل تعامل السلطات مع الفعاليات التي دعا
ُ
إليها حراك «مواطنون ضد االنقالب» ،وحزب
ال ـع ـم ــال ،وت ـحــالــف «األح ـ ــزاب الــديـمـقــراطـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة» (ي ـض ــم ال ـت ـيــار الــدي ـم ـقــراطــي،
والتكتل من أجل العمل والحريات ،والحزب
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري) ،وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ـ ٌ
ـات اعـ ـتـ ـب ــاري ــة
وم ـث ـق ـفــون وأك ــاديـ ـمـ ـي ــون ،بـمـنــاسـبــة ذك ــرى
ًّ
تحول في مواجهة الحراك املعارض.
الثورة،
وم ـ ــع أن ج ـم ـيــع ال ـت ـح ــرك ــات االح ـت ـجــاج ـيــة
السابقة َقوبلت بأشكال عــدة مــن التضييق
ْ
وامل ـ ـنـ ــع وقـ ــطـ ــع الـ ـط ــرق ــات وع ــرقـ ـل ــة وصـ ــول
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن إلـ ـ ــى وسـ ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ف ــإن
املنسوب العالي من العنف الذي تعاملت به
قوى األمن مع املتظاهرين في العاصمة ،يوم
ً
 14كانون الثاني /يناير ُ ،2022يعد تحول
ً
الفتا لالنتباه.
وم ـ ــا ّإن أع ـل ـن ــت الـ ـق ــوى املـ ـع ــارض ــة ق ــراره ــا
املتمثل بتنظيم مسيرات في شــارع الثورة،
وس ــط ال ـعــاص ـمــة ،بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى ال ـث ــورة،
حـتــى ســارعــت حـكــومــة الــرئـيــس سـعـ ّـيــد إلــى
منع التجمعات والتظاهرات .ورغــم أن بيان
الـحـكــومــة ب ـ ّـرر ال ـق ــرار بــالـعـمــل عـلــى اح ـتــواء
املوجة الجديدة لجائحة «كــورونــا» (كوفيد
ّ
ـارض رأى فــي تزامن
  ،)19ف ــإن ال ـحــراك امل ـعـ ُالـقــرار مــع الــدعــوات التي أطلقت لالحتجاج
ع ـلــى إجـ ـ ـ ــراءات ال ــرئ ـي ــس س ـعـ ّـيــد واق ـت ـصــار
الحظر على التظاهرات واإلبقاء على املدارس
وال ـجــام ـعــات وامل ـطــاعــم وامل ـقــاهــي مـ ًفـتــوحــة،
رغم االكتظاظ الذي تشهده ،استهدافا ًّ
خفيا
ّ
للتحركات املبرمجة.
عـمــدت ق ــوى األم ــن ،ي ــوم  14كــانــون الـثــانــي/
ً
مبكرا ،إلــى إقــامــة حــواجــز أمنية ملنع
يناير،
ال ــوص ــول إل ــى وس ــط ال ـعــاص ـمــة؛ م ــا اض ـطـ ّـر
ّ
املحتجني إلى التجمع في الشوارع الفرعية،
ح ـق ـت ـهــم الـ ـش ــرط ــة ،بـ ــأعـ ــداد ك ـب ـيــرة،
ح ـي ــث ال ً
مستخدمة الهراوات ،والغاز املسيل للدموع،
والـ ّ
ـدراجــات النارية ،وخراطيم املياه امللوثة
واملمزوجة بالغاز واملواد الكيماوية الحارقة،
ّ
وشــنــت حملة اعـتـقــاالت امـتـ ّـدت إلــى عشرات
الناشطني ،وشملت االعتداءات الصحافيني
ّ
للوقاية
واملـ ــارة ونــاشـطـ ّـي الهيئة الــوطـنـيــة ُ
مــن الـتـعــذيــب ،وأدت إلــى سـقــوط قتيل أعلن
عن وفاته بعد أيام من اختفائه .وقد أرجعت
السلطات أسباب وفاته إلــى جلطة دماغية،
ّ
في حني أكــد املحتجون وجماعات سياسية
وحـقــوقـيــة تـعـ ّـرضــه للتعنيف قـبــل اعـتـقــالــه،
ُ
ـور وأشرطة فيديو للحظة
وجــرى تــداول صـ ٍ
إصابته في املظاهرة.
ق ــوب ــل ال ـع ـنــف ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن الـسـلـمـ ّـيــن
ـار
بـمـنــاسـبــة ذّكـ ــرى الـ ـث ــورة َبـحـمـلــة اسـتـنـكـ ٍ
وأجـ ــج امل ـع ــارض ــة ت ـجــاه سـيــاســات
واس ـع ــة،
الحكومة؛ إذ نـ َّـدد حــزب التيار الديمقراطي،
وحزب التكتل ،والحزب الجمهوري ،في بيان
مشترك ،بـ «القمع املمنهج وبتطويع وزارة
الداخلية لخدمة سلطة االنقالب» ،مع تحميل
«رأس سلطة االن ـقــاب قـيــس سـعـ ّـيــد َووزي ــر
داخليته توفيق شرف الدين» مسؤولية ذلك.
أما النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني،
ٌ
ّ
فــاعـتـبــرت أن مــا ج ــرى إم ـعــان فــي اسـتـخــدام
«ال ـخ ـيــارات القمعية فــي إدارة ال ـشــأن الـعــام
ل ـس ـل ـط ــة ت ـق ــاع ـس ــت ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـف ـس ــاد
وال ـت ـه ـم ـيــش» .وأصـ ــدرت
واإلره ـ ـ ــاب وال ـف ـقــر ً
ً
نقابة الصحفيني بيانا مشتركا مع  21منظمة
ح ـقــوق ـيــة ،م ــن بـيـنـهــا ال ـج ـم ـع ـيــة الـتــونـسـيــة
للنساء الديمقراطيات ،ومحامون بال حدود،
ُ
اعــتـبــر فـيــه أن «تــوظـيــف األم ــن فــي الـتـصـ ّـدي
ملـنــاهـضــة سـيــاســة رئ ـيــس ال ــدول ــة ل ــن تثني
معارضيه عن مواصلة االحتجاج والتظاهر
الـسـلـمــي مــن أج ــل التغيير واملـحــافـظــة على
مكسب الديمقراطية والحريات العامة التي
ّ
وتعهدت جهات
افتكها الشعب بالشوارع»،
ال ـب ـيــان ب ــأن «ت ـظــل يـقـظــة مــن أج ــل الـتـصــدي
لسطوة البوليس والنقابات األمنية»ً .
ن ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت رئ ـ ــاس ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،أيـ ــضـ ــا،
ب ــ«االع ـت ــداءات ال ـســافــرة ال ـتــي مـ ّـســت ق ـيــادات
سياسية ومدنية ومــواطـنــن نــزلــوا للتعبير
ّ ً
ع ــن آرائ ـ ـهـ ــم م ــدن ـ ًـي ــا وسـ ـلـ ـم ـ ًـي ــا» ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن
«الـتـظــاهــر السلمي والتعبير عــن ال ــرأي حق
يكفله الدستور والقانون واملواثيق الدولية».
ودان ـ ـ ــت ح ــرك ــة ال ـن ـه ـضــة «م ـن ــع قـ ـ ــوات األم ــن
املتظاهرين السلميني من التعبير بحرية عن
آرائهم والوصول إلى شارع الثورة واالعتداء
عـلــى ال ــرم ــوز الـسـيــاسـيــة الــوطـنـيــة وتسليط
أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضدهم»،

تحول
قبل  11عامًا ،ظهرت مشاريع إعالميّة بهدف مواكبة الثورة أو دعم مطالبها ،لكنّها سرعان ما خفتت أو
ّ
ّ
يتبق في مصر اليوم سوى اإلعالم المملوك للمخابرات أو الموالي له
خطابها قبيل االنقالب عام  ،2013فلم

اإلعالم المصري والثورة ...قصة صعود وهبوط
القاهرة ـ العربي الجديد

العالقــة مــا بــن ثــورة الخامــس والعشــرين
مــن يناير/كانــون الثانــي  ،2011واإلعــام،
قصــة طويلــة ومعقــدة ،إذ إنــه مــع انــدالع
شــرارة الثــورة األولــى ،وامتدادهــا بعــد ذلــك،
اندلعــت شــرارات إعالميــة موازيــة كثيــرة
حاولــت مواكبــة الحــدث واســتغالله فــي
تحقيق االنتشــار ،وفي الوقت نفسه انطفأت
ً
بعيدا.
منصات إعالمية أخرى ،وتوارت
قصــص صعــود وهبــوط كثيــرة ملنصــات
إعالميــة ،ارتبطــت بانفجــار الثورة الشــعبية
التــي أطاحــت حكمــا ديكتاتوريــا اســتمر
لثالثــن ً
عامــا ،وجعلتها محط أنظار العالم،
ً
بينهــا قصــص ملؤسســات نشــأت خصيصــا
ملواكبــة الحــدث ومحاولــة التأثيــر فيه سـ ً
ـلبا
ً
إيجابــا ،انتهــى بعضهــا إلــى التالشــي،
أو
بينمــا تــم حظــر البعــض اآلخــر ،وآلــت البقية
الباقيــة إلــى قبضــة النظــام الــذي أضحــى
يتحكم في أغلب وسائل اإلعالم في مصر.

متظاهر في تونس يواجه شرطة مكافحة الشغب في ذكرى سقوط بن علي )Getty( 2022 /1 /14

ً
مطالبة بـ «وقف أعمال العنف ضد املتظاهرين
والـ ـتـ ـع ـ ّـدي ع ـل ــى الـ ـح ــري ــات ،وخ ــاص ــة حــريــة
الـتـعـبـيــر ،وإطـ ــاق س ــراح املــوقــوفــن وتمكني
الهيئة الوطنية ملقاومة التعذيب واملحامني
من الوصول إليهم ومعاينة حالتهم».

معركة القضاء
ّ
سعيد على السلطة القضائية
مع أن هجوم
ّ
بدأ منذ ليلة االنقالب بإعالنه تولي النيابة
العامة بنفسه ،قبل أن يتراجع عن ذلك تحت
ضغط املجلس األعلى للقضاء ،فإن األسابيع
ًّ
ً
تصعيديا في لهجته.
منحى
األخيرة شهدت
ففي  19كانون الثاني /يناير الجاري ،أصدر
س ـعـ ّـيــد م ــرس ـ ً
ـوم ــا يـتـعـلــق بـتـنـقـيــح ال ـقــانــون
ّ
األساسي للمجلس األعلى للقضاء ،وينص
على «وضع ٍّ
ّ
املخولة
حد للمنح واالمتيازات
ألعضاء املجلس األعلى للقضاء».
ق ــوب ــل ق ـ ـ ــرار سـ ـع ـ ّـي ــد ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف امل ـج ـلــس
األعـلـ َـى للقضاء ،مــن خــال حــرمــان أعضائه
ـح ـهــم ،ب ــدع ــوة امل ـج ـلــس ال ـق ـضــاة إلــى
م ــن ِمــنـ ِ
ّ
«التمسك باستقالليتهم» ،وإدان ــة «التدخل
ف ــي ع ـم ـل ـهــم وحـ ـم ــات ال ـض ـغ ــط وال ـت ـشــويــه
املـمـنـهــج ض ــده ــم» ،والـتـنـبـيــه إل ــى «خ ـطــورة
امل ـ ـس ـ ــاس ب ــالـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــوري ل ـل ـس ـل ـطــة
القضائية عبر إصــدار املــراسـيــم» ،مع تأكيد
ّ
«تمسكه بصالحياته الترتيبية» ،و«مواصلة
ً
أداء مهامه دفاعا عن استقالل القضاء».
والواقع أن الرئيس ،باستحواذه على جميع
االخ ـت ـ َص ــاص ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيـّـة،
لــم يـبــق خ ــارج سلطته ســوى الـقـضــاء ،وأنــه
ً
ّ
سعيد في
جاهدا إلى احتوائه؛ إذ أكد
يسعى
أكـثــر مــن مناسبة رفـصــه أحــد أهــم مقومات
النظام الديمقراطي ،وهو استقالل القضاء،
ّ
بنفيه أن القضاء سلطة مستقلة ،واعتباره
ً
ّإيـ ــاه إدارة مــن إدارات ال ــدول ــة ،وأن ــه ال دور
ل ــه س ــوى تـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن ال ـتــي تـصــدرهــا
السلطات؛ وهي في الحالة التونسية الراهنة
ّ
نفسه،
املراسيم الصادرة عن الرئيس سعيد ِ
ّ
أي إن الرئيس يريد أن يكون القضاة موظفني
ع ـ ـنـ ــده .ويـ ـج ــد الـ ـخـ ـط ــاب املـ ـت ــوت ــر ل ـلــرئ ـيــس
تجاه السلطة القضائية ّ
مبرراته في أحكام
ُأصدرتها دوائــر قضائية ،في املــدة األخيرة،
أطلق بمقتضاها ســراح عدد من املعارضني
باإلساءة
املوقوفني على ُذمة قضايا تتعلق
ً
إل ــى ال ــرئ ـي ــس ،وأب ـط ـل ــت بـمـقـتـضــاهــا أيــضــا

عمدت قوى األمن،
يوم  14يناير ،مبك ًرا،
إلى إقامة حواجز
أمنية لمنع الوصول
إلى وسط العاصمة
تزايدت وتيرة
االعتداءات والتضييق
على اإلعالم ،وعلى
اإلعالميين بالتوازي مع
تصاعد لهجة الرئيس
ضدهم
أظهرت نتائج استطالع
للرأي تراجع مستوى
ثقة التونسيين بالرئيس
سعيّد في ديسمبر
 2021أربع درجات

ّ
ق ـ ــرارات اتـخــذتـهــا وزارة الــداخ ـل ـيــة متمثلة
ب ــوض ــع نــاش ـطــن س ـيــاس ـيــن ت ـحــت اإلق ــام ــة
الجبرية.

معركة اإلعالم
ُ
لم يكن قطاع اإلعالم بمنأى من الحرب التي
ّ
ّ
يشنها الرئيس سعيد على جبهات متعددة.

العمل على احتواء القضاء
باستحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد على جميع االختصاصات
التشريعية والتنفيذية ،لم َ
يبق خارج سلطته سوى القضاء ،وأنّه يسعى
جاهدا إلى احتوائه؛ إذ أكد سعيّد في أكثر من مناسبة رفصه أحد
ً
أهم مقومات النظام الديمقراطي ،وهو استقالل القضاء ،بنفيه ّ
أن
ً
إدارة من إدارات الدولة ،وأنه
القضاء سلطة مستقلة ،واعتباره إيّاه
ال دور له سوى تطبيق القوانين التي تصدرها السلطات؛ وهي في
نفسه ،أي ّ
إن
الحالة التونسية الراهنة المراسيم الصادرة عن الرئيس سعيّد
ِ
الرئيس يريد أن يكون القضاة موظفين عنده.

فـقــد ّ
وج ــه ،فــي مـنــاسـبــات ســابـقــة ،انـتـقــادات
ـدولــة وطالبها
لــوســائــل اإل ّع ــام املـمـلــوكــة لـلَـ ْ
ومــنــح نشاطاته
بتعديل خطها التحريري
ً
أول ــوي ــة فــي التغطية اإلعــام ـيــة ،ول ــم يـفـ ّـوت
َّ
أي فرصة للتذكير بأن اإلعالم ،بحسب رأيه،
على غرار القضاء ومؤسسات أخرى ،خاضع
للفاسدين واللوبيات والجهات السياسية.
والحقيقة أن موقف وسائل اإلعالم السلبي،
وع ـ ــدم ت ـحـ ّـم ـلــه م ـســؤول ـي ـتــه ف ــي ال ــدف ــاع عن
الديمقراطيةُ ،ي ّ
عدان من أهم أسباب وصول
ّ
سعيد إلى السلطة.
تـ ـ ــزايـ ـ ــدت ف ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة وتـ ـي ــرة
االع ـتــداءات والتضييق على اإلع ــام ،وعلى
اإلع ــامـ ـي ــن ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ت ـص ــاع ــد لـهـجــة
الرئيس ضدهم .ففي  14كانون الثاني /يناير
ًّ
صحافيا
الـجــاري ،تعرض أكثر من عشرين
للتعنيف على يد قوى األمن أثناء تغطيتهم
امل ـس ـيــرات الـتــي دع ــت إلـيـهــا امل ـعــارضــة ،رغــم
حملهم ش ــارات ت ــدل عـلــى هــويـتـهــم املهنية.
وفي سابقة هي األولى من نوعها ،حاصرت
ق ــوة أمـنـيــة عـلــى مــن ع ـشــرات ال ـعــربــات؛ من
اإلرهاب،
بينها عربات تابعة لوحدة مكافحة
ً
في  12كانون الثاني /يناير الجاري أيضا،
مقر التلفزيون الرسمي ،واقتحمته ،ودخــل
أفـ ــراد مـنـهــا قــاعــة ال ـبــث ،وأج ـب ــروا العاملني
على إلغاء إضراب كانوا يعتزمون تنفيذه.
وفــي سـيــاق توجيه خــط اإلع ــام التحريري
على نحو يخدم ّ
توجه الرئيس لوضع جميع
مرافق الدولة في خدمة مشروعه ،ومحاصرة
ـوت م ـ ـعـ ــارض لـ ـ ــه ،أص ـ ـ ـ ــدرت رئ ــاس ــة
أي ص ـ ـ ـ ٍ
ـات ملـحـطــات الـتـلـفــزيــون
ـ
م
ـ
ي
ـ
ل
ـ
ع
ـ
ت
ـة
ـ
ي
الـجـمـهــور
ٍ
واإلذاع ــات الرسمية متعلقة بمنع منتسبي
األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة م ــن دخـ ــول م ـقـ ّـارهــا أو
املشاركة في برامجها؛ وهو ٌ
أمر غير مسبوق
منذ ثــورة َ .2011ورغــم أن مديرة التلفزيون
الــرسـمــي نــفــت وج ــود مثل هــذه التعليمات،
ّ
فــإن أكثر مــن جهةٍ أكــدت ذلــك؛ إذ أكــد رئيس
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني هذا
األمـ ــر ،ووص ــف اإلج ـ ــراء بــأنــه «ي ـه ـ ّـدد بشكل
خ ـط ـيــر ح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة وي ـ ـكـ ـ ّـرس ال ـنــزعــة
الفردية في السلطة» .وما يؤكد توجيه مثل
التعليمات إصدار حركة الشعب؛ املؤيدة
هذه
ً
لـسـعـ ّـيــد ،بـيــانــا عـ ّـبــرت فـيــه عــن «اسـتـغــرابـهــا
م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـن ــاف ــى وأبـ ـس ــط
مـقـ ّـومــات الحياد املهني واإلعــامــي مــن قبل
ّ
التونسيني
مــرفــق عمومي هــو ملك لجميع
ُوالتونسيات» .وقد لوحظ في اآلونة األخيرة
خ ّ
لو البرامج السياسية التي تبثها وسائل
اإلعــام العمومية من أي مشاركة لألحزاب؛
ّ
لسعيد ،في مقابل
بما فيها األحزاب املؤيدة
تخصيص مساحة لتغطية كلمات الرئيس
ّ
وبثها كاملة.

انكشاف مأزق الرئيس
ُيـ ـظ ـ ِـه ــر ت ـت ـ ُّـب ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ات ـخ ــذه ــا
ّ
سعيد ،منذ  25يوليو /تموز ،2021
الرئيس
ّ
ً
منحى تصاعديا في توجهها؛ إذ انطلقت
ب ـت ـج ـم ـيــد م ــؤق ــت ل ـع ـمــل م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب،
م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـح ـقــوق
والحريات املكتسبة بعد الثورة؛ بما فيها
حرية التعبير والتظاهر ،لتصل ،بعد ستة
أشـهــر ،إلــى تجميد نهائي ملجلس الـنــواب،
ّ
وتعليق جــل فـصــول الــدسـتــور ،ومـصــادرة
جميع الصالحيات التشريعية والتنفيذية،
وال ـت ـض ـي ـي ــق عـ ـل ــى اس ـت ـق ــال ـي ــة الـ ـقـ ـض ــاء،

ومـحــاصــرة اإلع ــام ،وقـمــع حــريــة التظاهر
والتعبير ،ومحاصرة العمل الحزبي.
ومع أن املــدى الــذي ذهب إليه الرئيس أثار
اس ـت ـغـ ً
ـرابــا فــي بـعــض األوسـ ــاط التونسية
ّ
التي أيدته في البداية ،فإن املتتبع لخطابه
وس ـلــوكــه الـسـيــاســي ي ــدرك أن ــه ك ــان ذاهـ ًـبــا
فــي هــذا االت ـجــاه منذ لحظة االن ـقــاب على
الدستور.
ال ش ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي أن ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاذب ـ ــات الـ ـح ــزبـ ـي ــة
والبرملانية ،وفشل الحكومات املتعاقبة في
إحداث نقلةٍ ملموسةٍ في الوضع املعيشي،
قــد َّ
هيآ األرضـيــة لالنقالب على الدستور،
َ
ّ
ودفعا شرائح اجتماعية متعددة إلى تأييد
ً
ّ
إجراءات سعيد ،في البداية ،أمل أن يحصل
ّ
تغيير إيـجــابــي ،لـكــن الـشـهــور الـسـتــة التي
َ
تــلــت االنـ ـق ــاب كـشـفــت ع ــن م ـح ــدودي ــة أفــق
الخطاب والسلوك الشعبوي الذي يعتمده
الــرئـيــس ،وعـجــزه عــن الــوفــاء بــوعــوده؛ فقد
األوضاع االقتصادية واالجتماعية
ازدادت ُ َّ
سـ ً
ـوافــرة،
ـ
ت
ـ
مل
ا
ـرات
ـ
ش
ـؤ
ـ
مل
ا
ـق
ـ
ف
و
ـع،
ـ
ـوق
ـوء ا .ويـتـ
ً
أن تكون املرحلة القادمة أشــد صعوبة في
ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها امليزانية
العامة ،وتفاقم العجز وارتـفــاع املديونية،
ّ
وحـ ـ ـ ــذر املـ ـم ـ ّـول ــن الـ ـخ ــارجـ ـي ــن وص ـع ــوب ــة
ّ
للمضي فــي أي
الـشــروط الـتــي يفرضونها
عملية إقراض.
التأييد السياسي
مستوى
تراجع
في ضوء
َ
والحزبي للرئيس؛ إذ لم يبق من األحــزاب
التي تدعمه سوى حركة الشعب ،ومكونات
حزبية أخرى ال تحظى ّ
بأي تمثيل برملاني
أو دعــم شعبي ،وفــي ضــوء اإلح ـبــاط ا ًلــذي
أصـ ــاب ق ــاع ــدة دع ـم ــه االج ـت ـمــاع ـيــة أي ــض ــا؛
بسبب تفاقم األزمــات املعيشية والخدمية،
املؤيدة
وهــو مــا بــدا فــي فشل التنسيقيات
َّ
ُ
ـات ت ــذك ــرُ ،يـتــوقــع
ل ــه ف ــي تـنـظـيــم أي ف ـعــال ـيـ ٍ
ّ
سعيد على أجـهــزة األمــن
أن ي ــزداد اعتماد
للتضييق َعلى ُاإلعالم والقضاء والهيئات
الوطنية وق ْمع املنتقدين لسياساته.
وقــد أظهرت نتائج استطالع للرأي أجرته
م ــؤسـ ـس ــة «سـ ـغـ ـم ــا ك ـ ــونـ ـ ـس ـ ــاي» (Sigma
 )Conseilتــراجــع مستوى ثقة التونسيني
بــالــرئـيــس سـعـ ّـيــد فــي شـهــر كــانــون األول/
ديسمبر  2021أربع درجات ( )62%عن شهر
تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر ( ،)66%وخمس
عشرة درجة عن شهر تشرين األول /أكتوبر
( .)77%وكما يشير االستطالع نفسه ،فإن
 47%من التونسيني املستجيبني في كانون
األول /ديسمبر املاضي يعتبرون أن تونس
تسير في الطريق الخطأ.
في ضوء ذلك ،يعتمد الرئيس في املرحلة
الــراهـنــة عـلــى انـقـســامــات جبهة املـعــارضــة
ـدرة لديها على حشد
وغـيــاب الــرؤيــة وال ـقـ ّ
الفئات الشعبية التي مثلت نقطة االرتكاز
لـثــورة  .2011وعـلــى الــرغــم مــن أن سياسة
اإلقـ ـص ــاء وال ـت ـش ـه ـيــر ال ـت ــي يـنـتـهـجـهــا لــم
َتستثن َّ
أي طــرف؛ بما فيها األطــراف التي
ِ
ّ
ســانــدتــه فــي ال ـبــدايــة ،ف ــإن ق ــوى املـعــارضــة
َ
ـاتـهــا وحساباتها
مــا زال ــت أس ـيــرة تـجــاذبـ ِ
ً
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،وم ـ ــا زال ـ ـ ــت ع ـ ــاج ـ ــزة عــن
ـروع جامع للحفاظ على
االتـفــاق على مـشـ ٍ
مكتسبات الثورة ووقــف االندفاع السريع
ّ
نحو الحكم ال ـفــردي ،لـكــن هــذا الــوضــع لن
ّ
ً
يدوم طويل على األرجح ،في ظل انكشاف
ّعجز الرئيس عن تغيير الواقع الــذي زعم
إنه جاء لتغييره.

