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الحدث

ّ
تفش جديد أوسع
كورونا :الصين تحذّ ر من
أع ـل ــن امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم لـجـنــة ال ـص ـحــة الــوطـنـيــة
ّ
الـصـيـنـيــة م ــي فـيـنــغ ّأن أح ــدث ت ـفــش لـفـيــروس
كــورونــا الجديد ســوف يتسع على األرج ــح ،في
ّ
وقت حثت فيه السلطات كل األقاليم في البالد
على تعزيز املــراقـبــة ،ودع ــت إلــى تقليل السفر
عبر األقاليم .وتأكد انتقال أكثر من  100إصابة
محليًا بكوفيد 19-في خــال األسـبــوع املاضي
في أنحاء  11منطقة إقليمية ،مع ارتباط معظمها
بثالث عشرة مجموعة سياحية مختلفة .وقال
مــي فينغ ّإن ثمة خـطـرًا مـتــزايـدًا التـســاع رقعة
ّ
التفشي بفعل «عــوامــل مــوسـمـيــة» ،فــي إشــارة

إلــى إجماع العلماء على أن الشتاء يشكل بيئة
خصبة لتفشي الفيروس .من جهته ،أشار نائب
رئيس اللجنة وو ليانغ يو إلى ّأن التفشي الحالي
ّ
متحور دلتا ،مضيفًا ّأن عمليات التتبع
سببه
ّ
تفش سابق وأنّ
أظهرت ّأن مصدره مختلف عن
اإلصابات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من
الـخــارجّ .
لكن مــي فينغ طمأن فــي الــوقــت نفسه
ّ
ّ
املــواط ـنــن إل ــى أن ب ــاده زودت نـحــو  75.6في
املــائــة مــن سكانها بــالـكــامــل بـلـقــاحــات مـضــادة
ل ـكــوف ـيــد 19-حـتــى  23أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
الـجــاري .أضــاف ّأن عــدد الــذيــن تلقوا الجرعات

املطلوبة حتى اآلن بلغ نحو  1.068مليار من
بني سكانها البالغ عددهم  1.412مليار نسمة.
وتظهر البيانات الرسمية ّأن  2.245مليار جرعة
ُ
من اللقاحات استخدمت حتى ّأول من أمس.
مــن جـهــة أخ ــرى ،أظـهــر إح ـصــاء أعـ ّـدتــه وكــالــة
«رويترز» ّأن اإلصابات بكوفيد 19-في شرقي
أوروبــا تجاوزت  20مليونًا أمس األحــد ،إذ ّإن
ٍّ
املنطقة تشهد أسوأ تفش منذ بدء الجائحة إلى
ّ
جانب تأخير في عمليات التحصني .وتتصدر
املجر ّ
معدالت التحصني في املنطقة ،إذ حصل
 62فــي املــائــة مــن سكانها على جرعة واحــدة

على األق ــل مــن لـقــاحــات مـضــادة لـكــوفـيــد،19-
في حني لم يحصل إال  19في املائة من سكان
أوك ــران ـي ــا عـلــى جــرعــة واح ـ ــدة ،وف ـقــا لـبـيــانــات
موقع «آور وورلــد إن داتــا» العلمي على شبكة
اإلنـ ـت ــرن ــت .وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ـع ــامل ــي ،ت ـجــاوز
إجـمــالــي عــدد اإلصــابــات  244مليون إصــابــة،
تعاف ،في
من بينها ّ أكثر من  221مليون حالة
ٍ
حني تخطى إجمالي عدد الوفيات أربعة ماليني
و 900ألف وفــاة ،بحسب بيانات عـ ّـداد «وورلد
ميترز» أمس األحد.

(العربي الجديد ،رويترز)
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ليبيا :الترشح لالنتخابات في
النصف األول من نوفمبر

تكثف القوى العراقية الموالية إليران ،والتي خسرت في االنتخابات البرلمانية األخيرة،
من حراكها السياسي وفي الشارع لالنقالب على هذه النتائج ،أكان عبر السعي
لتشكيل الكتلة البرلمانية األكبر بدعم من طهران ،أو الضغط عبر تظاهرات أنصارها
عند أبواب المنطقة الخضراء

أعلنت المفوضية
العليا لالنتخابات الليبية،
أمس األحد ،عن
خطتها لالنتخابات
الرئاسية والبرلمانية
المرتقبة

العراق

تمرّد الخاسرين
يتوسع

طرابلس ـ العربي الجديد

حراك لتشكيل الكتلة األكبر
بدفع إيرانـي وامتعـاض
«صـدري» من التدخـالت

للحديث تتمة...

لذة االنتخابات
الحرة
وليد التليلي

احتفل التونسيون بمرور عشر
سنوات على أول انتخابات حرة
ديمقراطية وشفافة في تاريخ
بالدهم ،كان ذلك يوم  23أكتوبر/
تشرين األول  ،2011يومها ّ
جرب
التونسيون حرية االختيار ،وتذوقوا
لذة أن يكون رأيهم هو الحاسم
والفيصل ،وتلتها انتخابات كثيرة
بعد ذلك ّ
حولت املواطن في تونس إلى
حاكم فعلي بأمره ،يختار من يحكمه
بنفسه وال ُيفرض عليه أحد .وبقطع
النظر عن نتائج تلك الصناديق وما
آلت وأدت إليه من منظومات حكم
وهنات وإخفاقات ،من يتصور اليوم
يعود التونسي إلى موقع املتفرج،
أن ّ
ويتخلى عن إحساسه بأنه الحاكم
الفعلي الذي يجازي ويعاقب ّ
ويثبت
ويقصي؟ ما تثبته هذه األيام على
األقل هو أن هذه الديمقراطية الوليدة
ال تزال تنبض بالحياة وتتنفس
وتقاوم وتدافع عن مكاسبها ،على
الرغم من مشاكلها ،وتحدياتها
الجديدة التي يفرضها مشروع
الرئيس قيس ّ
سعيد السياسي
الغامض .يؤكد رئيس الهيئة الوطنية
لحماية املعطيات ،شوقي قداس ،في
تصريح لـ«العربي الجديد» ،أنه «ال
يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في
غضون عشرة أعوام ،وأن املسار
صعب ويشهد تجاذبات ،ولكن
ال يجب أن ننسى إلى أين نسير؟
أي الهدف الحقيقي وهو مجتمع
ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات».
هذه هي البوصلة واالتجاه ،وهذا ما
ّ
يوحد النخبة التونسية اليوم التي
بدأت تستفيق عندما شعرت بالخطر
وأن مشروع ّ
سعيد سيقود البالد
إلى املجهول ويهدد بهدم الفكرة
الديمقراطية من أساسها ،حتى
ممن كانوا موافقني على خطواته
األولى إلنهاء أزمة سياسية استمرت
سنوات وكانت بدورها تهدد املسار
الديمقراطي التونسي .يؤكد األمني
العام لالتحاد العام التونسي للشغل،
نور الدين الطبوبي ،أن أي ديمقراطية
في العالم تقوم على األحزاب،
ومحاسبتها تكون عبر الصندوق،
وإرادة الشعب تتجلى هناك وهو
الذي يختار ويقصي ،رافضًا الذهاب
إلى املجهول ،ومشددًا على أن رسم
مستقبل تونس ال يمكن أن يتم
بمعزل عن االتحاد .بدوره ،يؤكد
رئيس املجلس األعلى للقضاء في
تونس ،يوسف بوزاخر ،رفضه ألن
تتم عملية إصالح وتطهير القضاء،
عبر السلطة التنفيذية ،معتبرًا ذلك
«مسارًا خاطئًا ومخالفًا للمعايير
الدولية»ّ .
تبي هذه املواقف ،وغيرها،
أن التونسيني لن يفرطوا في لذة
الحرية ،وأن تلك اللحظة الخالدة يوم
 23أكتوبر  2011لم تكن لحظة عابرة
مؤسسة لتاريخ جديد
وإنما كانت ِ
في حياة التونسيني لن يقبلوا بأن
يمحى بسرعة.

بغداد ـ سالم الجاف ،زيد سالم

يـ ـت ــوس ــع تـ ـ ـم ـ ـ ّـرد الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـع ــراق ـي ــة
الحليفة إلي ــران ،التي فقدت الكثير
مـ ـ ــن م ـ ـقـ ــاعـ ــدهـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان فــي
االنـتـخــابــات األخ ـيــرة الـتــي شهدتها الـبــاد،
ومـ ــا تـبـعـهــا م ــن ات ـه ــام ــات ب ـت ــزوي ــر ف ــي هــذا
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق .وم ـ ــع م ــواصـ ـل ــة أن ـ ـصـ ــار ه ــذه
القوى اعتصامًا أمام املنطقة الخضراء وسط
ب ـغ ــداد ،ومـحــاولـتـهــم ،مـســاء الـسـبــت ،الـتـقــدم
ن ـحــو م ــداخ ــل هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ،م ــا دفـ ــع ق ــوات
األمــن العراقية إلى التصدي لهم ،كانت هذه
الـقــوى تكثف حراكها بدعم إيــرانــي لتشكيل
كتلة نيابية تضم تحالفي «دول ــة القانون»
بقيادة نوري املالكي و«الفتح» بزعامة هادي
الـ ـع ــام ــري ،إلـ ــى ج ــان ــب ك ـتــل ص ـغ ـيــرة أخ ــرى
بهدف جمع أكثر من  90مقعدًا في البرملان،
لـتـصـبــح الـكـتـلــة األك ـب ــر ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب
وبــال ـتــالــي تـتــولــى مـهـمــة تـشـكـيــل الـحـكــومــة.
ويبدو أن هذا التوجه هو ما دفع زعيم التيار
ال ـصــدري ،مقتدى ال ـصــدر ،إلــى مطالبة دول
الجوار بعدم التدخل في أزمة االنتخابات.
وواص ــل محتجون يتبعون لـقــوى وفصائل
ّ
مسلحة مـقــربــة مــن إيـ ــران ،كــانــت قــد خسرت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،ت ـجـ ّـم ـع ـهــم ق ــرب
بــوابــات املنطقة الخضراء .وبحسب مصادر
مـحـلـيــة ت ـحــدثــت ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،فــإن
خيم املعتصمني تــركــزت عند بــوابــة املنطقة
ّ
الخضراء من جهة ّ
يضم
حي الجادرية ،الذي
مقرات أغلب املليشيات العراقية .وقوبل ذلك
بتشديد وانتشار مكثف للقوى األمنية في
بغداد ،منذ ليل السبت ،إثر تصعيد املحتجني
الــذيــن تـقـ ّـدمــوا نـحــو املنطقة الـخـضــراء التي
تـضــم املـبــانــي الحكومية وال ـبــرملــان ومـقــرات
البعثات الدبلوماسية .وتــوقــف املحتجون،

في ساعة متقدمة من ليل السبت ،عند حاجز
الصد األول إلحدى بوابات املنطقة الخضراء،
وه ــو مغلق بــالـحــواجــز الـكــونـكــريـتـيــة ،حيث
انتشرت الـقــوات األمنية ملنعهم مــن اخـتــراق
املنطقة الخضراء.
وج ــاء هــذا الـتـطــور قبل ســاعــات مــن اجتماع
لزعماء قوى وكيانات سياسية عراقية حليفة
لطهران ،مساء أمس األحد ،دعا إليه املالكي،
ويـضــم ق ــادة مــا يـعــرف ب ــ»اإلط ــار التنسيقي
للقوى السياسية الشيعية» ،والتي أسسها
األخـ ـي ــر وي ــرأس ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،لـبـحــث
نتائج االنتخابات .وتطالب القوى الخاسرة،
بما فيها أجنحة املليشيات التي تشارك في
االنتخابات ،وأبرزها مليشيا «كتائب حزب
الله» ،بإعادة العد والفرز اليدوي لألصوات
االنتخابية ،والبالغة نحو  10ماليني صوت
انتخابي في عموم مدن البالد .وقال املالكي
في بيان له إن االجتماع يهدف إلى «حل أزمة
ّ
نتائج االنـتـخــابــات» ،وأض ــاف أن «االجتماع
سيبحث األفـكــار واآللـيــات ملعالجة واحـتــواء
األزمــة ومنع تداعياتها ،وإعطاء املتضررين
حقهم بموجب الــدسـتــور والـقــانــون ،حتى ال
تخرج املطالبات عن إطارها الشرعي» ،مؤكدًا
ّ
أن «االجتماع سيكون ألجل حل األزمة وليس
تحالفًا سياسيًا».
وت ـض ــارب ــت امل ـع ـل ــوم ــات حـ ــول امل ــوق ــف ال ــذي
ي ـت ـجــه إل ـي ــه امل ـج ـت ـم ـعــون ،ب ــن املـ ـخ ــاوف من
ال ـت ـص ـع ـي ــد ،وب ـ ــن ت ــوقـ ـع ــات ب ــال ـت ــوج ــه إل ــى
الـ ـتـ ـه ــدئ ــة ،ب ـع ــد مـ ــواقـ ــف أص ـ ــدره ـ ــا مـجـلــس
األم ـ ــن ال ــدول ــي واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي مــؤيــدة
لــانـتـخــابــات ومـخــرجــاتـهــا ،وتـخــوفــا مــن أن
اقتحام املنطقة الخضراء قد يؤدي إلى نكسة
أمنية وسياسية كبيرة في العراق.
وتوقع عضو تيار «الحكمة» رحيم العبودي،
فــي تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «تتجه

انتشار مكثف للقوى األمنية عند مداخل المنطقة الخضراء (أحمد الربيعي/فرانس برس)

قطع الطرق
والتصعيد في الشارع
ال يلقيان قبوًال من
السيستاني
دعا الصدر دول الجوار
إلى عدم التدخل في
نتائج االنتخابات

األحـ ــزاب الشيعية فــي الـنـهــايــة إل ــى الـتــوافــق
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـع ــد أن ت ـتــدخــل
املحكمة االتحادية لحل بعض الخالفات بني
األطراف املتصارعة حاليًا ،لكن يبقى العامل
الخارجي ،وتحديدًا الواليات املتحدة وإيران،
مؤثرًا في مهمة تشكيل الحكومة الجديد».
ك ـمــا أف ـ ــادت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ف ــي الـنـجــف

بــأن قطع الـطــرق والتهديد باقتحام املنطقة
ال ـخ ـض ــراء وت ــوج ـي ــه ت ـه ــدي ــدات لـلـمـفــوضـيــة
الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات ولـبـعـثــة األم ــم املـتـحــدة
ً
م ــن قـبــل األح ـ ــزاب ال ـخ ــاس ــرة ،ال يـلـقــى قـبــوال
من املرجع الديني علي السيستاني ،وهناك
إش ـ ـ ــارات رف ــض ل ـه ــذا ال ـن ـهــج امل ـه ــدد لـلــدولــة
والعملية السياسية ،بحسب تعبير سياسي
عراقي في املدينة تحدث لـ«العربي الجديد».
وكــان مجلس األمــن الــدولــي قــد أع ــرب ،مساء
ال ـج ـم ـعــة ،ع ــن أس ـف ــه «ل ـل ـت ـه ــدي ــدات األخ ـي ــرة
بــالـعـنــف ضــد بـعـثــة األم ــم امل ـت ـحــدة ملـســاعــدة
الـعــراق ،وموظفي املفوضية العليا املستقلة
لــان ـت ـخــابــات» ،فـيـمــا دع ــا امل ـع ـتــرضــن على
النتائج إلى سلوك الطرق القانونية.
في هــذا الــوقــت ،تعمل القوى التقليدية على
اس ـت ـق ـطــاب الـ ـن ــواب املـسـتـقـلــن ال ــذي ــن ف ــازوا
فــي االن ـت ـخــابــات ،ب ـهــدف ضـمـهــم إل ــى كتلهم
ال ـبــرملــان ـيــة .وك ـش ـفــت م ـص ــادر س ـيــاس ـيــة في
بغداد ،لـ«العربي الجديد» ،عن تقديم بعض
الكتل «مـغــريــات لـعــدد مــن الـنــواب املستقلني
لالنضمام إليها مقابل مبالغ مالية ضخمة».
وقــال نائب بــارز في البرملان املنتهية واليته

لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن «ظ ـ ــاه ـ ــرة كـســب
املـسـتـقـلــن م ــن ق ـبــل ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى طــاولــت
أيـضــا م ــدن إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،وليس
على مستوى القوى العربية في بغداد فقط»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن هـ ــذا ال ـس ـع ــي ي ـش ــي بـ ــأن ال ـق ــوى
الرئيسية سلمت بنتائج االنتخابات املعلنة
وت ـح ــاول اآلن تــرتـيــب أوضــاع ـهــا وتـعــويــض
خسارتها بأي شكل من األشكال.
وفــي مــا بــدا ردًا على ح ــراك إيــرانــي لتشكيل
كـتـلــة شـيـعـيــة تـضــم ح ـل ـفــاء هــا ،طــالــب زعـيــم
التيار الـصــدري مقتدى الـصــدر ،فــي بيان له
أم ــس ،دول ال ـج ــوار ،بـعــدم الـتــدخــل فــي أزمــة
االن ـت ـخــابــات ال ـحــال ـيــة .وق ــال ال ـص ــدر إن «مــا
يجري حاليًا هو صــراع ديمقراطي عراقي»،
داعيًا دول الجوار إلى عدم التدخل في نتائج
االن ـت ـخ ــابــات ،م ـح ــذرًا م ــن إجـ ـ ــراءات وصفها
بالصارمة حيال أي تدخل في األزمة الحالية.
وقـ ــال ال ـص ــدر« :سـيــاسـتـنــا ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
دول الجوار في املرحلة املقبلة ستكون على
مستويات ،أولها دول الجوار التي لم تتدخل
في الـشــؤون الداخلية للعراق ،سنسعى إلى
توطيد العالقات وتفعيل الدور الدبلوماسي

املـشـتــرك» .وأض ــاف «املـسـتــوى اآلخ ــر يتعلق
بدول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن
العراقي السياسي واألمني وغيرها ،فسيكون
التعامل معهم عبر فتح حوار عالي املستوى
ملنع التدخالت مطلقًا ،فإن كانت االستجابة
ف ـه ــذا م ــرح ــب بـ ــه ،وإال سـنـلـجــأ إلـ ــى ال ـطــرق
الدبلوماسية والدولية واملعروفة ملنع ذلك».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال ع ـض ــو ائ ـ ـتـ ــاف «دول ـ ــة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون» م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـيـ ـه ــود ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن «اإلط ـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ل ـل ـقــوى
الـشـيـعـيــة» ،ب ــات يـمـتـلــك أك ـثــر م ــن  90مقعدًا
برملانيًا .وأضــاف أن هذه املقاعد «موزعة ما
وتحالف
بــن أعـضــاء ائـتــاف دول ــة الـقــانــون
ّ
الفتح ومــا فيه من كتل ،وليس هناك تحفظ
على أن تلتحق بنا الكتلة الصدرية بغرض
ت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة وف ـ ـقـ ــا ل ــاس ـت ـح ـق ــاق ــات
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،م ــوضـ ـح ــا أن «الـ ـكـ ـي ــان ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــازم ــة ع ـل ــى ال ـت ــوج ــه لـتـشـكـيــل
الكتلة األكبر ،لكن ننتظر حاليًا ما ستعلنه
مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات م ــن ن ـتــائــج الـطـعــون
املقدمة إليها بسبب التزوير والتالعب الذي
رافق العملية االنتخابية».

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـخ ــاف ــات الـ ـت ــي مــا
زالــت قائمة بشأن األســس الدستورية
لالنتخابات الليبية والتعقيدات التي
م ــا زال ــت بـحــاجــة لـلـتــذلـيــل ،خصوصًا
الـنــاتـجــة عــن االنـقـســامــات والـخــافــات
ب ــن مـجـلـســي ال ــدول ــة والـ ـن ــواب ،إال أن
امل ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات فــي
ل ـيـبـيــا أع ـل ـن ــت ،أمـ ــس األح ـ ــد ،خـطـتـهــا
لتنفيذ عمليتي االنتخابات الرئاسية
والـن ـيــاب ـيــة ،بــاالع ـت ـمــاد عـلــى الـقــوانــن
الـتــي أقــرهــا مجلس ال ـن ــواب .وأش ــارت
املفوضية إلى فتح باب الترشح لهذين
االستحقاقني خــال النصف األول من
شـهــر نوفمبر/تشرين الـثــانــي املقبل،
م ــوض ـح ــة أن ت ـح ــدي ــد ي ـ ــوم الـ ـب ــدء فــي
قبول املترشحني «سيتم حال استكمال
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـف ـن ـيــة وال ـلــوج ـس ـت ـيــة
الضرورية لهذه املرحلة».
وق ــال رئـيــس املـفــوضـيــة ،عـمــاد السائح،
في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس
بشأن االستعدادات للعملية االنتخابية،
إن «ع ـم ـل ـي ـتــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
والنيابية ستتم بـنــاء على مــا ورد في
الـقــانــون رقــم ( )1لسنة  2021النتخاب
رئـ ـي ــس الـ ــدولـ ــة وتـ ـح ــدي ــد صــاح ـيــاتــه
وال ـ ـصـ ــادر ب ـت ــاري ــخ  8سـبـتـمـبــر/أيـلــول
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون رق ـ ــم ( )2ب ـش ــأن
انتخاب مجلس النواب الصادر بتاريخ
 5أكـ ـت ــوب ــر/تـ ـش ــري ــن األول الـ ـح ــال ــي».
وكـ ــان ال ـبــرملــان الـلـيـبــي بــرئــاســة عقيلة
صالح أقر ،في  5أكتوبر الحالي ،إجراء
االنتخابات البرملانية بعد  30يومًا من
انـتـخــاب رئـيــس لـلـبــاد ،عـلــى الــرغــم من
أن خريطة الـطــريــق الـتــي تــرعــاهــا األمــم
املتحدة ،نصت على إجرائهما بالتزامن
في  24ديسمبر/كانون األول املقبل.
وأوض ـ ــح ال ـســائــح أن خـطــة املـفــوضـيــة
اع ـت ـم ــدت ع ـلــى ت ــزام ــن الـعـمـلـيـتــن من
حيث اإلج ــراءات ،على أن يحدد موعد
يــوم االقـتــراع بالنسبة للجولة األولــى
مــن انـتـخــاب رئ ـيــس ال ــدول ــة ب ـنــاء على
مقترح يقدم من املفوضية إلى مجلس
النواب إلقراره ،في حني تتزامن الجولة
الثانية مــن االنـتـخــابــات الرئاسية مع
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة فــي ي ــوم اقـتــراع
ً
بناء على مقترح من املفوضية
يحدد