مــن كل محافظــات مصــر ،ونجحــت القنــاة
فــي تغطيــة أحــداث مهمــة كحــادث قطــار
الصعيد  ،2012لحظة بلحظة ،ما أكســبها
ً
ً
وتأثيرا بالشارع.
زخما
«التحرير» و«»25

يرى خبراء بعض
القنوات الخاصة سببًا
في الثورة على مبارك

مشــهد املاليــن فــي ميــدان التحريــر شــجع
عاملــن بمجــال الصحافــة واإلعــام علــى
االســتثمار فــي الحــدث ،وإنشــاء مؤسســات
إعالمية تتحدث بلسان الثورة .وكان من بني

هذه املشــروعات قناة «التحرير الفضائية»
وهــي قنــاة تلفزيونيــة أسســها الصحافــي
واملذيــع إبراهيــم عيســى ،بمشــاركة بعــض
رجــال األعمــال والصحافيني ،ولكن ســرعان
مــا باعهــا عيســى ،وانتهــت اآلن إلــى أن
تكــون قنــاة «تــن» اململوكــة لرجــل األعمــال
والقيــادي الفلســطيني املفصــول مــن حركــة
«فتــح» محمــد دحــان .مشــروع آخــر انتهى
قبــل أن يبــدأ وهــو قنــاة « »25التــي أسســها
اإلعالمــي محمــد جوهــر ،والــذي كان يطمح

«سي بي سي» و«النهار»

تــم تأســيس القناتــن بعــد الثــورة مباشــرة،
األولــى علــى يــد رجــل األعمــال ،املحبــوس
ً
حاليــا بتهمــة االتجــار بالبشــر واالعتــداء
الجنســي علــى قاصــرات ،محمــد األمــن،
والثانيــة علــى يــد رجــل األعمــال عــاء
الكحكــي .وكانــت املؤسســتني بمثابــة ذراع
املجلس العسكري الختراق الثورة.
نجحــت «ســي بــي ســي» فــي إنتــاج برامــج
زادت شعبيتها مثل البرنامج الساخر الذي
كان يقدمــه باســم يوســف ،وبرنامــج «أبلــة
فاهيتــا» ،وبرنامــج أحمــد أمــن ،وهــو مــا
حقــق لهــا شــعبية كبيــرة ،لكنهــا كشــفت عــن
وجههــا الحقيقــي قبل وأثنــاء االنقالب ،وما
بعــده ،وانتهــت أخيـ ًـرا إلى قبضــة املخابرات
بعدما أجبرت األمني على بيع حصته فيها.

«دريم»

كانــت مجموعــة قنوات «دريم» التي أسســها
رجــل األعمــال الراحــل أحمــد بهجــت ،أولــى
ّ
القنوات املصرية الخاصة ،والتي كانت تبث
مــن خــارج مدينــة اإلنتــاج اإلعالمــي ،وهــي
امليــزة التــي لــم يتمتــع بهــا اآلخــرون ،ضمــن
وســائل إعالميــة أخــرى خاصــة ،بحســب مــا
يــراه خبراء ،سـ ً
ـببا من أســباب انــدالع الثورة
علــى مبــارك .إذ كانــت تقــدم برامــج ذات نبــرة
معارضــة ،وكانــت تســتضيف كــوادر فــي
تيــارات سياســية معارضــة ،لعــرض وجهــة
نظرهــا مــن النظــام ،األمــر الــذي ســاهم فــي
تشــكيل الوعــي لــدى الجماهيــر ،وذلــك مــن
خــال برنامــج مثل «العاشــرة مسـ ً
ـاء» والذي
كانــت تقدمــه اإلعالميــة منــى الشــاذلي،
وبرامــج أخــرى .ولكــن مـ ًـع انــدالع الثــورة،
اتخــذت قنــاة «دريــم» موقفا محايـ ًـدا وأخذت
فــي تخفيــف النبــرة ضد نظام مبــارك ،وظهر
ذلــك حتــى فــي برنامــج «العاشــرة مسـ ً
ـاء»
والــذي كان يعتبــر برنامــج الـ«تــوك شــو»
األول فــي مصــر ،عندمــا بكــت املذيعــة منــى
الشــاذلي بعد «خطاب مبارك» الشــهير الذي
تعهد فيه بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى،
في محاولة إلخماد الثورة.
احتفظــت «دريــم» ببعــض قوتهــا مــن خــال
برنامــج «صبــاح دريــم» التــي كانــت تقدمــه
املذيعــة دينــا عبــد الرحمــن ،املحســوبة علــى
ثــورة ينايــر  ،2011لكنهــا انتقلــت إلــى قنــاة
«التحريــر» لفتــرة بســيطة ،ومنهــا إلــى قنــاة
«ســي بــي ســي» .أخــذت «دريــم» بعــد ذلــك
ً
تدريجيــا ،مــع تــرك املذيعــن
فــي الخفــوت
الرئيســيني للقنــاة وانتقالهم لقنوات أخرى،
ومــع الضغــط الــذي مارســه نظــام السيســي
علــى رجــل األعمــال أحمــد بهجــت قبــل وفاته
لالســتحواذ علــى القنــاة ،حتى أصبحت اآلن
قناة ضعيفة دون مشاهدات.

«الفراعين»

كانــت القنــاة الرســمية املوحــدة داخــل
جميــع وحــدات القــوات املســلحة املصريــة،
بعــد انــدالع الثــورة ،بشــهادة الكثيــر مــن
املجنديــن الذيــن خدمــوا بالجيــش خــال
تلــك الفتــرة .وكان يديرهــا املذيــع الســابق
بالتلفزيــون املصــري ،توفيــق عكاشــة الــذي
ً
شــكل بحــد ذاتــه معــول لضــرب أول تجربــة
ديمقراطيــة النتخــاب رئيــس للجمهوريــة،
عام  ،2012إذ كان يســتغل أســلوبه الشــعبي
في التقديم للتأثير على الطبقات الشعبية،
والهجــوم علــى حكومــة الرئيــس محمــد
مرســي .اكتســب عكاشــة شــعبية ،كمــا أخــذ
نفــوذه فــي التوســع ،حتــى أنــه بعــد نجــاح
انقــاب الثالثــن مــن يونيــو ،أطلــق علــى
نفسه «مفجر ثورة  30يونيو» .ظن عكاشة
بعدهــا أنــه أصبــح مركــز قــوة داخــل نظــام
الرئيــس السيســي ،فوصــل بــه الحــال إلــى
الهجــوم فــي إحــدى املــرات خــال برنامجــه،
اللــواء عبــاس كامل مديــر املخابرات العامة،
والذراع اليمنى للسيسي ،وبعدها مباشرة
تــم إغــاق قنــاة «الفراعــن» ،وبدأت املشــاكل
والقضايا تالحق عكاشة لفترة طويلة.
البقاء لمشروعات المخابرات

«أون تي في»

ً
تدريجيا
بينمــا كانت قناة «دريــم» تتراجع
بعــد ثــورة ينايــر ،أخــذت قنــاة «أون تي في»
اململوكة لرجل األعمال نجيب ساويرس ،في
الصعــود ،ال ســيما مع انضمام شــخصيات
محســوبة علــى الثورة مثل املذيعني يســري
فــودة ،وريــم ماجــد وغيرهمــا ،مــا أعطــى
ً
زخمــا للقنــاة فــي مواكبــة أحــداث الثــورة،
وتبني موقف القوى الليبرالية في مواجهة
املجلــس العســكري الحاكم آنــذاك ،لكن األمر
لــم يســتمر كثيـ ًـرا ،حيــث خففــت القنــاة مــن
حــدة النقــد ،وغادرهــا نجومها من املذيعني
بالتدريــج .وكان مــن بــن أشــهر مذيعــي
القنــاة أمانــي الخيــاط ،وجابــر القرموطــي،
ويوسف الحسيني ،وإبراهيم عيسى.
كما عملت القناة على استقطاب شباب من
نجوم من امليدان وقتها لتقديم برامج مثل
عضوي ائتالف شباب الثورة ،ناصر عبد
الحميــد ،وخالــد تليمــة .وأطلقت ًمجموعة
قنــوات «أون» ملناســبة الثــورة أيضــا قنــاة
«أون اليــف» والخاصــة بالتغطيــات الحية

مــن خاللهــا إلــى تقديــم تجربــة إعالميــة
جديــدة ،وكانــت أولــى القنــوات التــي تخــرج
مــن ميــدان التحرير وتحمل روح الثورة في
مبادئها ورؤاها ،وكانت تعتمد في إدارتها
الفنيــة والتنفيذيــة علــى شــباب الثــورة مــن
ميدان التحرير والذين لم يسبق لهم العمل
اإلعالمــي علــى اإلطالق .وقــال جوهر وقتها
إن «هــدف القنــاة يرتكــز علــى ضبط معايير
التغييــر فــي مصــر بعــد الثورة والتــي تقوم
علــى تحقيــق مطالــب الثــورة وهــي التغييــر
والحرية والعدالة االجتماعية».

اندلعت شرارات إعالمية موازية للثورة (بنجامين لوي)Getty/

سيطرة المخابرات

تحـ ّـول املشــهد فــي مصــر مــن اإلعــام املؤيــد للثــورة إلــى
إعالم ممســوك من املخابرات .ومع بدء ظهورها قبل نحو
ٍ
خمــس ســنوات ،كان جليــا ّأن ســيطرة «الشــركة املتحــدة»
علــى ســوق اإلعــام فــي مصر هــي محاولة الحتــكار مهنة
يعمــل فيهــا بضعــة ماليــن مــن األشــخاص ،لكنهــا تؤثــر
فــي أفــكار وتوجهــات وقيــم وعــادات عشــرات املاليــن مــن
املصريني .حذر كثيرون من ّأن ممارسات احتكار اإلعالم
هــي الخطــوة األولــى لتدميــر الســوق اإلعالمــي ،وانحــدار
صناعة اإلعالم التي تعد األكبر في الشــرق األوســط .لكن
الشــركة ،ومــن ورائهــا الجهــاز الــذي يملكهــا «املخابــرات
العامة املصرية» ،سارت في ذات الطريق بنفس النهج.
مــع الوقــت ،بــدأت الشــركة التــي تأسســت بدمــج شــركتني
مملوكتــن لنفــس الجهــاز ،همــا «إعــام املصريــن» و«D
 ،»mediaتحويــل نشــاطها مــن االحتــكار إلــى مــا يشــبه
«التأميــم» .واســتحوذت الشــركة ،بزعــم التطويــر ،علــى
قنــوات ومحطــات راديــو مملوكــة للجهــاز املخابراتــي

بشكل غير مباشر ،منها قنوات «أون تي في» ،و«الحياة»،
و«سي بي سي» ،وقنوات الدراما الخاصة بها ،و«سي بي
ســي ســفرة» ،وقناة «العاصمة» ،و«تايم ســبورت» ،وقناة
«الناس» ،وقناة «مصر للقرآن كريم» .كما محطات راديو
مثــل «نغــم إف إم» ،و«ميغــا إف إم» ،و«راديــو هيتــس»،
و«أون سبورت إف إم» .كما استحوذت على قنوات «دي
إم سي» ،و«راديو  ،»9090وراديو «شعبي إف إم» وكلها
مملوكة بشكل مباشر للمخابرات.
وتزامنــت مــع الســيطرة علــى ســوق املرئي واملســموع في
مصــر ســيطرة مماثلــة علــى ســوق اإلعــام املكتــوب ،إذ
تمتلك الشــركة حاليًا صحف «اليوم الســابع» ،و«الوطن»،
و«صــوت األمــة» ،و«األســبوع» ،و«الدســتور» ،وموقــع
«مبتــدأ» ،وموقــع «انفــراد» ،وموقع «دوت مصر» ،و«وكالة
األخبــار العربيــة»  .ANAومجــات «بيزنــس تــوداي»،
و«إيجيبــت تــوداي» ،و«أمــوال الغــد» ،وتطبيــق للهواتــف
يقدم خدمة إخبارية هو «زاجل».

ً
تقريبــا علــى الســاحة اإلعالميــة
لــم يتبــق
ً
فــي مصــر ،بعــد مــرور  11عامــا علــى انــدالع
ثورة الخامس والعشــرين من يناير /كانون
الثاني  ،2011سوى املنصات اإلعالمية التي
تتبع بشــكل مباشــر جهاز املخابرات العامة
وتمتلكهــا املجموعــة املتحــدة للخدمــات
اإلعالميــة اململوكــة للجهــاز ،إضافــة إلــى
بعض املنصات اململوكة لجهاز الشرطة.
فعظــم املشــروعات اإلعالميــة القديمــة
انهــارت ســواء باإلغــاق أو التصفيــة أو
االندمــاج ،مثــل قنــاة «التحريــر» وجريــدة
«التحرير» ،وقناة «دريم» التي تحولت إلى
مساحات وساعات على
كيان ضعيف يبيع
َّ
الهواء باإليجار .ولم يتبق ســوى املنصات
اإلعالميــة التــي أسســتها األجهــزة األمنيــة
منذ اللحظة األولى ،ومنها «الراديو »9090
وموقع «مبتدأ» اللذان تأسسا قبيل انقالب
الثالثــن مــن يونيــو  ،2013لدعــم االنقالب،
مــن قبــل االســتخبارات الحربيــة التــي كان
يديرهــا اللــواء عبــد الفتــاح السيســي قبــل
أن يعــن وزيـ ًـرا للدفــاع ،ثــم بعــد نجــاح
االنقالب ،توسعت األجهزة االستخبارتية
فــي مشــروعاتها وأسســت قنــاة «دي أم
ســي» ،لتصبح هي القناة الرســمية األولى
لنظام السيسي.

22

الثالثاء  25يناير /كانون الثاني  2022م  22جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2703السنة الثامنة
Tuesday 25 January 2022

الثالثاء  25يناير /كانون الثاني  2022م  22جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2703السنة الثامنة
Tuesday 25 January 2022

منوعات فنون وكوكتيل
استعادة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ض ـمــن م ــا ول ــدت ــه ثـ ــورة  25يـنــايــر
 2011مــن إب ـ ــداع ،ج ــاءت «سينما
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع» ،ذل ـ ــك ال ـ ـفـ ــن ال ـب ـس ـي ــط،
م ـن ـخ ـفــض ال ـك ـل ـف ــة ،ع ـم ـيــق امل ـع ـن ــى ،وش ــدي ــد
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ...م ـب ــدع ــون م ــن ال ـش ـب ــاب الـ ـث ــوري،
معظمهم كــان مــن املقيمني الــدائـمــن بميدان
التحرير خالل ً 18
يوما تفصل ما بني الشرارة
األول ـ ــى ل ـل ـث ــورة ،وال ـس ـق ــوط الـكـبـيــر لـلـنـظــام،
عرضوا بإمكانيات بسيطةً ،
أفالما قصيرة في
امليدان ،كانت بمثابة «دفتر أحوال للثورة».
ت ـع ــرض ــت ثـ ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر ،ب ـع ــد ان ــدالع ـه ــا،
إل ــى مـ ـح ــاوالت ع ــدي ــدة لـلـتـشــويــه ،ووصـفـهــا
باملؤامرة ،وبدأ البعض وقتها في بذل قصارى
جهده لتسويد وجوه الثوار الذين وقفوا في
قلب امليدان ،واضعني حياتهم تحت أقدامهم،
مقابل إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك .لم
يقف مــؤيــدو الـثــورة مكتوفي األي ــدي وقتها،
خاصة فــي ظــل وقــوف بعض وســائــل اإلعــام
ومواقع اإلنترنت مع ما يقولون وتأييدهم له،
بل أرادوا إثبات أن بعض الثوار تعرضوا إلى

ٌ
حدث شهد ،إلى جانب ما هو سياسي،
يمرّ اليوم أحد عشر عامًا على ذكرى الثورة المصرية.
كثيرًا من المبادرات واإلنجازات الفنية ،أبرزها «سينما الشارع»

سينما الشارع

تلك الشاشة القماشية في ميدان  25يناير
انتهاكات عديدة أثناء الثورة ،وذلك من خالل
ما أطلقوا عليه «سينما الشارع».
ب ــأق ــل ال ـت ـكــال ـي ــف ،أرادوا إيـ ـص ــال رســال ـت ـهــم
إلــى الجمهور بـعـيـ ًـدا عــن األج ـهــزة اإلعالمية
املــدفــوعــة ملــا ت ـقــولــه ،وك ــان ــوا ي ـعــرضــون على
ً
أفالما
شاشة مصنوعة من القماش األبيض،
مدتها قصيرة ،ترصد ما تعرض له الثوار من
ض ــرب وإه ــان ــات ،وامل ـح ــاوالت املستميتة من
الثوار للبقاء وسط امليدان رغم ما يتعرضون
لــه .أنتج سينما الـشــارع أشـخــاص ليس لهم

أدنــى عالقة بالسينما ،بل أشخاص عاديون
من قلب امليدان ،أرادوا توصيل رسالتهم بأن
ثورتهم تطالب بالحرية واملـســاواة والعدالة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وإس ـ ـقـ ــاط ح ـك ــم مـ ـب ــارك بـشـكــل
مشروع ،وليست الصورة التي يتم تصديرها
عنهم.
تكلفة قليلة للغاية قد ال تتجاوز املئة جنيه
مصري كلفة هــذه «السينما» ،ولكن مغزاها
ي ـع ــادل مــايــن الـجـنـيـهــات ،عـلــى ح ــد تعبير
أحد ممن ساهموا بصناعة هذه األفالم .يقول

عروض سينمائية
لم تتجاوز تكلفة
إنجازها الـ  100جنيه

ً
ً
معماريا،
مهندسا
أحمد شاهني ،الذي يعمل
ً
إنه كان أثناء الثورة ال يــزال طالبا ،لكنه نزل
م ــع مـجـمــوعــة م ــن أصــدقــائــه ف ــي قـلــب مـيــدان
ال ـت ـحــريــر واف ـت ــرش ــوا األرض ه ـن ــاك ،وكــانــوا
يقيمون بالليالي نائمني في الشارع ،من أجل
ه ــدف واحـ ــد ،وه ــو أن يـعـيـشــوا «م ـثــل البني
آدم ـ ــن» ،أش ـخ ــاص ي ـح ـل ـمــون ف ـقــط بــالـعـيــش
ب ـك ــرام ــة ،م ــن دون ك ـبــت ل ـل ـحــريــات وقـمـعـهــا.
وك ــان ــوا -ع ـلــى ح ــد ق ــول ش ــاه ــن -يـ ــرون عبر
بعض أجهزة اإلعالم ً
كالما ال يمت إلى الثورة

إيقاف
الفن
عرف ميدان التحرير ،إبّان
ثورة  25يناير ،فعاليات
ثقافية عديدةّ ،
شكل
فيها الجمهور عنصرًا
مهمًا؛ إذ لم يقتصر
ّ
ّ
التلقي
حضوره على
وحسب ،وإنّما كان
جزءًا من عملية إنتاج
العمل الفني .من أبرز تلك
الفعاليات« ،الفن ميدان»،
التي كانت تقام في
«ميدان عابدين»،
وتواصلت إقامتها حتى
عام  ،2014لكن الجهات
األمنية في مصر منعت
ً
رافضة منح
إقامتها،
القيّمين عليه تصاريح،
بذريعة «حمايتهم من
التنظيمات اإلرهابية».

أنتج سينما الشارع أشخاص ليست لهم أدنى عالقة بالفن السابع ()Getty

متابعة

عمار فراس
ّ

أعـلــن مـســرح أبــولــو فــي بــاريــس ،عــن إحياء
خمسة عــروض للكوميدي األميركي ،ديف
شابيل؛ األمر الذي يثير بعض االستغراب.
ً
أوال ،ألن األم ـ ــر بـ ــدا كـ ــأن شــاب ـيــل ي ـت ـفــادى
ُ
األداء في الواليات املتحدة ،التي هدد فيها
باإللغاء؛ بسبب النكات املتعلقة باملتحولني
ج ـن ـس ـيــا ،ال ـت ــي أثـ ـ ــارت حـفـيـظــة ال ـك ـث ـيــريــن.
واألهم ،اختباره أوروبا التي ال يمتلك فيها
شـهــرة كـبـيــرة ،كـمــا نـقــرأ مــن تغطية بعض
الصحف الفرنسية لزيارته ،ناهيك عن كونه
واحدًا من أهم الكوميديني الذين ُيتهم مؤدو
الكوميديا الفرنسية بأنهم يسرقون نكاته.
يتخلل ضمير «أنــا» هــذا املقال في مخالفة
للعرف الصحافي ،بسبب طبيعة العروض
الـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ش ــاب ـي ــل ،وان ـف ـت ــاح ـه ــا عـلــى
ً
الـجـمـهــور ،فـمـثــا ال بــد مــن الــوصــول بــاكـرًا
إلـ ــى املـ ـس ــرح واالنـ ـتـ ـظ ــار ف ــي الـ ـط ــاب ــور مــن
أجــل إيـجــاد مـكــان مناسب ،وه ــذا مــا فعلته
ل ـض ـمــان ال ـص ـفــوف األولـ ـ ــى ،ال ـت ــي عـ ــادة ما
يحاور شابيل الجالسني ضمنها .وبالطبع،
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف الـ ـنـ ـق ــال ــة مـ ـمـ ـن ــوع ــة ،وي ـن ـس ـحــب
ذلـ ــك ع ـلــى أي وس ـي ـلــة الل ـت ـق ــاط الـ ـص ــور أو
الـتـسـجـيــل ،كــون ـنــا أمـ ــام ع ــرض ق ــد ينتهي
ً
عـلــى نتفليكس ،م ـثــا ،وال يـجــوز تسريبه،
خصوصًا أن شابيل يختبر النكات في هذه
العروض لجمعها أخيرًا في «عرض خاص»
واحد جاهز للبث.
عـمــل الع ــب األس ـطــوانــات  DJ Traumaعلى
ّ
احتفالي من
تجهيز الجمهور ،وخلق جــو
نوع ما .لكن ،لألسف ،املوسيقى واألغنيات
التي استخدمها تعود إلى مطلع األلفية ،ال

يكرر ديف شابيل
في عرضه سخريته
من المتحولين جنسيًا
شابيل في أسبوع الموضة الباريسي (بيير سو)Getty /

الفيلم من
بطولة الممثلة
تيلدا سوينتون
()Imdb

قراءة

«ميموريا» :جمال العالم وحزنه
لبنى صويلح

املوت والحياة ،اإلنسان والطبيعة ،معنى الوجود،
ّ
ال ـح ـيــوات الــامــرئ ـيــة ...كـلـهــا عــوالــم تـشــكــل سينما
امل ـخ ــرج ال ـتــاي ـل ـنــدي ،أبـيـشــاتـبــونــغ ويــراسـيـتــاكــول
ّ
( .)Apichatpong Weerasethakulلذا ،فإن كولومبيا،
ّ
بكل تعقيداتها الجغرافية والتاريخية؛ من صراع
مسلح ،زالزل ،اكتشافات أثرية ،مناجم ذهب ،سكان
أص ـل ـيــن ،خ ــراف ــات وأس ــاط ـي ــر قــدي ـمــة ،ت ـبــدو بيئة
مناسبة لنقل هواجسه في أول فيلم يصوره خارج
وط ـنــه .فــي مـيـمــوريــا ( ،)Memoriaتـتـحــرك كــامـيــرا
ويراسيتاكول ببطء بني جبال ًاألنديزوغابات في
األمازون ،واملدن الحديثة ،محاولة إيجاد تفسيرات
للذاكرة والتاريخ ،في سرد غامض قابل لتأويالت
مختلفة .ضجيج مخيف في رأس جيسيكا (تيلدا
ســويـنـتــون) ،عــاملــة الـنـبــات اإلنـكـلـيــزيــة املـقـيـمــة في
ميديلني (كــولــومـبـيــا) .ضــوضــاء شــديــدة مـتـكــررة،
ال يسمعها غ ـيــرهــا ،سـبــب غــامــض وراء ه ـ ــا يشبه
غموض السبب الذي أدى إلى مرض أختها املقيمة
في بوغوتا .هناك عوالم المرئية تنادي جيسيكا
وتدفعها إلى بدء رحلة البحث عن مصدر الصوت؛
ً
ذاك النداء الغريب الذي يوقظها ليال ويدفعها إلى
الجنون نهارًا.
ّ
تحاول جيسيكا حل اللغز الصوتي ،وتنغمس في
أسئلة مؤرقة؛ هل هذا الصوت حقيقة ،أم هلوسات
سمعية؟ تتجول مــن بوغوتا إلــى األم ــازون ،وتمر

في أماكن مختلفة :شوارع ،متحف ،مشرحة ،غابة...
كشبح غريب فــي الـبــاد ،تصورها الكاميرا دائمًا
من ّبعيد .عندما تبحث جيسيكا عن أصل الصوت،
تتكشف ذاكرتها عــن وقــائــع فــرديــة وجماعية تمر
عـبــر رفـ ــات ال ـس ـكــان األص ـل ـيــن ،وأص ـ ــوات الـطـيــور
وحفيف األشجار ورياح الغابات ،وصدى الصراع
الدموي الــذي تــرك أثـرًا في هــذه األرض .ومــن خالل
رح ـل ــة وج ــودي ــة تـبـحــث فـيـهــا ع ــن جـ ــذور ال ـصــوت
ّ
املخفية ،تقرأ جيسيكا ذاكرة كولومبيا.
تقابل فــي رحلتها أشخاصًا مختلفني؛ املوسيقي
ال ـش ــاب الـ ــذي تـطـلــب م ـنــه ت ـصــويــر ش ـكــل مـلـمــوس
للضجيج املتضارب في رأسها ،والطبيبة النفسية
التي ترفض إعطاءها ً
دواء يمنعها من رؤية «جمال
ً
العالم وحــزن العالم» ،بل تقترح حلوال روحانية،
أو ربما سوريالية .وأخـيـرًا ،تلتقي الرجل الــذي لم
يغادر الغابة ،وربما وحده من يحمل الجواب.
فــي «م ـي ـمــوريــا» ،يبتعد امل ـخــرج عــن فـكــرة تناسخ
األرواح ب ــن األج ـ ـسـ ــاد ،وي ـه ـتــم بــاس ـت ـك ـشــاف أثــر

يقارب العمل بين
ما يحدث لألجساد
البشرية والطبيعة

ّ
ال ـص ــوت ف ــي إدراك ال ـح ـيــاة وت ــذك ــره ــا .ف ــاألص ــوات
القابعة في األجسام والكائنات هي أصداء لألزمنة
الـســابـقــة وذاكـ ــرة لــأحـيــاء واألم ـ ــوات .وف ــي تجربة
حسية تحتضن كــل ش ــيء ،يـحــاول ويراسيتاكول
إعـ ــادة تـشـكـيــل ه ــذه األص ـ ــداء واك ـت ـشــاف أل ـغــازهــا.
وبروح تجريبية ،يذهب أبعد من ذلك نحو البحث
ف ــي إم ـكــان ـيــة ق ـ ــراءة ذاك ـ ــرة األشـ ـخ ــاص واألم ــاك ــن،
م ــا يـتـيــح ب ـنــاء إرث مـشـتــرك م ــن ال ــذك ــري ــات تخلق
رابطًا حميميًا مع اآلخرين ،وتحيي ذاكــرة من آالم
وتجارب قد تبقى طي النسيان.
ه ـنــاك م ـقــاربــة ب ــن م ــا ي ـحــدث لــأج ـســاد الـبـشــريــة
والطبيعة ،فاضطرابات جيسيكا السمعية تتزامن
مــع تقدم مـشــروع الحفر فــي سلسلة جبال األنديز
املتاخمة للمدينة .ومثلما يتسبب الثقب املحفور
في جمجمة ،تعود آلالف السنني لفتاة من السكان
األص ـل ـيــن ،ف ــي ط ــرد الـشـيــاطــن حـســب املـعـتـقــدات
القديمة ،تتردد أحاديث عن تسبب أعمال التنقيب
في إطالق األرواح الشريرة التي تحرس املنطقة.
تبدو الذاكرة ،بمرور الوقت ،كما الحلم الذي نفقد،
ً
تدريجيًا ،القدرة على تذكره تمامًا ..تتشوه قليال
وت ـص ـبــح فــائ ـضــة أو م ـن ـقــوصــة .ف ــي الـفـيـلــم هـنــاك
أجــزاء ضائعة من الذاكرة؛ هيرنان املوسيقي الذي
ال نتأكد من وجوده ،التفاصيل التي نسيتها أخت
جيسيكا املــريـضــة بـعــد خــروجـهــا مــن املستشفى،
والحوارات واألحداث التي تبدو أحيانًا من اختالق
ذاكرة جيسيكا فحسب.

رصد

ديف شابيل في باريس :أداء لجمهور غائب
جديد فيها ،وكأنهم يتوخون الحذر تجاه
ال ـج ـم ـهــور وذوق ـ ــه (الـ ـش ــأن الـ ــذي سيتضح
الح ـ ـقـ ــا) .ل ـكــن املـ ـف ــاج ــآت قـ ــادمـ ــة؛ إذ افـتـتــح
الـعــرض «ملك القفشات» جيف روس (Jeff
 ،)Rossوبدأ بإلقاء النكات ساخرًا من العائلة
الحاكمة البريطانية ،وكيف ربى كلبًا وفقده
أثناء الوباء ،ثم اختار من الجمهور ثمانية
متطوعني ليتهكم عليهم علنًا ،كما يحصل
ً
عادة في عروضه السابقة.
لم ينته األمر عند جيف روس؛ إذ استدعيت
إلــى الخشبة مـفــاجــأة أخ ــرى ،الكوميديانة
م ـي ـش ـيــل وولـ ـ ــف ( ،)Michelle Wolfال ـتــي
أل ـقــت ن ـكــاتــا ع ــن ال ـع ــاق ــات ال ــزوج ـي ــة ،وعــن
نفسها بصورة لم تنل الكثير من اإلعجاب،
خـصــوصــا أن الـحـســاسـيــات واإلش ـكــال ـيــات
التي تتحدث عنها غير موجودة في فرنسا،
أو ال ي ــرى فيها الـجـمـهــور إشـكــالـ ّـيــة ،حتى
إنها قالت عــدة مــرات على الخشبة إنها ال
تستطيع تــوقــع رد فـعــل الـجـمـهــور عـلــى ما
تقول.
كل هذه املقدمات والجمهور ينتظر شابيل
إل ــى ح ــد الـتـمـلـمــل ،فـثـمــن ال ـب ـطــاقــة املــرتـفــع
يقارب  200دوالر ،ما أثــار تساؤالت كثيرة.
لكن ال مشكلة ،نحن أمام «أسطورة» .امللفت

والثوار بصلة ،إذ زعم البعض بـ «أننا نسعى
ل ـل ـت ـخــريــب» ،وت ــم ت ـصــويــر «ع ـنــاصــر دخـيـلــة
علينا إلظهارهم ممثلني لنا وللثورة ،ويظهر
أنهم هم الطرف الذي يتعرض لالنتهاكات».
يــوضــح شــاهــن« :ك ــل ه ــذا الـظـلــم دفـعـنــا إلــى
أن نـفـكــر فــي كـيــف نـعـبــر عــن أنـفـسـنــا ،وكيف
نــدافــع عــن حـقــوقـنــا ،فانطلقت مــن هـنــا فكرة
«سينما ال ـشــارع» ،وكــانــت عـبــارة عــن قماشة
ع ــري ـض ــة ل ــون ـه ــا أب ـ ـيـ ــض ،ومـ ـكـ ـب ــرات ص ــوت
وج ـهــاز كـمـبـيــوتــر يـتــم تــوصـيـلــه بــالـكـهــربــاء،
لـعــرض األف ــام الـقـصـيــرة لـلـغــايــة ،ولـكــن كــان
ً
يعاد عرضها على مدار اليوم كامال ،وكل ذلك
بتكلفة ال تتجاوز املئة جنيه مصري».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول حـ ــامـ ــد ،ال ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل فــي
إحـ ـ ــدى امل ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،إنـ ــه حــالـ ًـيــا
ف ــي األرب ـع ـي ـن ـيــات م ــن ع ـم ــره ،ووقـ ــت ال ـث ــورة
كــان فــي أوائــل الثالثينيات .منذ يــوم ميالده
وهــو ال يــرى ســوى نـظــام الرئيس مـبــارك في
كل حياته ،وكــان لديه أصــدقــاء معتقلون في
الـسـجــون ،وتـعــرضــوا إل ــى انـتـهــاكــات عــديــدة،
لذلك شــارك في الـثــورة إلسقاط هــذا البطش،
وك ــان واح ـ ـ ًـدا مــن مـبــدعــي «سـيـنـمــا ال ـشــارع»
الـتــي وصـفـهــا بــأنـهــا «م ــن أه ــم األدوات التي
استخدمت إلعـ ًـاء صــوت الـثــوار والــدفــاع عن
أنفسهم» ،مبينا أن «أزم ــة توصيل القماشة
والكمبيوتر والسماعات بالكهرباء كانت هي
ما يشغلهم» ،خاصة أن الكثيرين من أصحاب
امل ـحــال الـتـجــاريــة كــانــوا ً يــرفـضــون إعـطــاء هــم
وص ـ ــات ك ـه ــرب ــاء ،خ ــوف ــا م ــن أن يـتـعــرضــوا
للسجن ملشاركتهم فــي عــرض األف ــام ،ولكن
تم التوصل وقتها إلى حل عن طريق توصيل
الـكـهــربــاء مــن خــال بعض أعـمــدة اإلن ــارة في
ً
الـ ـش ــارع ،واس ـت ـطــاعــت ف ـعــا سـيـنـمــا ال ـشــارع
بتكلفة ال تذكر ًأن يصل هدفها إلى الكثيرين،
وت ـت ـف ــوق أح ـي ــان ــا ع ـلــى األجـ ـه ــزة اإلعــام ـيــة
وبعض املــواقــع التي كــان كل شغلها الشاغل
إجهاض الثورة .نقاد وسينمائيون يصفون
التجربة بأنها «كانت إحدى إبداعات الثورة
امل ـصــريــة» ال ـتــي «لــأســف تــم ال ـق ـضــاء عليها
كما تــم الـقـضــاء على مـشــروعــات فنية أخــرى
مــرتـبـطــة بــال ـشــارع ،مـثــل (ال ـفــن م ـي ــدان) الــذي
كــان يقام بميدان عابدين ،ألنها تتحدث عن
الشارع من دون أي قيود تفرضها األنظمة ،أو
تفرضها شركات اإلنتاج التقليدية».
يـشـيــر هـ ــؤالء ال ـن ـقــاد إل ــى أن ف ـك ــرة «سـيـنـمــا
ال ـش ــارع» ،وغـيــرهــا مــن امل ـشــروعــات الثقافية
ال ـث ــوري ــة ،ك ــان يـمـكــن ل ـهــا أن تـسـتـمــر وتـمـتــد
وتتطور ،ولكن طبيعة املوضوعات والقضايا
ال ـتــي كــانــت ت ـت ـنــاول ـهــا ،كــانــت كـفـيـلــة بــإثــارة
حفيظة األنـظـمــة ،مـثــل الـحــديــث عــن القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ودعـ ـ ــم غـ ـ ــزة أمـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــدوان
الصهيوني ،وشهداء الثورة ،وقضية الحرية،
وغ ـيــرهــا م ــن الـقـضــايــا امل ـه ـمــة .كـمــا ساهمت
«سـيـنـمــا ال ـش ــارع» فــي كـســر ق ـيــود اسـتـخــدام
الفضاء الـعــام ،وفــي الـخــروج بالفن والثقافة
من جدران املؤسسات الرسمية املغلقة ،بهدف
ن ـشــر ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون وت ـش ـج ـيــع امل ــواه ــب
ال ـجــديــدة ،وإت ــاح ــة ف ــرص الـتـعـبـيــر اإلبــداعــي
ال ـحــر ل ـكــل املــواط ـن ــن امل ـصــريــن دون تمييز
وع ـل ــى أوسـ ــع ن ـط ــاق م ـم ـكــن .ت ـلــك اإلب ــداع ــات
التي ظهرت فــي أثـنــاء الـثــورة وارتـبـطــت بها،
ساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي لدى
الشباب ،ولذلك تمت محاصرتها ً
أمنيا حتى
ت ــراج ـع ــت ل ـصــالــح نـ ــوع آخـ ــر م ــن ال ـف ــن ال ــذي
يـســاهــم فــي تغييب الـجـمــاهـيــر ،وه ــو مــا يتم
برعاية الــدولــة .تلك املـشــروعــات التي تعتمد
على استغالل الشوارع وامليادين واملساحات
العامة بشكل عــام فــي تقديم خــدمــات ثقافية
م ـج ــان ـي ــة ت ـس ـت ـه ــدف الـ ـفـ ـئ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقتصادية املتنوعة وتصل لهم في أماكن
وجودهم ،لم تصمد أمــام املضايقات األمنية
والتضييق على حرية التعبير الفني.
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انقالب دراما رمضان 2022
في هذا الشأن ،أن املسرح طرح  3900بطاقة
للبيع ،لكنها لم تنفد لحظة اإلعــان عنها،
بــل إن الصفوف األخـيــرة فــي الـعــرض األول
الذي حضرته ،لم تكن ممتلئة.
لــن ن ـخــوض فــي ال ـن ـكــات الـخـمــس أو الست
الـ ـت ــي أل ـق ــاه ــا ش ــاب ـي ــل ،ب ـع ــد أن ظ ـه ــر عـلــى
الخشبة وســط تصفيق الجمهور ،وال كون
واحدة منها مكررة وسمعناها سابقًا ،تلك
الـتــي يخبرنا فيها عــن الــرجــل ال ــذي يمكن
وص ـف ــه بــامل ـغ ـت ـصــب امل ـت ـس ـل ـســل ،ب ــل يـمـكــن
اختصار طبيعة العرض بما طرحته عليه
حــن ق ــال إن ــه مستعد لــأسـئـلــة وال يمتلك
مــواد جــديــدة ،إذ سألته« :هــل ما زلــت قــادرًا
ع ـلــى قـ ــول ال ـن ـك ــات بــامل ـق ـلــوب ،م ــن الـنـهــايــة
إلــى البداية؟» فأجاب« :هنا؟ لألسف ال ،لن
تساعدني اللغة».
ال يمكن التعليق على أداء شابيل املحترف،
لكنه يكرر سخريته من املتحولني جنسيًا،
وم ــا يــاحـقــه مــن اتـهــامــات ب ــاإلس ــاءة إليهم
وتعريضهم للعنف ،لكن الكثير من النكات،
ســواء التي ألقاها هــو ،أو تلك التي ألقاها
من هم قبله ،لم تنل الصدى املناسب ،ربما
ألننا في العرض األول ،أو ألن الجمهور ال
يستوعب بدقة أطياف النكتة وإحالتها في
السياق األميركي ،وهنا يظهر شابيل وكأنه
يـ ـ ـ ّ
ـؤدي ل ـج ـم ـهــوريــن ،واح ـ ــد ح ــاض ــر ،وآخ ــر
سيشاهد الحقًا.
هناك سبب آخر ملا يمكن وصفه بـ«تخريب
ملسة» شابيل؛ إذ ُيـقــال إن طغيان البياض
يــرب ـكــه ،وهـ ــذا م ــا ش ـهــدتــه ال ـص ــال ــة؛ فــأغـلــب
الجمهور مــن البيض ،ســواء الفرنسيني أو
األمـيــرك ـيــن املـقـيـمــن فــي فــرن ـســا ،وه ــذا ما
يهدد أداءه.

الدراما المشتركة في
حالة تخبط ،هكذا يمكن
وصف حال مجموعة
من المسلسالت الخاصة
بموسم رمضان 2022
إبراهيم علي

من السابق ألوانه معرفة نتائج أو مقياس
الدراما املشتركة هذه السنة ،لكن املعطيات
ال ت ـشــي بــالـكـثـيــر ،ورب ـم ــا س ـي ـكــون مــوســم
رمضان  ،2022موسم التجاذب في األعمال
الدرامية املشتركة ،تحديدًا بعد سنوات من
احتاللها املراكز األولــى على صعيد نسبة
العرض واملـشــاهــدة .األسـبــاب كثيرة ،منها
مــا ذك ــر ،ومـنـهــا مــا ينتظر ال ـعــرض للحكم
على النوع والشكل.
ف ــي ل ـب ـن ــان ،انـ ـع ــدم ال ـح ـم ــاس ال ـ ــذي ُسـجــل
ل ـس ـنــوات خ ــال ف ـت ــرة اإلعـ ـ ــداد والـتـصــويــر
ملسلسالت رمـضــان .وفــي الـقــاهــرة ،خرجت
م ـج ـم ــوع ــة ال ب ـ ــأس ب ـه ــا مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم مــن
الـ ـسـ ـب ــاق أو امل ـن ــاف ـس ــة .أم ـ ــا دمـ ـش ــق؛ فـهــي
تلملم من جديد إنتاجها ،بأعمال سيمتد
تصويرها حتى بلوغ شهر رمضان ،فيما
انـخـفــض م ـعــدل اإلن ـت ــاج الخليجي بسبب
ضـ ـي ــق الـ ــوقـ ــت أي ـ ـضـ ــا ،وم ـش ـك ـل ــة ان ـت ـش ــار
فيروس كورونا.
أزمـ ـ ـ ــات ك ـث ـي ــرة سـ ـت ــواج ــه م ــوس ــم الـ ــدرامـ ــا
الرمضاني  .2022في الوقت نفسه ،يحاول
املنتجون املكابرة على «التقصير» الواضح

فــي مــا يخص االنـتـهــاء مــن تصوير معظم
املسلسالت بسبب مداهمة الوقت .قبل أيام،
نـشــر الـكــاتــب ال ـس ــوري سـيــف رض ــا حــامــد،
املـلـصــق الــرسـمــي ملسلسل «ب ـي ــروت ،»303
وك ــان مــن ضمن بــاقــة املسلسالت الخاصة
بموسم رمضان  ،2022التي تطرح قضايا
اجتماعية وإنسانية مهمة جرت بني لبنان
وسورية.
حــاربــت شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» لتنهي صناعة
وإع ـ ـ ــداد هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،ل ـكــن ال ــوق ــت ل ــم يكن
لصالحها ،وعقد مزيد من االجتماعات بهذا
ال ـخ ـصــوص ،مــن دون نـتـيـجــة ،حـتــى اتخذ
الـقــرار بتقليل حلقات املسلسل مــن ثالثني
حلقة إلى خمس عشرة حلقة ستعرض في
األسبوعني األخيرين من رمضان.
تــأخــر ال ـت ـصــويــر ك ــان ألس ـب ــاب لــوجـسـتـيــة،
كــان ـش ـغــال ال ـش ــرك ــة ب ـم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
اإلن ـتــاجــات الـقـصـيــرة الـخــاصــة بــاملـنـ ّـصــات،
التي تحولت إلى «يوميات» ،مع وفرة الطلب
على هذه املسلسالت خالل الفترة األخيرة.
ً
وتتبنى الـشــركــة ،أيـضــا ،مسلسال آخــر من
إنـتــاجـهــا ،مــؤلـفــا مــن  15حـلـقــة ،للمخرجة
امل ـص ــري ــة ك ــام ـل ــة أبـ ــو ذك ـ ـ ــرى ،ح ـي ــث يـسـلــم
مسلسل «ب ـيــروت  »303فــي العشر األوائ ــل
مــن شهر رمـضــان ملنصة شاهد وفضائية
 mbcالسعودية.
في هذا السياق ،لم تفصح الشركة بعد عن
معلومات تتعلق بمسلسل «مــن ..إلــى» ،من
كتابة بالل شحادات ،وإخراج مجدي سميرة؛
ُ
إذ أعـلــن أنــه مــن باقة مجموعة املسلسالت
الخاصة بشهر رمضان ،لكن ال إجابات من
قـبــل الـشــركــة ح ــول ذل ــك ،ول ــم يـعــرف مــا إذا
ك ــان سـيــؤجــل إل ــى مــا بـعــد رم ـضــان املقبل.

تقلص إنتاجات الدراما الخليجية للعام )MBC( 2022

وتستعجل شركة «إيغل فيلمز» االنتهاء من
تصوير الجزء الثاني من مسلسل «للموت».
تبدو املنافسة قوية لجهة استكمال شركة
«إيغل فيلمز» في الخط املنافس القائم منذ
ّ
«الصباح» ،رغم التراجع
سنوات مع شركة
لجهة هــذه اإلنتاجات بعد انتشار جائحة

كــورونــا في العالم ،والتخبط الحاصل في
شتى مرافق الحياة والصناعات ،وال سيما
منها الترفيهية والفنية.
أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة سـيـحـمـلـهــا مــوســم رم ـضــان
هــذه السنة ،وكلها تتجه إلــى بـنــاء أســاس
جــديــد لـهــذه الصناعة ،سيختلف ال محال

عما شهدته من نجاح قبل عقد .قد تنقلب
ّ
املنصات التي تسيطر على
املعادلة لصالح
أف ـكــار املـنـتـجــن ،وت ـحــولــت مــع الــوقــت إلــى
مـلـجــأ آم ــن لـهــم يقيهم شــر ال ـخ ـس ــارات ،ما
أض ـعــف الـحـمــاس ت ـجــاه األع ـم ــال الــدرامـيــة
الخاصة برمضان.
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ّ
مفكرة المترجم

إطاللة

حميد
يونس

أسلوبان أخلطهما بطريقتي

ليس خرابًا ماديًا فحسب

قوننة الشر
جرائم يرتكبها أشخاص
عاديون ال يعرفون من
ّ
يعذبون ويقتلون وال
يكرهونهم ،لكنهم
يتعلّمون كراهيتهم
بحكم الوظيفة
ُ
واألوامر والعادة

تقف هذه الزاوية مع مترجمين عرب في مشاغلهم
الترجمية وأحوال الترجمة إلى اللغة العربية اليوم.
ُ
«من الغريب اتّ
فاق المترجمين على نوعية واحدة
من الموضوعات ،في حين تفتقر الرفوف العربية إلى
ترجمات الحقول األكاديمية» ،يقول المترجم العراقي
في لقائه مع «العربي الجديد»

فواز حداد
ّ

بغداد ـ العربي الجديد

بطاقة

طبيب نفسي ومترجم وكاتب
عراقي .من ترجماته« :الدماغ
الخلّاق :علم أعصاب العبقريّة»
ّ
و«كل
( )2019لـ نانسي أندرياسين،
ما تعرفه عن علم النفس من
البداية حتى اإلتقان» ( )2020لـ آالن
بورتر ( ،)2020و«عقول مرتابة»
( )2020لـــ إيـــان غــولــد وجويل
غولد ،و«الخوف من التهميش»
( )2022لــــ كـــارلـــو ســتــريــنــجــر.
ومــن مؤلّفاته« :آخــر أمــراض
الكوكب» ،رواية ( ،)2018و«مئة
ـب فــي الــعــراق»
عــام مــن الــطـ ّ
(.)2021

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ـي عـ ــن غ ـيــري
ال ت ـخ ـت ـلــف ح ـك ــاي ـت ـ َّ
م ــن امل ـتــرج ـمــن ،وكــأن ـنــا جميعنا
ّاتفقنا على ترجمةِ الكتاب َّ
األو َّل عن طريق
املـ ـص ــادف ــة .ف ـع ـلــى الـ ـ ّـرغـ ــم م ــن أنـ ـن ــي بـ ــدأتُ
َّ
مجلة أو ّ
موقع
نص في
الترجمة ملقالةٍ في
ٍ
ً
َّ
ترجمة الكتاب كامال حدثت
إلكتروني ،فإن
ً
ُ
ً
كتاب
مصادفة بينما كنت أترجم فصال من
ٍُ
ّ
محبب على قلبي ،وال أدري كيف استمررت
فــي تــرجـمــة الـفـصــل تـلــو اآلخ ــر ،وعـلــى هــذا
ُ
النحو كان أول كتاب ترجمته.
■ مــا هــي آخــر الـتــرجـمــات الـتــي نشرتها؟ ومــاذا
تترجم اآلن؟
ّ
لم يكن حظي وافرًا مثل كثير من املترجمني
َّ
ُّ
التفرغ للترجمة كل الوقت ،فأنا أعمل في
في
ثالث وظائف ،ما بني دوامــي في املستشفى
ً
نفسيًا ،وبــن العيادة التي
بوصفي طبيبًا
أقتات منها ،ومـشــروع «ترجمة مئة كتاب»
الذي أطلقته وزارة الثقافة العراقية في «دار
املــأمــون» لترجمة أح ــدث الكتب عــن الـعــراق
ُ
َ
العام الفائت
انغمست
والشرق األوسط.
هكذا ً
في هذا املشروعّ ،
منسقا بني لجان التحكيم
واخ ـت ـي ــار ال ـك ـتــب واملـ ــراسـ ــات وا ُملـتــرجـمــن
ّ
واملـ ـح ـ ِّـرري ــن وامل ـص ـ ّـم ـم ــن ،ل ـعــلــي أس ـه ــم في
ـدد مــن الكتب فــي سنة واح ــدة،
نشر أكـبــر ع ـ ٍ
لذلك لــم أجــد الــوقــت لترجمة أكثر مــن ثالث
أو أربع صفحات يوميًا في أحسن األحوال.
كانت آخر ترجمةٍ منشور ٍة لي كتاب «عقول
مرتابة؛ كيف تسهم ثقافة املجتمع في خلق
ال ـج ـن ــون» ،والـ ـ ــذي ي ـت ـن ــاول ثـيـمــة فـلـسـفــات
الجنون واألوه ــام َ
ودور ثقافة املجتمع في
بلورتهاّ .أما الكتاب الذي أتممته هذا الشهر
ف ـكــان «ال ـخ ــوف م ــن الـتـهـمـيــش؛ الـبـحــث عن
املعنى في القرن الواحد والعشرين».
■ ما هــي ،برأيك ،أبــرز العقبات في وجــه املترجم
العربي؟
َّ ّ
أبرزها برأيي أن الترجمة
والكثير،
الكثير
ّ
تـعــانــي م ــن ع ــدم تـبــنــي دور نـشــر رصـيـنــة،