تعلن المفوضية نتائج
العمليتين االنتخابيتين
بشكل متزامن

يحال إلى مجلس النواب إلقراره ،على
أن يعلن مجلس املفوضية نتائج كل من
العمليتني بشكل متزامن عند اكتمال
كل منهما .وأضاف« :نود أن نشير هنا
إل ــى أول ـئــك الـبــاحـثــن عــن الـضـمــانــات،
ّ
فـلـيـعـلـمــوا أن لــدي ـنــا ج ـه ــازا قـضــائـيــا
عتيدا نفتخر بخبراته ،ونجل قاماته،
ولنحتكم إليه جميعًا في السعي لبناء
دولة القانون واملؤسسات».
وأك ـ ــد ال ـس ــائ ــح أن امل ـفــوض ـيــة مـلـتــزمــة
بـ«تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات حـ ـ ـ ــرة ونـ ــزي ـ ـهـ ــة ت ـض ـمــن
ح ـقــوق وت ــواف ــق الـجـمـيــع ،وف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه ل ــن ت ـت ـســاهــل م ــع أي م ـحــاولــة
لـلـنـيــل م ــن سـمـعـتـهــا أو ال ـت ـعــدي على
إجــراءاتـهــا» .ولفت إلــى أنــه «ستنطلق
غدًا (اليوم اإلثنني) املوافق  25أكتوبر،
عملية استباقية تتضمن نشر قوائم
الناخبني املسجلني في قاعدة بيانات
املفوضية ملــراكــز االنـتـخــاب؛ كــل حسب
اخـ ـتـ ـي ــاره وت ـس ـج ـي ـل ــه» ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن
ال ـه ــدف م ــن ه ــذه الـعـمـلـيــة ه ــو «إتــاحــة
الفرصة لــذوي املصلحة للطعن في ما
ورد بها من أسماء خالل  48ساعة من
تاريخ النشر» .وتابع« :كما سيتم نشر
نماذج قوائم التزكية ،التي اشترطتها
الـقــوانــن االنتخابية على املترشحني
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة وال ـن ـي ــاب ـي ــة
ع ـل ــى ص ـف ـحــة امل ـف ــوض ـي ــة ع ـل ــى شـبـكــة
املعلومات الدولية» ،مؤكدًا أن النماذج
توضح التعليمات الفنية التي يجب أن
يلتزم بها املترشحون.
وخ ـت ــم ال ـس ــائ ــح ب ــالـ ـق ــول« :ل ـق ــد كــانــت
الـ ـعـ ـش ــري ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة تـ ـج ــرب ــة م ـل ـي ـئــة
بالدروس املستفادة ،خلصت جميعها
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ت ـح ـق ـيــق الـ ـت ــواف ــق
خارج صناديق االقتراع ،وأنه ال يمكن
تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار ب ـع ـي ـدًا ع ــن سلطة
تشريعية وتنفيذية منتخبة تستمد
قــوتـهــا م ــن إرادة شـعـبـهــا» ،الف ـتــا إلــى
أن االتـفــاقــات السياسية «مهما بلغت
قــوت ـهــا ،فــإنـهــا ل ــن تـعـكــس إال مصالح
أطرافها الضيقة».
ولم يصدر عن املجلس األعلى للدولة،
حـتــى م ـســاء أم ــس ،أي تـعـلـيــق رسـمــي
حـيــال تصريحات الـســائــح ،خصوصًا
أنه أكد أن اإلعالن عن البدء في الترشح
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ج ـ ـ ــاء وف ـ ـقـ ــا ل ـق ــان ــون ــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وال ـبــرملــان ـيــة
اللذين أقرهما مجلس النواب .وسبق
أن أع ـلــن مـجـلــس ال ــدول ــة عــن توجيهه
رسـ ــالـ ــة ل ـل ـم ـف ــوض ــة ،فـ ــي  12أك ـت ــوب ــر
الحالي ،يطالبها فيها بـ«إيقاف قوانني
االنتخابات التي أقرها مجلس النواب
أخ ـي ـرًا ،إل ــى ح ــن ال ـتــوافــق حــولـهــا مع
املـجـلــس األع ـلــى ل ـلــدولــة» ،بــاعـتـبــارهــا
«م ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـن ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي ملـجـلــس
الـ ـن ــواب ،واالتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي الليبي
امل ـضـ َّـمــن ب ــاإلع ــان ال ــدسـ ـت ــوري» .كما
ي ـب ــدو أن امل ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا اع ـت ـمــدت
قـ ــرارات مجلس ال ـنــواب بـشــأن تأجيل
االنتخابات البرملانية وإجــرائـهــا بعد
شهر من إجــراء االنتخابات الرئاسية،
لـ ـق ــاء دعـ ـ ــوة امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـلــدولــة
تقديم االنتخابات البرملانية وتأجيل
االنتخابات الرئاسية.

سد النهضة :توليد الكهرباء قريبًا وشرط مستحيل لتفعيل المبادرات
وسط تطلع الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي للتوصل إلى
اتفاقية عاجلة في ملف
سد النهضة ،تستعد
إثيوبيا للبدء قريبًا بتوليد
الكهرباء من السد ،قبل
الملء الثالث في يوليو
المقبل

ّ
املكتملتني .وتولد كل وحــدة  375ميغاوات،
ل ـكــن م ــن ال ـص ـعــب ب ـلــوغ ه ــذا ال ــرق ــم ب ـصــورة
سريعة ،واألرج ــح أن يبدأ التوليد بأقل من
 100م ـي ـغ ــاوات وأن تــزيــد م ـع ــدالت اإلن ـتــاج
تدريجيًا حتى نهاية الـعــام الحالي .وأشــار
إلى أن اللجنة اإلدارية لسد النهضة اجتمعت
عـلــى م ــدار الـيــومــن املــاضـيــن بـعــد تكليفها
بــاإلســراع فــي التعاقد مــع مـقــاولــن وعمالة
مؤقتة إلنجاز ما تبقى من خطوات لتشغيل
ال ــوح ــدت ــن ،وت ــم تــوفـيــر االع ـت ـم ــادات املــالـيــة
ال ـخــاصــة بــالـعـمـلـيــة ،م ــع ص ــرف مستحقات
أخـ ـ ـ ـ ّـرى ل ـل ـم ـق ــاول ــن ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ،ال ـ ــذيـ ــن ك ــان
متعذرًا التعاقد معهم لتنفيذ عــدد آخــر من
ّ
املشروعات الخاصة بالسد .ويــدل هذا األمر
على استئناف العمل بجدية إلنتاج الكهرباء
والعودة بعد فترة وجيزة لعملية إعالء املمر
ّ
للسد ،تمهيدًا للملء الثالث املقرر
األوس ــط
في الصيف املقبل.

كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر حـ ـك ــوم ــي إث ـ ـيـ ــوبـ ــي م ـط ـلــع
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه يـتــم حــالـيــا تركيب
التوربينات واألج ــزاء امليكانيكية الصغيرة
املـتـبـقـيــة ف ــي الــوحــدتــن املـكـتـمـلـتــن إلن ـتــاج
ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي س ــد ال ـن ـه ـض ــة ل ـي ـب ــدأ إن ـت ــاج
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء خـ ـ ـ ــال أيـ ـ ـ ـ ــام قـ ـلـ ـيـ ـل ــة .وجـ ـ ـ ــاءت
ت ـصــري ـحــاتــه ب ـعــد ت ـع ــرض ال ـخ ـطــة الــزمـنـيــة
للمشروع لعدة مشاكل ،أدت إلى إرجاء موعد
التوليد ال ــذي كــان مـقــررًا فــي أغـسـطــس /آب
امل ــاض ــي إل ــى أج ــل غ ـيــر م ـحــدد ف ــي الـخــريــف
الحالي ،على خلفية نقص التمويل والعمالة
بسبب حالة عدم االستقرار التي تخيم على
البالد منذ اندالع حرب إقليم تيغراي.
وأض ـ ــاف امل ـص ــدر اإلث ـي ــوب ــي أن كـمـيــة امل ـيــاه
امل ـخ ــزن ــة ح ــال ـي ــا ت ـس ـمــح ب ـتــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
بحسب املخطط املحدد سلفًا ،والذي يتضمن
تــول ـيــد ن ـحــو  750م ـي ـغ ــاوات م ــن الــوحــدتــن

توليد الكهرباء

القاهرة ـ العربي الجديد

تستثمر مصر مليارات الجنيهات بمشاريع مائية (محمد الشاهد/فرانس برس)

وأنـفـقــت الـحـكــومــة اإلثـيــوبـيــة مـلـيــون دوالر
تـقــريـبــا خ ــال الـفـتــرة األخ ـي ــرة عـلــى املــرحـلــة
الثانية من إزالــة الغابات واألشجار الكثيفة
املحيطة ببحيرة سد النهضة .وتـ ّـم تشغيل
أكـ ـث ــر مـ ــن  1300م ـ ــواط ـ ــن ،ح ـص ــل بـعـضـهــم
على أعـمــال أخ ــرى بمشروعات الـســد ،وذلــك
لتعظيم االسـتـفــادة مــن عملية امل ــلء الثاني
وتقليل هــدر املـيــاه ومــن ثــم التجهيز للملء
الثالث .ووفقًا للمصدر نفسه ،ستبدأ املرحلة
الثالثة من إزالة الغابات في الخريف الحالي،
بعد تقاضي املقاولني والعمال أجورهم ،على
أن تتركز على األشـجــار في محيط املنشآت
وسد السرج (االحتياطي).
وترفع التطورات من معدل إنجاز املشروع
اإلجمالي حاليًا إلى نحو  82في املائة ،لكن
النقطة األكـثــر أهمية فــي مرحلة التشغيل

التجريبي للكهرباء أنــه مــن املـقــرر اختبار
كفاءتها وتقييم األداء بشكل عــام ،تمهيدًا
لتركيب أربـعــة أنابيب عمالقة لنقل املياه
من بحيرة التخزين الرئيسية إلــى املحطة
الكهرومائية إلنتاج الطاقة ،بالتعاون مع
شركتني إيطالية وفرنسية متخصصتني
فــي هــذا الـنـشــاط ،ليرتفع عــددهــا إلــى ستة
أنابيب.
وأشار املصدر إلى أن أديس أبابا تراهن على
تمكنها مــن إنـتــاج الكهرباء بشكل مستدام
ق ـبــل املـ ــلء ال ـثــالــث ل ـلـســد ،لـت ـبــدأ ف ــي تــرجـمــة
ُ
األفكار التي تطرح كبديل للصدام ،من الصني
خصوصًا ودول أخــرى ،للتكامل الكهربائي
املصب (مصر ،السودان)
بينها وبني دولتي
ُ
ودول أفريقية أخرى .وقدمت عروض عملية
مــن أجــل تسهيل الـت ـفــاوض ،املتعثر حاليًا،
بغية الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق نـهــائــي م ـلــزم ،مع
ف ـتــح امل ـج ــال ل ــدخ ــول املـسـتـثـمــريــن م ــن دول
غربية وعربية والعمل على توسيع شبكة
أدي ــس أبــابــا الكهربائية وتـعــزيــز منشآتها،
ل ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـط ــاق ــة
والتوريد لحسابها ولحساب املستثمرين.
وأول من أمس السبت ،قال وزير الري املصري
محمد عبد العاطي في حــوار تلفزيوني ،إن
مصر مستعدة للربط الكهربائي واملساهمة
ف ــي تـنـمـيــة إث ـيــوب ـيــا وت ــوس ـي ــع م ـشــروعــات
الـتـعــاون االقـتـصــادي معها ،فــي حــال توافر
اإلرادة السياسية للجانب اإلثيوبي ،مشيرًا
إلى أن كل الدالئل تؤكد غياب هذه اإلرادة.
سلبيات الملء الثالث

ويخشى الخبراء املصريون أن يؤدي توليد
الكهرباء وفي عملية االستثمار ،مع التحكم
املطلق في مواعيد املــلء وكمياته كما حدث
في العمليتني األولى والثانية (يوليو 2020
ويــولـيــو  ،)2021إل ــى أن تـلـجــأ إثـيــوبـيــا إلــى

رؤية شاملة

أعلن الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي (الصورة) ،أن الدولة المصرية
تبنت رؤية شاملة بحلول عام  2030في برنامج وطني طموح ،وهناك
أولوية قصوى للتنمية المستدامة في ملف المياه .وكشف أن هناك
تكلفة تقديرية  50مليار دوالر
لهذا الملف ،وقد تضاعف خالل
معدالت التنفيذ حتى عام ،2037
الــمــرتــكــزة على أربــعــة مــحــاور،
وهـــي تحسين نــوعــيــة الــمــيــاه،
وإنشاء محطات المعالجة الثنائية
والثالثية ،ورفع كفاءة منظومة
الـــري ،وزيـــادة وعــي المواطنين
بأهمية المياه.

امللء الجائر وإلغاء حقوق دولتي املصب ،في
حالة حدوث جفاف متوسط أو حاد أو ممتد،
وذلــك بحجة رغبتها فــي اإلس ــراع فــي إتمام
ملء البحيرة بطاقتها االستيعابية القصوى
ً
املستهدفة من املشروع كامال أو زيادتها.
وحـ ـ ـ ــول امل ـ ــوق ـ ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـح ــال ــي مــن
املـبــادرات املختلفة التي طفت على السطح
مــن دون ج ــدوى فــي األش ـهــر املــاض ـيــة ،من
الجزائر والسعودية واإلم ــارات واالحتالل
اإلسرائيلي ،قال املصدر اإلثيوبي إن العودة
ل ـطــاولــة ال ـت ـفــاوض مــرتـبـطــة بتلبية شــرط
جــوهــري ،هو ابتعاد الــواليــات املتحدة عن
القضية .األمــر الــذي ال تبدو مصر موافقة
ً
عليه على اإلطالق ،فضال عن تركيز جهود

الــوســاطــة عـلــى االت ـح ــاد األفــري ـقــي وح ــده،
م ــن دون غ ـي ــره م ــن امل ــؤس ـس ــات اإلقـلـيـمـيــة
والدولية .واستبعد املصدر تحقق أي تقدم
في هــذا األمــر حتى نهاية رئاسة الكونغو
الديمقراطية لالتحاد األفريقي مطلع العام
املقبل.
وتستقر رؤيــة الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي على عــدم التصعيد في هــذا امللف
إال إذا وقع ضرر غير محتمل ال يمكن تالفيه،
بــاعـتـبــار أن ه ــذه الـحــالــة هــي الـخــط األحـمــر
الجديد ملصر في القضية ،وتم بالفعل تحديد
جــدول رقمي بــالــواردات املائية املتوقعة من
النيل ملصر خــال الـعــامــن الـحــالــي واملقبل
بفتراتهما املختلفة ،وحساب حجم الضرر

الــذي يمكن استيعابه وتعويضه بــاألدوات
ال ـف ـن ـي ــة املـ ـت ــاح ــة م ـث ــل مـ ـش ــروع ــات تـبـطــن
الترع وتحلية املياه والسياسات والقرارات
القائمة بشأن تقليص مساحات املزروعات
الشرهة للمياه.
اتفاق ملزم

وق ـ ــال ال ـس ـي ـســي أمـ ــس ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـ ــدورة
الرابعة ألسبوع املياه بالقاهرة إنه يتطلع
ل ـتــوق ـيــع اتـ ـف ــاق م ـل ــزم وش ــام ــل ف ــي قـضـيــة
ســد الـنـهـضــة فــي الـقــريــب ال ـعــاجــل ،اتساقًا
م ــع ال ـب ـيــان الــرئــاســي ال ـص ــادر ع ــن مجلس
األمــن الشهر املاضي بدعوة أطــراف األزمــة
إلــى استئناف امل ـفــاوضــات .وينبئ الــواقــع
الـعـمـلــي وال ـت ـغ ـيــرات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
س ـت ـتــرتــب ع ـل ــى إنـ ـج ــاز س ــد ال ـن ـه ـضــة ب ــأن
األض ـ ـ ــرار ال ي ـم ـكــن ق ـيــاس ـهــا ب ـه ــذه األرق ـ ــام
املجردة لتغيرات حصة املياه.
وبـحـســب الـسـيـســي يتطلب م ـشــروع تبطني
ال ـتــرع ،ال ــذي أدخ ــل ج ــزءًا منه ضمن مـبــادرة
«حياة كريمة» التي يمولها رجــال األعمال،
أكثر من  60مليار جنيه ( 3.9مليارات دوالر)،
ك ــان م ــن امل ـم ـكــن إن ـفــاق ـهــا ف ــي م ــراف ــق أخ ــرى
أك ـثــر احـتـيــاجــا ب ـصــورة عــاج ـلــة ،لــو لــم تكن
مـصــر مـعــرضــة بــالـفـعــل لـنـقــص مـلـحــوظ في
حصتها املائية الـتــي ال تفي باحتياجاتها
ً
أصـ ـ ــا .ك ـمــا أن غ ـي ــاب امل ـع ـل ــوم ــات وانـ ـع ــدام
الشفافية من قبل الجانب اإلثيوبي ،حتى مع
اإلخطار الدوري قبل امللء ،يعرقل االستجابة
املشتركة للتغيرات الفنية واملناخية الطارئة،
وي ـح ـيــط اإلجـ ـ ـ ــراءات بــال ـغ ـمــوض وصـعــوبــة
توقع املشاكل الــوارد حدوثها .األمــر الــذي ال
يمكن احتسابه ضمن حــدود الـضــرر املــادي
في األوضاع العادية ،بل سيمثل حالة ضرر
مفاجئة ،يمكن تفسيرها من قبل أديس أبابا
باالستثناء الطارئ.

3

مرور
الكرام
حسن حنفي:
غياب عقل في
حضور الجنون
وائل قنديل

برحيل أستاذ الفلسفة واملفكر
املصري القومي الدكتور حسن
حنفي ،يستمر نزيف العقل املصري
في مرحلة يحاصرنا فيها الجنون
من كل االتجاهات ،وينفذ هجمات
مسعورة من وقت آلخر ،تنتهي
بإطفاء وباقتطاع مساحات جديدة
من النور ،ليخيم الظالم أكثر .مات
الفيلسوف الجاد الحقيقي ،فيما
يتسيد الدجالون أكثر ،وينفرد مدعو
الحكمة والعلم اللدني ،من نوعية
طبيب الفالسفة ،املتصل على الدوام
بالذات العليا ،بالوعي العام ،يزرعونه
باملسامير ويعبئونه بالجاز والغاز،
ثم يشعلون فيه حريقًا ،يلتهم كل
قيمة محترمة ،ويثبت مكانها أكذوبة
وعارًا حضاريًا إضافيًا.
لكن ،للحقيقة ،الجنون ال يأتي من
سلطة طغيان فاسدة ومطعون في
جدارتها ،فقط ،وإنما ،أحيانًا ،يأتي
من معارضات تنزف وتتألم ،نتيجة
نجاح هذه السلطة في تغييب العقل
العام ،واحتقاره وامتهانه ،فتجد نفرًا
من الناس ،ال تسمع لهم صوتًا أو
نقدًا ملنتوج هذا املثقف أو إسهامات
ذاك املفكر ،وهو على قيد الحياة،
ُ َ
حتى يرحل فتستل السكاكني
والسيوف ،وتنهال على من لم يعد
يملك ردًا أو قدرة على املناظرة
واملواجهة ،تخونه وتكفره وتطعن
في انتمائه للدين وللوطن.
الدكتور حنفي ،الذي رحل قبل أيام
قالئل ،كان يمثل أهم ما تبقى من
عنقود العقل املنير في سماء الفكر
والفلسفة في مصر ،بعد الرحيل
املتتابع لسلسلة باهرة من األسماء
على مدار السنوات القليلة املاضية،
لعل أهمها في ميدان فلسفة األخالق
الدكتور إمام عبد الفتاح إمام،
صاحب كتاب «الطاغية» وهو الكتاب
العالمة في تشريح ظاهرة الطغيان
واالستبداد في الشرق.
كان حسن حنفي يطل بني الحني
واآلخر بأفكاره املنيرة عبر ما
تيسر من نوافذ مفتوحة أمامه في
الصحافة املصرية ،فبقي ينشر
ً
مقاال على فترات في صحيفة
يومية ،حتى ضج به وبأفكاره إعالم
«طبيب الفالسفة» الذي يهيمن
على البالد والعباد بسالح الدجل
والتعتيم وادعاء الروابط الخفية بينه
وبني الله ،بما يخرجه من مرتبة
البشر ويضعه في مصاف األنبياء
والعارفني ،فلم يبق أمام الفيلسوف
صاحب العقل والعلم سوى صفحة
«فيسبوك» يحاول من خاللها إنقاذ
ما يمكن إنقاذه من وعي جمعي
يتم صفعه بأحذية الخرافة والدجل
ً
يوميا.
في آخر مقاالته املنشورة بصحيفة
يومية مصرية ،كتب الدكتور
حنفي في العام  2015ملناسبة
انتخاب عبد الفتاح السيسي،
رئيسًا من دون انتخابات حقيقية:
يبدو أن العملية االنتخابية كلها
موجهة إلى الخارج دفاعًا عن تهمة
غياب الديمقراطية وخرق حقوق
اإلنسان .فما يهم هو الشكل
دون املضمون .ففي الداخل آالف
املعتقلني ُيفرج منهم عن العشرات
ويعتقل غيرهم باملئات .فالنظام
العسكري يؤمن بالطاعة وليس
بالرأي والرأي اآلخر .وتأمل السلطة
القائمة تكوين حزبها من قوى
البرملان املختلفة التي ال شعبية
لها .فتحصل على أغلبية يمكن
االدعاء أنها هي الحاكمة ،وليس
الفرد أو السلطة العسكرية .ويمكن
تزوير االنتخابات كما جرت العادة
في تاريخ مصر الحديث قبل
الثورة وبعدها .ثم يخلص إلى أن
«واألوضاع هكذا ،في هذه الحالة
االمتناع عن التصويت أفضل .وهو
انتخاب سلبي ،انتخاب للبديل
ً
الغائب الذي ما زال أمال فى الوعي
ولم ّ
يتكون بعد بهذه العملية
االنتخابية».
وأظن أن ذلك املقال كان كافيًا
لكي يغيب هذا الصوت العاقل عن
اإلعالم ،فال يجد له متنفسًا إلى
السوشيال ميديا ،يحاول من خاللها
ً
أن يصرخ في البرية لعل عقال
يستفيق أو ضميرًا يصحو ،معلنًا
تمرده على هذا الجنون كله ،الذي
يجرف املجتمع نحو االحتراق الذاتي
واالقتتال حتى آخر مواطن مدني.
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الحدث

التقى كل من جبريل إبراهيم محمد وأركو ميني ميناوي في السودان،
في مسار تاريخي مجبول باالنقالبات على التحالفات والمناوشات ضد
السلطات والخصوم ،وهو ما حاوال فعله في اعتصام الخرطوم األخير

محاوالت أميركية لرأب الصدع

يصعدون
السودان :أنصار العسكر
ّ

السودان

حراك
جبريل وميناوي

ال يزال الشارع في
السودان ميدان
الصراع الرئيسي بين
المدنيين والعسكر
الذين يستغلون بعض
المعتصمين لتحقيق
مآربهم

الخرطوم ـ العربي الجديد

أعوام من إدمان
االنقالبات والمناوشات

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

خلف املشهد السياسي املترافق
ب ـ ـحـ ــراك فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع ،وامل ـط ــال ــب
ب ـ ـحـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة
وتـغـيـيــر امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة تـحــت إش ــراف
العسكر ،يبرز اسما وزير املالية والتخطيط
االقتصادي ،رئيس حركة «العدل واملساواة»
الـســودانـيــة ،جـبــريــل إبــراهـيــم ،وحــاكــم إقليم
دارفـ ـ ــور ،رئ ـيــس حــركــة «ت ـحــريــر الـ ـس ــودان»،
أركو ميني ميناوي ،كاثنني من أبرز القيادات
السياسية ،في هذا التطور.
لكن مواقف إبراهيم وميناوي ،ال تزال تبدو
غــامـضــة ومـتـنــاقـضــة ،وي ـســودهــا االرت ـب ــاك،
فالحكومة التي يتبنيان مطلب حلها ،هما
ج ــزء مـنـهــا وم ـش ــارك ــان ب ـق ــوة ف ــي قــرارات ـهــا
ويـ ـتـ ـق ــاسـ ـم ــان إنـ ـج ــازاتـ ـه ــا كـ ـم ــا ي ـت ـح ـمــان
جــزءا مــن إخفاقاتها ،ولديهما حصص في
الــوزارة ،ووظائف حكومية رفيعة املستوى.
كما يفترض حصولهما على وظــائــف على
مستوى الجيش السوداني والشرطة وجهاز
املـخــابــرات طبقًا التـفــاق الـســام الــذي وقعاه
م ــع ال ـح ـكــومــة ف ــي  3أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول
 ،2020الـ ــذي ي ـن ـ ّـص ك ــذل ــك ع ـلــى دم ــج ق ــوات
ال ـحــركــات املـسـلـحــة فــي الـجـيــش ال ـســودانــي،
وعلى تشكيل قوة أخرى منفصلة قوامها 20
ألــف جندي من الحركات املسلحة والجيش
السوداني ،والشرطة ،والدعم السريع لحماية
املدنيني في دارفور .وكلها نقاط تزيد الحيرة
ّ
والتساؤل عما يريده الرجالن ،في ظل غياب
أي إجابة مقنعة إال بالعودة لسيرة ومسيرة
الرجلني تاريخيًا.
جبريل إبراهيم محمد ،املولود في عام 1955
بـمـنـطـقــة الـطـيـنــة ف ــي واليـ ــة ش ـمــال دارف ـ ــور،
غربي ال ـســودان ،هــو مــن الـقـيــادات الشبابية
داخل الحركة اإلسالمية التي حكمت السودان
مل ـ ــدة  30ع ــام ــا ت ـح ــت اس ـ ــم ح ـ ــزب «امل ــؤت ـم ــر
الــوطـنــي» .وبـعــد أن نـفــذت الـحــركــة انقالبها
العسكري في  30يونيو/حزيران  1989أمرت
فــي بــدايــة الـتـسـعـيـنـيــات ،ك ــوادره ــا فــي دول
امل ـه ـجــر ب ــال ـع ــودة إل ــى الـ ـس ــودان لـلـمـشــاركــة
في التأسيس للنظام الجديد ،فكان جبريل
إبراهيم خريج جامعة الخرطوم قسم إدارة
األعـمــال ،واح ـدًا من الـكــوادر التي استجابت
لـ ـن ــداء ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـ ـعـ ــروف ع ـن ــه االن ـض ـب ــاط

والـسـمــع وال ـطــاعــة .وتـحــت ذري ـعــة التمكني،
وه ـ ــي ط ــري ـق ــة اب ـت ـكــرت ـهــا ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
املـ ـ ـع ـ ــزول ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ل ـت ــوظ ـي ــف أع ـض ــاء
التنظيم السياسي في مؤسسات الدولة ،أدار
إبراهيم الحاصل على املاجستير والدكتوراه
م ــن جــام ـعــة م ـي ـجــي ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،ع ـ ــددًا من
الشركات املحسوبة على الحكومة والتنظيم
الحاكم ،أهمها شركة «عزة للشحن الجوي».
استمر شهر العسل بني عسكر نظام البشير،
ومدنيي الحركة اإلسالمية ملدة  10سنوات،
لكنه انهار تمامًا بعد الخالفات العميقة بني
الـبـشـيــر وعـ ــراب ال ـحــركــة اإلســام ـيــة الشيخ
ح ـســن الـ ـت ــراب ــي ،ووق ـ ــع االن ـف ـص ــال بينهما
فـ ــي ع ـ ــام  1999بـ ـط ــرد ف ــري ــق الـ ـت ــراب ــي مــن
السلطة ومن الحزب الحاكم .اختار إبراهيم
االصطفاف مع فريق الترابي املطرود ،الذي
أسس بعد ذلك حزب «املؤتمر الشعبي» في
عــام  .2000لكن بـقــاء إبــراهـيــم فــي الـحــزب لم
ً
يدم طويال ألن شقيقه األكبر خليل إبراهيم
أســس مــع مجموعات أخ ــرى حــركــة متمردة
بــاســم «الـعــدل وامل ـســاواة» للقتال ضــد نظام
ال ـب ـش ـيــر ،واخـ ـت ــارت إق ـل ـيــم دارفـ ـ ــور مـســرحــا
لعملياتها القتالية.
تبوأ إبراهيم عــددًا مــن املناصب السياسية
داخ ــل الـحــركــة الــول ـيــدة ،مــن مـقــر إقــامـتــه في
ً
دبي اإلماراتية وأسس فيها شركات وأعماال
تـ ـج ــاري ــة خـ ــاصـ ــة .وبـ ـ ـم ـ ــرور الـ ــوقـ ــت طـلـبــت
الـحـكــومــة الـســودانـيــة مــن اإلمـ ــارات تسليمه
ملحاكمته على أنشطته املـنــاوئــة للخرطوم،
فآثر إبراهيم املغادرة إلى بريطانيا ،ليتفرغ
تمامًا للعمل السياسي داخــل حركة «العدل
وامل ـ ـسـ ــاواة» ،وال ـتــي وج ـهــت ضــربــة موجعة
لـلـنـظــام ف ــي ع ــام  2008بــالــوصــول إل ــى قلب
ال ـع ــاص ـم ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ب ــاس ــم «ال ـ ـ ــذراع
الـطــويـلــة» لقلب نـظــام البشير .وعـلــى الرغم
مــن فـشــل العملية إال انـهــا ُحـسـبــت للحركة
وضربت من اآللة األمنية والعسكرية للنظام.
ف ــي ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،2012اخ ـت ــارت
«العدل واملساواة» جبريل إبراهيم لرئاستها،
بـعــد مقتل شقيقه خليل إبــراهـيــم فــي غــارة
للجيش الـســودانــي على رتــل عسكري تابع
للحركة في منطقة في شمال كــردفــان ،لكنه
لم يتقدم بالحركة لألمام ولم يحقق ما حققه
شقيقه مــن ان ـت ـصــارات عسكرية وسياسية
وت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،بـ ــل خـ ـس ــرت الـ ـح ــرك ــة قــوت ـهــا

الـضــاربــة فيما عــرف بمعركة قــوز دنـقــو ُ مع
قوات الدعم السريع في عام  ،2015حيث قتل
املئات من مقاتلي الحركة وأسر أكثر من .500
وعندما اندلع الـحــراك الـثــوري ضد البشير،
لــم يكن إبــراهـيــم مــن املتحمسني فــي البداية
للحراك ،لكنه سرعان ما تبناه بانضمامه إلى
تحالف «الحرية والتغيير» ،تحت كتلة «نداء
السودان» ،إحدى الكتل التي تشكل التحالف
ال ـحــاكــم اآلن .وب ـعــد س ـقــوط ال ـن ـظــام ،وقـعــت
خــافــات بــن ال ـحــركــات امل ـت ـمــردة و»الـحــريــة
والتغيير» تم تجاوزه بعد أشهر بتوقيع 5
مــن الـحــركــات املـتـمــردة الرئيسة على اتفاق
سالم مع الحكومة العام املاضي ،وبموجبه
شــارك إبراهيم في الحكومة بحصوله على
منصب وزير املالية والتخطيط االقتصادي.
وح ـص ـلــت حــرك ـتــه ع ـلــى وزارة أخـ ــرى وهــي
الــرعــايــة والـضـمــان االجـتـمــاعــي ،وتــم تعيني
ع ــدد م ــن ق ـيــادات ـهــا ف ــي م ـنــاصــب عـلـيــا مثل
مشروع ثمرات وديوان الضرائب وغيرها.
ل ـ ـك ــن عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـسـ ـيـ ــاس ــي وخـ ـ ــال
األشهر األخـيــرة ،قــاد إبراهيم مع مني أركو
مـ ـيـ ـن ــاوي ت ـ ـمـ ــردًا س ـي ــاس ـي ــا داخ ـ ـ ــل ت ـحــالــف
«ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،وات ـهــم أرب ـعــة أح ــزاب،
هــي «األم ــة الـقــومــي» و»املــؤتـمــر الـســودانــي»
و»التجمع االتـحــادي» و»البعث» باختطاف
ّ
الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي وال ـت ـن ـف ـي ــذي .وش ــك ــل مع
آخــريــن تحالفًا حـمــل االس ــم نفسه «الـحــريــة
والتغيير»ّ ،
مدعني أنهم «األصل واألساس».
وطلبوا من رئيس ال ــوزراء عبدالله حمدوك
حــل الـحـكــومــة وتـشـكـيــل أخ ــرى ،وذل ــك بدعم
من املكون العسكري ،خصم األمــس ،صديق
اليوم .ومع فشلهم في تحقيق الهدف ،لجأوا

انقلب إبراهيم على
البشير وهاجمه عسكريًا
في عام 2008
اعتاد ميناوي تبديل
تحالفاته بكثرة وقيادته
مجموعات متمردة

بدأت األعداد تنخفض في اعتصام الخرطوم (محمود حجاج/األناضول)

إل ــى وســائــل ضـغــط أخ ــرى ،منها االعـتـصــام
أمـ ــام ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي ت ـحــت س ـمــع وبـصــر
العسكر ،وال يــزال اعتصامهم مستمرًا منذ
تسعة أيام ،من دون أن يحقق نتائجه.
ويـ ّ
ـرجــح كـثـيــرون أن إبــراهـيــم يـهــدف مــن كل
ذل ــك ل ـلــوصــول إل ــى مـنـصــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
بـعــد إب ـع ــاد ح ـم ــدوك ،طــامـحــا إل ــى نـيــل دعــم
مجموعة األح ــزاب الحالية واالعـتـمــاد على
أن ـص ــار ال ـن ـظــام ال ـســابــق ال سـيـمــا األحـ ــزاب
اإلســامـيــة ،الـتــي غازلها حتى بــات عناصر
النظام السابق يرونه كمخلص من الضربات
املــوج ـعــة ال ـت ــي وج ـه ــت ل ـه ــم ،خ ـصــوصــا من
لـجـنــة «تـفـكـيــك ن ـظــام ال ـثــاثــن م ــن يــونـيــو»،
وهـ ــي ال ـل ـج ـنــة املـ ـن ــوط ب ـهــا تـصـفـيــة هيمنة
مـنـســوبــي الـنـظــام ال ـســابــق عـلــى املــؤسـســات
الحكومية .ويـعــارض جبريل إبــراهـيــم عمل
اللجنة على الرغم من أن وزارته تؤول إليها
كــافــة املـمـتـلـكــات واألمـ ـ ــوال املـ ـص ــادرة ،وذل ــك
رغبة منه في استقطاب العناصر املتضررة.
ال تختلف سيرة وتاريخ ميني أركو ميناوي
عــن تــاريــخ جبريل إبــراهـيــم ،حتى فــي مكان
املـ ـي ــاد ،ش ـمــالــي دارفـ ـ ــور واالن ـت ـم ــاء لقبيلة
واحدة .لكن ميناوي يختلف عن إبراهيم في
ال ــدرب السياسي والتأهيل األكــاديـمــي ،كما

أنه يمتاز بطبع خالفي ويستخدم تكتيكات
االنشقاق باستمرار في تحالفاته السياسية.
ف ـم ـي ـن ــاوي ك ـ ــان األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ألول حــركــة
م ـت ـمــردة ف ــي دارف ـ ـ ــور ،وه ــي حــركــة «تـحــريــر
السودان» في عام  ،2002غير أنه سرعان ما
انقلب على رئيس الحركة عبد الواحد محمد
ال ـن ــور وأط ــاح ــه م ــن ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــي شغلها
فــي مؤتمر حسكنيتة الشهير ،مــا أدى إلى
انقسام الحركة لجسمني في عام .2004
سويًا
فــي ع ــام  ،2006دخ ــل مـيـنــاوي وال ـنــور ّ
املـ ـف ــاوض ــات ف ــي أب ــوج ــا ال ـن ـي ـج ـيــريــة ،فــوقــع
م ـي ـن ــاوي ات ـف ــاق ــا م ــع نـ ـظ ــام ال ـب ـش ـيــر رف ـضــه
ال ـنــور ،وبـمــوجــب ذل ــك االت ـفــاق ع ــاد ميناوي
إلى الخرطوم ليشغل منصب كبير مساعدي
البشير ،وحصل رفاقه على مناصب وزاريــة
ومقاعد في البرملان ،قبل أن يختفي في عام
 2008ويعود للتمرد في عام  .2010بعد ذلك
دخـلــت حركته جملة مــن التحالفات ليخرج
منها بــأســرع وقــت ،آخــرهــا تحالف «الجبهة
الـ ـث ــوري ــة» ال ـت ــي ض ـمــت ع ـ ــددًا م ــن ال ـحــركــات
الـسـيــاسـيــة واملـسـلـحــة ،وان ـق ـســم مـنـهــا أثـنــاء
املفاوضات مع الحكومة االنتقالية الحالية.
وبـ ـم ــوج ــب االتـ ـ ـف ـ ــاق حـ ـص ــل مـ ـيـ ـن ــاوي عـلــى
منصب حاكم إقليم دارفور الذي يضم خمس

تقرير

يـقـتــرب ال ـن ـظــام ال ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه مــن طـ ّـي
واحــد مــن أهــم امللفات فــي الـب َــاد ،وهــو ملف
الـجـنــوب ال ـســوري ،إذ لــم يـبــق إال القليل من
ال ـب ـل ــدات والـ ـق ــرى ف ــي م ـحــاف ـظــة درع ـ ــا الـتــي
لــم تــدخــل «الـتـســويــات» الـتــي تجريها قــوات
النظام تحت إشــراف روســي ،ولكنها تدخل
ت ـبــاعــا ،وه ــو م ــا ي ـعــزز تـهــدئــة األوض ـ ــاع في
ّ
املحافظة التي ظلت على مدى عشر سنوات
مصدر قلق كبير للنظام لقربها من العاصمة
دم ـشــق .وذك ــرت صحيفة «ال ــوط ــن» التابعة
لـلـنـظــام أن وح ـ ــدات م ــن ق ــوات ــه دخ ـل ــت ،أول
مــن أم ــس الـسـبــت ،إلــى بـلــدة محجة التابعة
ملدينة إزرع ،في ريف درعا الشمالي الشرقي،
وفتحت مركزًا «لتسوية» أوضــاع املسلحني
واملطلوبني لألجهزة األمنية واملنشقني عن
هذه القواتّ .
وبينت أن قوات النظام استلمت
ال ـســاح املــوجــود ب ـحــوزة الـبـعــض مــن أبـنــاء
البلدة ،مشيرة إلــى أن تسوية األوض ــاع في
م ــرك ــز مـحـجــة تـشـمــل أي ـض ــا أب ـن ــاء عـ ــدد من
القرى في منطقة اللجاة الواقعة شمال شرق
درعــا والـتــي تضم عــدة قــرى صغيرة وتمتد
على مساحة جغرافية كبيرة ووعرة.
وكــانــت ق ــوات الـنـظــام قــد دخ ـلــت الخميس
املاضي إلــى بلدة بصر الحرير ومحيطها
بريف درعا الشمالي الشرقي ،وبدأت بتنفيذ
التسوية فيها ،وفــق وسائل إعــام النظام،
ال ـت ــي أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـت ـســويــة ف ــي درع ــا
«تسير وفــق خطة وإرادة ال ــدول ــة» .وقالت
إن «ال ـكــل ي ـبــادر لــانـضـمــام إل ــى الـتـســويــة،

المعتصمون قرب
القصر أغلقوا طرقًا
رئيسية وسط العاصمة
أكد فلتمان دعم
الواليات المتحدة
لالنتقال الديمقراطي

من التظاهرات في الخرطوم يوم الخميس الماضي (أشرف شاذلي/فرانس برس)

متابعة

طي ملف درعا بتقاسم بين موسكو وطهران
أمين العاصي

واليــات ،وحصلت حركته على حقيبة وزارة
املـعــادن في حكومة حـمــدوك .وبعد تنصيبه
في املنصب في أغسطس/آب املاضي ،عاد إلى
الخرطوم إلدارة املعركة الحالية مع «الحرية
والتغيير» والبحث عن حكومة جديدة.
وإذا اس ـت ـطــاع ك ـث ـيــرون تـفـسـيــر م ــا يــريــده
جـ ـب ــري ــل إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،فـ ـق ــد اس ـت ـع ـص ــى عـلــى
ال ـج ـم ـيــع ف ـه ــم م ــا ي ـخ ـطــط ل ــه م ـي ـنــي أرك ــو
ميناوي وما يريده ويرغب به ،غير إدمان
االن ـش ـقــاقــات وال ـخ ــاف ــات .وخ ــال الـيــومــن
املاضيني ،منيت رغبات إبراهيم وميناوي،
ب ـه ــزائ ــم م ـت ــاح ـق ــة ،أبـ ــرزهـ ــا خ ـ ــروج م ـئــات
اآلالف في مواكب  21أكتوبر الحالي ،دعمًا
للتحول الديمقراطي ورفضًا لتغول املكون
ال ـع ـس ـكــري ف ــي الـ ـش ــؤون الـسـيــاسـيــة داخ ــل
«الحرية والتغيير» ،ورفــض حل الحكومة
بقرارات فوقية وبطريقة غير دستورية .كما
اصطفت الواليات املتحدة واملجتمع الدولي
خـلــف املــدن ـيــن ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء ،ف ــي وقــت
تتقلص فيه أع ــداد املـشــاركــن فــي اعتصام
محيط القصر الرئاسي .كما يتأكد تراجع
امل ـكــون الـعـسـكــري عــن تــوجـهــاتــه لــانـقــاب
على الحكومة املدنية ،بالتالي لم يعد أمام
إبراهيم وميناوي سوى التراجع للوراء.

لــم تفلح زي ــارة املبعوث األمـيــركــي للقرن
األفــريـقــي ،جيفري فلتمان ،إلــى الـســودان
أول م ــن أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،وج ـم ـع ــه رئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ح ـ ـم ـ ــدوك ورئـ ـي ــس
املـجـلــس ال ـس ـيــادي عـبــد الـفـتــاح الـبــرهــان
ونائبه محمد حـمــدان دقلو (حميدتي)،
فــي تهدئة الـتــوتــرات أو إح ــداث أي تقدم
يــذكــر بــات ـجــاه ح ــل األزمـ ــة املـتـفــاقـمــة بني
املدنيني والعسكريني .ويبدو أن العسكر
مـ ـص ــرون ع ـل ــى م ــواص ـل ــة ال ـض ـغ ــط عـلــى
ّ
املكون املدني واستغالل الشارع في ذلك،
حيث عمد أمــس املعتصمون فــي محيط
القصر الرئاسي بالخرطوم ،إلغالق جسر
وشوارع رئيسية ،علمًا بأن معظم هؤالء
املعتصمني ينتمون ألح ــزاب منشقة عن
تـحــالــف ق ــوى إعـ ــان ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر،
ويـتـهــم الـجـيــش بــدعـمـهــم ،للضغط على
حكومة حـمــدوك والـتـحــريــض عليها من
بــاب األوض ــاع االقتصادية املتردية ،لكن
الهدف األســاس كما يــرى كثيرون عرقلة
تسليم قيادة املجلس السيادي للمدنيني
ب ـعــد أس ــاب ـي ــع ق ـل ـي ـلــة .وأط ـل ـق ــت ال ـشــرطــة
ال ـس ــودان ـي ــة ،أم ــس األح ـ ــد ،ال ـغ ــاز املـسـيــل
ل ـلــدمــوع ت ـجــاه ع ــدد م ــن املـعـتـصـمــن في
مـحـيــط الـقـصــر الــرئــاســي فــي ال ـخــرطــوم،
ب ـع ــد خ ــروجـ ـه ــم عـ ــن س ــاح ــة االع ـت ـص ــام
وإغ ــاقـ ـه ــم ع ـ ــددًا م ــن الـ ـط ــرق الــرئـيـسـيــة
ف ــي مـنـطـقــة وس ــط ال ـخ ــرط ــوم ،وال سيما
جسر «املـلــك نـمــر» الــرابــط بــن الخرطوم
والـ ـخ ــرط ــوم ب ـح ــري ب ـش ـم ــال ال ـعــاص ـمــة.
كما أشعل املعتصمون إط ــارات سيارات
ً
ونصبوا كتال خرسانية إلغــاق شارعي
النيل والجامعة الرئيسيني ،إضافة إلى
زي ــادة مـســاحــة االعـتـصــام بنصب املــزيــد
مــن الـخـيــم عـلــى الــرغــم مــن تـنــاقــص عــدد

املشاركني ،منذ نجاح موكب  21أكتوبر/
تشرين األول الحالي (الخميس املاضي)،
الداعم ملدنية الدولة ورفض تغول املكون
العسكري .وتسببت خطوات املعتصمني
ف ــي انـ ـس ــداد ح ــرك ــة املـ ـ ــرور ف ــي الـ ـش ــوارع
ف ـجــر أمـ ــس األح ـ ــد ،وهـ ــو أول يـ ــوم عـمــل
ف ــي األسـ ـب ــوع ،خــاصــة ف ــي شـ ــارع الـنـيــل،
قـبــل أن تـعــود الـحـيــاة إل ــى طبيعتها في
وقــت الحــق .من جهته ،قــرر والــي (حاكم)
الخرطوم ،أيمن نمر ،رمي املسؤولية على
ح ــزب الــرئـيــس امل ـعــزول عـمــر البشير في
مــا ح ــدث أم ــس ،وقـ ــال« :قــامــت مجموعة
مــن مـنـســوبــي املــؤت ـمــر الــوط ـنــي املـحـلــول
(الـحــاكــم الـســابــق) ،صباح الـيــوم (أمــس)،
بقفل جسر امللك نمر وشارع النيل لتعطيل
حــركــة امل ــرور وســط ال ـخــرطــوم» .وأضــاف
فــي ب ـيــان« :وج ـه ـنــا ال ـشــرطــة ،وبـحـضــور
الـنـيــابــة الـعــامــة ،بفتح ال ـطــرق والتعامل
القانوني الحاسم والالزم مع هذا التعدي
السافر ملنسوبي الحزب املحلول ،واتخاذ
كل ما يلزم من إجراءات قانونية» .ودخل
اعـتـصــام الـقـصــر الــرئــاســي ،أم ــس األح ــد،
يــومــه الـتــاســع ،للمطالبة بـتــدخــل املـكــون
العسكري لحل حكومة حمدوك ،وتشكيل
حكومة بديلة من كفاءات مستقلة.
وجـ ـ ــاءت الـ ـتـ ـط ــورات أمـ ــس ب ـعــد يـ ــوم من
ل ـقــاء امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي ال ـخ ــاص للقرن
األف ـ ــري ـ ـق ـ ــي ،جـ ـيـ ـف ــري فـ ـلـ ـتـ ـم ــان ،ال ـ ـقـ ــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــن وامل ــدنـ ـي ــن ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم.
وقــالــت الـسـفــارة األميركية فــي الخرطوم
ف ــي ب ـيــان ن ـشــرتــه ع ـبــر حـســابـهــا بـمــوقــع
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،إن ف ـل ـت ـم ــان،
اجـتـمــع فــي الـعــاصـمــة الـســودانـيــة بشكل
م ـش ـتــرك م ــع ال ـب ــره ــان ودق ـل ــو وح ـم ــدوك
و«أكـ ـ ــد دعـ ــم الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة الن ـت ـقــال
دي ـم ـقــراطــي م ــدن ــي وف ـق ــا ل ـلــرغ ـبــات الـتــي