إضاءة

حميد يونس

أو م ـ َّ
ـؤسـ ـس ــات ح ـك ــوم ـ ّـي ــة وغ ـي ــر ح ـكــومـ ّـيــة
ُ
َّ
نحو يالئم
تعنى بالترجمة واملترجم على
ٍ
مــا يصبو إلـيــه مــن م ـشــروع ،أو يضمن له
عمل
وقتًا وأجـرًا يتناسب مع ما يبذله من
ٍ
الوطني
ومجهود .يحضرني اآلن «املجلس
ّ
للثقافة والـفـنــون» فــي الكويت ال ــذي تبنى
«املركز القومي
مشروع «عالم املعرفة» ،أو
ّ
للترجمة» فــي مصر وال ــذي تبنى مشروع
«مـ ـي ــراث لـلـتــرجـمــة» أو «دار امل ــأم ــون» في
ال ـع ــراق ال ــذي تـبـنــى م ـشــروع «تــرجـمــة مئة
ّ
كـتــاب» .مثل هــذه املـشــاريــع الـتــي «تــوظــف»
املترجمني وتستقدمهمّ ،
تؤمن لهم اختيار
وتضمن لهم األجــر والقوت والوقت
الكتب
ّ
والتحرير والــنـشــر ،وبــذلــك دوام الترجمة،
ووفرة املترجمني.
■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور
املحرر ،هل ثمة من ّ
ِّ
يحرر ترجماتك بعد االنتهاء
منها؟
ِّ
م ــن ق ـ ــال ذلـ ـ ــك؟ ي ــذك ــرن ــي س ــؤال ــك بــال ـنـ ّـص
األشهر لسلمان رشدي والذي يفترض فيه
َّ
أن «مـصــدر كلمة ترجمة ،اشتقاقيًا ،يعود
ـرادوس ـي ــره» الــذي
إل ــى األص ــل الــاتـيـّنــي «ت ـ َّ
حي ٍز أبعد ،ألنها تنقلنا إلى
يعني النقل إلى
َّ
مكان والدتـنــا .إذًا ،ال بـ ّـد أن
ّ ٍ
مكان ّ أبعد من َّ
ثمة اتفاقًا على أننا سنخسر في الترجمة

التّرجمات في العالم
العربي َتتبع الموضة
وتهمل سواها
القارئ العربي
تغيَّر وقراءا ُته أمست
تنوعًا
أكثر ُّ
َّ
َّ
ش ـي ـئــا م ـ ــا ،ول ـك ــن ـن ــي أت ـم ـ ّـس ــك ب ـف ـك ــرة أن ـن ــا
سنربح شيئًا أيضًا».
لذلكُ ،
أجد  -ولست لوحدي َّ -أن التحرير ٌ
جزء
من الترجمةّ ،وال يكون ِّ املترجم محترفًا ما
غير من النص ويهذ ْبه ُ
لم ُي ّ
وي ِعد خلقه على
نحو يالئم قارئ اللغة التي يترجم إليها.
ٍ
■ كـيــف ه ــي عــاقـتــك م ــع ال ـنــاشــر ،ال سـيـمــا في
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟
َّ
قــد أختلف عــن بعض املترجمني فــي أنني
ترجماتي ُ وال يختارها الناشر لي،
أختار ُ
َّ
أي أنني أرسل ما أترجمه إلى الناشر ليقبله

ُ
ّ َّ
شك أن ما أترجمه ال يالقي
أو يرفضه .وال
َّ
رواجـ ــا كـبـيـرًا ،مـقــارنــة بــاملــؤل ـفــات األدب ـ َّـي ــة،
َّ
ألن مـشــروعــي يقتصر عـلــى تــرجـمــة الـطـ ّـب
ّ
الطب النفسي الحديثة.
النفسي وفلسفات
َّ
َّ
ـأن الـقــارئ الـعــربـ ّـي قــد ّ
تغير
لكنني أؤمــن بـ ُ
ُ َّ
عن ذي قبل ،وال أغالي لو قلت إن القراءات
ّ
وفسيفسائية أكـثــر مــن ِّ
أي
أمـســت مـنـ َّـوعــة
وقت مضى.
ٍ
■ ك ـ ـيـ ــف ه ـ ـ ــي عـ ــاق ـ ـتـ ــك م ـ ـ ــع الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ال ـ ـ ــذي
تترجم له؟
ّ
ـاب إل بـ ـع ــد كـســب
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ـ
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ـ
ـ
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ـ
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ال ي ـم ـك ـ
ّ ٍ
ّ
املأذونية ومعرفة املؤلف ونتاجاته وفكره،
ّ
قبل الشروع في فعل الترجمة ،وقــد يطلب
املؤلف إضافة أو حذف أو تقديم شيء ما،
لــذلــك ن ـقــرأ ف ــي بـعــض األح ـي ــان ف ــي فاتحة
ُ
الكتاب نفسه بعض املراسالت التي تكتب
ّ
بني مؤلف الكتاب ومترجمه.
■ كثيرًا ما يكون املترجم العربي كاتبًا ،صاحب
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته ،كيف هي
العالقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
ْ
عــاقــة سـ ّـيـئــة ج ـ ّـدًا ،فـمــا إن تـشــرع بترجمة
َّ
تتورط في حمولته وتعقيدات
كتاب حتى
ال ـن ـص ــوص ،ب ـح ـيــث تـنـسـلــخ ع ــن أس ـلــوبــك

ون ـ ـصـ ــوصـ ــك ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة مـ ـ ـ ـ ّـدة م ـ ــن الـ ــزمـ ــن.
ل ــذل ــك ت ـب ـقــى ح ـب ـيــس ال ـ ّـت ــرج ـم ــة وال تـنـفــكّ
َّ
عنها ،مع أنك تسرق الوقت مرارًا كي تكتب
شيئًا ّ
خاصًا بك ،أو تبحث ّفي فكرة ناضجة
في داخلك .وهنيئًا ملن يحقق األمرين معًا.
ّ■ كيف تنظر إلــى جــوائــز الترجمة العربية على
قلتها؟
َّ
ال بــأس بها .أعتقد أن كثرة الجوائز تسهم
ف ــي زيـ ــادة الـتــرجـمــة وتـحـســن نــوعـ َّـيـتـهــا ال
العكس .نعم ،ال أخفي حرجي من الترشح،
َّ
بتواضع
ألسباب شخصية وأخــرى تتعلق
ِ
مستوى ترجمتي مقارنة باآلخرين .لكن ال
ً
نموذجا للمقارنة .فمن
يمكن اتخاذ نفسي
موقع تعاوني مع الكثير منهم ،أجد الكثير
مـنـهــم «ي ـم ـت ـهــن» ال ـتــرج ـمــة وي ـق ـت ــات مـنـهــا،
فـضـ ًـا عــن ت ـفـ ُ
ّ
شخصياتهم بــن املــريــد
ـاوت
ّ
للشهرة أو األجــور أو َّ الثقافة في حد ذاتها.
لكن على َّأية حال ،أتوقع أن الجوائز ستسهم
فــي كـثــافــة الـتــرجـمــات وتـمـتـ ُـرس املترجمني
كمًا ونوعًا ،وذلك منجز في ّ
ّ
حد ذاته.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

قصور تطاوين استحقاقات ما قبل قائمة التراث العالمي

زيارة متأخّ رة للجنوب التونسي
أي مستوى من
إلى ّ
ُ
اإلعالن عن
الجدية يصل
ّ
ّ
ملف لقصور
إعداد
تطاوين من أجل إدراجها
على قائمة التراث
الطبيعي والثقافي
العالمي لـ«يونسكو»؟

تونس ـ ليلى بن صالح

قصر حدادة في تطاوين
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خالل األسبوع املاضي ،زارت وزيــرة الثقافة
ال ـتــون ـس ـيــة ح ـي ــاة ق ـط ــاط الـ ـق ــرم ــازي مــديـنــة
ت ـطــاويــن (أق ـص ــى ج ـنــوب الـ ـب ــاد)؛ وإضــافــة
إلــى زيــارتـهــا لـعــدد مــن مـ ّ
ـؤسـســات الخدمات
ّ
الثقافية ،أعلنت أن من املـقـ ّـرر أن يبدأ إعــداد
ّ
م ـ ـلـ ــف الـ ـقـ ـص ــور بـ ـتـ ـط ــاوي ــن إلدراج ـ ـ ـ ـ ــه عـلــى
قــائـمــة ال ـت ــراث الـطـبـيـعــي وال ـث ـقــافــي الـعــاملــي
لـ«يونسكو».
نـ ـظـ ـرًا ل ـق ـي ـم ـت ـهــا الـ ـت ــراثـ ـ ّي ــة والـ ـجـ ـم ــالـ ـي ــة ،ال
يمكن االخـتــاف فــي أحقية قصور الجنوب
ْ
التونسي ،لكن هل تستند هذه الخطوة إلى
ّ
دراس ــة واسـتــراتـيـجـيــات حقيقية كــي تــؤدي
إل ــى الـنـ ّتـيـجــة امل ــر ّغ ــوب ــة ،أم سـيـكــون مصير
هــذا امللف مثل ملفات سابقة راهنت عليها
الدولة التونسية ولم تصل إلى إرضاء لجنة
«يونسكو»؟ آخر تلك املحاوالت غير الناجحة

ُّ
ّ
خصوصيات
جربة الذي يحمل
ملف جزيرة ّ
قــريـبــة مــن مـلــف قـصـ ُـور ت ـطــاويــن ،وال ــذي لم
ُ
تضعف َفر َصه القيمة التراثية للجزيرة ،بل
ّ ُ
التلوث البيئي وفقر البنية التحتية الثقافية
فيها.
ّ
ملف القصور في نفس ّ
املطبات،
غالبًا ،سيقع
ف ــالـ ـجـ ـن ــوب الـ ـت ــونـ ـس ــي م ـ ــن أك ـ ـثـ ــر امل ـن ــاط ــق
ّ
الـتــي تجاهلتها مـخــطـطــات التنمية لــدو ّلــة
ّ
ّ
االستقالل ،بل لعل وضعيتها أعقد من ملف
ليبيا ،غير
جربة ،كونها منطقة
حدودية مع ّ
ّ
ً
ّ
فضاء
املستقرة ،ناهيك عن أن املنطقة تمثل
لــاحـتـجــاجــات االجـتـمــاعـيــة بـشـكــل مـتــواتــر.
ولــوال الــروح االستكشافية لــدى شريحة من
ّ
السياح الذين يبحثون عن تجارب تختلف
عــن ال ـعــرض الـفـنــدقــي ،رب ـمــا لــم تـكــن الــدولــة
لتلتفت إل ــى املـنـطـقــة .كــذلــك ،ســاهــم تصوير
مشاهد مــن الفيلم الشهير «حــرب النجوم»
بالقرب من تطاوين في إشهار بعض صور
ُ
قصورها.
املنطقة ،ومنها
ال يـنـبـغــي أن ن ــأخ ــذ ال ـق ـص ــور ف ــي ت ـطــاويـ ًـن
َ
َ
فخمة
بمعناها املتعارف ،فهي ليست مباني ّ
وباذخة ،بل ،على العكس ،في غاية التقشف؛

األَ ْولى أن يجرى ترميم
المواقع ألنّها تراث شعبي
قبل أن يكون عالميًا

الكتابة عن الشر ،ضــرورة شيطانية،
في
ّ
ال ل ـن ـخ ــف ــف ع ـ ــن الـ ـشـ ـيـ ـط ــان ب ـع ـض ــا مــن
ّ
لنتعرف إلى نصيبه منه،
مسؤولياته ،بل
ّ
فــالـبـشــر يـقــاسـمــونــه إي ــاه بنصيب واف ــر،
ّ
ويــزاحـمــونــه عـلـيــه .مــا يتفتق لــديـهــم من
شرور يفوق قدرات الشيطان نفسه.
ل ـي ــس ال ـ ـشـ ـ ُّـر ش ـي ـئ ــا وه ـم ـي ــا فـ ــي قـصــص
األطـ ـف ــال ،وال ّعــرضـيــا يــرتـكـبــه مـجــرمــون
ُّ
تصور
بــاملـصــادفــة ،إن ــه غالبًا عــن ســابــق
ْ
سار كالهواء ،وإن كانت هناك
وتصميمٍ ،
م ـ ـح ـ ــاوالت الس ـت ـئ ـن ــاس ــه فـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
بــأفــام شـهـيــرة عــن املــافـيــا بتوقيع كبار
امل ـخ ــرج ــن ،ك ــإح ــدى ال ـح ـقــائــق الــراس ـخــة
فــي عــاملـنــا ،ال غنى عـنــه ،أكـثــر مــن الخير.
م ّــع هـ ــذا ،ل ـيــس ال ـب ـشــر أشـ ـ ــرارًا بــالـفـطــرة،
إن ــه إح ــدى صـنــاعــات الـبـشــريــة العاصية
والخاطئة ،فاألنانية ليست في الجينات،
األم ــراض الــوراثـيــة شــأن آخ ــر .وإن حــاول
عالم أن يعزوه إلى شكل الرأس ،بما ُدعي
ب ـ «جمجمة الم ـبــروزو» كانت مــن مهازل
ّ
العلم ومــا أكثرها ،أي أن املجرم همجي،
ي ـعــود إل ــى أص ـلــه ال ـب ــدائ ــي ،فـهــو مـصــاب
َّ
ومجر ٌد من الشعور األخالقي.
بالجنون،
مـ ـن ــذ ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،أسـ ـهـ ـم ــت آلـ ـي ــة ال ـط ـغ ـي ــان
ف ــي ان ـت ـش ــاره ،وحــدي ـثــا أص ـب ـحــت ال ــدول
الـ ـشـ ـم ــولـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ــرؤسـ ـ ـ ــاء امل ـ ـهـ ــووسـ ــون
ب ــال ـع ـظ ـم ــة ،مـ ــا ي ـم ـن ـح ـهــم الـ ـشـ ـه ــرة عـلــى
صفحات تاريخ بغيض .بات الشر صناعة
فــي تـقــدم مستمر مــن عــام آلخ ــر ،تختلف
عن صناعته في أملانيا الهتلرية ،فالنازية
ّ
تسلمت السلطة عــام  ،1933وجـهــدت في
ترسيخ كراهية اليهود ،وجعلها قانونًا
ً
أص ـيــا فــي ال ــدول ــة ،واح ـت ــاج ال ـعــالــم إلــى
تجميع ق ــواه ليقضي عليها ع ــام .1945
ل ـكــن ،هــل قـضــي عـلــى ال ـنــازيــة تـمــامــا؟ ما
زالت هناك في قلب أملانيا جماعات نازية،
وعـلــى منوالها فــي بـلــدان أوروب ــا ،بينما
ّ
استمرت سبعني
الشمولية السوفييتية
ـوى
ـ
ق
أ
ـان
ـ
ك
ـت
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ف
ـو
ع ــام ــا .م ــا ّأس ـس ــه الـسـ
ُ
رســوخــا مــن النازية التي كانت فضيحة
سقوطها مجلجلة ،كانت مكشوفة ّ
وفجة.
كـ ـي ــف آم ـ ـ ــن بـ ـه ــا شـ ـع ــب أع ـ ـطـ ــى الـ ـع ــال ــم
أع ـظ ــم ال ـفــاس ـفــة وامل ــوس ـي ـق ـ ّـي ــن وره ـطــا
مــن الـعـلـمــاء ،بينما الـســوفـيـيــت أحــاطــوا
روسيا ّ بستار حديدي ولم تبدأ جرائمها
ّ
بــالـتـكــشــف إل بـعــدمــا أل ـقــى خــروتـشــوف
خ ـطــابــا أمـ ــام املــؤت ـمــر ال ـع ـشــريــن لـلـحــزب
ع ـ ــام ُ ،1956ع ـ ـ ــرف ب ــال ـخ ـط ــاب ال ـ ـسـ ـ ّـري،

ّ
ألن ــه ك ــان فــي جلسة مغلقة ســريــة ُ
ومـنــع
ال ـص ـحــاف ـيــون م ــن حـ ـض ــوره ،ه ــاج ــم فيه
َ
وسوء استخدامه للسلطة ،ومثل
ستالني
بــدايــة حملة «نــزع الستالينية» ،لكن هل
انتزعت الستالينية ،إذا كانت البوتينية
سائدة؟
ً
ك ــان ــت ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة مـ ـث ــاال ع ـل ــى ال ــدول ــة
الـشـمــولـيــة بـعــد ان ـتـهــاء ال ـحــرب العاملية
الثانية ،توالدت على منوالها شموليات،
كـ ـ ــان دل ـي ـل ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــة األم ،لـ ــم تـسـتـثــن
منطقتنا ،إلى ّ
حد ترسيخها في بلداننا،
ّ
وترسخت معها كراهية األديان ،وكراهية
ال ـط ــوائ ــف ،وك ــراه ـي ــة ال ـت ـف ـك ـيــر ،م ــا أت ــاح
ـرد بلغت
لـلـشـ ّـر التعبير عــن إمـكــانــاتــه ب ـ ٍ
ضـحــايــاه املــايــن .فالطابع العاملثالثي
ّ
يتميز باالنحطاط والحقارة ولو
للشر،
كان الشر هو الشر ،سواء الذي مورس في
السجون ،أو خالل قمع التظاهرات ،وفي
َفروع األمن.
يمض بعد ،ما زال
لم
ماضيًا
أنتج الشر
ِ
حاضرًا ،انقسم املجتمع إزاءه إلى قسمني،
َّ
ّ
األول ال يــريــد االن ـف ـكــاك ع ـنــه ،ك ــان محط
ّ
عــذابــاتـهــم ،فـقــدوا آبــاء وأب ـنــاء ،وف ــروا من
ً
بلدانهم نـجــاة بــأرواحـهــم ،لذلك ينقمون
على ماض كانوا ضحاياه ،ليته ما كان.
ّ ّأمــا القسم الثاني ،فيريدون إخـفــاءه ،مع
أنه سبب مكانتهم وثرواتهم ومناصبهم،

ّ
ّ
جرائمهم ،فال نفكر في
لكنه كــان مسرح
ّ
ّ
أن املاضي زمن انقضى ،إنه يعيش بيننا.
ّ
ّ
م ــا يـنـجــم ع ــن ال ـ ّش ــر ال ي ـت ـحــدد بــالـخــراب
ّ
التجرد من املشاعر
املــادي وحــده ،وإنـمــا
األخ ــاق ـي ــة ،ه ــذا ه ــو الـ ـخ ــراب الـحـقـيـقــي،
ف ــي هـ ــذا ال ـك ـ ّـم ال ـك ـب ـيــر م ــن امل ـص ــاب ــن في
ُ
ضمائرهم .تــرى كم عــدد املجرمني الذين
ك ــان ــوا أع ـض ــاء فــاع ـلــن ف ــي ه ــذا ال ــدم ــار؟
ل ـن ــأخ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـح ـك ــوم ــات ال ـتــي
ّ
حولت ما كان ربيعًا إلى مذبحة شاملة،
ّ
ش ـ ــارك ف ـي ـهــا «ش ــب ـي ـح ــة» و«ب ـل ـط ـج ـيــون»
و«زع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران» .ح ـس ـن ــا هـ ـ ـ ــؤالء أج ـ ـ ـ ـ ــراء ،أي
ً
مجرمني بالسليقة والوراثةّ ،
يؤدون عمال
ّ
بموجب أوامــر يتلقونها في ظل حكومة
ً
ترى في هذه األمــور أفعاال قانونية ،بما
معناه قوننة الشر واألشرار.
ّ
لننظر إلى أن هذه الجرائم ال تتم وبشكل
ّ
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ل ـ ـ ــوال وج ـ ـ ـ ــود مـ ـخـ ـت ــص ــن فــي
الـبـحــوث الـعـلـمـيــة ،فــالـســاح الكيميائي

عما
ثمة من أشاحوا ّ
يحدث تحت أنظارهم
ودافعوا عن القتلة

ال يـسـتــورد جــاهـزًا ،بــل م ــواد ّأولـيــة يقوم
ع ـل ـمــاؤنــا بـتـحـضـيــرهــا ل ـق ـصــف مـنــاطــق
س ـك ـن ـيــة آمـ ـن ــة ،وم ـه ـن ــدس ــن ي ـه ـنــدســون
مـحــارق لـحــرق الـ ّجـثــث ،وأط ـبــاء يشرفون
على قتل مــن يـتــأخــر مــوتـهــم ،والـسـبــب ال
يــرجــى شـفــاؤهــم ،لكن م ــاذا عــن تعذيبهم
وه ــم يـلـفـظــون أنـفــاسـهــم األخ ـي ــرة؟ كذلك
أب ـن ــاؤن ــا الـ ـط ـ ّـي ــارون ي ـح ـس ـنــون اخ ـت ـيــار
املـ ــواقـ ــع ال ـت ــي ي ــرم ــون ف ــوق ـه ــا ال ـبــرام ـيــل
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــرة؛ مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـف ـ ــات وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــران
ومستشفيات وأسواق بيع الخضار.
هناك من أشاحوا بوجوههم ّ
عما يحدث
تحت أنـظــارهــم ،ورأوا املــوتــى ُيلقى بهم
ف ــي ح ـفــر م ـج ـهــولــة ،وشـ ــاهـ ــدوا األه ــال ــي
يعودون باكني من املستشفيات من دون
ُ
بالصمت،
جثث أحـبــائـهــم .ه ــؤالء ابــتـلــوا
ّ
وقد يدافعونُ عن القتلة ،فاألمان أحق من
األرواح التي أزهقت.
هذه الجرائم يرتكبها أشخاص عاديون،
ال ّيـ ـع ــرف ــون ضـ ـح ــاي ــاهّــم ،ي ـج ـه ـل ــون مــن
يعذبون ويقتلون ،مع أنهم ال يكرهونهم،
ّ
ّ
لكنهم يتعلمون كراهيتهم بحكم الوظيفة
ّ
واالعتياد .لقد تعلموا
واألوامــر والـعــادة
ّ
ّ
أل ينظروا إليهم على أنـهــم بشر ،مثلما
ه ــم أنـفـسـهــم ال يــرغ ـبــون ف ــي أن يـكــونــوا
بشرًا.
(روائي من سورية)
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ّ
ل ـكــن ـهــا تـ ـق ـ ّـدم خ ـص ــائــص ه ـنــدس ـيــة ف ــري ــدة.
القصور هي عبارة عن مساكن ذات طوابق
مبنية داخل الحجارة الجبلية أو من ّ
ّ
مادتها،
َ
ّ
وكــان ســكــان املنطقة يعتمدونها للسكن أو
ً
وعادة ما ينتظم هذا التخزين
لتخزين املواد،
َ
إشراف ُسلطةٍ ق َب ّلية.
تحت
ّ
ص ـح ـيـ ٌـح أن ـه ــا ال ـي ــوم مــرتـبـطــة ف ــي الــذهـنـيــة
ّ
ّ
الـعــامــة ب ـصـ َـور ال ـسـ ّـيــاح ،لـكــن الـقـصــور تظل
ٌ
ُ
منشآت وظيفية ،وهــو بعد ال
في معمارها
ٍ
ي ـبــدو حــاض ـرًا فــي ت ـص ـ ّـورات وزارة الثقافة
الـتــي تـنــزع إلــى الــدفــع نحو تطوير الجانب
ّ
السياحي على حساب كل شيءّ ،في حني أن
األدوار التي لعبتها القصور تمثل فــي ّ
حد
ّ
ذاتها تاريخًا ثقافيًا ّ
وممتدًاّ ،لو جرى
ثريًا
وتثمينه ،فيمكن أن يمثل ورقة
االهتمام به
ّ
رابـحــة أخ ــرى ملـلــف املـنــافـســة مــن أجــل موقع
قــائـمــة ال ـت ــراث الـطـبـيـعــي وال ـث ـقــافــي الـعــاملــي
لـ«يونسكو».
خـ ــال زي ــارتـ ـه ــا لـ ـقـ ـص ـ َـر ْي «أوالد س ـل ـطــان»
والـحــدادة» في تطاوين ،أعلنت الوزيرة بدء
َْ
ْ
املعل َم ْي ،لكن
دراســات مشروع ترميم هذين
ب ـ ّـأي ــة رؤيـ ــة م ـع ـمــاريــة وتــوظـيـفـيــة سـيـجــرى
هــذا الترميم؟ تلك هــي النقطة الـتــي تنبغي
ّ ّ
مـنــاقـشـتـهــا بـشـكــل ج ـ ّـي ــد ،ألن ك ــل الـ َخـطــوات
ّ
ّ
ْ
األخرى ستترتب عليها .كما أن من األولى أن
كونها
يجرى ترميم هذه املواقع من
منطلق ِ
ِ
ّ
ّ
تـمــثــل ج ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ مــن ال ـت ــراث الـشـعـبــي،
َ
رهان جديد لبلوغ
وليس باعتبارها حصان
ٍ
قــائـمــة ال ـت ــراث الـطـبـيـعــي وال ـث ـقــافــي الـعــاملــي
لـ«يونسكو».

البالغي ونظريّة األعمال اللغويّة عنوان محاضرة يلقيها ،في التاسعة
اإلنشاء
ّ
من مساء الجمعة المقبل ،الكاتب والباحث التونسي شكري المبخوت عبر منصة
زوم بتنظيم «أكاديميّة نوفوم الدوليّة» بالقاهرة .من مؤلفات المبخوت في
اللسانيات« :إنشاء النفي» ،و«المعنى المحال» ،و«دائرة األعمال اللغوية».