أع ــرب عـنـهــا الـشـعــب ال ـس ــودان ــي» .وحــث
فلتمان القادة السودانيني على «االلتزام
بالعمل معًا لتنفيذ اإلع ــان الــدسـتــوري
وات ـفــاقـيــة جــوبــا ل ـل ـســام» بــن الـحـكــومــة
وتحالف الجماعات املتمردة .من جهته،
وف ــي ب ـي ــان ب ـعــد االج ـت ـم ــاع م ــع فـلـتـمــان،
أشــاد البرهان بالدعم األميركي النتقال
الـســودان إلــى الديمقراطية وأكــد «حرص
الـ ـق ــوات املـسـلـحــة ع ـلــى ح ـمــايــة االن ـت ـقــال
ً
وصـ ـ ــوال ملــرح ـلــة االن ـت ـخ ــاب ــات وال ـت ـحــول
الــديـمـقــراطــي» .وأطـلــع الـبــرهــان ،املبعوث
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي «ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات الـ ــوضـ ــع
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ــراهـ ــن والـ ـجـ ـه ــود ال ـج ــاري ــة
للخروج مــن األزم ــة» ،وقــال إنــه «ال يمكن
اح ـت ـكــار ال ـح ـكــومــة الـتـنـفـيــذيــة بــواسـطــة
أحزاب بعينها ال تمثل كل أطياف الشعب
ال ـس ــودان ــي» .م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــاد حـمــدوك
بـ«حنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته
للفترة االنـتـقــالـيــة ،ووع ــد بالعمل سويًا
معه الستكمال مهام الفترة االنتقالية».
بــدوره ،أبلغ تحالف «قــوى إعــان الحرية
والـتـغـيـيــر» ال ـحــاكــم ،املـبـعــوث األمـيــركــي،
بأهمية تسليم رئاسة املجلس السيادي
ل ـل ـم ــدن ـي ــن كـ ــواحـ ــد مـ ــن االس ـت ـح ـق ــاق ــات
ْ
القياديي
الدستورية ،وذلك بعد اجتماع
في التحالف ،وزير شؤون مجلس الوزراء،
خ ــال ــد ي ــوس ــف ،وامل ـس ـت ـش ــار ال ـس ـيــاســي
لرئيس الوزراء ،ياسر عرمان ،مع فلتمان.
وق ــال يــوســف فــي مـنـشــور عـبــر فيسبوك
أمــس ،إن اللقاء مــع فيلتمان «استعرض
جــوانــب األزم ــة السياسية الـحــالـيــة التي
تمر بها البالد ُ
وس ُبل الخروج منها عبر
االلـتــزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية
جــوبــا لـلـســام» .فــي سـيــاق متصل ،شدد
وزي ــر الـعــدل الـســودانــي نصر الــديــن عبد
ال ـب ــاري ،فــي بـيــان أم ــس ،عـلــى أن املـخــرج
الـعـمـلــي م ــن األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة يـتـمـثــل في
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـح ــرف ــي ال ـ ـص ـ ــارم بــالــوث ـي ـقــة
ً
الدستورية وص ــوال إلــى االنتقال الكامل
للحكم املدني الديمقراطي.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى م ــدي ـن ــة
بــورت ـســودان ،مــركــز والي ــة البحر األحمر
ب ـ ـشـ ــرق ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وف ـ ـ ــد وزاري ب ــرئ ــاس ــة
وزي ــر ال ــري يــاســر ع ـبــاس ،لــاجـتـمــاع مع
رئ ـيــس املـجـلــس األع ـل ــى ل ـن ـظــارات البجا
والـ ـعـ ـم ــودي ــات امل ـس ـت ـق ـلــة ،م ـح ـمــد األم ــن
ترك ،لبحث إنهاء األزمة في شرق البالد،
وإعـ ـ ــادة ف ـتــح امل ــوان ــئ ال ـب ـحــريــة وال ـطــرق
البرية املغلقة منذ الشهر املاضي ،بقرار
من املجلس األعلى للبجا.

واكتمال انضمام كل املدن والبلدات والقرى
الـتــي ينتشر فيها مسلحون بــاتــت مسألة
وق ــت» ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه «م ــن املـمـكــن نهاية
الـشـهــر الـحــالــي أو بــدايــة الـشـهــر املـقـبــل أن
يكتمل انضمام الكل».
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أوضـ ـ ــح ال ـن ــاش ــط اإلع ــام ــي
ي ــوس ــف مـ ـع ــرب ــة ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ب ـلــدة ب ـصــرى ال ـش ــام ف ــي ريــف
درع ـ ــا الـ ـش ــرق ــي ال ت ـ ــزال إل ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم خـ ــارج
التسوية مع بلدات أخرى في محيطها ،منها:
مـعــربــة ،وغ ـضــم ،وجـمــريــن ،وص ـمــاد .وأشــار
إلى أن بلدات أخرى في املحافظة في طريقها
إلجراء التسويات ،وهي :كفرناسج ،سملني،
كفر شمس ،عقريا ،الفقيع ،دير العدس .ولفت

معربة إلى أن البلدات التي لم تستطع جمع
قطع الـســاح املطلوبة منها لـقــوات النظام،
اض ـط ــرت إلـ ــى دفـ ــع أمـ ـ ــوال ع ــوض ــا ع ــن ذل ــك،
مشيرًا إلى أن بلدة نوى وحدها دفعت 100
مليون ليرة ســوريــة (مــا يـعــادل أكثر مــن 30
أل ــف دوالر أم ـيــركــي) .وق ــال مـعــربــة إن قــوات

بلدة بصرى
الشام ال تزال إلى اليوم
خارج التسوية

رعت موسكو التسويات في درعا (سام حريري/فرانس برس)

الـنـظــام ن ـفــذت عـمـلـيــات انـتـقــام بـحــق سكان
ب ـلــدات قـتــل فيها عـنــاصــر وض ـبــاط تابعون
للنظام خالل سنوات الثورة.
ف ــي م ـ ــوازاة عـمـلـيــات الـتـســويــة ال ـجــاريــة في
محافظة درعــا ،ال يــزال مصير اللواء الثامن
التابع للجانب الروسي ،واملتمركز في بلدة
بصرى الشام ،معلقًا ،وتشير املعطيات إلى
أن وزارة الدفاع الروسية تضع في خططها
تفكيكه أو نقل تبعيته إلى األجهزة األمنية
التابعة للنظام .وأك ــدت مـصــادر مطلعة في
درعـ ــا أن ال ـن ـظــام يـعـتـبــر وجـ ــود ه ــذا ال ـلــواء
الــذي أنشئ عام  2018من عناصر كانوا في
صفوف فصائل املعارضة «عائقًا أمام فرض
سيطرة مطلقة على عموم الجنوب السوري».
وكان الجانب الروسي قد طالب قيادة اللواء
منتصف الشهر الحالي بسحب املجموعات
التابعة له في بلدات صيدا والنعيمة وكحيل
بريف درعا الشرقي ،ونقلها إلى قيادة اللواء
في بلدة بصرى الشام.
م ــن جـهـتــه ،رأى ال ـل ــواء مـحـمــد ال ـح ــاج علي
(وهـ ـ ــو م ــن أبـ ـن ــاء م ـحــاف ـظــة درعـ ـ ــا ومـنـشــق
عــن ق ــوات ال ـن ـظــام) فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
الـجــديــد» أن نـفــوذ النظام وحلفائه الــروس
واإليـ ــران ـ ـيـ ــن «يـ ـتـ ـع ــزز ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
ح ـســاب األه ــال ــي» ،مـعــربــا عــن اع ـت ـقــاده بــأن
النظام السوري «طــوى ملف محافظة درعا
إلــى حــد كـبـيــر» .وأش ــار إلــى أنــه «ال وضــوح
في كيفية تقاسم النفوذ بني النظام والروس
واإلي ــران ـي ــن ف ــي مـحــافـظــة درع ـ ــا» ،مضيفًا:
«إنهم يجدون اآلليات التي تخدم مصالحهم
ويسوون الخالفات إن وجدت بالتفاهمات».

فصل غير مسبوق من األزمة التركية ـ الغربية
ووفق مصادر محلية ،ينتشر اإليرانيون من
خالل مليشيات تابعة لهم ،في عشرات النقاط
واملــواقــع فــي عموم محافظة درع ــا .وأشــارت
املصادر إلى أن اإليرانيني موجودون في مقر
الفرقة الخامسة التابعة للنظام فــي مدينة
ازرع ،وفــي مقر الـفــرقــة التاسعة فــي منطقة
الصنمني ،وفي تل الحارة شمال غربي درعا،
إضافة إلى مناطق أخرى .ويعتمد اإليرانيون
أكثر على الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر
األسد ،شقيق رئيس النظام بشار األسد.
ل ـك ــن إب ــراهـ ـي ــم ج ـ ـبـ ــاوي ،وهـ ــو ع ـض ــو هـيـئــة
الـ ـتـ ـف ــاوض ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـع ــارض ــة ،رأى فــي
ّ
حديث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أن التسويات
التي حدثت في محافظة درعا «عززت الدور
الروسي في الجنوب أكثر» ،مضيفًا« :القرار
الفصل بات ملوسكو في عموم محافظة درعا،
ُ
وس ـح ـب ــت وال ت ـ ــزال ت ـس ـحــب ح ــواج ــز ق ــوات
ال ـن ـظــام م ــن امل ـنــاطــق ال ـت ــي أجـ ــرت تـســويــات
ت ـن ـف ـي ـذًا ل ــوع ــود روس ـ ـيـ ــة» .وأعـ ـ ــرب ج ـبــاوي
ّ
عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن تفكيك ال ـلــواء الـثــامــن «لــن
يقلل مــن دور مــوسـكــو» ،مضيفًا« :التفكيك
ّ
يثبت التسويات ،بحيث ال يبقى ســاح في
املحافظة باستثناء ســاح الـنـظــام» .غير أن
جباوي ،وهو من أبناء محافظة درعا ،أشار
إلى أنه «ال تزال هناك مليشيات إيرانية غير
منضبطة فــي مـحــافـظــة درعـ ــا» .فــي غضون
ذلـ ـ ــك ،ل ــم ت ـض ــع ال ـت ـس ــوي ــات ح ـ ـدًا لـعـمـلـيــات
االغتيال التي تشهدها بلدات ومدن محافظة
درعا ،التي شهدت أول من أمس السبت مقتل
 3أشخاص بهجمات مجهولني ،وفق «تجمع
أحرار حوران».

اتخذت قضية رجل
األعمال التركي
المسجون ،عثمان
كافاال ،بعدًا خطيرًا مع
طلب الرئيس رجب طيب
أردوغان ،إعالن  10سفراء
غير مرغوب فيهم
إسطنبول ـ جابر عمر

ّ
صعد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغ ــان
مـ ــن م ــوق ــف ب ـ ـ ــاده ضـ ــد س ـ ـفـ ــراء ع ـش ــر دول
أصدرت بيانًا تطالب فيه ُبإطالق سراح رجل
األع ـمــال عثمان كــافــاال ،املـتـهــم بالتآمر على
الحكومة .وأكد أنه أصدر تعليماته بطردهم.
وأع ـلــن أردوغ ـ ــان ،أول مــن أم ــس الـسـبــت ،أنــه
أصــدر تعليمات إلــى وزيــر الخارجية مولود
ج ــاوي ــش أوغ ـ ـلـ ــو ،م ــن أجـ ــل إع ـ ــان ال ـس ـف ــراء
أشـخــاصــا غـيــر مــرغــوب فيهم بــأســرع وقــت،
واصفًا كافاال بأنه «فرع سوروس في تركيا»،
في إشارة إلى امللياردير األميركي من أصول
مـجــريــة جـ ــورج س ـ ــوروس ،املـتـهــم بــالــوقــوف
وراء «مـ ـ ــؤامـ ـ ــرات» .وأض ـ ــاف أردوغ ـ ـ ـ ــان «10
سـفــراء ج ــاؤوا بسببه إلــى وزارة الخارجية،
أي وق ــاح ــة هـ ــذه؟ مـ ــاذا ت ـظ ـنــون ه ــذا الـبـلــد؟
هنا تركيا ،ليست دولــة قبلية كما تظنون»،
محذرًا السفراء من أنه ال يمكنهم أن يوجهوا

التعليمات ل ــوزارة الخارجية التركية ،وأنــه
أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية ،إلعالن
السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم
بأسرع وقت .ويوم اإلثنني املاضي ،استدعت
الخارجية التركية سـفــراء أملانيا والــواليــات
املتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا
وال ـس ــوي ــد وكـ ـن ــدا والـ ـن ــروي ــج ون ـيــوزي ـل ـنــدا،
إث ـ ــر ن ـش ــره ــا ب ـي ــان ــا ع ـب ــر مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،اعتبرت فيه أن القضية املستمرة
بحق كافاال ،تلقي بظاللها على الديمقراطية
وس ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــان ــون ّ ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ودعـ ـ ــت إل ــى
اإلفراج عنه .كما حذر مجلس أوروبا لحقوق
اإلنسان ،الذي انضمت إليه تركيا عام ،1950
منذ أكثر من  8أيام ،من أنه قد يبدأ إجراءات
ضد أنقرة في حال لم يتم اإلفــراج عن كافاال
بحلول نهاية الشهر.
وك ـش ــف وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــرك ــي سـلـيـمــان
صــوي ـلــو ع ــن األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ت ــدف ــع بــأن ـقــرة
للتصعيد بهذا القدر ،معتبرًا في تصريحات
له أول من أمس السبت ،أن «من يتحدثون عن
سيادة القانون هم أنفسهم الذين ينتقدوننا
وي ــري ــدون الـتــدخــل بــالـقـضــاء .ه ــذه قـلــة أدب
عندما يقول سفراء  10دول أفرجوا عن هذا.
غدًا يطالبون باإلفراج عن زعيم حزب العمال
الكردستاني عبد الله أوجــان ،وبعدها عن
ص ــاح الــديــن دمـيــرطــاش (الــرئـيــس السابق
لـ ـح ــزب ال ـش ـع ــوب ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـ ـكـ ــردي)،
امل ـس ــؤول عــن أحـ ــداث كــوبــانــي الــدمــويــة بني
 6و 8أكتوبر  .»2014ويبدو من تصريحات
ص ــوي ـل ــو أن ت ــرك ـي ــا ت ـخ ـش ــى أن ت ـ ـ ــؤدي أي
تـنــازالت أو استجابة ملطالب غربية ،إلمــاء

طـلـبــات أخ ــرى عـلـيـهــا ل ــإف ــراج ع ــن متهمني
ومحكومني باإلرهاب واالنفصال ،وستكون
سلسلة طويلة ال نهاية لها ،وسفراء الدول هم
سفراء .وال يتوقع خــروج كافاال من زنزانته
في سجن إسطنبول في أي وقــت قريب ،في
مواجهة سلسلة من التهم املتعاقبة ،بينها
التجسس ومحاوالت اإلطاحة بالدولة.
ومثل كافاال عــدة مــرات أمــام القضاء بعدما
واج ــه تهمًا بــاالرت ـبــاط بجماعة «الـخــدمــة»،
وعالقته مــع مستشار املـخــابــرات األميركية
الـســابــق األكــاديـمــي هـنــري بــاركــيّ .
ووجـهــت
النيابة العامة لرجل األعـمــال تهم «الشروع
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـقـ ــوة إلل ـ ـغـ ــاء الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـع ــام
املفروض وفق الدستور التركي» ،و«تسريب
وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية
ألمــن البالد والتجسس العسكري» ،مطالبة
بالحكم عليه بالسجن املؤبد مرتني.
وكــانــت قضية كــافــاال قــد أث ــارت ال ــرأي العام
التركي بشكل كبير فــي فـتــرات سابقة ،وقد
برأه القضاء في وقت سابق من العام الحالي
مــن اتـهــامــات تتعلق بــاإلرهــاب ،على خلفية
إدعـ ـ ـ ــاءات بـتـنـظـيــم وت ـم ــوي ــل االح ـت ـجــاجــات

نفت الخارجية
الهولندية نبأ طرد
سفيرتها من تركيا

ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـح ـكــومــة ال ـتــي
اندلعت عــام  .2013لكن بينما كــان أنصاره
ينتظرون إطالق سراحه من السجن ،أصدرت
السلطات أمرًا بإعادة اعتقاله ،بسبب ارتباطه
بمحاولة انقالب فاشلة عام ً .2016
وقدم أكثر
مــن م ــرة طلبًا للمحكمة الــدسـتــوريــة العليا
يطالب بــاإلفــراج عـنــه ،مشيرًا إلــى التعسف
بــإلـقــاء القبض عليه مــن دون توجيه التهم
وإعداد الئحة اتهام ،ولكن رفضت طلباته.
تصريحات أردوغان األخيرة بطرد السفراء،
القــت انـتـقــادا مــن املـعــارضــة ،كــان أبــرزهــا من
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار
أوغلو الذي أفاد عبر «تويتر» بأن «الشخص
الذي يقود البالد بسرعة للمنحدر (أردوغان)
هــذه املــرة أمــر بــإعــان سـفــراء  10دول بأنهم
غير مرغوب بهم ،وهذه التصرفات ال تهدف
للحفاظ على املصالح الوطنية ،بل محاوالت
الصطناع أسباب انهيار االقتصاد».
من ناحيته ،قال زعيم حزب املستقبل ،رئيس
الوزراء األسبق أحمد داود أوغلو «استدعاء
السفراء العشرة ال عالقة له بقضية كافاال أو
باستقالل القضاء ،لو كان األمر كذلك لكان
أطلق سراح القس برانسون واملواطن دنير
يوجل باتصاالت هاتفية فقط .وتركيا على
وشك الخوض في أكبر أزمة دبلوماسية مع
أكبر دول يتم التصدير لها ،فالعدالة التي
يـشــك بـهــا مــواطـنــو الـبـلــد أنـفـسـهــم ال يترك
أي اع ـت ـبــار لـلـبـلــد وق ـضــائــه ح ــول ال ـعــالــم».
وتــرددت أنباء عن طرد السفيرة الهولندية
مــاريــان دي كفاستينييت ،لكن الخارجية
الهولندية نفت ذلك.
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شرق
غرب
التحالف في اليمن يُعلن
مقتل  264حوثيًا
أعلن التحالف العسكري في اليمن
ب ـق ـي ــادة ال ـس ـع ــودي ــة ،أمـ ــس األحـ ــد،
مقتل  264حوثيًا في غــارات جوية
خــال األي ــام الـثــاثــة املــاضـيــة ،على
منطقتني قرب مأرب .وأفاد التحالف
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أنـ ـ ــه نـ ـف ــذ « 88ع ـم ـل ـيــة
اسـتـهــداف» فــي منطقتي الـكـســارة،
على بعد نحو  30كيلومترًا شمالي
غرب مأرب ،والجوبة على بعد نحو
 50كيلومترًا جنوبي مأرب ،ما أدى
إلى «تدمير  36آلية ومقتل أكثر من
 264عنصرًا حوثيًا إرهابيًا».
(فرانس برس)
تفاهم روسي ـ إسرائيلي
في سورية

كـشــف رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
ن ـف ـت ــال ــي ب ـي ـنــت (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أم ــس
األح ــد ،أن ــه تــوصــل خ ــال لـقــائــه مع
الرئيس الــروســي فالديمير بوتني
إل ــى تـفــاهـمــات «ج ـي ــدة ومـسـتـقــرة»
بشأن ســوريــة .وقــال خــال اجتماع
الـحـكــومــة ،بعد ســاعــات مــن عودته
مـ ـ ــن سـ ــوت ـ ـشـ ــي الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ح ـيــث
التقى بوتني ،يوم الجمعة املاضي:
«وج ــدت ل ــدى الــرئـيــس بــوتــن أذنــا
ص ــاغـ ـي ــة الحـ ـتـ ـي ــاج ــات إس ــرائـ ـي ــل
األمـ ـنـ ـي ــة ،ك ـم ــا نــاق ـش ـنــا ال ـبــرنــامــج
النووي اإليراني املتقدم ،الذي يثير
قلق الجميع».
(األناضول)

االحتالل يبني  1355وحدة
جديدة في الضفة
أك ـ ـ ـ ــدت وزارة اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان والـ ـبـ ـن ــاء
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ــس األحـ ـ ـ ــد ،ع ــزم
سلطات االح ـتــال على بـنــاء 1355
وح ــدة سكنية استيطانية جديدة
فـ ـ ــي ال ـ ـض ـ ـفـ ــة ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة.
وستضاف هذه الوحدات السكنية
إلى أكثر من ألفي وحدة استيطانية
من املتوقع أن تحصل هذا األسبوع
على الـضــوء األخـضــر النهائي من
وزارة األم ـ ــن .وقـ ــال ال ــوزي ــر زئـيــف
إل ـك ــن م ــن حـ ــزب «األم ـ ــل ال ـجــديــد»
الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي ،إن «ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ــوجـ ــود
الـ ـيـ ـه ــودي فـ ــي ي ـ ـهـ ــودا والـ ـس ــام ــرة
(االسـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي لـ ـلـ ـضـ ـف ــة) أم ــر
أساسي في الرؤية الصهيونية».
(فرانس برس)
مباحثات قطرية ـ مصرية
في الدوحة
عـ ـ ـق ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـقـ ـط ــري س ـل ـط ــان بــن
س ـعــد املــري ـخــي ف ــي ال ــدوح ــة ،أمــس
األحد ،اجتماعًا مع السفير املصري
عـ ـم ــرو ال ـش ــرب ـي ـن ــي ،ب ـح ـث ــا خــالــه
ع ــاق ــات ال ـب ـل ــدي ــن .وأف ـ ـ ــادت وكــالــة
األنـ ـب ــاء ال ـق ـطــريــة الــرس ـم ـيــة «ق ـنــا»،
ف ــي ب ـي ــان م ـق ـت ـضــب ،أن االج ـت ـمــاع
«تناول استعراض عالقات التعاون
الثنائي بني البلدين» ،من دون ذكر
أي ت ـفــاص ـيــل أخ ـ ـ ــرى .وكـ ـ ــان وزي ــر
الخارجية الـقـطــري محمد بــن عبد
ّ
الــرحـمــن آل ثــانــي ،قــد تـســلــم أوراق
اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـش ــرب ـي ـن ــي س ـف ـي ـرًا ف ــوق
العادة ،في  19أكتوبر/تشرين األول
الحالي.
(األناضول)
المغرب :بنكيران يهدد
بعدم الترشح ألمانة
«العدالة والتنمية»

أع ـلــن األم ــن ال ـع ــام ال ـســابــق لـحــزب
«ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،ع ـب ــد اإللـ ــه
بـنـكـيــران (ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــس األح ــد،
أنه غير معني بأي ترشيح لألمانة
العامة للحزب ،في حال ّ
أقر املؤتمر
الوطني االستثنائي للحزب املقرر
ي ــوم ــي  30و 31أكـ ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ت ــأجـ ـي ــل امل ــؤت ـم ــر
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي ل ـس ـن ــة ك ــام ـل ــة.
وتؤثر هذه التطورات على الحزب،
الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض لـهــزيـمــة قــاس ـيــة في
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ف ـ ــي 8
سبتمبر/أيلول املاضي.
(العربي الجديد)
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مع مواصلة الرئيس التونسي قيس سعيّد،
إحكام قبضته على مؤسسات الحكم كافة،
تتزايد المخاوف من توجهه لتنظيم استفتاء
لتعديل الدستور بغياب هذه المؤسسات ،على
رأسها البرلمان ،ومن دون التشاور مع النخب
سيعد انقالبًا جديدًا على الشرعية
األساسية ،بما
ّ