تعليم اللغة العربية في ضوء التكنولوجيا الحديثة :الرهانات واإلكراهات
عنوان ندوة ّ
ينظمها «مركز موالي اسماعيل للدراسات واألبحاث» في مكناس يوم
غد األربعاء .يشارك في الندوة باحثون في علوم التربية واللغة العربية والمعارف
التقنية؛ من بينهم :الزهرة إبراهيم ،وعمر المغراوي ،وعبد الوهاب األنصاري،
وزين العابدين سليمان ،وعمراني إدريس.
حتى الخامس من الشهر المقبل ،جرى تمديد معرض كاهنة للتشكيلي التونسي
إلياس المسعودي في «غاليري فوريني أجنت» بمدينة لوزان السويسرية .المعرض
يقدم لمحات من تاريخ شمال أفريقيا وشخصياته من خالل مفردات نمط «البوب
ّ
تجاوز المقوالت الجاهزة حول
آرت» ضمن قراءة سردية ساخرة تعمل على
ُ
الماضي.
يُلقي الباحث في المصريات ،جان بول غولفان ،بعد غد الخميس ،محاضرة
ّ
فك شفرة الكتابة الهيروغليفية،
افتراضية بعنوان جان فرانسوا شامبليون:
توصل العالم الفرنسي إلى هذا االكتشاف الذي بقي مستعصيًا
يسرد فيها كيف
ّ
األول الذين صاحبوا حملة نابليون على مصر .يُستعاد هذا
على علماء الجيل
ّ
االكتشاف بمناسبة مرور مئتي عام عليه.
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حين تجتمع األخبار المتفرقة في كتاب

«المفتش» وقرن من الجريمة
نجم الدين خلف اهلل

َ
عالـ ُـم َ
الجريمــة َيشـ ّـد
مــا فتــئ
َ
ُاملتابعــن ُ
ـاؤالت
ويثيــر لديهــم تسـ
ٍ
ّ
حــول تشــكل االنحــراف فــي باطــن
عنف،
الن ُفــس البشــرية ،ثــم ترجمته في أعمــال
ٍ
بعضها يبعث على الدهشة بما فيه من ِحبكةٍ
ّ
املثاليــة»
ـان ،حتــى صــارت «الجريمــة
وإتقـ ً ٍ
آثار.
عنوانا على
الحذق في االعتداء ّدون ترك ً ٍ
وقــد تعـ ّـودت ّ
الصحافــة أن تخصــص قسـ َـما
َّ
لهــذا النــوع مــن األخبــار ،ومنهــا مــن ُتمحــض
ًّ
كليــا لهــا .ومــن أشــهر الجرائــد امل ّ
ختصــة
ُ ّ
ّ
«ديدكتيــف» (املفتــش) الفرنســية ،التــي ال
تنشــر ســوى أخبــار َ
الجرائــم والقضايــا .وقــد
ّ
الص ّ
جمعــت ّ
حافية الفرنســية ورئيســة تحرير
ُ ّ
فتش الجديــد» جولي ريغوليه أهمّ
جريــدة «امل
ـاب ،صـ َـدر مؤخ ـرًا
القضايــا الخطيــرة فــي كتـ ٍ
بتصدير من بيار
بباريس عن «دار تيليماك»
ٍ
أنتيلــوج .يح ُمــل هــذا املجمــوع عنــوان« :قــرن
ّ
ّ
أهم الجرائم
فيه
مــن األخ ّبــار املتفرقة» ،ضمــت َ
وشـ َـغلت الــرأيَ
املجتمــع الفرنســي
التــي هــزت َ
العام طيلة القرن املاضي.
كمــا أدمجــت ريغوليه َ
أكثر من ســتمائة صورة
َ
ألبــرز وجــوه الجريمــة بفرنســا ومســارحها
ُ
ً
نصوصــا
ومرتكبيهــا ،وأضافــت إليهــا
ّ
ّ
فلســفية وأدبيــة لكبــار الكتــاب واألدبــاء
املعاصريــن ،مثــل جــان بــول ســارتر وأندريــه
جيــد وفرانســوا موريــاك ،الذيــن ّ
تحدثــوا عــن
َ
هــذا الجنــس مــن ّ
حافتــيْ
الســرد ،الواقــع بــن
ّ
ّ
ّ
القضائي والتخيل ،ونظروا ِلوظائفه
التوثيق
َ
ّ
ُالنفسـ ّـية واالجتماعيــة .كمــا أوردت العديد من
قصاصــات الجرائـّـد لصــور ِكبــار املنحرفــن،
لطاملــا أقضــوا َ َمضاجــع الجمهــور.
الذيــن
ّ
َ
الجريمة
وهكذا ،يمثل الكتاب َســف ًرا في أرجاء
ً
ـترجاعا ألبــرز القضايــا التــي تعكــس مــا
واسـ
ّ
ـركات وتوتــرات
فــي املجتمــع الفرنســي مــن تحـ
ٍ
ّ
ـات ،ألن الجريمــة ،فــي منظــور علــم
واضطرابـ ٍ
االجتماع ،ترجمة ملا في النسيج املجتمعي ًمن
ّ
تحوالت وانحرافات ،قد يقترفها ُ
الجناة ُرفضا
الصحافية موادّ
ّ
ّ
للقيم الســائدة .وقد اقتبســت
كتابها من أشهر التحقيقات التي َمألت أعمدة
ُ ّ
الجديــد» .فهــي صحيفــة فرنسـ ّـية
«املفتــش َ
َ
أنشــأها األخوان روجيه وجوزيف كاســل سنة
ّ
َ ،1928باســم «املفتــش» ،وتولــت دار غاليمــار
َ
ّ
وتوزيعهــا ،ثــم انتقلــت ملكيتهــا
نشــرها
وإدارتهــا بــن عــدة أشــخاص ومؤسســات،

ُ ّ
وصارت عام  ّ 1982تحمل َاسم املفتش الجديد».
وقد َت ّ
ّ
املتفرقة
خصصت ُمذاك في نقل األحداث
ّ
أو «املتفرقــات» ،أي هــذا الصنــف مــن األخبــار
َالتــي ال يمكــن تصنيفهــا فــي أقســام الصحافــة
املعهودةّ ،
كالسياسة والثقافة واالقتصاد...
ويضـ ّـم هــذا الكتــابً ،
تبعــا لترتيــب زمنــيّ،
َ
أبــرز الحــوادث والجرائــم التــي كســرت قاعــده
َ
االنتظــام داخــل القيــم االجتماعيــة الســائدة
ّ
ّ
الكونيــة
الذهنيــة الفرنسـ ّـية ،منــذ الحــرب
فــي
إلــى يــوم النــاس هــذا .وتشــمل فصولــه أخبـ َـار
َ ّ
عنيف الحيوية
ٍ
االعتداءات التي مست ّبشكل ّ
َ
ّ
االجتماعيــة التــي تميــز النســيج اليومــي
ّ
ُ
ـرد مشــو ٍق يســعى
للمدن واألرياف ،بفضل سـ ٍ
ّ
إلــى خلــق خطيــة معقولــة لتعاقــب األحــداث
حقيقة الجناة.
واكتشاف
َ
األخـ َـوان كاســل علــى ّ
الصحيفــة
وقــد أطلـ ُـق
ّ
اســم «املفتــش» ألن الصحافيــن ُ ّالذيــن
َ
ّ
موادهــا باتــوا بمثابــة املحققــن
ُيحـ ّـررون
بطرق
الذين يشــاركون في كشــف املالبســات،
ً
ُ
سـ ّـر ّية وملتويــة ،تكمــل مسـ َـار البحــث أحيانــا
وتســاعد ُمحققــي الشــرطة الرســميني علــى
الحقيقة .وفي أحايني أخرى ،قد
ُالوصول إلى ّ
َ
َ
نتائجها حني َيشــت ّم هؤالء
تعارضهــا وتفند
ّ
َّ
ّ
القضية تأخذ -
«املفتشون» غير الرسميني أن
ً
َ
ً
ّ
ّ
لدوافع سياسية أو طبقية  -منحى مشبوها.
أخــذ علــى هذه الصنف مــن األخبار،
هــذا وقــد ِ
فــي الســنوات األولى لصدور هــذه الصحيفة،

كمــا فــي ّأيامنــا هــذه ،تضخيمهــا الجرائــم
َ
وحتــى تجميــل طريقــة إعدادهــا واقترافهــا،
ّ
وال ســيما عمليــات الســطو األســطورية
علــى البنــوك َأو االحتيــال علــى األثريــاء ،إلــى
َ
ّ
درجــة أن بعــض القـ ّـراء صــاروا يتعاطفــون
ُ
مــع املجرمــن .وقــد َأجــاب مؤسســا الجريــدة
َّ
َ
الجريمــة واقـ ٌـع ثابـ ٌـت ،واألحــرى
حينهــا أن
الحديــث عنــه لحمايــة املجتمــع منهــا عـ َـوض
إخفائــه ُ
ومــواراة تبعاتــه ،وهــذا مــن قبيــل
النفــاق .كمــا عيب على هذا الجنس اســتخدام
َ
أســلوب اإلثــارة فــي التحريــر وتجييــش
ُ
املشــاعر وعدم التزام ُ
البرود الوصفي وهدوء
ُ
َ
الالزم ْي لكشــف الحقيقة والوصول
التحليــل
ّ
َ
إلــى ُ
الجنـ ُـاة الفعليــن ،وســط كومــة مــن األدلة
ّ
واألدلــة املضــادة والذرائــع ،عــاوة علــى أن
هــذه الجريــدة ً
غالبــا ما تنشــر صـ ً
ـورا صادمة
َ
وملسارح َ
الجريمة.
االعتداءات
لضحايا
تبـ ّـرر ريغوليــه هــذا الصنـ َـف مــن ّ
الســرديات
َ َ
َ
ّ
وظيفــة طمأنــة وتهدئــة ،فعندمــا
بأنــه يــؤدي ّ
ّ
َ
يقــرأ الواحــد منــا هــذه األخبار ،يشــعر بأن ما
ُ
يطاوله ،وأنه
حصل من
ٍ
اعتداءات ال يمكن أن َّ َ
ال َيحــدث إال مــن ِق َبــل اآلخريــن ضــد اآلخريــن.
ّ
تؤكــد أنهــا أنجــزت هــذا َ
الع َمـ َـل لتـ َ
ـروي
كمــا
َ
ّ
قصــة املؤسســن األوائل ،ومــن وراءها ،تروي
َ
َ
ّ
املجتمــع الفرنسـ ّـي الذي تطـ ّـورت داخله
ـة
ـ
قص
ُ
ّ
وســائل املجرمــن وخططهــم .ولكن ِقصصهم
األعمار
ما تزال تسحر
املتابعني على اختالف َ َ
ّ
االجتماعية .وفــي املقابل ،انتق َد
واالنتمــاءات
عالــم االجتمــاع الفرنســي بييــر بورديــو هــذا
ِ
ّ
األدبي بمقولة شــهير ٍة ،صاغها على
الجنس
ً
جناس ،فذهبت مثال Le fait divers fait
شكل
ٍُ
ّ
املتفرقــة الوعــي)
( diversionتلهــي الحــوادث
عن االهتمام بالقضايا الرئيسة في املجتمع،
َّ
بــل إن تأثيرهــا يشــبه األفيــون الــذي يســرح
َّ
َ
َ
َ
بالخيــال ويســقطه فــي وهــم أن مــا حــدث مــن
ّ
فظاعــات ال يأتيــه إال الغيــر ،مــا يبـ ّـرئ الــذات
َ
ضخيمها.
ويزيد في ت
ّ
ُ
ّ
«املتفرقــات»
وعندمــا نجيــل النظــر فــي واقــع
ّ ّ
نالحــظ أنهــا غيــر
طــي الصحافــة العربيــةَ ،
ُ
ـائر صحفنــا
متخلفــة فــي هــذا املضمــار .فسـ ِ
ّ
ـات
باتــت تخصــص ،ومنــذ عقـ ٍ
ـود ،صفحـ ٍ
كاملــة لقضايــا املجتمــع ،وتفعــل الشــيء ذاتــه
ً
وغالبــا مــا تحظى
فــي مواقعهــا االلكترونيــة،
ـبب
ـ
س
ب
ـة
ـ
ي
عال
ة
ـراء
هــذه الصفحــات بنسـ ِـب قـ
ٍ
ٍ
مــن هــذا ِّ
«الســحر» الــذي تحملــه هــذه األخبار
والغرابــة التــي تنطــوي عليهــا .فهــل يلجــأ
ً
هروبا من واقعه األليم؟
إليها القارئ العربي ّ
ّ
أم أنــه يتماهــى مــع الضحيـ ّـة وأهلهــا ،ومــع
َ
الجانــي فــي مثــل قضايــا الشــرف والســطو
ّ
علــى األغنيــاء ،ملــا فــي ذلــك مــن قيم «الفتــوة»؟
أم أنهــا مجــرد فســحة فــي عالــم االنحــراف
َ
والشــذوذ الذي قد تميل إليه النفس البشــرية
ّ
إذا أقررنــا مــع الفيلســوف تومــاس هوبــز بأن
َ
اإلنسان .في هذا اإلطار،
الش َّر هو َجوهر بني
ُ
األدب َ
ُ
الج ّ
معي
روالن بــارت« :يهــدف هــذا
قــال ُ
َ
إلــى املحافظــة ،داخــل املجتمــع املعاصــر،
َ
والالعقلــي ،القابــل
علــى الغمــوض العقلــي
لــإدراك ومــا ال ُيــدرك ،ويقـ ّ
ـات
ـ
م
عال
ـرد
ـ
ف
لل
م
ـد
ٍ
ً
ّ
ومضمونــا ،كلــه غيــر مؤكــدً ،وهــو مــا َينــزع
َ
ُ
عنــه املســؤولية ويهديــه ثقافــة تملــؤه مــع أن
ً
َمعناها يظل صامتا».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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رشيد سيدي بومدين شيء من عمارة الجزائر

تاريخ مدينة من خالل خزفها
مليكة ياسين

عرفــت صناعــة الخــزف ازدهــارًا كبي ـرًا فــي
ّ
واستمر
األندلس خالل زمن الخالفة األموية،
ّ
هــذا االزدهــار حتــى بعــد ّ خــروج املســلمني
ـاط فنيــة جديــدة ضمــن
منهــا ،مــن خــال ّأنمـ ٍ
املدجــن» .وكانــت الجزا ُئـ ُـر
مــا ُيعــرف بـ«الفــن
ِ
ً
ّ
واحــدة مــن املحطــات التــي وصــل إليهــا خزف
ّ
األندلســيني مــن بــن مــا حملــوه معهــم فــي
وفنون .في كتابه «خزف
هجراتهــم مــن ِحرف
مدينــة الجزائــر :تاريـ ٌـخ قائـ ٌ
ـادر
ـ
ص
ال
ـه»،
ـ
ت
بذا
ـم
ِ
حديثــا عن «منشــورات آنــاب» ،يدخل الباحث
بومديــن،
فــي علــم االجتمــاع ،رشــيد ســيدي
ُ
بيوتــا فــي حـ ّـي القصبــة العتيــق الــذي شـ ّـيد
فــي القــرن العاشــر للميــاد ،ليخـ ُـرج منهــا
ّ
ُ
بصـ َـور تعكس شــغف ســكان املدينة بالخزف
الــذي ال تــكاد تخ ُلــو منه الديكــورات الداخلية
ّ
تتوســطها،
ملنازلهم ،واألفنية
الصغيرة التي ُ
ّ
ُ َ
ْ
والتــي تطلــق عليهــا محليــا تســمية «وســط
ومــن خالل ذلكُ ،يضــيء على عالقتهم
الــدار»ِ .
بالع َمــارة وفنــون الزخرفــة ،خصوصــا بــن
القرنني السابع عشر والتاسع عشر.
ُ
بالعاصمة
يحضر الخزف في املنازل القديمة
ُ َ
َ
ُ
بصــور وأشــكال مختلفــة؛ فمنــه تصنــع
ُ َ
األوانــي التــي تســتخدم فــي الغالــب ألغــراض
ُ
كعنصــر أساســي فــي
تزيينيــة ،كمــا يدخــل
ُ
ّ
تزيــن القصــور والبيــوت ِمن خالل ما يســمى
ّ
(مربعـ ٌ
ّ
ـات خزفيــة صغيــرة) الــذي
«الزليــج»
ُ ِّ
ســيدي بومديــن جانبــا كبي ـرًا
يخصــص لــه ّ
متوقفــا عنــد أنواعــه وخصائصــه
مــن كتابــهّ ،
وتقنياته الفنية ّوبلدان صناعته.
ّ
ّ
مــن الناحيــة الفنيــة ،يلفــت املؤلــف إلــى أن
ّ
ُ
ُ
«الزليــج» يعتمــد علــى فكــرة التناظــر؛ حيــث
ّ
َ
تتقابــل األشــكال والرســومات املســتمدة
والنباتــات ،أو
مــن الطبيعــة مثــل األزهــار
ُ
الحروفيات والزخارف املســتلهمة من الفنون
ّ
ّ
ُ
ـاهد
اإلســامية .يقــارب املؤلــف هــذا الفــن كشـ ٍ

يُقارب الخزف كشاهد
على فترة من تاريخ
مدينة الجزائر

علــى فتــر ٍة مــن تاريــخ مدينــة الجزائــر؛ فهــذه
َ
التفاصيــل ســتكون بمثابــة نافــذة يفتــح مــن
خاللهــا علــى مواضيــع أشــمل؛ مثــل العالقات
السيا ُســية والتجاريــة ملدينــة الجزائــر مــع
ّ
املتوسط من جهة،
بلدان أخرى شمال وشرق
الفترة التي
خالل
ـا
ـ
ه
والوضــع االقتصــادي في
ُ
سبقت االحتالل الفرنسي ِمن جهة أخرى.
َّ
ُ
ّ
الجزائريــن كانــوا
يذكــر ســيدي بومديــن أن

ّ
يســتوردون «الزليــج» مــن إيطاليــا وإســبانيا
ّ
ِّ
وتركيا وتونس ،مفسرًا عدم صناعته محليًا،
الحرفية في
على الرغم من ازدهار الصناعات ِ
ً
البــاد ،بكــون هــذه الصناعــة كانــت منتشــرة
فــي الشــرق ،وخصوصــا فــي الصــن وتركيــا،
َّ
قبــل أن تصــل إلــى الغــربُ ،معتب ـرًا أن حضــور
ـكل كبير في بيوت مدينة الجزائر
الخزف بشـ ٍ
ُي ّ
عبــر عــن امل ُســتوى االقتصــادي الــذي كان
ّ
يعيشــه ســكانها ،خصوصــا أعيانهــا وكبــار
ُ
ّ
منهــم ،الذيــن كانــوا يســتوردون
البحــارة
َ
األجود واألغلى منه.
ّ
يتضمــن عــددًا
فــي تقديمــه للكتــاب الــذي
كبي ـرًا مــن ُّ
الص َورُ ،يشــير الباحــث في التاريخ
َّ
والتــراث ،عبــد الرحمــن خليفــة ،إلــى أن العمــل
لــم يكتــف بتقديــم املعلومــات التقنيــة عــن
ّ
«الزليــج» ،بــل ســعى إلــى إظهــار مكانتــه
ّ
األساســية فــي العمــارة املحليــة منــذ القــرن
الســابع عشــر وحتــى التاســع عشــر ،وعالقــة
ّ
ْ
ُ
ّ
ُ
ـتخدام
الجزائريــن بــه .حتــى وإن لــم يكــن ا ّسـ
ّ
ُ
ّ
«الزليــج» خاصــا بمدينة الجزائر ،فإنه يشــبه
ُ
«عالمة خصوصية» ت ّ
ميزها ّ
عما ســواها من
ُمــدن البــاد .واليــوم ،ومــع ُ
تراجــع اســتخدامه
ُ
لصالــح مــواد أخــرى مثــل اإلســمنت والطــاء،
فقــد بـ َ
ـات بالنســبة إلــى كثيريــن عنص ـرًا
ُ
ـاض كان
يعيدهــمً ،بشــيء مــن الحنــن ،إلــى مـ ٍ
أكثر جماال وبساطة.
َّ
ٌ
واحد ِمــن هؤالء؛
لعــل رشــيد ســيدي بومديــن
إذ يبـ َـدو مدفوعــا فــي تأليــف عملــه هــذا مــن
منطلقــن؛ ّأو ُ
لهمــا ذاتــي لكونــه ُولــد وقضــى
طفولته في ّ
حي «املدينة» (الجزائر العاصمة)
ُ
الــذي تشــبه تصاميــم بيوتــه القديمــة
وديكوراتهــا الداخليــة تلــك التــي نجدهــا فــي
حـ ّـي «القصبــة» .وثانيهمــا أكاديمــي؛ بوصفه
خبي ـرًا فــي العمــران قضــى شــطرًا مــن حياتــه
ّ
املؤسســات الجزائريــة
ـدد مــن
املهنيــة فــي عـ
ٍ ْ
واألجنبيــة ،قبــل أن يتفـ ّـرغ للتأليــف حــول
التراث املعماري في الجزائر.
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نظرة أولى
ابــن خلــدون :ســيرة فكريــة عنــوان النســخة العربيــة
مــن كتــاب املــؤرخ الفرنســي روبــرت إرون ،التي صدرت
حديثًا عن «مركز دراسات الوحدة العربية» بترجمة عبد
ّ
ّ
الله ُمجير العمري .يحلل املؤلف من خالل دراسته املقدمة
كيــف ســبقت آراء ابــن خلــدون زمنــه الــذي عــاش فيــه ،إذ
تبـ َّـوأ عــددًا مــن املناصــب في البالط اإلســامي املضطرب
في شمال أفريقيا وإسبانيا املسلمة (األندلس) ،فأصبح
ً
ً
العبا سياســيًا رئيســيًا ،وأستاذا ومؤلفًا ،ساهم في ذلك
ّ
تبحــره فــي علم الكالم اإلســامي في العصور الوســطى،
والفلســفة ،والسياســة ،واألدب ،واالقتصــاد ،والقانــون،
والحياة القبلية.
ّ
عــن «الكتــب خــان» ،صــدر مؤخ ـرًا كتــاب رســائل
الغريبــة للكاتبــة اللبنانيــة هــدى بــركات .العمــل كمــا
ورد فــي تقديــم الناشــر هــو سلســلة لوحــات تعبيريــة
صغيــرة ،تتحـ ّـدث فيهــا بركات مـ ّـرة عن يوم في خريف
باريسّ ،
ومرة حول ألبومات الصور ،ثم تنتقل للحديث
عــن مقهــى «الروضــة» فــي لبنــان ،أو بهجــة الثرثــرة
فــي الفــراغ العــام للمــدن الصامتــة املنهمكــة فــي العمــل.
نقــرأ مــن ّ
مقدمــة الكتــاب« :منــذ ســنني ال أحــب تعدادهــا
غـ ُ
ـادرت لبنــان ،وحتــى اآلن لــم أصل إلى حيث حطت بي
ّ
الطائرة .لم أستفد من تراكم الوقت .ال رحلت نهائيًا وال
استقررت بالفعل في البالد الثانية».
فــي كتابــه الســاح االقتصــادي الذي صــدر حديثًا عن
ّ
«منشــورات جامعة ييل» ،يحلل أســتاذ التاريخ األوروبي
نيكــوالس مولــدر ظهــور العقوبــات االقتصاديــة بــن
الحربني العامليتني ألول مرة ،وتطويرها كوسيلة للهيمنة
ّ
والدفــاع عــن األمميــة الليبراليــة ،ورغم االدعــاء بأنها بديل
عــن الحــرب أو وســيلة ملنعهــا ،فـ ّ
ـإن املفارقــة تكمــن فــي
قدرتهــا علــى التدميــر بما بفوق تأثير الحروب ذاتها ،من
خالل العودة إلى أرشــيف يتقاطع فيه التاريخ السياســي
واالقتصــادي والقانونــي والعســكري ،ويكشــف كيفيــة
ً
اســتخدام هــذه األداة القســرية أداة لـ«حفــظ الســام» منــذ
تأسيس «عصبة األمم» وحتى اليوم.
عــن «الــدار العربيــة للعلوم ناشــرون» ،صــدر حديثًا كتاب
أرض ّ
الرحل؛ ما بقي من أميركا في القرن الحادي
والعشــرين للكاتبــة األميركيــة جيســيكا بــرودر
بترجمة وتحقيق ماجد حامد .يستعرض الكتاب ظاهرة
جديدة في الواليات املتحدة منذ األزمة املالية العاملية عام
 ،2008حــن بــرزت أنمــاط جديــدة للعيــش لــدى مواطنــن
أميركيــن ،معظمهــم مــن كبــار الســن اختــاروا التنقل بني
الواليــات مــن دون االســتقرار فــي مــكان محـ ّـدد يلزمهــم
شــراء او اســتئجار عقــار مــا ،مــن خــال نقــل تجاربهــم
الجديــدة بوصفهــا «بــداوة» الزمــن املعاصــر والتــي تعـ ّـد
حالة رفض واستنكار للمنظومة الرأسمالية الجديدة.
صــدرت مؤخ ـرًا طبعــة جديــدة مــن ترجمــة محمــد لطفــي
جمعــة لكتــاب األميــر لـ ـ نيقــوال ميكيافيلــي فــي حجم
كتــب الجيــب ،ضمــن سلســلة «املكتبة التراثيــة الصغيرة»
(دار الكرمــة) .الكتــاب من كالســيكيات األدب السياســي،
وكثي ـرًا مــا اعتبــر واح ـدًا مــن أكثــر الكتــب الأخالقيــة ،إذ
ّ
يعلم أساليب القهر واالستغالل والتحكم في البشرّ .
لكن
قــراءة مــن زاويــة مغايــرة تجعــل منــه الكتــاب الــذي وضــع
ّ
تحــت الضــوء ممارســات الحكام ومــا يفعلونه للمحافظة
علــى الســلطة .يعتبــر كتــاب «األميــر» أول كتــاب فــي علــم
ّ
يتضمن تأمالت ّ
ّ
معمقة ملفاهيم
السياسة الحديث ،إذ إنه
مثل الدولة والشعب والسلطة.
عــن «املركــز القومــي للترجمــة» ،صــدرت مؤخرًا النســخة
العربيــة مــن كتــاب تاريــخ روســيا :مــن القبيلــة إلــى
ّ
األمــة لـ ـ ليــف غوميليــوف ،بترجمــة كل مــن :عاطــف
معتمــد ،وســعيد ســيد خلــف ،ووائــل فهيــم .يعــود
غوميليــوف إلــى ّأول ظهــور الســم «روس» ،وهــو االســم
الذي حملته قبيلة وثنية صغيرة في شــرق أوروبا ،علمًا
ّأن الترجمــة الحرفيــة لعنــوان الكتــاب هــي «مــن روس إلــى
روســيا» .فــي جميــع محطــات التاريخ الــذي يكتبه ،يعتمد
غوميليوف على تخصصه في الحفريات ،التي يعتبرها
ضمانة لعدم نزوع الكتابة التاريخية نحو األسطرة ،وهو
أهم ما يلمس في الروايات الرسمية لتاريخ روسيا.
االتصــاف بالتفلســف عنــوان كتــاب جديــد للباحــث
الجزائــري عبــد الــرزاق بلعقــروز ،صــدر حديثــا عــن
«مركــز نهــوض» .يتنــاول العمــل مباحــث فــي «التربيــة
ّ
الفكريــة» ،وفيــه يذهــب املؤلــف إلــى ّأن الحضــارة الغربيــة
ً
املعاصــرة تعيــش اختــاال عميقــا فــي فلســفة القيــم
واألخــاق ،حيــث ســادت مجتمعاتهــا املنظـ ُ
ـورات األداتيــة
ِ
والنفعيــة والوضعيــة التــي فصلــت بــن األخــاق وأحــكام
القيمــةّ ،
وأن الفلســفات األخالقيــة بنماذجهــا املختلفــة
أخفقــت فــي معالجــة األمـ ّـراض االجتماعيــة لإلنســان
الحديــث ،معتب ـرًا ّأن ذلــك يــدل على الحاجــة َّ
امللحة لتطوير
نموذج أخالقي بديل ال يفصل بني اإليمان والعمل.
الروايــة العربيــة الرائجــة عنــوان كتــاب للباحــث
واألكاديمــي املصــري شــريف حتيتــة الصافي ،صدر
ً
ّ
لظاهــرة
حديثــا عــن «دار إشــراقة» ،وفيــه ُيقــدم قــراءة ِ
الروايــات األكثــر مبيعــا ّ
محاولة للوقوف عند
عربيًا ،في
ٍ
ُ
ٌ
ّ
األســباب التي تجعل من عمل روائي رائجًا ،ســواء تلك
ّ
ّ
املتعلقة بالقارئ أو بعناصر ّ
النص نفسهَ .يعتبر املؤلف
َّأن هــذه الظاهــرة بــدأتّ ،
عربيــا ،قبــل قرابــة ثالثــن ســنة،
ّ
ّ
لكـ َّـن متابعتهــا تأخ َرت ،وكثيرًا ما اتســمت بالحذرِ .من
األسماء التي ُيقاربها العمل :أحالم مستغانمي ،وأحمد
خالــد توفيــق ،وأحمــد مــراد ،ومصطفــى خليفــة ،وأثيــر
النشمي ،ومحمد صادق.

نجح المدرب
األلماني،
توماس توخيل،
في فرض نفسه
بقوة على
الساحة التدريبية
بعد تفوقه
على  8مدربين
كبار في عام
واحد فقط.
وتفوق توخيل
على اإلسباني،
بيب غوارديوال
 3مرات ،المدرب
األرجنتيني،
دييغو
سيميوني 3
مرات واإليطالي،
أنطونيو كونتي
 3مرات أيضًا،
اإليطالي كارلو
أنشيلوتي
مرتين ،المدرب
البرتغالي ،جوزيه
مورينيو مرة،
الفرنسي زيدان
مرة واأللماني،
يورغن كلوب
مرة ،والمدرب
اإليطالي،
أليغري ،مرة
واحدة.

تفوق على الكبار
المدرب األلماني حقق نتائج مُ ميزة مع فريقه تشلسي في موسمين (كلوي كنوت)Getty/

فرينكي دي يونغ:
الخسارة مع برشلونة
تعني اإلحباط

برشلونة يتفاوض مع
أياكس الستعارة نيكوالس
تاغليافيكو

إدينسون كافاني :األمور
تتغير في لحظة ال
يتوقعها المرء

قال الهولندي فرينكي دي يونغ ،صاحب هدف
الفوز لبرشلونة ضد أالفيس ،إن هذا االنتصار
مهم للغاية ،وأكد بعد املباراة« :نحتاج لتحسني
طريقة اللعب ،أن نكون أكثر حسمًا ،خصوصًا في
ملعب املنافس» .وعن مباراة ريال مدريد قال دي
يونغ «لم نلعب بشكل سيئ ،لكن يؤملني أيضًا
أننا نقول إننا نشعر بالفخر عندما نخسر أمام
مدريد .ال ينبغي قول ذلك .في برشلونة عندما
تخسر عليك أن تشعر باإلحباط».

قدم فريق برشلونة اإلسباني عرضًا الستعارة
ظهير فريق أياكس الهولندي ،األرجنتيني
نيكوالس تاغليافيكو ،وفقًا ملا أكده للوكالة
اإلسبانية مصدر مطلع على املفاوضات .وأشار
املصدر إلى أنه منفتح على اإلعارة ،ويضغط على
ّ
ناديه من أجل السماح له باالنتقالُ .يذكر أن عقد
الالعب ينتهي مع أياكس في عام  ،2023وقد حصل
على وعد من النادي بفتح الباب أمامه إذا ما تقدم
فريق أوروبي كبير بعرض جيد له.

قال املهاجم ،إدينسون كافاني ،لدى وصوله إلى
أوروغواي لبدء االستعداد ملواجهة باراغواي
في التصفيات املؤهلة إلى مونديال  ،2022إن
اللحظات السيئة تتغير أحوالها في أكثر وقت
غير متوقع .وقال كافاني «تتغير اللحظات في
الوقت الذي ال تتوقع فيه أن تتغير .حدث لي هذا
األمر على الصعيدين الفردي والجماعي .حدث
لنا هذا األمر في املنتخب .أحيانًا تتغير الطاقة
في لحظة ما ومعها كل األمور».

27

28

رياضة

الثالثاء  25يناير /كانون الثاني  2022م  22جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2703السنة الثامنة
Tuesday 25 January 2022

تقرير

الثالثاء  25يناير /كانون الثاني  2022م  22جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2703السنة الثامنة
Tuesday 25 January 2022

مباريـات
األسبـوع

يبحث المنتخب المغربي عن مواصلة المشوار
في أمم أفريقيا التي تحتضنها الكاميرون
حينما يخوض تحديًا جديدًا ضد نظيره منتخب
ماالوي سعيًا منه للوصول للدور ربع النهائي
من المسابقة القارية.

كأس
األمم األفريقية

ميدفيديف يُطيح بكريسي
ويواجه ألياسيم في ربع النهائي
قضى الروسي دانييل ميدفيديف ،املصنف الثاني عامليًا بني العبي التنس
املحترفني ،على حظوظ األميركي ماكسيم كريسي ،املصنف  70عامليًا ،في
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس بعد الفوز عليه بثالث مجموعات ملجموعة- 6 :
 .5 - 7 ،)7 -4( 7 - 6 ،)4 - 7( 6 - 7 ،2وقال ميدفيديف عقب املباراة التي استمرت
لثالث ساعات ونصف« :كانت مباراة طويلة ،لم تكن سهلة ،كانت معركة قوية.
حظيت بفرص عــديــدة لكسر اإلرس ــال ،كنت أريــد فقط استغالل بعضها».
وأمسى ميدفيديف هو خامس روسي يبلغ ربع نهائي أستراليا في أكثر من

المغرب
والتحدي الجديد

مجدي طايل

ي ــدخ ــل امل ـن ـت ـخ ــب املـ ـغ ــرب ــي األول
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ت ـح ــدي ــا ج ــديـ ـدًا فــي
رح ـلــة املـنــافـســة عـلــى لـقــب بطولة
كأس األمم األفريقية ،عندما يبدأ املشوار في
األدوار االقصائية ،بمالقاة منتخب مــاالوي
في ثالث أيــام الــدور ثمن النهائي ،بحثًا عن
ف ــوز كـبـيــر وعـ ــرض جـمـيــل ،وب ـطــاقــة الـتــأهــل
ُلربع النهائي والبقاء في املنافسة.
وت ـ ـعـ ـ ّـد امل ـ ـبـ ــاراة ه ــي األول ـ ـ ــى ل ـل ـم ـغ ــرب ،بـعــد
ُ
إع ــان قــرعــة الـ ــدور األخ ـيــر لـتـصـفـيــات كــأس
الـعــالــم ومــاقــاتــه للكونغو الديمقراطية في
مـ ـ ــارس/آذار املـقـبــل ،ويـسـعــى خــالـهــا وحيد

حاليلوزيتش :سنخوض
اللقاء من أجل
إسعاد الشعب المغربي
حاليلوزيتش املدير الفني إلى توجيه رسالة
اطـمـئـنــان م ــن خــالـهــا إل ــى الـجـمــاهـيــر تفيد
ّ
بـجــاهــزيــة امل ـغ ــرب ألي م ـب ــاراة داخـ ــل ال ـقــارة
ـا ،ب ـخــاف ال ـح ـصــول على
ال ـس ـمــراء مـسـتـقـبـ ً
بطاقة التأهل إلى الــدور التالي ،واالستمرار
فــي سـبــاق املـنــافـســة عـلــى لـقــب بـطــل «ال ـكــان»

السنغال المرشح لحصد اللقب يالقي الرأس األخضر (بيوس إيكبي /فرانس برس)

ماالوي ومواجهة صعبة أمام المغرب (فرانس برس)

الـ ــذي حـقـقـتــه امل ـغ ــرب م ــرة واحـ ـ ــدة .وتــأهـلــت
امل ـغــرب إل ــى الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي بـعــد رحلة
رائ ـع ــة ف ــي ال ـ ــدور األول ،ك ــان ــت فـيـهــا أفـضــل
املـنـتـخـبــات ال ـعــرب ـيــة (رق ـم ـي ــا) ُامل ـش ــارك ــة في
الـبـطــولــة ،حـيــث ت ـصــدرت املـجـمــوعــة الثالثة
برصيد  7نقاط ،من انتصارين وتعادل على
القمر
حساب غانا بهدف من دون رد وجــزر ُ
بهدفني مــن دون رد ثــم التعادل مــع الغابون
بهدفني لكل فريق في ختام مبارياته ليحصد
ّ
«أس ـ ـ ـ ــود األط ـ ـل ـ ــس» ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة عـ ــن جـ ـ ـ ــدارة،
وت ـضــرب مــوع ـدًا ملــواجـهــة م ــاالوي فــي ال ــدور
ثمن النهائي.
فــي املـقــابــل ،تأهلت م ــاالوي ،عقب حصولها
على املركز الثالث في املجموعة الثانية ،خلف
السنغال وغينيا ،ونالت  4نقاط من التعادل
م ــع ال ـس ـن ـغــال م ــن دون أه ـ ــداف وال ـف ــوز على
زيـمـبــابــوي بهدفني ُمـقــابــل هــدف والـخـســارة
من غينيا بهدف مقابل ال شــيء ،وهــي أرقــام
جـيــدة بالنسبة مل ــاالوي الـتــي كــانــت مرشحة
للخروج من الــدور األول في ظــل قلة خبرات
ّ
العبيها.
وي ــدخ ــل امل ـن ـت ـخــب امل ـغ ــرب ــي امل ــواج ـه ــة تحت
قيادة مدربه املخضرم وحيد حاليلوزيتش،
صاحب التجارب الكبيرة في الكرة العربية
واألفريقية ،وسبق له العمل مدربًا للجزائر
وساحل العاج من قبل ،ويعتمد املــدرب على
طريقة لعب رقمية  ،3-3-4والتي تتحول إلى
 1-3-2-4وفقًا لسير األحــداث ،ويميل خاللها
إلـ ــى م ـنــح الع ـب ــي ال ــوس ــط الـ ـ ــدور األكـ ـب ــر في
بناء الهجمات ،والــرهــان على الجماعية في
األداء واختراقات العمق ،في الوصول ملرمى
امل ـن ــاف ــس ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـ ـك ــرات الـعــرضـيــة
والـتـسـجـيــل م ــن خ ــال رؤوس ال ـحــربــة عبر
ألعاب الهواء.
وي ــراه ــن املـنـتـخــب امل ـغ ــرب ــي ،ع ـلــى مـجـمــوعــة
مميزة من الالعبني ،سواء من تألقوا في أول
 3ج ــوالت بــالـبـطــولــة أو خ ــال ال ــدور الثاني
للتصفيات األفــريـقـيــة املــؤهـلــة إلــى نهائيات
كــأس الـعــالــم ،وحققوا  6انـتـصــارات متتالية
مـثــل يــاســن بــونــو ح ــارس املــرمــى املـخـضــرم
امل ـح ـتــرف ف ــي ص ـفــوف إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي،
وأشــرف حكيمي نجم باريس ســان جيرمان
الفرنسي ،ومعه نايف أكرم وآدم ماسينا في
الــدفــاع ،وسليم أمــاح وعـمــران لــوزا وإلياس
الشاعر وسفيان أمرابط وعز الدين أوناهي
في الــوســط ،وزكــريــاء أبــو خــال وريــان مايي
وأي ـ ـ ـ ــوب ال ـك ـع ـب ــي ويـ ــوسـ ــف ال ـن ـص ـي ــري فــي
الهجوم ،وهــي املجموعة التي تتم املفاضلة

مناسبة لينضم ملواطنيه يفجيني كافيلنيكوف ( )5ونيكوالس دافيدينكو ()4
وألكسندر ميتريفيلي ومــارات سافني ( .)3وسيواجه ميدفيديف في الــدور
ربع النهائي منافسه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي فاز على الكرواتي
مارين سيليتش .وعن منافسه الكندي املصنف التاسع عامليًا ،قال ميدفيديف:
«املرة األخيرة التي التقينا فيها كانت في نصف نهائي أميركا املفتوحة ،أتمنى
خوض هذه املباراة» .ويتطلع ميدفيديف للتتويج بلقب أستراليا للمرة األولى
في مشواره بعد بلوغه نهائي العام املاضي وسقوطه أمــام الصربي ،نوفاك
ديوكوفيتش.
فالهوفيتش وافق على الشروط
الشخصية لالنتقال إلى يوفنتوس
وافق الهداف الصربي ،دوشان فالهوفيتش ،على الشروط الشخصية لالنتقال
إلى فريق يوفنتوس خالل فترة االنتقاالت الحالية ،بحسب ما أفادت به صحيفة
ّ
«غازيتا ديلو سبورت» اإليطالية الرياضية ،لكن فيورنتينا لن يتخلى عنه ّإل
ّ
في حال حصوله على  70مليون يــوروُ .ويعتقد بــأن يوفنتوس يتنافس مع
أرسنال اإلنكليزي للحصول على خدمات ابن الـ 21سنة الذي يتصدر ترتيب
هدافي الدوري اإليطالي مشاركة مع مهاجم فريق التسيو تشيرو إيموبيلي
ّ
لكل منهما) .وأش ــارت «غازيتا ديلو سـبــورت» إلــى أن الصربي الدولي
(ّ 17
استبعد أرسنال من خياراته وكل ما يريده هو االنضمام إلى فريق يوفنتوس.
وسبق للصحيفة نفسها أن أفادت األسبوع املاضي بأن يوفنتوس عرض على
فيورنتينا  35مليون يورو ،إضافة للمهاجم السويدي ديان كولوشيفسكي
من أجل إقناعه بالتخلي عن فالهوفيتش.

كريم بنزيمة هداف فريق ريال مدريد (ديوغو سوتو)Getty/

أكــد الـفــرنـســي ،كــريــم بنزيمة ،مهاجم فريق
ريال مدريد اإلسباني أن هدفه ما زال الفوز
ب ـج ــائ ــزة الـ ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة ،وص ـ ــرح بـنــزيـمــة
فــي مقابلة لـبــرنــامــج (تـيـلـيـفــوت) الفرنسي
أن «األهــم في الكرة الذهبية هو الفوز بها.
احتالل املركز الرابع أو الثالث أو الثاني ال
يختلف عن املركز الـ .38ليس في وسعي فعل
املــزيــد بعد مــا قدمته فــي املـلـعــب» ،علما أنه
احتل املركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية
في نسختها املاضية.
وأكــد أن الفوز بالكرة الذهبية ما زال هدفه
وأن ــه كــل مــوســم سيفعل «املستحيل ليقدم
م ــوس ـم ــا أفـ ـض ــل م ــن الـ ـ ــذي س ـب ـق ــه» ،وت ــاب ــع
الـفــرنـســي أن «ال ـك ــرة الــذهـبـيــة بــالـنـسـبــة لي
تذهب ملــن يسجل ويصنع األه ــداف ويكون
حاضرًا في اللحظات الصعبة .إنها الكثير
من األشياء وليس فقط الفوز بألقاب .حسنًا
لست أنا من يمنح الجائزة» .وأبدى بنزيمة،
رابــع هــداف تاريخي في ريــال مدريد ،فخره
ب ــالـ ـن ــادي «املـ ـلـ ـك ــي» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه وق ــت
انـضـمــامــه إل ــى ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي ع ــام 2009

فقاعة صحية ووسائل حماية:
هل خدعت الكاميرون المنتخبات األفريقية؟
تعلم املنتخب الكاميروني من درس فيروس كورونا ،عندما أصيب  4أفراد خالل
فترة التحضير لكأس أمم أفريقيا ،من بينهم النجمان كريستيان باسوغوغ
ونغادو ،مما جعلهم يتخذون إجراءات مهمة لتفادي الوقوع بنفس املشكلة بعد
انطالق املنافسة .وكشفت صحيفة «كام فوت» الكاميرونية ،السبب الحقيقي
وراء سالمة العبي منتخب «األسود غير املروضة» حتى اآلن ،وعدم تعرضهم
ألي حالة منذ انطالق املنافسة ،على الرغم من تفشي الفيروس وسط العبي
العديد من املنتخبات املشاركة .وأصــر إداريــو االتحاد الكاميروني لكرة القدم
على إجــراء تحريات مستعجلة بعد ثبوت إصابة  4أفــراد من قائمة املنتخب،
ّ
وتبني أن املصدر هو عمال مقر إقامتهم ،بمركز «موندي» ،وبعض الزوار الذين
يتواجدون فيه بني الفينة واألخرى .ووفرت السلطات برنامج كشف سريع لكل
زوار مقر إقامتهم ،وال يسمح ألي أحــد الولوج إليه ســوى بعد تأكيد سالمته
فضال عن فقاعة صحية تمنع الالعبني من الخروج إلى أي وجهة قد
من الوباء،
ً
تجعلهم يحملون الفيروس معهمُ .ويمنع الالعبون من التجمعات داخل الفندق،
وإذ يكتفون بالبقاء في غرفهم باستثناء الحاالت العاجلة ،كما ال يلتقون ّإل
عند خــوض التدريبات ،وهــي تضحيات معنوية قوية قدموها رغبة منهم في
تحقيق الـنـجــاح عـلــى جميع األص ـعــدة .هــذا وأث ــار عــدد ال ـحــاالت وســط العبي
ّ
املنتخبات الضيفة شكوك املشجعني ،باعتبار أن الكاميرون لم تسجل ّأي حالة
في صفوفها ،وهي البلد املستضيف للبطولة ،كما جاء حرصهم على العبي
منتخبهم دون بقية الالعبني مثيرًا للدهشة ،بعدما وعدوا الجميع بتطبيق نظام
صحي مميز ،اتضح فشله بمرور اللقاءات.

المنتخب المغربي وطموح بمواصلة المشوار (أولريك بيدرسن)Getty/

بينها الختيار التشكيلة األساسية في اللقاء.
ـواء ص ـع ـبــة ق ـبــل بــدايــة
وع ـ ــاش امل ـغ ــارب ــة أجـ ـ ـ ً
امل ـ ـبـ ــاراة ف ــي آخـ ــر  48س ــاع ــة ،ب ـس ـبــب غ ـيــاب
الثالثي الكبير ياسني بونو وأشرف حكيمي
وفيصل فجر ،عن التدريب بسبب الشكوى من
إصابات بدأها فجر أحد ركائز الوسط ،وسط
محاوالت من جانب حاليلوزيتش في تجهيز
باقي القوة الضاربة للمواجهة الصعبة.
وتـ ـع ـ ّـول امل ـغ ــرب ع ـلــى عـنـصــر ال ـخ ـب ــرات لــدى
العـبـيـهــا ال ــدول ـي ــن وامل ـح ـتــرفــن ف ــي تــرجـيــح
كفتها ،خاصة يوسف النصيري العائد من
جديد للحسابات ،بعد إصــابــة قوية تعرض

ل ـهــا م ـنــذ ف ـت ــرة ،وه ــو أم ــل ال ـه ـجــوم املـغــربــي
ف ــي تـحـقـيــق ح ـلــم ال ـف ــوز بــالـبـطــولــة ال ـقــاريــة،
خـصــوصــا بـعــد تــوهـجــه وتــألـقــه بـشـكــل الفــت
مــع نــاديــه اإلسباني فــي «الليغا» ،خــال آخر
موسمني ،واكتسابه خبرات دولية كبيرة ،بات
معها ُاملهاجم األول في تشكيلة الجهاز الفني.
ومــن جانبه أكــد وحيد حاليلوزيتش املدير
ال ـف ـنــي ل ـل ـم ـغــرب ،اح ـت ــرام ــه ال ـكــامــل ُملـنــافـســه
مـ ـ ـ ــاالوي ،وخـ ـ ــوض ال ـل ـق ــاء م ــن أجـ ــل إس ـع ــاد
الشعب املغربي بفوز جديد ،وحصد بطاقة
ال ـتــأهــل إل ــى الـ ــدور ُ
رب ــع ال ـن ـهــائــي .وق ـ ــال »:ال
تفكير أو حديث في ُاملعسكر عن لقاء مصر أو

الفوز بالكرة الذهبية هدف كريم بنزيمة
ما زال بنزيمة يسعى
وراء الكرة الذهبية
التي لم يُحققها في
مسيرته الكروية
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كــان ُيخطط للبقاء « 15أو  20سنة والـفــوز
باأللقاب ألنه أفضل فريق في العالم».
ومن ناحية أخرى تحدث بنزيمة في املقابلة
التي سيتم بث جزئها الثاني األحــد املقبل
عن مواجهة باريس ســان جيرمان في ثمن
نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا مشيرًا إلــى أنه
«كنا نتمنى مواجهة منافس آخــر ،ولكننا
مـسـتـعــدون .سـيـكــون مــن املـمـيــز الـلـعــب أمــام
ك ـي ـل ـي ــان م ـب ــاب ــي ول ـي ــون ـي ــل م ـي ـســي أي ـض ــا.
ستكون مـبــاراة جـيــدة» .كما تحدث بنزيمة
عن انضمام ميسي إلــى فريق باريس سان
قائال «يحتاج إلى
جيرمان الصيف املاضي
ً
وقــت للتأقلم» ،مـبــرزًا أن مــن ينتقدونه «لم
يفهموا شيئًا» مؤكدًا أنه «ال يمكننا انتقاد
ميسي».
وان ـت ـق ــدت ب ـعــض ال ـج ـمــاه ـيــر ،م ـي ـســي ،بعد
انتقاله إلــى بــاريــس ســان جيرمان الصيف
امل ــاض ــي ،ل ـكــن ب ـنــزي ـمــة ال ي ـشــك ف ــي أن ليو
سينجح فــي العاصمة الفرنسية ،وأضــاف
الــاعــب فــي تصريحاته أنــه «مــن املستحيل
أال يؤدي ميسي بشكل جيد ،يحتاج للوقت

سجل الفرنسي كريم
بنزيمة  303أهداف مع
النادي «الملكي»

ساحل العاج في الدور ربع النهائي ،نحن ال
نزال في الدور الثاني ،علينا مواجهة ماالوي
بكل قوة ،وفرض شخصيتنا في أرض امللعب،
ّ
وتحقيق الـفــوز ،وبعدها يمكن لنا التعليق
ّ
ع ـلــى أي م ــواج ـه ــات م ـق ـبـلــة ف ــي ال ـ ــدور ربــع
النهائي» .وتابع« :ماالوي فريق ُمنظم ،يلعب
بـشـكــل جـيــد دفــاع ـيــا ،رأي ـن ــاه أمـ ــام الـسـنـغــال
كيف نجح في الخروج بشباكه نظيفة ،علينا
ّ
استغالل أي فرص ،أتوقع أن يحاول ماالوي
تـكــرار الـسـيـنــاريــو ،ويـغـلــق املـســاحــات تمامًا
أم ـ ــام الع ـب ــي املـ ـغ ــرب ،ال ـت ـفــاص ـيــل الـصـغـيــرة
سيكون لها الكلمة العليا في تحديد الفائز،

وأتمنى أن يكون التوفيق حليف الالعبني في
أرض امللعب».
ويـشـهــد الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي ،م ـب ــاراة أخــرى
ق ــوي ــة ت ـج ـمــع ب ــن ال ـس ـن ـغــال امل ــرش ــح ال ـقــوي
ل ـح ـصــد ال ـل ـق ــب وم ـن ـت ـخــب ال ـ ـ ــرأس األخ ـض ــر.
وصـعــدت السنغال إلــى ال ــدور ثمن النهائي،
بعد الحصول على صدارة املجموعة الثانية،
برصيد  5نقاط من فوز وتعادلني ،مع تسجيل
هدف واحــد ،ولديها أحد أفضل الالعبني في
أفــري ـق ـيــا ،وه ــو س ــادي ــو مــانــي نـجــم لـيـفــربــول
اإلنـكـلـيــزي ،بــاإلضــافــة إلــى ال ـحــارس األفـضــل
فــي الـعــالــم لـعــام  ،2021وهــو إدوارد ميندي،

ح ــارس مــرمــى تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،وكالهما
ق ــوة ض ــارب ــة لـ ـ «أس ـ ــود ال ـت ـيــران ـغــا» م ــن أجــل
تحقيق الفوز على الرأس األخضر ،ومواصلة
املـشــوار في سباق البحث عن أول لقب قاري
في تاريخ السنغال مع الجيل الذهبي الحالي،
ال ــذي يـقــوده املــديــر الـفـنــي إلـيــو سيسيه منذ
عدة سنوات ،ووصل معه لنهائي أمم أفريقيا
 ،2019ق ـبــل ال ـخ ـس ــارة م ــن ال ـج ــزائ ــر ،وكــذلــك
التأهل ملونديال  .2018وتأهل منتخب الرأس
األخضر إلى الدور الثاني ،بعد حصوله على
امل ــرك ــز ال ـثــالــث ف ــي س ـبــاق املـجـمــوعــة األول ــى،
وتأهله ضمن أفضل ثوالث.