خروج عن الشرعية

اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية ،شاكر
الحوكي ،أن «اللجوء إلى االستفتاء لتمرير التعديالت المزمع إدخالها
على دستور  ،2014أمر باطل دستوريًا» .وأضاف ،في تصريح صحافي
أخيرًا «أن دستور  2014ال يسمح
بـــإجـــراء االســتــفــتــاء فـــي ظل
تجميد عمل البرلمان» ،الفتًا إلى
أن «الذهاب في هذه الخطوة
يعد انقالبًا وخروجًا عن الشرعية،
إذا أراد رئيس الدولة قيس سعيّد
(الصورة) فعًال اللجوء لالستفتاء
مـــن داخــــل مــضــامــيــن دســتــور
.»2014

حيلة االستفتاء
في تونس
احتمال انقالب
رئاسي آخر على
المؤسسات

تونس ـ آدم يوسف

مــع بـقــاء الــوضــع الـتــونـســي تحت
وطــأة التدابير االستثنائية التي
ّ
سعيد منذ
اتخذها الرئيس قيس
 25يــولـيــو/تـمــوز املــاضــي ،وتبعها بـقــرارات
أخرى منح بموجبها نفسه سلطات تنفيذية
وت ـشــري ـع ـيــة واسـ ـع ــة ،ت ـت ــزاي ــد املـ ـخ ــاوف من
ّ
سعيد الوضع القائم للذهاب نحو
استغالل
إجـ ــراء اسـتـفـتــاء لـتـعــديــل الــدس ـتــور وتغيير
نظام الحكم والقانون االنتخابي ،بوسائل
يصفها الـبـعــض بــالــادس ـتــوريــة ،وذل ــك مع
استغالل املزاج الشعبي املساند في جزء منه
للرئيس.
ّ
وتنطلق امل ـخــاوف مــن أن سـعـ ّـيــد عــلــق عمل
الـ ـب ــرمل ــان ومـ ـن ــح االخـ ـتـ ـص ــاص ال ـت ـشــري ـعــي
لنفسه ،عـبــر األم ــر الــرئــاســي رقــم  117الــذي
أصـ ـ ــدره ف ــي  22س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول امل ــاض ــي،
وذلك بعدما أعطى نفسه صالحية اإلشراف
على السلطة التنفيذية ،وع ـ ّـن حكومة من
دون مـصــادقــة مجلس ال ـنــواب ،لتصبح كل
السلطات فعليًا في يده .في املقابل ،ال يسمح
دستور  2014بإجراء استفتاء في ظل تجميد
ع ـمــل الـ ـب ــرمل ــان ،ف ـهــو ل ــم ي ـك ــرس االس ـت ـف ـتــاء

ّ
املـ ـب ــاش ــر ،وال ي ـم ــك ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
م ــن ال ـت ــوج ّــه م ـب ــاش ــرة لـ ـس ــؤال ال ـش ـع ــب ،بل
يفرض تدخل البرملان باملوافقة على النص
التشريعي أو التعديل الدستوري قبل عرضه
من قبل الرئيس على االستفتاء .كما يشير
البعض إلــى أن أي استفتاء على الدستور
يـجــب أن تـسـبـقــه مـنــاقـشــات ومـ ـ ــداوالت بني
مختلف األط ـ ــراف املـعـنـيــة ،فــي وق ــت يطرح
سـعـ ّـيــد إجـ ــراء ح ــوار مــع ال ـش ـبــاب ي ـقــول إنــه
س ـي ـكــون مـخـتـلـفــا ع ــن ال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة،

ال يسمح دستور 2014
بإجراء استفتاء في ظل
تجميد البرلمان
الفصل  80ال يعتبر
سندًا دستوريًا إلجراء
استفتاء مباشر

وسـيـسـتـبـعــد م ـنــه م ــن ي ـقــول إن ــه «اس ـتــولــى
على أموال الشعب أو باع ّ
ذمته إلى الخارج».
م ـق ــاب ــل ذل ـ ــك ،ي ـس ـت ـنــد الـ ـخـ ـب ــراء امل ـس ــان ــدون
لـتـ ّ
ـوجــه الــرئـيــس بــإمـكــانـيــة إجـ ــراء استفتاء
م ــن دون ال ـع ــودة إل ــى مـجـلــس الـ ـن ــواب ،إلــى
أن ال ـب ــرمل ــان ت ــم تـعـلـيـقــه ب ـمــوجــب الـتــدابـيــر
االستثنائية ،باعتباره من «أسباب الخطر
ال ــداه ــم» ،بحسب تعبير سـعـ ّـيــد ،وبــالـتــالــي
يمكن الـعــودة إلــى الشعب صاحب السيادة
السـتـفـتــائــه ،مــؤكــديــن أن ــه فــي ح ــال تـعــارض
ال ـنــص ال ــدس ـت ــوري م ــع اإلرادة ال ـعــامــة يتم
تسبيق اإلرادة العامة على النص.
ّ
وف ــي ج ــدي ــد ه ــذا امل ـل ــف ،ك ــل ــف س ـعـ ّـيــد ،يــوم
ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،وزارة ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات
االتـ ـ ـص ـ ــال ،بـ ــإحـ ــداث «مـ ـنـ ـص ــات ل ـل ـتــواصــل
االف ـت ــراض ــي ف ــي ك ــل امل ـع ـت ـمــديــات ف ــي أق ــرب
اآلجـ ــال ،لتمكني الـشـبــاب خـصــوصــا ،وكــافــة
فـ ـ ـئ ـ ــات ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي عـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا ،مــن
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ح ـ ــوار وط ـن ــي ح ـق ـي ـقــي ،عـبــر
ع ــرض مـقـتــرحــاتـهــم وت ـصــورات ـهــم فــي كــافــة
امل ـج ــاالت» .وق ــال سـعـ ّـيــد ،خ ــال لـقــائــه وزيــر
االت ـص ــال ن ــزار ب ــن ن ــاج ــي ،إن «ه ــذا ال ـحــوار
سـيـكــون نــوعــا ج ــدي ـدًا م ــن االس ـت ـف ـتــاء ،ولــن
ً
استفتاء باملعنى التقليدي ،إذ سيتم
يكون

خالل تظاهرة مناهضة لقرارات سعيّد بالعاصمة تونس (شاذلي بن إبراهيم)Getty/

االسـتـمــاع إلــى مقترحات الشعب التونسي
في كل املـجــاالت» .وأكــد «ضــرورة إشــراك كل
الـتــونـسـيــن ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج ف ــي هــذا
الحوار الوطني واالستماع إليهم واإلنصات
إلى مطالبهم ،إضافة إلى اجتماعات في كل
معتمدية بني األطراف املعنية ،ثم يتم تجميع
وتوليف املقترحات الـصــادرة مــن الشعب».
وفـســر أن «الـتـصــور الـعــام ملــا سيحصل هو
أنــه نــوع مــن االسـتـمــارة ،وسيصدر كــل ذلك
ف ــي أم ــر رئ ــاس ــي» ث ــم يـتــم جـمــع املـقـتــرحــات
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي وال ــدس ـت ــور
وال ـن ـظ ــام االن ـت ـخــابــي «وس ـن ـع ـمــل أن يـكــون
ذلك في وقت قياسي ،نريد اختصار املسافة
في التاريخ لنصنع تاريخًا جديدًا» .وتابع
«ث ــم يـمـكــن امل ـ ــرور إث ــر ذل ــك إل ــى االسـتـفـتــاء
التقليدي الــذي يجب أن يكون محاطًا بكل
الضمانات ليحقق إرادة الشعب وال يكون
أداة للدكتاتورية املقنعة» ،بحسب توصيفه.

ويـسـتـنــد تـنـظـيــم االس ـت ـف ـت ــاءات ف ــي تــونــس
ّ
إل ـ ــى دس ـ ـتـ ــور  ،2014وي ـن ــظ ـم ـه ــا ال ـق ــان ــون
ّ
األساسي لالنتخابات واالستفتاء ،إذ ينص
ال ـف ـصــل  3م ــن ال ــدس ـت ــور ع ـلــى أن «ال ـش ـعــب
ه ــو صــاحــب ال ـس ـي ــادة وم ـص ــدر الـسـلـطــات،
يمارسها بواسطة ممثليه املنتخبني أو عبر
ّ
سعيد على هذا البند
االستفتاء» ،وقد أبقى
خ ــال إع ــان ــه تـعـلـيــق ال ــدس ـت ــور بمقتضى
األمر الرئاسي  ،117في  22سبتمبر املاضي،
الذي برر الرئيس استخدامه في إطار البند
 80من الدستور .في مقابل ذلــك ،تم تعليق
البند  50الذي ينظم باب السلطة التشريعية
وعـ ـم ــل ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ــص ع ـل ــى أن ــه
«ي ـمــارس الـشـعــب السلطة التشريعية عبر
ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء» .وسـ ـح ــب س ـع ـ ّـي ــد صــاح ـيــات
الـ ـب ــرمل ــان ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،ومـ ـن ــح ن ـف ـس ــه ه ــذا
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تقرير

االتفاق النووي اإليراني :واشنطن تبحث «خيارات أخرى»
ّ
ظل المماطلة
في
اإليرانية للعودة إلى
محادثات فيينا ،تبدو
الواليات المتحدة أكثر
ميًال للحديث عن
«الخيارات األخرى»
ضد طهران

بشير البكر

عادت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا
ل ــاتـ ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،بـ ــن م ـج ـم ــوع ــة «»1+5
(بريطانيا ،فرنسا ،أميركا ،الصني ،وروسيا
 +أملانيا) وإيران إلى جدول االنتظار ،بعد أن
الحت فرصة في األيام املاضية الستئنافها،
بعد أربعة أشهر من التوقف بسبب انتقال

الـسـلـطــة ف ــي طـ ـه ــران ،م ــن الــرئ ـيــس الـســابــق
حسن روحاني إلى الرئيس الجديد إبراهيم
رئيسي ،الذي أعاد تشكيل فريق التفاوض،
ونقل امللف من وزارة الخارجية إلى مجلس
األمن القومي.
وبينما كانت التحضيرات تجرى للذهاب
إلى فيينا ،أبــدت طهران استعدادها إلجراء
م ـب ــاح ـث ــات أول ـ ـيـ ــة ت ـم ـه ـي ــدي ــة مـ ــع االتـ ـح ــاد
األوروب ــي ،وأعلنت عن ذلــك في ختام زيــارة
مساعد مفوض السياسة الخارجية إنريكي
م ـ ــورا ال ـخــاط ـفــة إلـ ــى طـ ـه ــران ف ــي منتصف
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي .وق ــال ــت إن االج ـت ـم ــاع مع
م ـســؤولــي االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي فــي بــروكـســل
سيتم يوم  21أكتوبر /تشرين األول الحالي،
من أجل مراجعة محتويات النصوص التي
ك ــان ــت م ـط ــروح ــة ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ف ــي نـهــايــة
الـجــولــة الـســابـقــة .وف ــي الــوقــت ال ــذي أعلنت
فيه أن امل ـفــاوض فــي املـلــف ال ـنــووي مساعد
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ـل ــي ب ــاق ــري
سيتوجه إلى بروكسل ،اعترضت واشنطن

شطب بوريل كليًا فكرة اجتماع بروكسل (جوناثان إرنست/فرانس برس)

طريق الوساطة األوروبية .ورفض مسؤول
أميركي ،في تصريحات للصحافيني ،وضع
ش ــروط مسبقة السـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات ،أو
طــرح مقترحات جــديــدة ،أو مطالب إيرانية
تتجاوز ما تم التوافق عليه خالل الجوالت
الست السابقة من املحادثات .وجاء الجواب
قاطعًا مــن املتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية ،نيد برايس ،الــذي ّ
رد على إعالن
إيران عقد اجتماع في بروكسل مع مسؤولي
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ملـنــاقـشــة م ـســودة اتـفــاق
جرى إعدادها في يونيو /حزيران املاضي.

مالي :االنتظار
األميركي ال يمكن أن
يستمر إلى ما ال نهاية

وقــال إن واشنطن ال تعتقد أن هناك حاجة
إل ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاع كـ ـه ــذا ،م ــوض ـح ــا أن أع ـض ــاء
م ـج ـم ــوع ــة « »1+5ل ـ ـلـ ــدول ال ـخ ـم ــس دائ ـم ــة
العضوية فــي مجلس األم ــن ،باإلضافة إلى
أملانيا ،يتقاسمون الرأي ذاته بأن املفاوضات
في فيينا؛ أي الجولة السابعة من املحادثات
ب ــن م ـج ـمــوعــة « »1+5وإي ـ ـ ـ ــران ،وهـ ــي غـيــر
مباشرة في حالة الواليات املتحدة ،يجب أن
ُ
تستأنف في أقرب وقت .وأضاف أن «الوجهة
الـتــي نسعى إليها هــي فيينا ،وليست إلى
خطوة وسيطة في بروكسل».
ه ــذا «ال ـف ـي ـتــو» الـ ـص ــارم م ــن واش ـن ـطــن دفــع
م ـس ــؤول الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ف ــي االت ـحــاد
األوروبي جوزيب بوريل إلى أن يشطب كليًا
فكرة اجتماع بروكسل ،وذلــك بعد اجتماع
لوزراء خارجية االتحاد في لوكسمبورغ.
وف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ك ــان امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي
روبـ ـ ــرت م ــال ــي ي ـج ــول ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،إلجـ ــراء
م ـشــاورات تحت بند «بانتظار املـفــاوضــات
واشنطن تدرس الخيارات األخرى» ،وشملت
جولته قطر ،واإلمارات ،والسعودية ،وفرنسا.
وفي حني وصف وزيــر الخارجية األميركي
أنـتــونــي بلينكن نتائجها ب ــ«ال ـج ـيــدة» ،إال
أنــه شـ ّـدد على أن االنتظار األميركي «ليس
ممارسة يمكن أن تستمر إلى ما ال نهاية»،
ّ
معبرًا عن اعتقاده بأنه «ال تزال هناك طريق
للدبلوماسية» ،بوصفها الخيار «األفضل
ً
واألكـثــر فاعلية» ،علمًا «بأننا لــم نــر أفعاال
ح ـت ــى اآلن ت ـب ـعــث ع ـل ــى االرت ـ ـي ـ ــاح ،ع ـنــدمــا
يتعلق األمــر بما قد يسعى إليه اإليرانيون
على املدى القريب» .وذكر بما أعلنه الرئيس
جو بايدن من أنه «إذا فشلت الدبلوماسية؛
ف ـن ـحــن م ـس ـت ـعــدون لــان ـت ـقــال إلـ ــى خ ـي ــارات
أخرى ،وهذا جزء من املشاورات املكثفة التي
نجريها مع حلفائنا وشركائنا في املنطقة
وخارجها».
وانـ ـعـ ـك ــس «الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي خـ ـ ـي ـ ــارات أخ ـ ــرى»
ف ــي املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي امل ـش ـتــرك م ــع وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلســرائ ـي ـلــي ،يئير لـبـيــد ،والـتــي
ق ــال فيها بلينكن «إن ـنــا نـقـتــرب مــن مرحلة
ل ــن تـح ـقــق فـي ـهــا الـ ـع ــودة ل ــات ـف ــاق ال ـســابــق
ال ـث ـم ــار ال ـت ــي كـ ــان يـتـضـمـنـهــا االت ـ ـف ــاق ،في
ظــل ال ـت ـقــدم اإلي ــران ــي» .وع ـلــى الــرغــم مــن أن
ه ــذا ال ـكــام الق ــى اسـتـحـســانــا فــي إســرائـيــل،
فــإن تقرير الصحافي اإلســرائـيـلــي عاموس
ه ــرئ ـي ــل ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ه ـ ــآرت ـ ــس» ،ق ـل ــل مــن
أهـمـيــة الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة ،خصوصًا
التي تحدثت عن «خيارات أخرى» .وقال إنه
كلما طلبت إســرائـيــل مــن الــواليــات املتحدة

االس ـت ـعــداد لـخـيــارات أخ ــرى يتضح أن لكل
مــن الــدولـتــن منظورًا مـغــايـرًا ،ألن إسرائيل
معنية ب ــأن تـفــرض ال ــوالي ــات املـتـحــدة على
ّ
وتهددها
إي ــران عقوبات اقتصادية ثقيلة،
ب ـخ ـيــار ع ـس ـكــري ل ـف ــرض اإلمـ ـ ـ ــاءات عليها
ً
مستقبال ضمن االتفاق الجديد ،فيما يبدو
لإلسرائيليني أن كل ما تسعى إليه الواليات
املتحدة في هذه املرحلة هو مجرد استئناف
املفاوضات مع إيران.
تنتظر واشـنـطــن الـجــولــة الـســابـعــة ،وتضع
حسابات كثيرة ،أولها أن الحكومة اإليرانية
الحالية تختلف كليًا عن تلك التي سبقتها،
وفي حني أن الثنائي حسن روحاني ووزير
الخارجية السابق محمد جــواد ظريف كان
يبني على تحقيق اتفاق إمكانية استمرار
اإلصالحيني في الحكم ،فإن الرئيس الحالي
وفريقه يفكرون على نحو عكسي تمامًا ،وهو
أن الصراع مع الواليات املتحدة هو الكفيل
وحــده بإجبار واشنطن على أن تقوم برفع
الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة .وتــرفــض واشنطن
مبدأ الرفع الكلي للعقوبات ،وتضغط على
إيــران من أجــل االلـتــزام بالتعهدات الخاصة
ف ــي ص ـ ــورة أس ــاس ـي ــة ب ـم ـســألــة ال ـس ـيــاســات
امل ـقــوضــة لــاس ـت ـقــرار ف ــي مـنـطـقـتــي ال ـشــرق
األوس ــط والـخـلـيــج .وعـلــى ه ــذا األس ــاس لن
تـكــون الـجــولــة املـقـبـلــة ع ــادي ــة ،بــل قــد تحدد
مستقبل املنطقة لعقود بعيدة ،وليس فقط
مستقبل العالقات األميركية اإليرانية.
واألمــر الثاني هو أن إيــران تحاول املناورة
والـ ـلـ ـع ــب ع ـل ــى الـ ـه ــوام ــش وال ـ ـخـ ــافـ ــات فــي
املواقف بني بعض أطــراف مجموعة «،»1+5
كـ ـم ــا ه ـ ــو الـ ـ ـح ـ ــال ب ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وب ــري ـط ــان ـي ــا م ــن جـ ـه ــة ،وف ــرن ـس ــا م ــن جـهــة
أخرى .وتحاول استغالل الجفاء الذي أصاب
ع ــاق ــة ه ــذه ال ـ ــدول ب ـعــد اإلع ـ ــان األم ـيــركــي
عــن صفقة الـغــواصــات مــع استراليا الشهر
املـ ــاضـ ــي ،ولـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ت ــوج ــه م ــال ــي مــن
جــولـتــه الـخـلـيـجـيــة إل ــى ب ــاري ــس وع ـقــد يــوم
الجمعة املاضي اجتماعًا مع مديري وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة ال ـث ــاث
املعنية به ،وهي فرنسا وأملانيا وبريطانيا.
وشـ ـ ّـددت الـخــارجـيــة الـفــرنـسـيــة عـلــى وحــدة
مــواقــف األطـ ــراف ب ـشــأن ضـ ــرورة استئناف
مفاوضات فيينا .واعتبرت في بيان أنه «من
ّ
امللح واألساسي أن توقف إيران انتهاكاتها
ال ـخ ـط ــرة إلـ ــى ًح ــد غ ـيــر م ـس ـب ــوق» لــات ـفــاق
الـنــووي ،داعـيــة إي ــران إلــى مـعــاودة التعاون
الـكــامــل مــع الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة
«من دون إبطاء».

عـلــى أن «إص ـ ــدار ال ـن ـصــوص ذات الصبغة
التشريعية ّ
يتم فــي شكل مراسيم يختمها
رئيس الجمهورية ،ويــأذن بنشرها بالرائد
الرسمي ،وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء».
وعلى الرغم من تعارض األمــر الرئاسي مع
ّ
سعيد لطاملا أجاب معارضيه
الدستور ،فإن
بأنه لم ينقلب على الدستور ،بل إنه يتحرك
في إطــاره ،مستندًا باألساس على البند 80
ّ
مـنــه ال ــذي يمكنه مــن ات ـخــاذ الـتــدابـيــر التي
يراها في إطار الحالة االستثنائية.
وتعليقًا عـلــى ذل ــك ،قــالــت أس ـت ــاذة الـقــانــون
الــدس ـتــوري ،سلسبيل القليبي ،فــي حديث
مع «العربي الجديد» ،إن «دستور  2014لم
ّ
يتضمن أي
يـكــرس االسـتـفـتــاء املـبــاشــر وال
ّ
إمـكــانـيــة لــذلــك ،والــدس ـتــور ال يـمــكــن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ــن ال ـت ــو ّج ــه م ـب ــاش ــرة ل ـســؤال
الشعب ،بل يفرض تدخل املجلس باملوافقة
على النص التشريعي أو تعديل الدستور

قبل عرضه من قبل الرئيس على االستفتاء».
وب ـ ّـيـ ـن ــت أن «الـ ـفـ ـص ــل  80ال ي ـع ـت ـبــر س ـن ـدًا
دستوريًا إلجــراء استفتاء مباشر» ،مؤكدة
أن «ه ــذا الـفـصــل لــم يـتـحــدث عــن االستفتاء
ّ
ً
ولـيــس مــوضــوعــه أص ــا ،بــل يـنــظــم السلطة
ب ـط ــري ـق ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة خ ـص ــوص ــا م ــن أج ــل
الدفاع عن الدولة».
وفسرت القليبي مخاوف األح ــزاب والنخب
مــن اللجوء إلــى االستفتاء والـتـحــذيــرات من
ذل ــك ،بالقول «صحيح أن االستفتاء يعتبر
من أهم تجليات املمارسة الديمقراطية ،ألن
بـمـقـتـضــاه يـعـ ّـبــر الـشـعــب عــن إرادت ـ ــه الـحــرة
ف ــي م ـس ــأل ــة م ـع ـي ـن ــة ،ولـ ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة تـكـمــن
فــي طبيعة املـســألــة وال ـس ــؤال ،ف ــإن ك ــان هــذا
السؤال دقيقًا ال يحتمل التأويل ،تكون فيه
اإلج ــاب ــة واضـ ـح ــة ،ب ـن ـعــم أو ال ،كـ ــأن نـســأل
بــوضــوح هــل املــواطــن مــع إجـبــاريــة التلقيح
أم ال» .واستدركت« :مخاطر طرح االستفتاء

على تعديل الدستور بنعم أو ال ،تكمن في
ع ــدم وضـ ــوح الـ ـس ــؤال ،فــالــدس ـتــور يتضمن
ً
فصوال تدعم الديمقراطية وتضمن الحقوق
ً
والحريات ونظامًا معتدال ،في مقابل وجود
ف ـص ــول أخـ ــرى ت ـح ـتــاج ل ـت ـعــديــل ،وف ــي هــذه
الـحــالــة ال يمكن اإلجــابــة بشكل قـطـعــي ،ألن
الدستور يتضمن إيجابيات وسلبيات».
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن «ال ـ ـفـ ــرق ب ــن االس ـت ـف ـتــاء
ومـصــادقــة املجلس النيابي على الدستور،
ش ــاس ــع جـ ـ ـ ـدًا ،ألن ع ـم ـل ـيــة املـ ـص ــادق ــة عـلــى
النسخة النهائية مــن الدستور فــي البرملان
تـ ـك ــون س ـب ـق ـت ـهــا ث ـ ــاث سـ ـن ــوات م ــن ال ـع ـمــل
ً
بــن مناقشات ومـ ــداوالت علنية ،فـضــا عن
ً
ً
ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور فـ ـص ــا ف ـص ــا،
بينما على عكس ذلك ،ففي االستفتاء ال يتم
التداول والنقاش ،بل تسبق التصويت حملة
للتأثير ،عـلــى غ ــرار الـحـمــات االنـتـخــابـيــة».
وأضافت أنه في االستفتاء املباشر «ال يختار
الشعب السؤال املطروح عليه ،ألنه ال يملك ما
يسمى باملبادرة الشعبية ،وبالتالي من بيده
زمام األمور هو من سيطرح السؤال ،ويحدد
صياغته وطريقة طرحه».
وأك ــدت القليبي أن «الــديـمـقــراطـيــة ال يمكن
اخـ ـت ــزالـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،ف ـص ـح ـي ــح أن
ال ـت ـصــويــت م ـه ــم ،ل ـكــن ع ـنــدمــا ي ـك ــرس إرادة
الـشـعــب ،وعـنــدمــا يـكــون مسبوقًا ب ـمــداوالت
ومناقشات لتبادل وجهات النظر في فضاء
مـفـتــوح ،بـحـضــور ممثلني عــن كــل األط ــراف،
وبأن يدلي الجميع بدلوه ،ويحاول كل طرف
إقناع اآلخر بوجهة نظره وموقفه».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ـ ــال امل ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي أي ـمــن
البوغانمي ،في حديث مع «العربي الجديد»،
إن «االستفتاء يمكن أن يكون آلية ديمقراطية
ش ــرط أن يـكــون مــؤط ـرًا قــانــونـيــا ،بمعنى أن

االستفتاء خارج األطر القانونية هو تعسف،
وهــذا مــا أجمع عليه التونسيون بــن 2011
و 2013عندما قالوا إن الدستور ال يجب أن
يمرر بقوة األغلبية على حساب األقلية ،بل أن
يكون محل توافق ،ألن االستفتاء تعبير عن
غلبة األغلبية على حساب األقلية» .واعتبر
أن هـنــاك «وعـيــا بـشــأن ذلــك لــدى التونسيني
ل ـي ــس ب ــال ـج ــدي ــد ،ف ـم ـشــاكــل االس ـت ـف ـت ــاء فــي
العالم معروفة ،ففي فرنسا يسمى باملنطق
القيصري الــذي يعتمده القائد للمرور فوق
رؤوس ال ـن ـخــب ب ـعــد انـ ـتـ ـص ــارات عـسـكــريــة
حققت له الشعبية».
وتابع أن «املصوتني ال يجيبون على السؤال،
بل يتفاعلون مع شعبية القائد ،وبالتالي ال
يصبح مــوضــوع التصويت هــو ال ـســؤال بل
ال ـســائــل ،وه ــو اإلش ـك ــال ال ــذي نـتـخــوف منه
في حالة تمرير مقترح تعديل الدستور ،أو
وضــع دستور آخــر من دون حــوار أو تشاور
مع النخب الرئيسة في البالد» .وشــدد على
أن «ه ـنــاك م ـســارًا دسـتــوريــا يـجــب احـتــرامــه،
عـلــى غـ ــرار ع ــرض االس ـت ـف ـتــاء عـلــى املحكمة
الدستورية للبت فــي دستورية التعديل أو
املقترح».
وكــان النائب املستقيل من حركة «لنهضة»
سمير ديـلــو ،قــال فــي تصريح إذاع ــي أخيرًا،
إنه «ليس ضد تغيير الدستور ،لكن اإلشكال
يكمن فــي كيفية الـقـيــام بــذلــك» ،مضيفًا «إن
ك ــان األمـ ــر سـيـسـتـقـ ّـر عـلــى االس ـت ـف ـتــاء ال ــذي
يعتبر رجوعًا للشعب ،فهذا يتطلب شروطًا
وأه ـم ـه ــا أن ي ـح ـت ــرم االس ـت ـف ـت ــاء ال ــدس ـت ــور
(األحــزاب وغيرها) وأن
واألجسام الوسيطة ّ
يضمن الشفافية» .وحذر من أن ‹›االستفتاء
ّ
يتحول لعملية تحايل ،بحال عدم مراعاة
قد
هذه الشروط».
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شرق
غرب
كوبا :السجن  10سنوات
لمتظاهر
ُح ـك ــم ع ـلــى م ـت ـظــاهــر ك ــوب ــي ،مـســاء
الـ ـسـ ـب ــت ،ب ــال ـس ـج ــن عـ ـش ــر سـ ـن ــوات
بتهمة «ازدراء النظام العام واإلخالل
به» ،وهي أقسى عقوبة صدرت بحق
مشارك في التظاهرات غير املسبوقة
التي شهدتها كوبا فــي  11يوليو/
تـمــوز املــاضــي ،وف ــق مــا ذك ــر أقــاربــه
ومـنـظـمــة «كــوبــالـيـكــس» الحقوقية.
وحكم ثالثة قضاة في محكمة سان
خــوسـيــه دي الس الخ ــاس ،الــواقـعــة
على بعد  35كيلومترًا مــن هافانا،
عـ ـل ــى روبـ ـ ــرتـ ـ ــو بـ ـي ــري ــز فــون ـس ـي ـكــا
«بــال ـس ـجــن  10س ـ ـنـ ــوات» .وال ي ــزال
حوالى  500شخص معتقلني.
(فرانس برس)
رئيس أوغندا :انفجار
العاصمة «عمل إرهابي»
أف ـ ـ ــاد ال ــرئـ ـي ــس األوغ ـ ـن ـ ــدي ي ــوي ــري
م ــوسـ ـيـ ـفـ ـيـ ـن ــي ،أمـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد ،ب ــأن
االن ـف ـج ــار الـ ــذي وق ــع ف ــي الـعــاصـمــة
كمباال في ساعة متأخرة من مساء
ً
أول م ــن أم ــس ال ـس ـبــت ،ك ــان «ع ـمــا
إره ــاب ـي ــا فـيـمــا يـ ـب ــدو» .وأض ـ ــاف أن
االنـ ـفـ ـج ــار أدى إلـ ــى م ـق ـتــل شـخــص
واحــد .وذكــرت محطة تلفزيون «إن.
ت ــي.ف ــي» أن س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص على
األقل أصيبوا في االنفجار الذي وقع
بأحد املطاعم.
(رويترز)
ّ
تحض بيونغ
واشنطن
يانغ على وقف التجارب
ّ
ح ــض ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أم ــس
األح ــد ،كــوريــا الـشـمــالـيــة عـلــى وقــف
تـجــاربـهــا الـصــاروخـيــة الـتــي «تــأتــي
بنتائج عكسية» ،آملة في استجابة
ب ـيــونــغ يــانــغ ل ــدع ــوة واش ـن ـطــن إلــى
الحوار .ويأتي ذلك عقب إعالن كوريا
الشمالية أنها اختبرت ،يوم الثالثاء
امل ــاض ــي ،ص ــاروخ ــا بــالـيـسـتـيــا «مــن
طراز جديد» من غواصة بنجاح ،ما
استدعى عقد جلسة طارئة ملجلس
األم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي .والـ ـتـ ـق ــى امل ـب ـع ــوث
األميركي الخاص لكوريا الشمالية
س ــون ــغ ك ـيــم ن ـظ ـيــره ال ـج ـنــوبــي نــوه
كيو -دوك بعد اجتماع مع نظيرهما
الياباني في واشنطن.
(فرانس برس)

8

سياسة

اقتصاد

االثنين  25أكتوبر /تشرين األول  2021م  19ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2611السنة الثامنة
Monday 25 October 2021

االثنين  25أكتوبر /تشرين األول  2021م  19ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2611السنة الثامنة
Monday 25 October 2021

أوباما يتدخل لنجدته

شعبية جو بايدن تتراجع
يُظهر استطالع للرأي
أجرته مؤسسة «غالوب»
المتخصصة ،تراجع
شعبية الرئيس األميركي
جو بايدن ،وهو ما
دفع الرئيس األسبق
باراك أوباما للتدخل

ب ـع ــد ت ـس ـعــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ـبــوئــه
سدة الرئاسة في البيت األبيض،
ال يـ ـب ــدو ال ــرئ ـي ــس الــدي ـم ـقــراطــي
ّ
جو بايدن في أفضل أيامه شعبيًا ،في ظل
ثــاثــة ت ـح ـ ّـدي ــات أســاس ـيــة وأخ ـ ــرى ثــانــويــة.
وت ـ ـص ـ ــدرت مـ ـلـ ـف ــات ك ـ ــورون ـ ــا واالقـ ـتـ ـص ــاد
األولويات األميركية ،وسط تذبذب النتائج
اإليـجــابـيــة صحيًا ومــال ـيــا ،كـمــا طـغــى ملف
أف ـغــان ـس ـتــان ف ــي ال ـش ـهــريــن امل ــاض ـي ــن على
السياسة الخارجية لــإدارة األميركية ،بعد
ال ـف ــوض ــى ال ـت ــي س ـ ــادت ان ـس ـح ــاب الـجـيــش
األم ـيــركــي مــن ك ــاب ــول .ودف ــع ذل ــك بالرئيس
األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا إلــى الـعــودة للواجهة
لدعم نائبه األسـبــق ،في انتخابات محلية،
ت ـش ــي ب ــاح ـت ـم ــال حـ ـص ــول انـ ـق ــاب تـ ـ ـ ّ
ـام فــي
الكونغرس ،في االنتخابات النصفية املقررة
في  8نوفمبر/تشرين الثاني  ،2022ملصلحة
الجمهوريني.
ت ـحـ ّـرك أوبــامــا فــي ات ـجــاه والي ــة فيرجينيا،
مـ ـس ــاء أول مـ ــن أمـ ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،بـ ـع ــد حـثــه
سكانها على إعــادة انتخاب تيري مكوليف
حاكمًا للوالية ،مؤكدًا خالل تجمع انتخابي
على أهمية االقـتــراع ،باعتباره مؤشرًا على
التوجه السياسي للبالد وانعكاسًا لقيمها.
تحدث أوبــامــا ومكوليف ،الــذي كــان حاكمًا
للوالية بني عامي  2014و ،2018أمــام حشد
مـتـحـمــس ف ــي جــامـعــة فــرجـيـنـيــا كــومـنــولــث
فــي ريـتـشـمــونــد ،قـبــل أي ــام مــن االنـتـخــابــات
املقررة في  2نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
ُ
وتعتبر فيرجينيا مقياسًا لتوجه البالد في
االنتخابات النصفية ،والتي ستحدد الحزب
الــذي يسيطر على الكونغرس ،كما ستكون
بمثابة استفتاء على رئاسة بايدن.
وق ـ ــال أوبـ ــامـ ــا لـلـمـتـجـمـعــن إن ان ـت ـخــابــات
فــرج ـي ـن ـيــا ت ـم ـثــل «ن ـق ـط ــة تـ ـح ــول» وط ـن ـيــة،
إذ ي ـم ـك ــن ل ــأم ـي ــرك ـي ــن إمـ ـ ــا أن ي ـص ـب ـحــوا
م ـح ــاص ــري ــن ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــات
االنـ ـقـ ـس ــامـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اتـ ـسـ ـم ــت بـ ـه ــا رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـه ــوري دون ــال ــد ت ــرام ــب والـ ـت ــي بلغت

ذروتها في هجوم أنصار األخير على مبنى
«كابيتول هيل» في  6يناير/كانون الثاني
ّ
املاضي ،أو «التعاون» من أجل «حل املشاكل
الـكـبـيــرة» .وأب ــدى الرئيس األسـبــق اعتقاده
بـ«أنكم هنا في فرجينيا ستظهرون لسائر
ال ـب ــاد وال ـعــالــم أن ـنــا ل ــن نـنـغـمــس ف ــي أســوأ
نزواتنا .لن نعود إلى الفوضى التي تسببت
فــي الـكـثـيــر مــن ال ـض ــرر .سنمضي قــدمــا مع
أشـ ـخ ــاص م ـث ــل ت ـي ــري ي ـ ـقـ ــودون امل ـس ـي ــرة».
وتظهر استطالعات الرأي أن فرص مكوليف
والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري غـ ـل ــن ي ــون ـغ ـك ــن م ـت ـق ــارب ــة.
وخ ـل ــص اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي أج ــرت ــه جــامـعــة
مونماوث أخيرًا ،إلى أن يونغكني اقترب من
مكوليف بنسبة خمس نقاط منذ سبتمبر/
أيلول املاضي ،من خالل كسب تأييد ناخبني
مستقلني ونساء.
وه ــاج ــم أوبـ ــامـ ــا ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،وات ـه ـم ـهــم
بتهديد الديمقراطية ،واعتبر أن يونغكني
سـ ـيـ ـلـ ـغ ــي م ـ ـنـ ــاصـ ــب تـ ـ ــدريـ ـ ــس ويـ ـ ـح ـ ــد مــن
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة اإلجـ ـ ـه ـ ــاض ،وأن ــه
سـيــدعــم تـصــريـحــات تــرامــب ال ــذي يـ ّـدعــي أن
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ُســرقــت مـنــه .وتــابــع
أوب ــام ــا« :إنـ ــه يـتـهــم امل ـ ــدارس بـغـســل أدمـغــة
أط ـفــال ـنــا .ك ـمــا ق ــال إن ــه ي ــري ــد ت ـفـ ّـحــص آالت
التصويت التي استخدمت في االنتخابات
الرئاسية األخيرة .ويفترض بنا أن نصدق
أنه سيدافع عن ديمقراطيتنا؟» .وكان بايدن
ق ــد ف ــاز ف ــي فــرجـيـنـيــا ب ـف ــارق  10ن ـق ــاط في
االنتخابات الرئاسية فــي  3نوفمبر ،2020
وقت ما
ومن املتوقع أن يتجه إلى هناك في
ٍ
من األسبوع الحالي.
وسـيـمـنــح ف ــوز مــاكــول ـيــف ف ــي االن ـت ـخــابــات
زخ ـم ــا ل ـبــرنــامــج االس ـت ـث ـمــار ال ـض ـخــم ال ــذي
يسعى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي
إلــى تـمــريــره فــي الـكــونـغــرس .أمــا فشله فقد
يـ ــؤدي إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـح ــذر ل ــدى الـجـنــاح
املـعـتــدل لـلـحــزب ،وال ــذي ال ي ــزال م ـتــرددًا في
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ن ـح ــو  3ت ــري ـل ـي ــون ــات دوالر
مــن الـنـفـقــات .ووع ــد مــاكــولـيــف بــالـعـمــل مع
جـمـهــوريــن «ع ـق ــاء» لـتـحـســن ال ــوض ــع في
فرجينيا .وقــال «سأعمل معكم لكن دعوني
أخبركم بشيء واحــد الـيــوم :غلني يونغكني
ً
لـيــس جـمـهــوريــا ع ــاق ــا .بــالـنـسـبــة إلـ ــي ،إنــه
ّ
دونالد ترامب يرتدي سرواال بنيًا .هل نريد
دمـيــة دونــالــد تــرامــب كـحــاكــم؟ ال ،ال نــريــد!».
من جهته ركز يونغكني على املــدارس ،وشن
حملة ضــد إلــزامـيــة الكمامة ،متجنبًا حتى
اآلن دع ــم ّادع ـ ــاءات تــرامــب ب ــأن االنـتـخــابــات
ُسرقت منه .ولم يتوجه ترامب إلى فرجينيا،
بــل انـضــم بشكل افـتــراضــي فــي  13أكتوبر/
تشرين األول الـحــالــي إلــى تجمع انتخابي

ليبيا :مفعول رمزي للمؤتمر الوزاري
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ت ـس ـعــى ح ـكــومــة ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ف ــي ليبيا
ـوام
إلــى تحريك عجلة االقتصاد ،وذلــك بعد أعـ ٍ
صـ ـعـ ـب ــةٍ  ،خ ـص ــوص ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ــؤس ـس ــات
الــدولــة وتــدهــور الوضع االقـتـصــادي ،بسبب االنقسامات
وصـ ــراعـ ــات ال ـس ـل ـط ــات ع ـل ــى ح ـك ــم ال ـ ـبـ ــاد ،ق ـب ــل تـحـقـيــق
املصالحة بني الفرقاء.
وحسب مراقبني ،سيحقق استمرار استقرار ليبيا مكاسب
اقتصادية للبالد ،في حــال إجــراء االنتخابات ومواصلة
ضخ االستثمارات في املشاريع التنموية .وتواجه ليبيا
تحديات اقتصادية فــي مــا يتعلق بملف إع ــادة اإلعـمــار،
وتـقـ ّـدر تكلفة الـصــراع مــا بــن عــامــي  2011و 2020بقيمة
 577مليار دوالر ،حسب «اإلس ـك ــوا» .وتـعـهــدت الحكومة
الـلـيـبـيــة ،الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،ف ــي نـهــايــة املــؤت ـمــر ال ــدول ــي،
بدعم االستقرار في البالد ،باتخاذ التدابير الالزمة لخلق
بـيـئــة مـنــاسـبــة إلجـ ــراء االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة «بـشـكـ ٍـل نزيه
وشفاف وجامع» .وانعقد املؤتمر ،الذي يهدف إلى تمتني

أوباما خالل التجمّ ع االنتخابي في ريتشموند ـ فيرجينيا (كايل مازا/األناضول)

تراجعت شعبية
بايدن إلى معدل %44.7
في  9أشهر
مــؤيــد لحملة يــونـغـكــن ح ـضــره مستشاره
السابق ستيف بانون.
ويخشى بايدن تدهور شعبيته بعد معركة
رئــاسـيــة جـمــع فيها جميع أجـنـحــة الـحــزب
الــدي ـم ـقــراطــي ل ـهــزي ـمــة ت ــرام ــب .وقـ ــد أص ــدر
مؤشر «غالوب» دراسة أجراها بني  1أكتوبر
الحالي و 19مـنــه ،حــول نسب التأييد التي
نالها بايدن أخيرًا .وأفاد املؤشر بأن التأييد
الشعبي لـبــايــدن انـخـفــض  14نقطة مئوية
م ـنــذ ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،س ــت منها
ف ــي الـشـهــر امل ــاض ــي .وك ـشــف أن ب ــاي ــدن بــدأ
واليته في  20يناير/كانون الثاني املاضي،

ب ـح ـصــولــه ع ـلــى ت ـقـيـي ـمــات إي ـجــاب ـيــة خــال
الفترة بني يناير ويونيو املاضيني بني 54
ف ــي امل ــائ ــة و 57ف ــي امل ــائ ــة ،قـبــل أن تـتــدهــور
األرقـ ــام إل ــى  50فــي املــائــة فــي يــولـيــو/تـمــوز
و 49فــي املــائــة فــي أغ ـس ـطــس/آب املــاضـيــن.
وع ـ ــزت الـ ــدراسـ ــة ال ـس ـبــب إلـ ــى ارتـ ـف ــاع عــدد
اإلص ــاب ــات بـفـيــروس ك ــورون ــا فــي الــواليــات
املتحدة ،باإلضافة إلى االنسحاب الفوضوي
لألميركيني مــن أفغانستان ،وال ــذي تضمن
اعتداء وقع في
مقتل  13عسكريًا أميركيًا في
ٍ
مطار كابول.
وال يبدو الوضع االقتصادي مريحًا لبايدن،
مــع تــأخــر ال ـبـ ّـت فــي مـشــاريــع قــوانــن البنى
الـتـحـتـيــة ،بـسـبــب تـفــاقــم ال ـخــافــات حــولـهــا.
وال ي ـ ــزال االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ي ـعــانــي من
مـ ـش ــاك ــل فـ ــي س ـل ـس ـل ــة ال ـ ـتـ ــوريـ ــد ،وارت ـ ـفـ ــاع
التضخم ونقص العمال ،رغم استمرار النمو
االق ـت ـص ــادي وارتـ ـف ــاع قـيـمــة األس ـه ــم بـقــوة
وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى
له منذ تفشي الوباء .وينقسم الجمهوريون

والديمقراطيون ّ
بشدة حول بايدن ،إذ يدعمه
 92في املائة من الديمقراطيني ويعارضه 94
ُ
وت ّ
عد هذه الفجوة
في املائة من الجمهوريني.
الكبرى لبايدن حتى اآلن في رئاسته ،وهي
من بني أكبر الفجوات منذ بــدء عمل مؤشر
«غ ــال ــوب» مـنــذ أكـثــر مــن  80عــامــا .ويخشى
بــايــدن اسـتـمــرار تــراجــع دع ــم املستقلني لــه،
مع حصوله على تأييد  34في املائة منهم،
وخـســارتــه  21فــي املــائــة آخــريــن منذ يونيو
املاضي .ومع نهاية الربع الثالث من السنة
األولى لواليته ،بلغت معدالت شعبية بايدن
 44.7في املائة .مع العلم أن جميع الرؤساء
الـســابـقــن حـصـلــوا عـلــى مـعــدالت أعـلــى منه
في مثل هذه الفترة ،عدا ترامب ،الذي بلغت
م ـع ــدالت شـعـبـيـتــه ف ــي م ـثــل الـحـقـبـلــة 36.9
ُ
فــي امل ــائ ــة .وم ــع أن دراسـ ــة «غ ــال ــوب» تظهر
أن انـخـفــاض شعبية بــايــدن تــوقــف حــالـيــا،
إال أنــه لم ينجح بعد في العودة إلــى املسار
التصاعدي.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

امل ـســار االنـتـقــالــي قـبــل االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة امل ـقــررة في
 24ديسمبر/كانون األول املقبل ،في العاصمة طرابلس،
بمشاركة نحو  30دولــة .من جانبه ،أكد املصرفي الليبي
رمزي التاجوري ،لـ«العربي الجديد» ،أن الحكومة الحالية
أفضل حاال من الحكومات املتعاقبة السابقة خالل العشر
سـنــوات املــاضـيــة ،إذ رك ـ ْ
ـزت على إع ــادة مشاريع التنمية،
عبر إطالق مشروع عودة الحياة الستكمال مشاريع منها
الطرق ،باإلضافة إلى وضع خطة لتفعيل الجهاز املصرفي
والتركيز على االستثمار .وأوضح أن خطوة إقامة مؤتمر
وزاري في ليبيا يعطي رسائل إيجابية لعودة الشركات
األجنبية للعمل في البالد ،وذلك بعد توقف نشاطها منذ
عام .2011
في املقابل ،تساءل الباحث االقتصادي نور الحبارات ،عن
تنظيم مؤتمر وزاري لحكومة عمرها سبعة أشهر ومن
املفترض أن تكثف الجهود للعملية االنتخابية في موعدها.
ـام في
وقـ ــال الـ ـحـ ـب ــارات ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ه ـن ــاك ت ـن ـ ٍ
اإلنفاق العام ومحدودية اإليــرادات العامة وتفاقم الديون
واستنفاد الكثير من االحتياطيات» ،والحكومة خالل طيلة

مدتها لم تتحدث عن اإليرادات وكيفية تنميتها وتنويعها،
وشغلها الشاغل هو اإلنفاق فقط .ويقول املواطن ،سعيد
الشلحي ،لـ«العربي الجديد» ،إن إقامة مؤتمر وزاري ألول
مرة بعد عشر سنوات من عدم االستقرار يعطي انطباعا
ب ــأن هـنــاك مــؤشــرات إيـجــابـيــة ح ــول الــوضــع االقـتـصــادي،
منها االستمرار في مشاريع الحكومة ،وكذلك االتفاق بني
الدول املتدخلة في ليبيا في التحول من سباق التسلح إلى
مشاريع إعــادة اإلعـمــار .املواطنة سردية الشلحلي ،تؤكد
بدورها أن حكومة الوحدة الوطنية أصبح املطلوب منها
توحيد املــؤسـســات بــن الـشــرق وال ـغــرب وإن ـهــاء االنقسام
السياسي ،باإلضافة إلــى إقامة االنتخابات في موعدها،
وليس مطلوبا منها مشاريع أو منح للزواج وقروض كلها
تصرف من دون موازنة َمعتمدة من مجلس النواب.
إلى ذلك ،تالحق الحكومة الليبية أزمات اقتصادية ومالية،
منها العجز الكبير فــي املــوازنــة ومـشــاكــل اإلن ـفــاق املــالــي،
إضافة إلى أزمات الرواتب وسعر الصرف .وليبيا في ّ
أمس
الحاجة لتخفيف حدة الركود في األسواق وارتفاع معدالت
التضخم ،من أجل تعديل مسارها االقتصادي.