السلة األميركية :ميامي يُسقط ليكرز ويتصدر

م ــن أجـ ــل ال ـت ـك ـيــف ،وس ـي ـس ـجــل ال ـع ــدي ــد من
األه ــداف» .وتابع« :انظر إلــى ما يفعله على
أرض امللعب ،على أي حال ،ال يمكنك انتقاد
العــب مثل هــذا .أي شخص ينتقد ميسي ال
يفهم ك ــرة ال ـق ــدم» ،وح ــول مــواجـهــة مبابي،
زم ـي ـل ــه بـمـنـتـخــب ف ــرن ـس ــا ،قـ ـ ــال« :م ــواج ـه ــة
مبابي؟ سيكون األمــر مميزًا ،نحن أصدقاء
مقربون ،دعونا نرى ما سيحدث ،هو يريد
الفوز وأنا كذلك».
وعن تسجيله  303أهداف لفريق ريال مدريد
واح ـت ـمــال ـيــة أن يـصـبــح ال ـه ــداف الـتــاريـخــي
للنادي «املـلـكــي» إذا استمر بـهــذه الوتيرة،
ق ــال بـنــزيـمــة إن ه ــذا ه ــدف يـمـكــن تحقيقه
إذا فعل ما يجب عليه القيام به على أرض
املـلـعــب .وعــن تحوله إلــى ال ـهــداف الرئيسي
لـلـفــريــق ب ـعــد رح ـيــل كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
من ريــال مدريد ،أشــار بنزيمة إلى أنه تعلم
الكثير من النجم البرتغالي وأنــه عمل أكثر
بعد رحـيـلــه ،وأض ــاف فــي حــديـثــه« :كفاءتي
ف ــي امل ـل ـعــب لـيـســت ج ــدي ــدة ،ك ــان ع ـلــي فقط
تسجيل أهـ ــداف أكـثــر حـسـمــا»  ،مضيفًا أن
ارت ــداء ش ــارة الـقـيــادة يحفزه أكـثــر ويجعله
يريد أن يكون قدوة.
وفــي مقتطف مــن الـجــزء الثاني مــن املقابلة
الذي نشرته (تيليفوت) ،تحدث بنزيمة عن
مواطنه أنـطــوان غــريــزمــان وعــن عــودتــه إلى
املنتخب الفرنسي ،األمر الذي جعله سعيدًا
ألن «الجماهير أرادته منذ فترة طويلة».
(العربي الجديد ،إفي)

تصدر ميامي هيت
ّ
المنطقة الشرقية عن
جدارة واستحقاق بعد
تفوقه على ليكرز

ان ـت ــزع فــريــق م ـيــامــي هـيــت ص ـ ــدارة املنطقة
الشرقية ،بفوزه على ضيفه لــوس أنجليس
ـا ال ـخ ـســارتــن
ل ـي ـك ــرز ( ،)107-113م ـس ـت ـغـ ً
امل ـ ـفـ ــاج ـ ـئ ـ ـتـ ــن لـ ـ ـك ـ ــل مـ ـ ـ ــن بـ ـ ــروك ـ ـ ـلـ ـ ــن ن ـت ــس
وشيكاغو بولز أمام مضيفيهما مينيسوتا
تيمبروولفز ( )125-136وأورالن ــدو ماجيك
( )95-114تــوالـيــا ،فــي مـنــافـســات دوري كــرة
السلة األميركي للمحترفني .وقــاد جايسون
تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس إلى تحقيق
الفوز على مضيفه واشنطن ويــزاردز (-116
 )87بتسجيله  51نقطة .في وقت واصل فريق
غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوز صعب
على ضيفه يوتا جاز (.)92 - 94
في املباراة األولــى على ملعب «إف تي إكس
أري ـن ــا» ف ــي م ـيــامــي وأم ـ ــام  19973مـتـفــرجــا،
ض ــرب م ـيــامــي ه ـيــت ب ـق ــوة ف ــي ال ــرب ــع األول
وسعه إلى
وكسبه بفارق  14نقطة (ّ )25-39
 17نقطة في نهاية الشوط األول بعدما كسب
الربع الثاني ( ،)27-30ثم إلــى  19نقطة بعد
الربع الثالث (.)18 - 20
وانتفض ليكرز فــي الــربــع األخـيــر ()24 - 37

بفضل تألق «امللك» ليبرون جيمس وراســل
وستبروك ،ونجح في تقليص الفارق إلى 4
نـقــاط قبل دقيقة واح ــدة مــن نهاية امل ـبــاراة،
لكن هيت الــذي خاض اللقاء في غياب كايل
الوري وتايلر هـيــرو ،تمكن مــن تأمني فــوزه
بفارق  6نقاط.
وفرض جيمي باتلر نفسه نجمًا في صفوف
ف ــري ــق ه ـي ــت بـتـحـقـيـقــه «ت ــري ـب ــل دابـ ـ ـ ــل» ،إذ
سجل  20نقطة مع  12تمريرة حاسمة و10
متابعات ،فيما كان زميله دنكن روبينسون
أفـضــل مسجل فــي صـفــوف الـفــريــق برصيد
 25نـقـطــة .وك ــان جـيـمــس أف ـضــل مـسـجــل في
املباراة محققا «دابل دابل» مع  33نقطة و11
متابعة .في وقت المس وستبروك الـ»تريبل
دابل» بتسجيله  24نقطة مع تسع متابعات
ومثلها تمريرات حاسمة.
وب ـه ــذا ال ـف ــوز ،اس ـت ـعــاد فــريــق مـيــامــي هيت
تــوازنــه بعد خـســارتــه أم ــام أتــانـتــا هوكس،
ال ـس ـب ــت ،وح ـق ــق فـ ــوزه ال ـ ــ 30ف ــي  47م ـب ــاراة
مستغال الخسارة الــ 17لكل من
هذا املوسم،
ً
بــروك ـلــن نـتــس وشـيـكــاغــو ب ــول ــز ،عـلـمــا بــأن
هيت لعب مـبــاراة أكثر مــن األول ومباراتني
أكثر من الثاني.
وعلى ملعب «تارغيت سنتر» وأمــام 16475
م ـت ـف ــرج ــا ،أوق ـ ــف م ـي ـن ـي ـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز
صحوة بروكلني نتس وألـحــق بــه الخسارة
الـ 17هذا املوسم واألولى بعد فوزين متتالني
عندما تغلب عليه ( .)125 - 136وعانى نتس
ال ــذي خ ــاض امل ـب ــاراة فــي غـيــاب نجمه كيفن

دورانــت املصاب ،أمــام تألق الثالثي أنتوني
إدواردز ( 25نـقـطــة) ودان ـج ـي ـلــو راسـ ــل (23
نقطة و 10تمريرات حاسمة) وكارل أنتوني
تاونز صاحب  23نقطة بينها  15في الربع
األخير.
في املقابل ،تألق الالعب كايري إرفينغ ،في

ص ـف ــوف ف ــري ــق ن ـتــس بـتـسـجـيـلــه  30نـقـطــة،
وأضاف باتي ميلز  21نقطة ،في وقت اكتفى
جيمس ه ــاردن بتسجيل  13نقطة ومثلها
متابعات.
وفي الثالثة على ملعب «أمواي سنتر» وأمام
 18846متفرجًا ،مني شيكاغو بولز بخسارته

قدم ميامي هيت عرضًا قويًا وخطف الفوز (مايكل ريفز)Getty/

الـثــانـيــة تــوال ـيــا عـنــدمــا سـقــط أم ــام منافسه
أورالن ـ ــدو مــاجـيــك ( )95 - 114رغ ــم تسجيل
نـجـمــه دي ـمــار ديـ ـ ــروزان 31 ،نـقـطــة وتقديمه
مستوى رائعا في املواجهة .وبهذه النتيجة
تراجع فريق شيكاغو بولز إلى املركز الثالث
أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على
مضيفه ســان أنتونيو سبيرز ()109 - 115
بفضل  38نقطة و 12متابعة للكاميروني
جويل إمبيد.
وفــي املنطقة الـغــربـيــة ،واص ــل فــريــق غولدن
س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــورز ص ـح ــوت ــه وح ـق ــق ف ــوزه
الثاني تواليًا والـ 34هذا املوسم عندما تغلب
بصعوبة على ضيفه يــوتــا جــاز (،)92 - 94
ُ
ويدين ووريورز الذي غاب عن صفوفه كالي
طومسون ودرايموند غرين بسبب اإلصابة،
إلى جوردان بول صاحب  20نقطة ،في وقت
اكـتـفــى الـنـجــم سـتـيـفــن كـ ــوري بـتـسـجـيــل 13
نقطة فقط.
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،كـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــي ب ـ ــوي ـ ــان
بوغدانوفيتش ،أفـضــل ُمسجل فــي صفوف
فريق يوتا جاز برصيد  21نقطة ،وكان قاب
قــوســن أو أدن ــى مــن حسم النتيجة لصالح
فريقه في الصافرة النهائية برمية بعيدة لم
تدخل السلة ،ليخسر فريقه بفارق نقطتني
فقط فــي مـبــاراة مثيرة وحماسية استمرت
ح ـتــى ال ـث ــوان ــي األخـ ـي ــرة م ــن امل ــواج ـه ــة أم ــام
جـم ـهــور اح ـت ـشــد ف ــي امل ــدرج ــات وب ـقــي على
أعصابه حتى النهاية.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
تفجرت أزمة المالعب التي تستضيف مباريات بطولة األمم األفريقية لكرة
القدم ،المقامة حاليًا في الكاميرون وتستمر حتى  6فبراير/شباط القادم،
حيث الحقت االتهامات البلد المنظم بشكل مباشر ،خصوصًا على صعيد
تجهيز المالعب ،التي ُتمثل العمود الفقري للمسابقة األفريقية

كورنيه ُتسقط هاليب
أطــاحــت الــاعـبــة الفرنسية ،ألـيــزي كــورنـيــه ،املصنفة  61عــاملـيــا ،منافستها الرومانية
سيمونا هاليب بالفوز عليها ( )3 - 6( ،)4 - 6و( ،)4 - 6لتتأهل إلى الدور ربع النهائي
من منافسات بطولة أستراليا املفتوحة للتنس ،في سابقة من نوعها في بطوالت «الغراند
سالم» .ونجحت الالعبة الفرنسية املخضرمة صاحبة الـ 32سنة في التفوق على هاليب،
املصنفة األولــى سابقًا وال ــ 15حاليًا ،بعد مباراة قوية استغرقت ساعتني و 33دقيقة،
بعدما سبق وأطاحت مرشحتني أخريني للقب في ذات البطولة وهما اإلسبانية غاربيني
موغوروزا والسلوفينية تامارا زيدانيسك.

أزمة مالعب
«الكان»
ياوندي ـ العربي الجديد

جاءت شكوى املنتخب الجزائري
(ح ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب) م ـ ـ ـ ــن م ـل ـع ــب
«ج ـ ــاب ـ ــوم ـ ــا» ،الـ ـ ـ ـ ــذي أدى ع ـل ـيــه
مـبــاريــاتــه فــي املـجـمــوعــة الـخــامـســةُ ،لتفجر
أزمـ ـ ــة امل ــاع ــب الـ ـت ــي ت ـس ـت ـض ـيــف م ـب ــاري ــات
بـطــولــة األم ــم األفــريـقـيــة لـكــرة ال ـقــدم ،املقامة
ح ــال ـي ــا فـ ــي الـ ـك ــامـ ـي ــرون وت ـس ـت ـم ــر ح ـت ــى 6
فبراير /شباط الـقــادم .ومــع نهاية مباريات
ال ـ ــدور األول لـبـطــولــة «كـ ــان  ،»2021الحـقــت
االتهامات الكاميرون بشكل مباشر وصريح
مــن س ــوء التحضير لـلـبـطــولــة ،عـلــى صعيد
تجهيز املــاعــب ،التي ُتمثل العمود الفقري
للمسابقة األفــريـقـيــة ،خــاصــة بعد االعـتــراف
بـ ـه ــذه املـ ـشـ ـك ــات فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاس ـت ــاد
«جابوما» ،الذي تصدر املشهد ،ومع أنه من
املــاعــب الـكـبـيــرة فــي ال ـكــام ـيــرون ،فــإنــه أثــار
ال ـجــدل فــي أم ــم أفــريـقـيــا ،ون ــال لـقــب «امللعب
املجنون» في أعقاب األزمات التي عانى منها
منتخب ال ـجــزائــر ،بـطــل نسخة  ،2019الــذي
كان يتصدر قائمة الترشيحات عند انطالق
البطولة للحصول على اللقب ،فإذا به يحتل
املركز األخير في مجموعته ،ويحصد نقطة
واح ــدة مــن الـتـعــادل مــع سـيــرالـيــون ،يعقبها
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المنتخب الجزائري كان
من أبرز المتضررين من
مالعب البطولة

بهزيمتني أم ــام غينيا االسـتــوائـيــة وساحل
ال ـعــاج ،ولــم ُيسجل ســوى هــدف يتيم ،حتى
ركلة الـجــزاء التي ُأتيحت لــه أهــدرهــا بشكل
غريب في لقاء ساحل الـعــاج .ومنذ اللحظة
األول ــى ،انتقد جمال بلماضي ،املدير الفني
لـلـجــزائــر ،أرضـيــة اسـتــاد «جــابــومــا» ،عندما
الـتـقــى سـيــرالـيــون وت ـعــادل مــن دون أه ــداف،
وعـ ــانـ ــى الع ـ ـبـ ــوه ب ـش ـك ــل واضـ ـ ــح مـ ــن س ــوء
األرضية ،وظهرت املعاناة في نقل الهجمات
واللجوء إلى سالح الحلول الفردية ،وهو ما
كان له تأثير على مستوى أكثر من نجم في
تشكيلة «م ـحــاربــي ال ـص ـح ــراء» ،يتصدرهم
ري ــاض م ـحــرز ،نـجــم امل ــان سيتي اإلنكليزي
وقائد املنتخب الجزائري وأحــد أبــرز العبي
ال ـقــارة الـسـمــراء حــالـيــا .وتــوالــت االنـتـقــادات
الـجــزائــريــة ،ودخ ــل االت ـحــاد الـجــزائــري طرفًا
ف ــي األزم ـ ـ ــة ب ـت ـقــدي ـمــه شـ ـك ــوى رس ـم ـي ــة إل ــى

جابوما ...االستاد المثير للجدل

قال مارك يندا ،المتخصص في أرضيات المالعب ،والذي شارك في بناء
وصيانة العديد من االستادات في الكاميرون ،وخالل مقابلة سابقة مع
موقع (أفريكا سبورتس) ،إن تدهور أرضية ملعب جابوما ،في العاصمة
االقتصادية للكاميرون ،لم يفاجئه ،مؤكدًا أن الشركة التي زرعت العشب
لم تحترم أي معايير ،كما استنكر المباالة السلطات المسؤولة عن تنظيم
«الكان» ،رغم التنبيهات التي أطلقها حيال ذلك ،مؤكدا أنه حاليا ال يمكن
معالجة الموقف بسبب الحمل الثقيل الناجم عن المباريات.

االتحاد األفريقي «كــاف» ،يطالب فيها بنقل
مباراة الجزائر مع ساحل العاج في الجولة
الثالثة واألخيرة من عمر الدور األول من هذا
امللعب ،بعد الخسارة ُاملفاجئة التي تلقاها
«ال ـخ ـض ــر» م ــن غ ـي ـن ـيــا االس ـت ــوائ ـي ــة ب ـهــدف
مقابل ال شيء ،والتي أنهت سلسلة املباريات
املتتالية بال خسارة لـ«املحاربني» .وظهرت
صــور ُمثيرة للغاية للملعب ،أثناء محاولة
«الحفر» التي ساهمت
تسوية عشبه وعالج ُ
فـ ــي األه ـ ـ ـ ـ ــداف مـ ــن أخ ـ ـطـ ــاء غـ ـي ــر م ـق ـص ــودة
واملدافعني ،وأثــارت الجدل الواسع
ُ
للحراس ُ
حول كيفية إدخــال امللعب في سباق مالعب
ال ـب ـطــولــة الـ ـق ــاري ــة ،وال ـط ــري ــف أن «الـ ـك ــاف»
ساند الكاميرون ،ورفض إغالق امللعب أكثر
مــن مــرة ،ثــم وضــع فــي خطته نقل املباريات
منه ،في األدوار التالية ،إلى ملعب «أحمدو
أه ـي ــدج ــو» ف ــي ح ــال اس ـت ـم ــرار ال ـش ـكــوى من
ملعب «جابوما» .ولم يكن منتخب الجزائر
وحـ ــده الـ ــذي اع ـت ــرض ع ـلــى أرض ـي ــة املـلـعــب،
وتقدم االتحاد العاجي بتوصية من باتريس
بــومـيــل ،املــديــر الفني لساحل ال ـعــاج ،بطلب
لـ«الكاف» لنقل مباراته مع الجزائر في ختام
املجموعة الخامسة من امللعب «امللعون» ،كما
يطلقون عليه ،بعد التعادل ُاملخيب لآلمال
لـســاحــل ال ـعــاج مــع سـيــرالـيــون بـهــدفــن لكل
خطأ كبيرًا لحارس «األفيال»
فريق ،وشهد
ً
فــي اللقاء بسبب أرضـيــة امللعب ،تسبب في
اهـتــزاز شباكه ،وســاهــم فــي منح سيراليون
نقطة غالية في سباق املنافسة على بطاقة
التأهل لـلــدور ُثمن النهائي .وأع ــرب بوميل
ع ــن ت ـخــوفــه م ــن ت ـع ــرض الع ـب ـيــه إلص ــاب ــات
ك ـب ـي ــرة ،خ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا اش ـت ـك ــى ل ــه بــايـلــي
وف ــران ــك كـيـســي ون ـي ـكــوالس بـيـبــي وويـلـفــرد
زاه ــا وآخ ـ ــرون ف ــي الـتـشـكـيـلــة ال ـعــاج ـيــة ،من
سوء األرضية وتأثيرها على املستوى الفني
لـ«األفيال» في املباريات بالدور األول وضياع
ال ـف ــوز عـلــى س ـيــرال ـيــون .وظ ـه ــرت الـشـكــاوى
أيضًا من مالعب أخرى في البطولة ،أبرزها
ملعب «روم ــدي أدجـيــا» في مدينة «غ ــاروا»،
الذي استضاف لقاء مصر ونيجيريا األبرز
فــي املجموعة الرابعة خــال الجولة األولــى،
واش ـت ـكــى مـنــه الع ـبــو «ال ـف ــراع ـن ــة» ،وانـتـقــده
أي ـضــا الـبــرتـغــالــي ك ــارل ــوس ك ـي ــروش ،املــديــر
ال ـف ـنــي ،خــاصــة بـعــد امل ـفــاجــآت غـيــر ال ـســارة
للمنتخب املصري بالخسارة في أول مباراة،
حيث لم يمر سوى  7دقائق فقط على بداية
ال ـل ـق ــاء ،ح ـتــى ت ـع ــرض أك ـ ــرم ت ــوف ـي ــق ،ظهير
أيمن املنتخب املـصــري ،ومــن دون أي تدخل
م ــن الع ـب ــي ن ـي ـج ـيــريــا ،ل ــإص ــاب ــة ب ـق ـطــع في
ال ــرب ــاط الـصـلـيـبــي ،وه ــو مــا يـعـنــي خــروجــه
م ــن ال ـح ـس ــاب ــات مـ ــدة  8أش ـه ــر ك ــام ـل ــة عـلــى
األقـ ــل ،ون ـهــايــة الـبـطــولــة فعليًا بــالـنـسـبــة له
فــي أول ظـهــور ق ــاري ل ــه ،ثــم لـحــق بــه زميله
أحمد فتوح ،ظهير أيسر املنتخب املصري،
الـ ــذي ت ـعــرض ه ــو اآلخـ ــر لــإصــابــة م ــن دون

على هامش الحدث
تشافي :الالعبون احتفلوا باالنتصار
على أالفيس كأنّه فوز كبير
أشار تشافي هيرنانديز ،مدرب فريق برشلونة،
ّ
إلى أن الالعبني احتفلوا بالفوز على ديبورتيفو
ألنـهــم كــانــوا فــي حالة
أالفـيــس كـ ّـأنــه فــوز كبيرّ ،
معنوية سيئة وكانوا يواجهون انتقادات .وحقق
برشلونة فوزًا بشق األنفس ،أول من أمس األحد،
على مضيفه أالفيس بهدف نظيف جاء في الرمق
األخير من مواجهة الفريقني ،في الجولة الـ 22من
الدوري اإلسباني لكرة القدم .وبعد انتهاء اللقاء،
أب ــدى تـشــافــي سـعــادتــه ب ـهــذا االن ـت ـصــار ،وثـ ّـمــن
«النقاط الثالث الذهبية» التي أكــد ّأنها تمنحهم
ّ
«الكثير مــن الثقة والتشجيع» ،رغــم اعـتــرافــه أن
ال ـبــرســا ل ــم ي ـقــدم أس ـل ــوب لـعــب ج ـي ـدًا .واع ـتــرف
املدرب« :لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم أشياء
ّ
مدهشة ،لكن هذا االنتصار يساوي الكثير» .كما
ّ
ّ
لكنه اعتبر أن النتائج تشير إلى
اعترف تشافي بأن النادي يواجه «موقفًا
صعبًا للغاية»ّ ،
ّ
ّ
جار بشكل جيد» .وذكر تشافي أن هذا االنتصار جاء «على ملعب معقد جدًا
أن «العمل ٍ
ومتجمد أيضًا» ،مشيرًا إلى ضرورة تحسني بعض األمور.