ازدهار تجارة
منطقة التيبت
الصينية
ارت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ملـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ال ـت ـي ـب ــت ذات ـ ـيـ ــة ال ـح ـكــم
ب ـج ـن ــوب غ ــرب ــي ال ـصــن
بـنـسـبــة  124.1بــاملــائــة،
ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي،
خ ـ ــال األرب ـ ـ ـ ــاع ال ـث ــاث ــة
األولى من العام الجاري
 ،2021مدفوعة بالتجارة
املـ ـ ـ ـ ــزدهـ ـ ـ ـ ــرة لـ ـلـ ـش ــرك ــات
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ،وفـ ـ ـ ـ ـ ــق م ــا
ذكــرت الجمارك املحلية.
وأوضحت جمارك السا،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن إج ـمــالــي
الـ ـ ـ ـ ــواردات وال ـ ـصـ ــادرات
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ـ ـلـ ــغ 2.61
مليار يوان (حوالي 409
م ـ ــاي ـ ــن دوالر) خ ــال
ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة .وارت ـف ـع ــت
ال ـصــادرات بنسبة 90.5
بــاملــائــة إل ــى  1.39مليار
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا زادت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات بـ ــواقـ ــع 180
بــاملــائــة إل ــى  1.22مليار
يـ ـ ـ ــوان .وخ ـ ـ ــال األش ـه ــر
التسعة األولى من العام
ال ـجــاري ،كــان للشركات
الـخــاصــة نصيب األســد
م ـ ـ ــع إج ـ ـم ـ ــال ـ ــي ت ـ ـجـ ــارة
ب ـلــغ  1.59م ـل ـيــار ي ــوان،
بينما سجلت الشركات
اململوكة للدولة واردات
وصادرات بإجمالي 990
مليون يوان.
وأجرت املنطقة تبادالت
تـ ـج ــاري ــة مـ ــع  59دولـ ــة
وم ـن ـط ـق ــة ح ـ ــول ال ـع ــال ــم
خالل تلك الفترة.
()Getty

أخبار مختصرة

بدء موسم السياحة الدولية في فلسطين
أعلنت الحكومة الفلسطينية ،أمس األحد ،على لسان
رئيسها محمد اشتية ،عن بدء موسم السياحة الدولية
مؤكدا أنه لن تكون هنالك إغالقات
في فلسطين،
ً
بسبب فيروس كورونا .ودعا اشتية في كلمة له
بمستهل الجلسة األسبوعية للحكومة الفلسطينية
التي عقدت في بيت لحم ،أمس ،السياح ووكاالت
السياحة إلى بذل كل جهد من أجل المبيت في فنادق
بيت لحم والقدس .وقال اشتية« :لن تكون هناك
إغالقات ،خاصة إننا نقترب من المناعة المجتمعية
من خالل جهدنا بإعطاء اللقاحات» .وقد حال فيروس
كورونا دون القيام بهذه االحتفاالت العام المنصرم.

قطر للطاقة تستحوذ على %40
من استكشاف بحري
وقعت مؤسسة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة
«إكسون موبيل كندا» ،لالستحواذ على حصة من
رخصة استكشاف بحري قبالة شواطئ مقاطعة
نيوفاوندالند والبرادور في كندا .وبموجب االتفاقية،
تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة  %40في
رخصة االستكشاف ،حيث ستبدأ نشاطات حفر بئر
«هامبدن» .وقال سعد بن شريده الكعبي ،وزير الدولة
لشؤون الطاقة ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لقطر للطاقة إن هذه االتفاقية «تمثل مشاركتنا األولى
في مناطق االستكشاف البحرية في كندا».

مخالفات مالية لشركة عقارات في اإلمارات
ُتجري نيابة األموال العامة االتحادية في اإلمارات
موسعة مع مسؤولي شركة االتحاد
تحقيقات
ّ
العقارية ،إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في
ّ
تلقيها شكوى بشأن مخالفات مالية.
الدولة ،بعد
وقال المستشار حمد سيف الشامسي ،النائب العام
للدولة ،إن التحقيق مع مسؤولي الشركة جاء
بناء على شكوى هيئة األوراق المالية والسلع ،وما
تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها
خليفة حسن علي صالح الحمادي ،نائب رئيس مجلس
إدارة الشركة ،وآخرون باالشتراك مع بعض مسؤوليها
وفق وكالة األنباء اإلماراتية «وام».

حمدوك
واالنبطاح
لصندوق النقد
الدولي
مصطفى عبد السالم

«قادرون على تخطي األزمة
االقتصادية» .كان هذا أول
تصريحات رئيس الوزراء
السوداني عبد الله حمدوك يوم
 22أغسطس/آب  ،2019عقب أدائه
اليمني .لكن بعد أكثر من عامني
بات االقتصاد قاب قوسني أو أدنى
من االنهيار ،وانهارت معه القدرة
الشرائية للمواطن بعد تهاوي قيمة
الجنيه ،وارتفاع التضخم ليكون
األعلى في العالم ،مع اختفاء األدوية
والسلع األساسية وعودة الطوابير
أمام املخابز ومحطات الوقود
رغم وقف الدعم املقدم له وزيادة
أسعار البنزين والسوالر بمعدالت
قياسية .كما تهاوى مستوى البنى
التحتية والخدمات ،بما فيه الصحة
والتعليم ومياه الشرب والكهرباء
والطرق والجسور.
حمدوك القادم من األمم املتحدة
قدم وعودا كثيرة للمواطن ،إال أن
الحصيلة اآلن هي اقتصاد مترد
وخزانة خاوية ،وقفزات في أسعار
السلع والخدمات ،وزيادة األعباء
على املواطن ،وأزمات معيشية ال
ترحم أحدا ،وزيادات قياسية في
نسب الفقر والتضخم والفساد،
وزيادة الغضب الشعبي وعودة
االحتجاجات إلى الشارع.
منذ قدومه لم يراهن حمدوك على
إمكانيات االقتصاد الضخمة،
ولم تبذل حكومته مجهودا لزيادة
اإلنتاج والصادرات ،أو تنشيط
االستثمارات وتحويالت املغتربني،
أو تحفيز قطاعات واعدة مثل
السياحة ،بل راهن على املنح
واملساعدات الدولية بما فيها
األغذية والقمح القادم من إسرائيل،
كما راهن أكثر على رضا الغرب
والدائنني ،ولذا راحت حكومته
تنبطح أمام طلبات صندوق النقد
الدولي القاسية واملهينة واملستفزة،
ونفضت حكومته يدها من كل
شيء تجاه املواطن ،عومت الجنيه
وألغت دعم املحروقات.
طبقت سياسات وجراحات
اقتصادية مؤملة دهست املواطن
الفقير واملعدم وقضت على
الطبقة الوسطى ،جراحات لم يكن
هدفها تحسني املستوى املعيشي
والتخفيف عن املواطن ،بل كان
إرضاء الجالسني في مقر صندوق
النقد والبنك الدوليني.
اختار حمدوك الحلول السهلة وهي
التوسع في االقتراض واغتراف
مليارات الدوالرات من صندوق
النقد ،وبالتالي إغراق البالد في
وحل االستدانة واالقتراض لسداد
الديون ،وإغراق االقتصاد في
كابوس مخيف واملواطن في أزمات
معيشية وأعباء تفوق قدرته ،وذلك
بدال من أن يختار الطريق الصعب
وهو االعتماد على الذات وتنشيط
االقتصاد ووقف عمليات الفساد،
والحد من تدخل الجيش في
االقتصاد ،ووقف نهب امليلشيات
لثروات البالد .االحتجاجات
األخيرة في الشارع تقول إن
املواطن تململ من الوضع املعيشي
الصعب ،واهتزت ثقته في نظام
الحكم بشقيه املدني والعسكري،
ولم يعد مقتنعا بشماعة تعليق
األزمات على النظام السابق.

مصر :إجراءات إثيوبيا األحادية سبب تراجع إيراد النيل
القاهرة ـ العربي الجديد

أكد وزير املوارد املائية والري املصري ،محمد عبد
العاطي ،تراجع إيــراد نهر النيل في مصر نتيجة
إج ــراء ات إثيوبيا األحــاديــة في مــلء وتشغيل سد
النهضة ،مشيرًا إلــى أن بــاده أعــدت خطة قومية
قــوامـهــا  20عــامــا ( ،)2037 - 2017بتكلفة تـتــراوح
م ــا ب ــن  50و 100م ـل ـيــار دوالر ،م ــن أجـ ــل إن ـشــاء
م ـح ـطــات م ـعــال ـجــة م ـي ــاه ث ـنــائ ـيــة وث ــاث ـي ــة ،ورف ــع
ك ـف ــاء ة مـنـظــومــة ال ـ ــري ،لـلـحــد م ــن ال ـع ـجــز املـتــوقــع
فــي حصة الـفــرد مــن املـيــاه .وأض ــاف عبد العاطي،

بـمـنــاسـبــة اف ـت ـتــاح أس ـبــوع ال ـقــاهــرة لـلـمـيــاه ،أمــس
األحــد« :مصر تعاني عجزًا مائيًا يقدر ب ــ %90من
م ــوارده ــا امل ـت ـجــددة ،وتـعـيــد اس ـت ـخــدام نـحــو %35
من تلك املوارد لسد الفجوة الحالية ،ال سيما أنها
تواجه تغيرًا في إيراد النيل نتيجة إجــراء ات ملء
وتشغيل ســد النهضة بـصــورة مـنـفــردة ،مــن دون
الـتــوصــل إلــى ات ـفــاق قــانــونــي ُم ـلــزم ،فــي مــا يخص
قواعد التشغيل».
وتــابــع« :الــدولــة املصرية تعمل على تنفيذ العديد
من املشروعات القومية الكبرى في مجاالت تحسني
نــوع ـيــة املـ ـي ــاه ،وتــرش ـيــد اس ـت ـخــدامــات ـهــا ،وتـنـمـيــة

امل ـ ــوارد املــائ ـيــة ،وتـهـيـئــة الـبـيـئــة املـنــاسـبــة لـهــا عن
طريق إنشاء محطات عمالقة ملعالجة مياه الصرف
الصحي وال ــزراع ــي ،وتـحــديــث نظم ال ــري ،وحماية
ً
الشواطئ ،فضال عن تطوير التشريعات ،واإلصالح
املؤسسي ،وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه».
وقــال« :أقــام املصريون حضارة عظيمة على ضفاف
النيل ،ومصر تقع ضمن املناطق شــديــدة ا لجفاف،
وتعتمد على  %97من احتياجاتها املائية م ن نهر
الـنـيــل» ،مـشــددا على أن «اإلدارة السليمة والفعالة
لـلـمـيــاه تـتـطـلــب ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ال ـعــابــر ل ـل ـحــدود،
وتضافر جهود العالم للتعامل مــع امل ــوارد املائية،
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ألنه ال توجد دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات
مـنـفــردة» .وحـســب وزارة ال ــري املـصــريــة ،يـشــارك في
أسبوع القاهرة للمياه نحو  1800مشارك من أكثر من
 100دولة ،إلى جانب ممثلني عن  50مؤسسة دولية،
إذ من املقرر عقد سبعة اجتماعات رفيعة املستوى،
وورش عمل تضم مسابقات علمية وتطبيقية ،وذلك
بدعوى رفع مستوى الوعي املطلوب بقضايا املياه،
باعتبارها عماد التنمية املستدامة.
وتسعى كل من مصر والسودان إلى ممارسة مزيد
مــن الضغوط على إثيوبيا مــن أجــل الــوصــول إلى
اتفاق ال يضر بأي من الدول املطلة على نهر النيل.
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أسواق

مال وناس

اليمن :قفزة في أسعار السكر

اقتصاد السودان
يدخل النفق المظلم

صنعاء ـ محمد راجح

قفزت أسـعــار السكر فــي العاصمة اليمنية
صنعاء من  17ألف ريال للكيس الواحد «50
كيلوغراما» إلى  22ألف ريال ،فيما يصل في
عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى
نحو  30ألــف ريــال (ال ــدوالر األمـيــركــي=600
ريال في صنعاء ،و 1300ريال في عدن).
ويـ ـع ــزو ت ـج ــار وم ـت ـع ــام ـل ــون ف ــي األسـ ـ ــواق
الـيـمـنـيــة غ ــاء الـسـكــر إل ــى ارت ـف ــاع أس ـعــاره
عامليا وانـخـفــاض إنـتــاج املصانع املحلية،
مع توسع حجم السوق االستهالكية لهذه
السلعة.

تصاعد أزمة دوالر ...وتفاقم
أسعار السلع الضرورية
انعكست األزمة السياسية
الراهنة والمظاهرات
الصاخبة في الشارع على
األوضاع االقتصادية
والمعيشية ،وخاصة
مع قفزات أسعار السلع
الضرورية
الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

دخ ــل اقـتـصــاد ال ـس ــودان فــي نفق
م ـظ ـل ــم بـ ـع ــد أن ش ـ ـهـ ــدت أسـ ـ ــواق
الـسـلــع مــوجــات غ ــاء حـ ــادة ،كما
ارتـ ـف ــع س ـع ــر الـ ـ ـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق امل ــوازي ــة
ووص ــل إل ــى نـحــو  452جنيها أم ــس األح ــد،
تزامنا مع تطورات األزمة السياسية الراهنة
واملظاهرات الصاخبة في الشارع ،حيث لجأ
املتعاملون إلــى شــراء النقد األجنبي لحفظ
مــدخــراتـهــم خشية تــدهــور العملة الوطنية
مجددا.
ويأتي ارتفاع الدوالر في السوق السوداء في
الــوقــت ال ــذي اسـتـقــرت أسـعــار صــرف العملة
رسميًا ،إذ حدد البنك املركزي سعر الدوالر،
أم ـ ــس ،بـمـبـلــغ  439جـنـيـهــا ل ـل ـش ــراء ،و442
جنيها للبيع.
وانـعـكــس تــراجــع العملة املحلية املـتــواصــل
عـلــى أس ـع ــار الـسـلــع ال ـغــذائ ـيــة ال ـتــي شـهــدت

مال وسياسة

ارتفاعا حــادا ونقصا كبيرا لبعضها ،حيث
ارت ـف ــع س ـعــر كـيـلــو الــدق ـيــق إل ــى  700جنيه
وسط انعدام وجوده في العديد من املناطق،
حسب تجار صرحوا لـ«العربي الجديد» .كما
شهدت أسعار السكر ارتفاعا كبيرا ،إذ وصل
سعر الكيلو منه إلى  700جنيه.
وأغ ـل ـقــت ب ـعــض م ـتــاجــر ال ـخ ــرط ــوم أبــواب ـهــا
أمام املستهلكني لعدم وضوح رؤية حكومية
ب ـش ــأن األسـ ـع ــار خ ــاص ــة م ــع زي ـ ــادة تـقـلـبــات
األوضاع السياسية ،وتوقف عدد من املخابز
عن العمل.
وتأتي قفزات األسـعــار رغــم تأكيد الحكومة
على تــراجــع مـعــدل التضخم ،ووفــق الجهاز
امل ـ ــرك ـ ــزي ل ــإحـ ـص ــاء فـ ـ ــإن ال ـت ـض ـخ ــم سـجــل
انـخـفــاضــا خ ــال سـبـتـمـبــر /أي ـلــول املــاضــي،
إلى  365.82باملائة ،مقابل  387.56باملائة في
أغسطس /آب املاضي ،بتراجع  21.74نقطة.
وسجلت البالد في يونيو /حزيران املاضي
واح ــدة مــن أعـلــى نسب التضخم فــي العالم
عند  442.78باملائة.
ووصــف محللو اقتصاد ومواطنون تراجع
التضخم بغير الحقيقي ،وقــالــوا إن الــواقــع
ي ـكــذب األرقـ ـ ــام الــرس ـم ـيــة ،ح ـيــث ل ــم تـتــراجــع
أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـل ــع والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،بـ ــل مـ ــا زالـ ــت

مطالب بتغيير السياسات
االقتصادية وتخفيف
الضغوط المعيشية

مرتفعة .وفي هذا السياق ،يقول االقتصادي
ال ـســودانــي ،عـمــر مـحـجــوب ،إن ال ــذي يحدث
فــي ال ـســودان هــو «تضخم مـفــرط « حيث إن
ال ــزي ــادة ف ــي األس ـع ــار ت ـج ــاوزت ك ــل الـنـســب،
وأصبح الجنيه بال قيمة.
ووفق محجوب فإن التضخم ما زال مرتفعا،
مشيرا إلــى بعض مظاهر ذلــك التأثير مثل
زيــادة البطالة ومستويات الفقر وارتفاعات
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة .وش ـ ـهـ ــد ال ـ ـس ـ ــودان
احتجاجات عديدة االيام املاضية ،األمر الذى
أربك املشهدين السياسي واالقتصادي.
مــواط ـنــون ســاخ ـطــون مــن الــوضــع الـحــالــي
ق ــال ــوا ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن س ـيــاســات
الـ ـحـ ـك ــوم ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ف ــاقـ ـم ــت األزمـ ـ ـ ــات
االقـتـصــاديــة واملـعـيـشـيــة الـتــي أضـحــت بال
ح ـل ــول وف ــق امل ـش ـهــد الـ ـس ــودان ــي .وطــال ـبــوا
بمراجعة السياسات االقتصادية ،مؤكدين
أن ج ــزءا كـبـيــرا مــن األزمـ ــة الـحــالـيــة سببه
االنصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي،
إض ــاف ــة إل ــى ات ـب ــاع ن ـظ ــام امل ـحــاص ـصــة في
التشكيل الحكومي األمــر الــذي أدخــل البلد
في نفق مظلم يصعب الخروج منه قريبا.
وق ـ ـ ــال املـ ــوظـ ــف س ـي ــف الـ ــديـ ــن آدم« :إذا لــم
تسارع الحكومة بإجراء إصالحات وتوافق
وط ـن ــي ب ــن امل ـك ــون ــات الـسـيــاسـيــة سـتـحــدث
ثــورة جياع ،ألنها ستظل مهتمة بالجوانب
السياسية في وقت يعاني املواطن من لهيب
األسـعــار» .وانتقد غياب الحكومة عن رقابة
األســواق ،مرجعا ذلك النشغالها باملناصب
والـ ـص ــراع ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،وت ــرك ــت امل ــواط ــن
يتحمل مسؤوليته.
وقالت ربــة املـنــزل ،أسماء ياسني ،لـ«العربي

خسائر كبيرة

الـجــديــد» إن «األوض ــاع تسير مــن سيئ إلى
أسوأ .الكل يشكو الغالء حتى التجار أنفسهم
يشكون من ارتفاعات األسعار والركود».
وأض ــاف ــت أن  5آالف ج ـن ـيــه ال ت ـك ـفــي لـيــوم
ال ــواح ــد ألن أسـ ـع ــار الـ ـس ــوق غ ـيــر مـسـتـقــرة
وي ــومـ ـي ــا هـ ـن ــاك ارت ـ ـفـ ــاع ج ــدي ــد بـمـسـبـبــات
جديدة.
وفي حديثه لـ«العربي الجديد» قال املواطن

إسماعيل ال ـتــوم ،إن الــوضــع الـحــالــي يسهم
بشكل كبير فــي الغش والـخــداع واتـخــاذ كل
السبل لتوفير الضروريات بما فيها السرقة
التي انتشرت مؤخرا في األسواق.
وأكـ ــد أن «االنـ ـف ــات األم ـن ــي أس ـبــابــه أيـضــا
اق ـت ـصــاديــة ،ف ــا يـعـقــل أن ت ـتــرك الـحـكــومــة
الـشـعــب دون أن تـتــدخــل وت ــوف ــر ل ــه أفـضــل
سبل الحياة» .وأضــاف :إذا استمر الوضع

ينتظر نظام بشار األسد حصد مكاسب هائلة ،من تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر األراضي
السورية ،خاصة أنه يعاني من أزمات مالية خانقة ،ولن يقتصر األمر على المكاسب االقتصادية،
بل سيجني أيضا مكاسب سياسية ،حسب مراقبين ،لـ»العربي الجديد»

النظام السوري يخترق العقوبات

مكاسب عديدة لحكومة األسد من تصدير
الغاز المصري إلى لبنان
عبد الرحمن خضر

يسعى النظام السوري الستغالل
ال ــرض ــى األم ـي ــرك ــي ع ـلــى تـصــديــر
الـ ـغ ــاز املـ ـص ــري إل ـ ــى ل ـب ـن ــان عـبــر
األراضي السورية الذي يشهد أزمة اقتصادية
وت ـح ـق ـيــق أك ـب ــر اس ـت ـف ــادة مـمـكـنــة سـيــاسـيــا
واقتصاديًا من هذه الخطوة .وأعلنت وزارة
البترول والثروة املعدنية املصرية ،في بيان
عقب مباحثات أجراها مسؤولون مصريون
وآخ ــرون لبنانيون في القاهرة ،مــؤخـرًا ،أنه
تم االتـفــاق على مد الغاز الطبيعي املصري
إل ــى لـبـنــان خ ــال األســاب ـيــع القليلة املقبلة،
وذلك بعد إعالن حكومة النظام جاهزية خط
اإلمداد على األراضي السورية.
وكانت وسائل إعــام لبنانية ذكــرت أن فرقًا
ف ـن ـيــة س ــوري ــة س ـت ـت ــول ــى ص ـي ــان ــة الــوص ـلــة
الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد بني
الحدود السورية ومعمل دير عمار في لبنان،
بسبب عدم تمكن شركات مصرية من القيام
بذلك.
وأشـ ـ ـ ــارت وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام إلـ ــى أن الـكـشــف
األولي أظهر عدم وجود أي ضرر يعيق مرور
الـغــاز وأن عملية الصيانة تحتاج إلــى أيــام
قليلة ،فقط وستتوالها فرق فنية محلية من
دون مقابل.
ثمار االتفاق