أي كرات مشتركة من جانب النيجيري ،ولم
يستطع استكمال امل ـبــاراة ،وخــرج أيضًا من
حسابات املدرب كيروش في مباراتي غينيا
بيساو وال ـســودان .وعــاشــت الـكــرة األفريقية
ـدال واس ـعــا قـبــل ان ـطــاق الـبـطــولــة ،بسبب
جـ ً
االتهامات التي الحقت الكاميرون بشأن عدم
تجهيز نجيل املــاعــب املختلفة لـهــا بشكل

ك ــاف ،ولـكــن ُقــوبـلــت ه ــذه االت ـهــامــات برفض
في بداية الشهر الحالي من جانب صامويل
إيتو رئيس االتحاد الكاميروني ،رغم أنه لم
يـكــن يشغل أي منصب فــي اللجنة املنظمة
وق ـت ـهــا ،وش ــدد عـلــى أن ال ـكــام ـيــرون جــاهــزة
وتمثل املالعب
الستضافة البطولة القاريةُ .
األفــريـقـيــة أزم ــة شبه دائـمــة وصــداعــا مزمنًا

في رأس االتحاد األفريقي ،منذ التوسع في
الـسـنــوات األخـيــرة ملنح تنظيم بطولة كأس
األمم لدول الغرب األفريقي ،وشكلت الغابون
 2017ورطة كبيرة بالنسبة إلى الكاميروني
ع ـي ـســى ح ـي ــات ــو ،رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد األفــري ـقــي
وقـتـهــا ،وســاهـمــت فــي اشـتـعــال الـغـضــب في
ع ــاق ـت ــه م ــع االت ـ ـح ـ ــادات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،ب ـعــدمــا

تمسك بإقامة البطولة في الغابون رغم سوء
أرضية املالعب ،التي انتقدتها كل املنتخبات
الكبيرة ،واعتبرتها مصدرًا لإلصابات التي
تعرض لها الالعبون ،وكانت أشهرها إصابة
أكـثــر مــن العــب بقطع فــي الــربــاط الصليبي،
مـثــل امل ـصــري مـ ــروان مـحـســن وال ـغــانــي عبد
الرحمن بابا.

وجه رياضي

موسى ديـابي
نجم سابق
مع باريس سان
جيرمان ،يتألق
حاليًا في الدوري
األلماني رفقة باير
ليفركوزن الذي
ضمه مقابل 15
مليون يورو

زهير ورد

لم يكن موسى ديابي يعتقد ّأنه سينجح في مسيرته بعيدًا
عــن بــاريــس ســان جـيــرمــان ،عندما ق ـ ّـرر البحث عــن فريق
جديد ،إذ عجز عن فرض نفسه أساسيًا في صفوف النادي
الباريسي وسط نجوم عديدين يصنفون األفضل في العالم.
وكانت بداية ديابي في أحياء العاصمة الفرنسية ،قبل رصده
الحقًا من كشافي باريس سان جيرمان لينضم إلى الفريق،
حيث برز بفنياته العالية وقدرته على املراوغة التي تعتبر
لكنه لم ينجح في أن يفرض نفسه أساسيًا ،وقد
نقطة قوتهّ .
خــاض تجربة مـعــارًا فــي سنة  2018لفريق كــروتــونــي في
الدوري اإليطالي .والتحق املهاجم الفرنسي في سنة 2019
بفريق بــايــر لـيـفــركــوزن األملــانــي ،بحثًا عــن تفجير طاقاته
بعدما عانى من قوة املنافسة في سان جيرمان ،وكان يعلم

ّ
أن الفرصة لن تتكرر بسهولة ولهذا سعى إلــى االستفادة
مــن الصفقة حـتــى يــرفــع أسـهـمــه م ـجــددًا .واض ـطـ ّـر الفريق
األملاني إلى دفع مبلغ  15مليون يورو ،إلقناع الباريسي ببيع
ّ
عقد العبه ،وبعد قرابة ثالثة مواسم فإن ليفركوزن ضمن
استعادة املبلغ الذي دفعه وتحقيق صفقة مربحة ،إذ تشير
ّ
تقديرات مركز دراسات كرة القدم ،إلى أن قيمة ديابي تعادل
حاليا  75مليون يورو.
ونـجــح ديــابــي فــي ف ــرض نفسه خ ـيــارًا مهمًا فــي تشكيلة
النادي األملاني ،بعدما خاض  108مباريات سجل خاللها
 29هدفًا وصنع  31هدفًا ،وقد تألق ضد أوغسبورغ محرزًا
ثالثية .وهذه األرقام تدفع فريقه إلى التفكير في بيع عقده
ّ
قريبًا حتى يستفيد من ارتفاع أسهمه ،خصوصًا أن النادي
األملاني أعلن عن تعاقده مع مهاجم جديدُ ،ويفهم من هذه
الخطوة رغبة في إيجاد خيار بديل الصيف املقبل يضمن

ّ
للنادي املحافظة على قوة الهجوم .وفي سن  22عامًا ،فإن
مسيرة ديابي تعرف منعرجًا مهمًا ،إذ كشف الالعب عن
قيمة التحول الذي عرفه منذ رحل عن باريس سان جيرمان
وق ــال فــي ح ــوار مــع مــوقــع «ســو ف ــوت» الـفــرنـســي« :لــم يكن
ّ
األم ــر سـهـ ًـا ألن الرحيل عــن بــاريــس فــرض تغييرًا كبيرًا
في حياتي بما ّأنني أتعامل مع عقلية مختلفة وأشخاص
ّ
جدد في حياتي وثقافة مختلفة تمامًا عن الذي عشته ،لكن
األجــواء في الفريق كانت مساعدة ،خاصة ّأنهم يثقون في
الالعبني الشبان ويمنحونهم الثقة».
ويطمح ديابي إلى أن يكون ضمن قائمة املنتخب الفرنسي
التي ستشارك في كأس العالم «قطر  ،»2022إذ كان حاضرًا
في آخر املعسكرات التي أقامها املنتخب الفرنسي في سنة
ّ
 ،2021كما شارك في أربع مباريات ،لكن املنافسة قوية ولن
يكون من السهل الفوز بمكان في تشكيلة بطل العالم .2018

الجزائر ودعت
البطولة من
الدور األول
()Getty

أول تقرير كورونا في أولمبياد بكين:
 39إصابة في المطار و 33في الفقاعة
يكشف التقرير األول حول اإلصابة بفيروس كورونا في دورة األلعاب األوملبية الشتوية
في بكني عن رصد  39إصابة في مطار املدينة و 33إصابة في الفقاعة املقامة الحتضان
املنافسات .وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة األوملبية الدولية ،أجري  2586اختبارًا
للكشف عن فيروس كورونا حتى اآلن في مطار بكني بني مسافرين معتمدين لدورة
األلعاب ،و 336.421فحصًا آخر بني األشخاص داخل الفقاعة .وأشارت اللجنة في البيان
ّ
إلى أن «جميع اإلصابات ّتم عزلها كما تم تحديد املخالطني لها» .وتعتبر اللجنة األوملبية
ّ
ّ
الدولية أن الكشف عن هــذه اإلصــابــات هو دليل على أن «النظام يعمل بنجاح ويحمي
املشاركني داخــل الفقاعة والسكان الصينيني فــي ال ـخــارج» .وع ــاوة على االختبارين
السلبيني املطلوبني للسفر إلى الصني ،سيخضع جميع املشاركني لفحوصات يومية
للكشف عن فيروس كورونا.
كارلو أنشيلوتي :لسنا سعداء بالتعادل
أش ــاد اإليـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي ،م ــدرب فريق
ري ـ ــال م ــدري ــد ،ب ـن ـضــال الع ـب ـيــه ح ـتــى الــدقـيـقــة
األخيرة لتفادي الخسارة أمام إلتشي ( )2-2في
لكنه أكد ّأنه ال يمكن أن يكونوا سعداء
«الليغا»ّ ،
لتلقي هــدفــن كــان يمكن تفاديهما وافتقادهم
إلى الدقة الهجومية الستغالل العديد من فرص
الـتـسـجـيــل .وقـ ــال امل ـ ــدرب اإلي ـطــالــي ف ــي مؤتمر
ص ـحــافــي ب ـعــد امل ـ ـبـ ــاراة «عـ ـ ــادة ال ن ـخ ـســر هــذه
امل ـبــاريــات ،لـكــن يـجــب التعلم منها ألنـنــا تلقينا
هدفني كــان يمكن تفاديهما .لم نقدم أداء جيدًا
كاملعتاد» .وأضاف أنشيلوتي« :أتيحت لنا فرص
وال يمكننا أن نكون سعداء رغــم وجــود العديد
من األمــور التي يجب أن ننظر فيها .بمزيد من
التركيز في املباراة ،كانت ستعد مختلفة» .كما أشاد املدرب اإليطالي بأداء إلتشي الذي
ّ
أدرك التعادل على ملعب «سانتياغو برنابيو» ،الفتًا إلى أن الفريق الفالنسي «يلعب كرة
قدم جيدة للغاية ومنظمة جدًا».
منظمو «أستراليا المفتوحة» يحظرون
قمصانًا والفتات تدعم بينغ شواي
برر منظمو بطولة أستراليا املفتوحة منع مشجعني من ارتداء قمصان أو حمل الفتات
تحمل عـبــارات تتساءل عــن مكان وجــود العبة التنس الصينية ،بينغ ش ــواي ،بلوائح
ّ
البطولة الكبرى .وأشــار املنظمون إلــى أن سالمة العبة التنس الصينية هي «الشاغل
األساسي» ،بعد نشر مقطع فيديو يوم السبت على مواقع التواصل يظهر فيه حارس
أمن وهو يصادر من مشجعني قمصانًا والفتة مكتوب عليها« :أين بينغ شواي؟» .وذكر
املنظمون في بيان« :ال نسمح باملالبس أو الالفتات أو العالمات التجارية أو السياسية.
سالمة بينغ شــواي هي شاغلنا األساسي .نواصل العمل مع رابطة محترفات التنس
كل
الدولية ومجتمع التنس العاملي للتوصل ملزيد من الوضوح بشأن وضعها وسنبذل ّ
ما في وسعنا لضمان سالمتها».

32

الثالثاء  25يناير /كانون الثاني  2022م  22جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2703السنة الثامنة
Tuesday 25 January 2022

هوامش

تعد اللغة الصينية األقدم المكتوبة في العالم ،ويعود تاريخها إلى  6آالف عام ،وتصنف رموزها المعقدة جدًا ضمن األصعب
نطقًا بها ،رغم أن ثلث سكان العالم ينطقون بها

األجيال الجديدة تفهم بصعوبة رموز الحروف الصينية ()Getty

اللغة الصينية

باختصار

رموز تواصل مكانها التاريخ
بكين ــ علي أبو مريحيل

ُ
يـمــر ن ــاس ك ـثــر م ــرور ال ـك ــرام على
املـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــردات الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي ق ــد
يصادفونها في حياتهم اليومية
م ــن خ ــال مـنـتــج أو إع ــان دع ــائ ــي أو فيلم
سينمائي .تبدو الرموز معقدة جدًا ويصعب
فهمها على من ال يجيد اللغة الصينية التي
ال تـحـتــوي عـلــى ح ــروف أب ـجــديــة حقيقية،
فهي لغة نغمية تتألف من مجموعة رموز
تحاكي معاني الكلمات وأش ـيــاء مــوجــودة
فــي الحياة والطبيعة .وقــد ال يرتبط شكل
الرمز دائمًا بمعنى محدد ،بل يتوقف ذلك
على طريقة لفظه ،علمًا أن كل كلمة تحتمل
النطق بأربع حــركــات ،ما ينتج عــددًا كبيرًا
من الكلمات املتجانسة التي تتوافق ظاهريًا
ف ـ ّـي ال ـش ـكــل وت ـت ـشــابــه أح ـي ــان ــا ف ــي ال ـن ـطــق،
لكنها تختلف في املعنى والداللة.
تعود أولى الوثائق التي ظهرت فيها اللغة
الـصـيـنـيــة املـكـتــوبــة إل ــى ســالــة شــانــغ عــام
عظام
 1250قبل امليالد ،وتشمل نقوشًا على ّ
وجـلــود الـحـيــوانــات تتضمن رم ــوزًا معقدة
أقــرب إلى الرسومات التصويرية .تعرضت
اللغة الصينية على مدار الحقبات الزمنية
التي مرت بها البالد لتغيرات كثيرة ،بسبب
االنـقـســامــات الـجـغــرافـيــة والـتــاريـخـيــة .ففي

ف ـت ــرة امل ـم ــال ــك امل ـت ـح ــارب ــة ،اس ـت ـخ ــدم ــت كــل
مملكة لغة خاصة بأهلها ،رغم أنها تتفرع
كلها من جذر واحد .وحني ّ
وحد امللك تشني
شي هوانغ املمالك وأنشأ أول إمبراطورية
ص ـي ـن ـيــة ع ـ ــام  221ق ـب ــل امل ـ ـيـ ــاد ،اع ـت ـمــدت
الـصـيـنـيــة الـتـقـلـيــديــة لـغــة مـشـتــركــة لسكان
اإلمبراطورية .وفي عهد أسرة تشينغ (1644
إل ــى  ،)1912وه ــي آخ ــر ال ـســاالت الحاكمة،
اعـتـمــدت املــانــدريــن (الـصـيـنـيــة الـفـصـحــى)،
لغة وطنية ّ
موحدة للسكان ،والتي يتحدث
بها اليوم  1.2مليار شخص (يوجد حوالي
 200مليون صيني ال يجيدون لغة املاندرين
ويتحدثون بلهجات محلية).
 128لغة

يــوضــح أسـتــاذ الصوتيات فــي كلية اآلداب
بجامعة قوانغ دونغ ،لو شوانغ ،في حديث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «ال ـصــن تـمـلــك 56
قومية تتحدث كل منها لغة خاصة .ويبلغ
مجموع اللغات املحكية  ،128منها  9رائجة،
ف ــي مـقــدمـهــا امل ــان ــدري ــن والـكــانـتــونـيــة الـتــي
يـتـحــدث بـهــا س ـكــان هــونــغ كــونــغ وتــايــوان
وج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـص ـ ــن» .وي ـ ـشـ ــرح أن األجـ ـي ــال
ال ـجــديــدة تــواجــه صـعــوبــة فــي فـهــم الــرمــوز
وأشـكــال األح ــرف الصينية ،كونها ال صلة
لها باألبجدية وتخضع العتبارات وأسس

ال ت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع روح ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث.
ويوضح أن الصينيني القدماء استخدموا
الرموز كوسيلة اتصال مكتوبة ،في وقت لم
تكن فيه لغات التواصل بني البشر متطورة
كما ال ـيــوم .ويلفت إلــى أن تحويل الــرمــوز
إلــى لغة صوتية جــاء فــي مرحلة متأخرة،
تحديدًا في القرن الثاني قبل امليالد .ونظرًا
إلـ ــى ت ـشــابــه الـ ــرمـ ــوز ،ت ــم ال ـت ـفــريــق بينها
لـفـظـيــا ب ــاس ـت ـخ ــدام ت ـســع ح ــرك ــات (تـشـبــه
الضم والفتح والكسر في اللغة العربية)،
م ــا أض ـفــى ص ـعــوبــة ع ـلــى ال ـل ـغــة الصينية
على صعيدي النطق والكتابة .ويشير لو
إل ــى أن الـلـغــة الصينية ربـمــا تـكــون اللغة
الــوح ـيــدة فــي الـعــالــم ال ـتــي ال ت ــزال تعتمد
حتى الـيــوم على رمــوز تعبيرية ،فــي وقت
بات هذا النوع من الكتابة الذي يشبه اللغة
الهيروغليفية ،تراثًا عامليًا مكانه املتاحف
وسجالت التاريخ.

بخالف معظم اللغات
األخرى ،ال تحتوي
اللغة الصينية على
حروف أبجدية
حقيقية ،فهي لغة
نغمية تتألف من
مجموعة رموز
■■■
تعرضت اللغة
الصينية على مدار
الحقب الزمنية التي
مرت بها البالد
لتغيرات كثيرة ،بسبب
االنقسامات الجغرافية
والتاريخية
■■■
تخصص منظمة
األمم املتحدة للثقافة
(يونيسكو) ،يوم
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لالحتفال باللغة
الصينية

عامان لتمييز الكلمات

ً
وق ــد شـهــد الـعـقــد املــاضــي إق ـب ــاال كـبـيـرًا من
الطالب األجانب على تعلم اللغة الصينية
التي تعتبر ضمن قائمة اللغات األجنبية
ً
األكـ ـث ــر تـ ـ ـ ــداوال ف ــي ال ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة .وع ــزا
م ــراق ـب ــون ذل ــك إل ــى ان ـت ـش ــار م ـعــاهــد الـلـغــة
الصينية فــي أنـحــاء الـعــالــم ،وات ـســاع نفوذ

الصني وصعودها الالفت كقوة اقتصادية
وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــارزة .تـ ـ ـق ـ ــول ال ـط ــال ـب ــة
األردنـ ـي ــة يــاس ـمــن ج ــام ــوس ،ال ـت ــي ت ــدرس
الـعـلــوم الديبلوماسية فــي جامعة الشعب
بالعاصمة بكني ،لـ«العربي الجديد»« :مثل
اختياري دراسة اللغة الصينة تحديًا كبيرًا
بــالـنـسـبــة ل ــي .الـكـتــابــة م ــن أص ـعــب جــوانــب
الـ ــدراسـ ــة ،إذ ت ـت ـكــون ال ـل ـغــة ال ـص ـي ـن ـيــة من
مقاطع وليس من حروف ،وقد تضم الكلمة
مقطعًا أو أكثر ،إضافة إلــى طريقة تشكيل
أو رسم قد تكون من األعلى إلى األسفل ،أو
مــن اليسار إلــى اليمني ،أو مــن الـخــارج إلى
ال ــداخ ــل .وتــرت ـبــط غــالـبـيــة أش ـك ــال املـقــاطــع
ال ـص ـي ـن ـيــة ب ـم ـع ـنــاهــا ال ـض ـم ـنــي ،م ــا يجعل
نـسـبــة كـبـيــرة مــن دارسـ ــي الـلـغــة يتقنونها
لفظيًا ويتجاهلونها كتابيًا» .تضيف« :أما
الجانب الثاني الــذي يلعب دورًا كبيرًا في
تنفير ال ـطــاب مــن دراس ــة الـلـغــة الصينية،
فـهــو ال ـحــركــات ،حـيــث تـشـتــرك ع ــدة كلمات
في لفظ واحد ،لكن لكل كلمة حركة مختلفة
ع ــن األخ ـ ــرى ،م ــا ي ــؤدي إل ــى اخ ـت ــاف كبير
فــي املـعـنــى .وجعلني ذل ــك أسـتـغــرق عامني
كاملني لتمييز معاني الكلمات ذات اللفظ
املتشابه باختالف الحركة».
وتشير ياسمني إلى أن أسهل ما في اللغة
الـصـيـنـيــة خ ـلــوهــا م ــن ال ـق ــواع ــد ،بـخــاف
ّ
يسهل تكوين جملة،
اللغات األخ ــرى ،مــا
ويـجـعــل الـطــالــب يتقبل الـلـغــة ويتشجع
ل ــدرسـ ـه ــا .يـ ـش ــار إل ـ ــى أن م ـن ـظ ـمــة األمـ ــم
املتحدة للثقافة (يونيسكو) ،اعتمدت عام
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يــومــا عــاملـيــا لــاحـتـفــال بــالـلـغــة الصينية
إل ــى جــانــب خـمــس ل ـغــات رسـمـيــة أخ ــرى،
ه ــي ال ـع ــرب ـي ــة واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـفــرن ـس ـيــة
والروسية واإلسبانية.

وأخيرًا
 20عامًا على رحيل بورديو
نجوى بركات

ّ
منذ يومني ،حلت ذكرى وفاة عالم االجتماع الفرنسي
الشهير بيير بــورديــو ( 1أغسطس /آب 23 – 1930
ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،)2002ال ـ ــذي أح ــدث ــت كتبه
وم ـحــاضــراتــه وم ـقــاالتــه ح ــول ال ـفــن ،وال ـحـقــل األدب ــي،
واإلع ـ ــام ،وال ــدول ــة ،وع ــاق ــات ال ـس ـي ـطــرة ال ــذك ــوري ــة...
إل ــخ ،ث ــورة فــي عـلــم االج ـت ـمــاع عـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي.
بدليل استمرار راهنية املوضوعات التي عمل عليها
ّ
وتحققها في الواقع ،ومن ّ
أهمها صوغه مفاهيم علمية
أساسية مثل «الحقل» و«رأس املال الرمزي» ،و«العنف
الرمزي» ...إلخ ،وتناوله املدرسة كمؤسسة تساهم في
إعــادة إنتاج عالقات الهيمنة االجتماعية ،وعمله على
ّ
البنى واآلليات الخفيةُ التي تتحكم بالفاعلية االجتماعية
ّ
تستمر الهيمنة الطبقية .لن يكون موضوع هذه
وبها
الـعـجــالــة ت ـنــاول أع ـمــال ب ــوردي ــو الـتــي تـعــدو  30كتابا
وعشرات املقاالت واملقابالت ،وإنما التذكير بمنجزه
الكبير ،كونه قد تناول مجموعة املؤسسات املسؤولة
بشكل أو بآخر عن تنظيم العالم االجتماعي ،من خالل
ّ
تحليلها ودراستها على مستويني :أول ويتعلق بطبيعة

تلك املؤسسات وبأسلوبها الخاص في البناء الرمزي
للمجتمع ،سواء تعلق األمر بالثقافة املدرسية أو بإنتاج
برامج تلفزيونية أو أعمال فنية كاللوحة والرواية ...إلخ،
ُ
املؤسسات إياها من
ومستوى ثان يرتبط بما تقيمه
عالئق في ما بينها .من بني أعمال بورديو األولى ،تجدر
ّ
اإلشــارة إلى تحقيقني ميدانيني ّ
مهمني ،شكال قطيعة
جوهرية مع علم االجتماع التجريدي والتنظيري الذي
كــان سائدا في الستينيات ،أال وهما مقالة «العزوبية
والـشــرط الفالحي» ( ،)1962وفيها يتناول مجموعة
من الفالحني الفرنسيني ّ
العزاب من املنطقة التي جاء
هو منها في الجنوب الفرنسي (بيارن) ،والثاني كتاب
جماعي بعنوان «العمل ّ
ّ
والعمال في الجزائر» (،)1963
م ــن تـحـقـيــق مـجـمــوعــة خ ـب ــراء وبــاح ـثــن اقـتـصــاديــن
وإحـصــائـيــن .وعـلــى الــرغــم مــن ال ـبــون الـشــاســع الــذي
يفصل بني املوضوعني واملجموعتني ،بني مستخدمني
زراعيني غير متزوجني من جهةّ ،
وعمال وعاطلني عن
العمل جزائريني خالل الحرب ضد االستعمار من جهة
ّ
أخــرى ،فــإن النقاط املشتركة بينهما ســوف تتكشف
عديدة بفضل مقاربة بورديو وكيفية تحليله صراع
القوى كما ُي َ
مارس داخل املجتمعات .وهو ما سيصبح

الحقا أسلوبه أو منهجه في كشف حاالت الحرمان أو
النهب التي تصاحب حالة الفقر.
مجموعات
بمعنى آخــر ،لم يكن هدف بورديو دراســة
ٍ
تنتمي إلى أوســاط فقيرة معوزة ،بقدر ما كان يرمي
إلى التركيز على حالة النهب التي ترافق هذا النقص.
فاملعضلة ال تكمن في افتقاد الثروة املادية أو الثقافية،
ّ
وهذا واقع ،بل في غياب املقدرة لدى هؤالء على التحكم
بمعنى الحياة ،ومعناه استحالة التأثير أو السيطرة
على الـصــور السلبية أو املهينة الــرائـجــة عنهم .هكذا

مفهوم الهيمنة االجتماعية
يُجبرنا على االعتراف بالتغييرات
الصراع
العميقة التي يفرضها
ُ
المهيمن عليهم
الطبقي على
َ

َ
خضوعهما
تـتـقــاســم املـجـمــوعـتــان ،عـلــى تـبــايـنـهـمــا،
ُ
م ـعــا لـلـمـعــايـيــر ال ـتــي ت ـح ـ ّـدده ــا امل ـج ـمــوعــات املـهـيـ ِـمـنــة
اجـتـمــاعـيــا ،وال ـت ــي تضعهما مـعــا ف ــي أس ـفــل درك ــات
ّ
السلم البشري .هذه «الهيمنة الرمزية» بالذات هي ما
َ
ّ
ّ
َ
املهيم ُن عليهم
يعي الـشــرط االجتماعي الــذي يتبناه
طوعا ،ومن ميزات ذلك الشرط أنه يسم الجسد ويؤثر
ّ
فيه بشكل مستديم وظــاهــري ،كما أنــه يشكل جــزءا
أساسيا مما ّ
تسمى «الهيمنة االجتماعية» .لذا يحمل
ُ
ُ
الفالح الفرنسي العازب والعامل الجزائري العاطل عن
ـرط اجتماعيّ
ـات وآث ــار شـ ٍ
العمل ،فــي جسديهما ،نــدبـ ِ
يــريــان فيه مصيرا طبيعيا ومحتوما .لقد كــان بيير
ب ــوردي ــو ،ال ــذي ق ــرأ مــاركــس وأواله اهـتـمــامــا ،نــاقـ ًـدا له
أيضا حني تناول الخاضعني للهيمنة االجتماعية في
َّ
شرطهم االجتماعي ككل ،وليس بصفتهم مستغلني
اقتصاديا فـقــط .فقد أبــى أن ينظر إليهم مــن املنظار
األخير حصريا ،ورفــض اعتبارهم قادرين كلية على
ّ
ّ
االنتفاض على مستغليهم ،مؤكدا أن مفهوم الهيمنة
االجتماعية ُيجبرنا على االعتراف بالتغييرات العميقة
التي يفرضها ال ـصـ ُ
َ
املهيمن عليهم،
ـراع الطبقي على
ليس فكريا فحسب ،بل حتى في لحوم أجسامهم.
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