يــرى وزيــر االقتصاد في الحكومة السورية
امل ــؤق ـت ــة امل ـع ــارض ــة ،ع ـبــد ال ـح ـك ـيــم امل ـص ــري،
فــي حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن هناك
مكاسب اقتصادية كبيرة للنظام ،خاصة أنه
يعاني من أزمات في توفير الغاز والكهرباء،
ّ
إذ سيتمكن مــن صيانة محطة «دي ــر علي»
ّ
الــواق ـعــة ف ــي ري ــف دم ـش ــق ،وال ـت ــي تـعــرضــت
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا لـ ـهـ ـج ــوم تـ ـبـ ـن ــاه ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ــش»
اإلرهابي .وأشار إلى أن قيمة صيانتها تبلغ
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أكثر من ستة مليارات ليرة سورية (الدوالر
يعادل نحو  3500ليرة) ،إضافة إلى األموال
ال ـتــي سـيـتـلـقــاهــا ل ـقــاء ص ـيــانــة ال ـخــط ال ــذي
يمتد مــا بــن األراض ــي األردن ـيــة واللبنانية
وحـصــة ال ـغــاز والـكـهــربــاء الـلــذيــن سيعبران
األراضي السورية.
وأضـ ــاف أن الـنـظــام يـعــانــي أزم ــة فــي تأمني
الـغــاز والـكـهــربــاء وال يـكــاد يغطي  25باملئة
من احتياجات السوريني من الكهرباء ونحو
 20باملئة مــن الـغــاز ،وهــذه الخطوة سترفع
الضغط عنه بشكل كبير ،لذا يحاول استغالل
التغاضي األمـيــركــي بــأســرع وق ــت ،مــا دفعه
إلجراء صيانة لبعض األماكن املتضررة من
الشبكة حتى قبل أن تبدأ الشركات املصرية
بـ ــذلـ ــك ،ك ــون ـه ــا مـ ــا زال ـ ــت تـ ـج ــري م ـعــامــات
االس ـت ـث ـن ــاء م ــن ع ـق ــوب ــات ق ــان ــون «ق ـي ـصــر»
األميركي الذي يفرض عقوبات على النظام
السوري وداعميه.
وأشار وزير االقتصاد في الحكومة السورية
املؤقتة املعارضة ،إلى أن هذه الخطوة جاءت
ب ـم ـثــابــة تـخـفـيــف الـ ـع ــبء ع ــن روسـ ـي ــا الـتــي
تسعى إلنقاذ النظام من أزماته االقتصادية
دون التعرض لعقوبات «قيصر» ،الفتًا إلى

المشروع سيدر
دخًال كبيرًا على حكومة
بشار األسد
محاوالت للتملّص من
قانون عقوبات «قيصر»
على النظام

أن ـه ــا ص ـ ّـب ــت أي ـض ــا ف ــي ص ــال ــح إي ـ ــران ،الـتــي
للنظام ،لكن مشروعها
تسعى لتأمني الغاز
َ
ّ
بمد الغاز إلى سورية لم يلق رواجًا ،وكانت
ّ
تـتـكــلــف مـبــالــغ طــائـلــة مـقــابــل نـقــل شحنات
قليلة إليه.
دخل جديد للحكومة

أمــا رئـيــس مجموعة عمل اقـتـصــاد ســوريــة،
أســامــة قــاضــي ،فـقــال لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن
ات ـفــاق نـقــل ال ـغــاز عـبــر ســوريــة ال ــذي أعطته
ً
واستثناء من قانون قيصر
أميركا املباركة
يـشـكــل اخ ـت ــراق ــا سـيــاسـيــا لـلـنـظــام ال ـســوري
ونـجــاحــا روس ـيــا وإي ــران ـي ــا ،إضــافــة إل ــى أنــه
ً
ّ
سيدر دخال على حكومة النظام السوري من
رسوم العبور واستخدام األراضــي السورية
ملــرور الكهرباء والـغــاز املـصــري ،مــا سيؤمن
ً
دخ ــا يـسـ ّـد ج ــزءًا بسيطًا مــن عـجــز املــوازنــة
املتعثرة.
وأش ــار إلــى أنــه ليس مــن املــؤمــل أن ينعكس
أي دخل إضافي إذا ما دخل الخزينة العامة
ع ـلــى رف ــع م ـس ـتــوى مـعـيـشــة  90بــاملــائــة من
الـســوريــن الــذيــن هــم تحت خــط الـفـقــر .وقــال
ق ــاض ــي« :م ــن ال ـغــريــب امل ــواف ـق ــة ع ـلــى تـمــريــر
مثل هــذا االتـفــاق الــذي طرحه البنك الدولي
فــي عــام  2020واشـتــرط حينها عــدة شــروط
يجب توفيرها فــي ســوريــة ،منها الحوكمة
واالستقرار األمني واملالي والعناية بالبيئة
وأمن اإلمدادات».
ووص ـ ـ ــف رئـ ـي ــس م ـج ـم ــوع ــة ع ـم ــل اق ـت ـص ــاد
سورية ،هذه الخطوة بأنها محاولة أميركية
ّ
ل ـل ـت ـمــلــص م ــن ق ــان ــون عـ ـق ــوب ــات «ق ـي ـص ــر»،
ومحاولة للعب بمشاعر الجمهور األميركي
من خالل العزف على وتر حاجة اللبنانيني،
وتسليط الضوء على أزمة البلد االقتصادية،
دون اإلشـ ــارة إل ــى ال ـفــوائــد ال ـتــي سيجنيها
نظام األسد.
وحسب قاضي ،فإن الفائدة التي ستعود على
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النظام السوري يعاني أزمة
في تأمين الغاز والكهرباء
وال يكاد يغطي  25في
الــمــائــة مـــن احــتــيــاجــات
الــســوريــيــن مــن الكهرباء
ونحو  20في المائة من
الـــغـــاز ،حــســب مــراقــبــيــن
لـ«العربي الجديد».

النظام سياسية أكبر من كونها اقتصادية،
إذ أشعر األخير العديد من األطراف الدولية
أنـهــا بحاجته كــاعــب فــي املنطقة ،وخاصة
أن ه ـن ــاك ح ــرك ــة عــرب ـيــة ت ـق ــوده ــا عـ ــدة دول
إلعــادة تعويمه ،وإعــادتــه إلــى جامعة الــدول
العربية والعديد من املحافل الدولية األخرى،
ً
الفتًا إلــى أنــه قــد يتلقى أم ــواال مــن الحكومة
اللبنانية مقابل موافقته على عبور الكهرباء
والغاز من األراضي السورية.
قانون قيصر

ال ـبــاحــث االقـ ـتـ ـص ــادي ،ك ــرم ش ـ ّـع ــار ،اعـتـبــر
فــي حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن أحــد

املكاسب التي سيحققها النظام هي الظهور
أم ــام سـكــان املـنــاطــق الـخــاضـعــة لسيطرته
بمظهر املهتم بمصالحهم ،من خالل سعيه
لتأمني الغاز والكهرباء لهم ،وهما من أكبر
امل ــواد املـفـقــودة لــدى الـســوريــن إضــافــة إلى
ّ
املاء .وأشار إلى أن هناك جانبًا آخر يتعلق
بالشركة التي ستعمل على نقل النفط عبر
األراض ــي الـســوريــة إذ تتبع ل ــوزارة النفط،
املعاقبة من قبل دول أوروبية وأميركا قبل
ّ
صدور قانون «قيصر» وهذا يشكل تجاوزًا
النظام .وأضاف
لجميع تلك العقوبات على ّ
ّ
شعار أن االتفاق األخير سيوفر الكثير من
األموال على الحكومة اإليرانية ،التي كانت
ّ
تقدم الغاز للبنان وسورية في مرحلة من
املراحل دون مقابل ،وحتى في مراحل أخرى
كان النفط يصل إلى النظام السوري ويتم
تسجيله كديون عبر الخط االئتماني ،لذا
من املفترض أن تكون هذه الخطوة مرحبًا
بها وإيجابية بالنسبة إليــران التي حملت
على عاتقها مسألة مساندة النظام ماليًا
واقتصاديًا.
وفــي أغسطس  /آب الفائت تلقى الرئيس
اللبناني ميشال عــون ،تأكيدًا من السفيرة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـ ــاده ،دوروثـ ـ ــي ش ـيــا ،بــأن
واشنطن ستسمح بعبور الغاز املصري إلى
األردن ومــن ثــم ســوريــة فلبنان ،وسيتولى
البنك الدولي تمويل نقل الغاز إلى البلدان
املـ ــذكـ ــورة ،وإصـ ـ ــاح ش ـب ـكــة ال ـك ـه ــرب ــاء بني
األردن وسورية ولبنان ،وتقويتها بالشكل
املطلوب.
ّ
لـكــن لـبـنــان لــم يـتـلــق أي وع ــود رسـمـيــة من
البنك الدولي بتمويل هــذا املشروع فاتفق
وزراء ال ـطــاقــة ف ــي ك ــل م ــن م ـصــر وســوريــة
ول ـب ـنــان واألردن خ ــال اج ـت ـمــاع سبتمبر
 /أيـلــول املــاضــي ،على أن تتحمل كــل دولــة
ت ـك ـل ـفــة إص ـ ـ ــاح ش ـب ـك ــة ن ـق ــل ال ـ ـغـ ــاز ضـمــن
أراضيها.

ب ـه ــذه الـ ـص ــورة س ـت ـحــدث ك ــارث ــة حقيقية
لــن تستطيع عــاجـهــا ورب ـم ــا ي ـحــدث خلل
اجتماعي كبير بسبب األزمات االقتصادية
املتكررة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ارتفاع أسعار السلع
الغذائية يرهق
المواطنين (أشرف
شاذلي/فرانس برس)

ويفيد مسؤولون في مصانع سكر يمنية
ت ـح ــدث ــوا لـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،بـتـكـبــدهــم
خسائر كبيرة بسبب اإلجراء ات املنفذة من
قبل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء،
والتي تقضي بتعميم تسعيرة من قبلهم
ملـخـتـلــف ال ـس ـلــع ال ـغــذائ ـيــة واالس ـت ـهــاك ـيــة
األســاس ـيــة وم ــن أهـمـهــا ال ـس ـكــر ،وإلــزام ـهــم
بــالـبـيــع بـسـعــر مـحــدد ي ــرون أن ــه منخفض
كثيرا مقارنة بتكاليف اإلنتاج الباهظة.
وتـقــدر مصانع السكر اليمنية خسائرها
منذ مطلع عام  ،2021بأكثر من  100مليون
دوالر ،في ظل ما تواجهه من أزمات عديدة
وصعوبات وتحديات جسيمة تهدد هذه
املـنـشــآت الصناعية العريقة والــرائــدة في
صناعة السكر بالتوقف عن العمل .ويعدد
عضو جمعية الصناعيني اليمنيني ،أنيس
الحمادي ،في حديث لـ «العربي الجديد»،
أس ـبــاب مـعــانــاة وخـســائــر مـصــانــع السكر
فــي اليمن والـقـطــاع الصناعي بشكل عــام،
إذ ت ــأت ــي ت ـب ـعــات ال ـح ــرب ف ــي م ـقــدمــة هــذه
األس ـ ـب ـ ــاب ،مـ ــع ت ـع ـط ــل قـ ـط ــاع ــات اإلنـ ـت ــاج
وص ـعــوبــة تــوف ـيــر اآلالت ال ـت ــي تـحـتــاجـهــا
املـصــانــع فــي عملية الـتـحــديــث والـصـيــانــة
وإصــاح األعـطــال ،إلــى جانب مــا تحتاجه
من مواد خام.
وح ـســب ال ـح ـمــادي ،تتضمن األس ـب ــاب ،ما
تشهده األسواق املحلية في اليمن من إغراق
واسـ ــع لـلـسـكــر ،وان ـت ـشــار عــديــد األص ـنــاف
الـ ــردي ـ ـئـ ــة وغ ـ ـيـ ــر مـ ـط ــابـ ـق ــة ل ـل ـم ــواص ـف ــات
واملقاييس والجودة ،إضافة إلى االنقسام
الحاصل في املؤسسات العامة ،والتسعيرة
امللزمة من قبل الجهات املعنية في صنعاء،
والتي ال تراعي الظروف الراهنة التي يمر

ب ـهــا ال ـي ـمــن وأدنـ ـ ــى م ـس ـتــويــات وتـكــالـيــف
اإلنتاج في املصانع املحلية.
مدعمة
سلع
ّ

وي ـعــد ال ـس ـكــر ض ـمــن خ ـمــس س ـلــع رئيسية
م ــدع ــوم ــة م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــومــة الـيـمـنـيــة إلــى
جــانــب الـقـمــح والــدق ـيــق واألرز والـ ـ ــدواء ،إذ
يقوم البنك املركزي اليمني في عدن بتنفيذ
إجراءات لتوفير العملة الصعبة من الدوالر
للتجار للقيام بفتح اع ـت ـمــادات مستندية
لالستيراد.
مــن جــانـبــه ،يــؤكــد الـتــاجــر محمد الكهالي،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي وامل ـ ـس ـ ـتـ ــورديـ ــن
يواجهون أزمات وأعباء وتحديات جسيمة،
مــن ارت ـف ــاع تـكــالـيــف الـشـحــن ال ـت ـجــاري إلــى
اليمن والتي تضاف إلى التغيرات الحاصلة
فـ ــي ح ــرك ــة ت ـ ـ ـ ــداول بـ ـع ــض الـ ـسـ ـل ــع ع ــامل ـي ــا،
مـثــل الـسـكــر ال ــذي تــرتـبــط أس ـع ــاره املحلية
ب ــاألس ــواق ال ـعــاملـيــة ،نــاهـيــك ع ــن ازدواج ـي ــة
مـ ـن ــاف ــذ ت ـح ـص ـي ــل الـ ـ ــرسـ ـ ــوم والـ ـجـ ـب ــاي ــات
وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـنـ ـق ــل وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع
والفوارق السعرية في العملة الوطنية.
وأدى انتشار املشاريع الصغيرة في اليمن
ومعامل إنتاج الحلويات بمختلف أنواعها
واملقاهي والكافتيريات ،إلى زيادة استخدام
واستهالك السكر بنسب كبيرة.
وم ــع ارت ـف ــاع حـجــم الـبـطــالــة فــي الـيـمــن ،مع
تــوقــف روات ــب املــوظـفــن املــدنـيــن وتسريح
شــركــات وقـطــاعــات األع ـمــال الـخــاصــة لعدد
ك ـب ـيــر م ــن ع ـمــال ـهــا وم ــوظ ـف ـي ـه ــا ،زاد ع ــدد
م ـ ــرت ـ ــادي املـ ـق ــاه ــي ب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ خ ــال
الفترات األخيرة.
وفقد معظم عمال اليمن أعمالهم ورواتبهم
ويكابدون ظروفًا معيشية صعبة وقاسية،

كيس السكر
( 50كيلوغرامًا) يرتفع
إلى  22ألف ريال
زيادة كبيرة في معامل
إنتاج الحلويات والمقاهي
والكافتيريات

وح ـســب تـقــريــر صـ ــادر ع ــن وزارة ال ـشــؤون
االجتماعية والعمل فإن الحرب الدائرة في
الـبــاد منذ خمس سـنــوات تسببت بفقدان
خ ـم ـســة م ــاي ــن ع ــام ــل وع ــام ـل ــة وظــائ ـف ـهــم
وأعـمــالـهــم ،فيما يـقــدر ات ـحــاد عـمــال اليمن
نـسـبــة مــن ف ـقــدوا أعـمــالـهــم بـنـحــو  %80من
حجم القوى العاملة في البالد.
ويشير مالكو مقاه شهيرة في صنعاء إلى
ارتفاع تكاليف إنفاقهم على السكر بنسبة
ك ـب ـيــرة ،م ــع ارت ـف ــاع أس ـع ــاره خ ــال األعـ ــوام
الثالثة املاضية ،في املقابل ال يستطيعون
فــرض زي ــادة جــديــدة فــي أسـعــار املشروبات
الـتــي يقدمونها إلــى زبائنهم بعد وصــول
سعر كوب الشاي إلى  100ريال من  50رياال
ك ــان عليه بــدايــة ال ـحــرب ،فيما يـصــل سعر
فنجان القهوة إلى نحو  400ريال.
إنفاق متزايد

وت ـقــدر آخ ــر ب ـيــانــات مـســح مـيــزانـيــة األس ــرة
الـ ـص ــادرة قـبــل ال ـح ــرب ع ــن ال ـج ـهــاز املــركــزي
ل ــإح ـص ــاء ق ـبــل الـ ـح ــرب ،ح ـجــم اإلنـ ـف ــاق في
اليمن على السكر بأنواعه ومنتجاته ،بنحو
 63م ـل ـي ــارًا و 709م ــاي ــن ري ـ ــال س ـن ــوي ــا ،إذ
يرجح ارتـفــاع هــذا املبلغ إلــى الضعفني بعد
ســت س ـنــوات مــن ال ـحــرب ال ــدائ ــرة فــي الـبــاد
وانـهـيــار العملة الوطنية الـتــي فـقــدت ثلثي
قيمتها مقارنة بوضعية سعر الـصــرف في
آخــر عــام قبل الـحــرب ،وال ــذي كــان يصل إلى
ً
 250ريــاال للدوالر الواحد ،في حني يتجاوز
حاليًا  1300ريال ،في جزء من مناطق اليمن
الــواقـعــة تحت نـفــوذ الحكومة املـعـتــرف بها
دول ـ ـيـ ــا ،واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره ع ــن  600ريـ ـ ــال مـقــابــل
الدوالر الواحد في الجزء اآلخر الواقع تحت
سيطرة الحوثيني.
ويرى الباحث في الجهاز املركزي لإلحصاء
(حكومي) ،فؤاد هزاع ،في حديثه لـ«العربي
الجديد» ،أن هناك توسعا في حجم سوق
السكر في اليمن مع انضمام قطاعات أعمال
استهالكية عديدة للعمل والتغير الحاصل
في النمط االستهالكي لألسر اليمنية.
ويــوضــح أن ه ــذا الـتــوســع أدى إل ــى اخ ـتــراق
نسبي لحالة االحتكار الشديدة التي كانت
تـعــانــي منها األسـ ــواق اليمنية فــي مختلف
السلع الغذائية واالستهالكية وأهمها السكر،
م ــع ت ـنــامــي عـمـلـيــة اإلغـ ـ ــراق وت ـنــويــع جـهــات
ومــواطــن االس ـت ـيــراد ،وال ـتــي أدت إل ــى تقليل
نسبة احتكار سوق السكر إلى أدنى من %50
بعدما كان يفوق سابقًا أكثر من .%70
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رؤية

مال وسياسة
ربما تدفع خطوة طرد سفراء غربيين من أنقرة إلى مزيد من الضغوط
االقتصادية والنقدية على تركيا وعملتها المحلية .لكن في مقابل
هذه الضغوط المتوقعة ،فإن الحكومة التركية وضعت بدائل
للخروج من مأزق الديون المرتفعة وخدمة فوائدها

شكرًا للذين يكافحون
إلطعام العالم
عبد التواب بركات

أزمة
تركيا والغرب

تداعيات اقتصادية ومالية
لقضية السفراء
لندن ـ موسى مهدي

زاد قـ ــرار الــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي ،رجــب
ط ـ ـيـ ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،طـ ـ ـ ــرد  10مــن
ال ـس ـف ــراء ال ـغــرب ـيــن م ــن بـ ــاده من
م ـن ـس ــوب الـ ـت ــوت ــر ف ــي الـ ـع ــاق ــات ب ــن أن ـق ــرة
وبـلــدان غربية ،وب ــات الـســؤال املـطــروح بقوة
في ردهات املصارف الغربية التي تتربح من
أزم ــة االق ـت ـصــاد الـتــركــي وال ـفــائــدة املصرفية
املرتفعة التي تجنيها من قروضها للبالد هو:
هــل يصبح االقـتـصــاد الـتــركــي رهينة التوتر
املتزايد لعالقة أنقرة مع الحلفاء الغربيني؟
ورغــم مخاوف بعض املحللني األت ــراك من أن
تترك أزمــة الـسـفــراء الحالية تــأثـيــرات سلبية
عـلــى االق ـت ـصــاد ال ـتــركــي ،لـكــن م ـصــادر قريبة
مــن دوائـ ــر صـنــع ال ـق ــرار أك ــدت فــي املـقــابــل أن
الحكومة التركية تتحسب منذ مدة للضغوط
املالية الغربية وتضع بدائل لخفض تبعيتها
ألدوات وأس ـ ــواق املـ ــال ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي بــاتــت
تهدد سيادة قرارها االقتصادي والسياسي.
ويــرى محللون أن قــرار الرئيس التركي طرد
 10مــن الـسـفــراء الغربيني مــن بينهم السفير
األميركي ،ربما سيفاقم من الضغوط املالية
على تركيا وتحديدًا على سعر صرف الليرة
على املــدى القصير .وكــان السفراء الغربيون
قــد طــالـبــوا بــاإلطــاق ال ـفــوري لــرجــل األعـمــال
الـتــركــي ،عـثـمــان كـفــالــة ال ــذي تحتجزه تركيا
م ـن ــذ ال ـ ـعـ ــام  2017وت ـت ـه ـم ــه ب ــال ـض ـل ــوع فــي
محاولة االنقالب الفاشلة التي جرت في العام
 .2016وبينما تعتبر تركيا أن هــذه املطالبة
«تدخل سافر» في السيادة الوطنية والشؤون
الداخلية ،يرى الغربيون أنها تدخل في إطار
تـنـفـيــذ ات ـفــاق ـيــات ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان .ف ــي شــأن
أسـبــاب الـتــوتــر الـغــربــي الـتــركــي ،يــرى تحليل
فـ ــي م ـع ـه ــد «ك ــارنـ ـيـ ـغ ــي يـ ـ ـ ــورب» لـ ـل ــدراس ــات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،أن «ت ــرك ـي ــا ت ـحــولــت كـثـيـرًا
مــن موقعها كــركـيــزة أســاسـيــة يعتمد عليها
حـلــف الـنــاتــو خ ــال ال ـحــرب ال ـب ــاردة إل ــى قــوة
مزعجة الستراتيجيات الــدول الغربية خالل
الـسـنــوات األخ ـيــرة» .ويـقــول الــزمـيــل باملعهد،
م ــارك بيريني ،فــي تحليله ،إن الـغــرب يشعر
ب ــاالن ــزع ــاج م ــن ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري وت ــزاي ــد
ال ـن ـفــوذ ال ـتــركــي ال ـخــارجــي وتــزك ـيــة األه ــداف
الوطنية» ،وبالتالي يرى بيريني املتخصص
في شؤون أوروبا والشرق األوسط ،أن تركيا
ستدفع ثمن هذا االنزعاج سلبًا في عالقاتها
مع الحلفاء الغربيني وحلف شمال األطلسي
الــدفــاعــي «نــاتــو» فــي املستقبل ،كـمــا ي ــرى أن
أنقرة ستتعرض لضغوط اقتصادية ومالية.
ويواجه االقتصاد التركي الــذي يقدر حجمه
بنحو  765مليار دوالر ،حسب بيانات البنك
ال ــدول ــي وي ـق ــارب الـتـضـخــم فـيــه نـسـبــة ،%20
صعوبات مالية منذ أكثر من عام كما عاشت
الـعـمـلــة الـتــركـيــة ف ـتــرات صـعـبــة مــن الـتــأرجــح
الحاد ،أخرها التراجع إلى أكثر من  9.5ليرات
مقابل الدوالر في نهاية األسبوع املاضي.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ي ــرى رج ــل األع ـم ــال الـتــركــي
ع ـمــر كـ ــوك ،أن م ـعــدل الـتـضـخــم الـ ــذي ي ـقــارب
 %20يـضــع الـحـكــومــة الـتــركـيــة أم ــام خـيــارات
ُمـ ــرة .وق ــال فــي تـعـلـيـقــات نقلتها صـحـيـفــة «
فاينانشيال تــايـمــز» الـبــريـطــانـيــة« :ال توجد
خ ـي ــارات أم ــام الـحـكــومــة س ــوى خـفــض سعر
ص ــرف ال ـل ـي ــرة ،أو إج ـ ــراء إصـ ــاح اق ـت ـصــادي
يساهم في جذب االستثمارات األجنبية».
وفــي بــدايــة الـقــرن الـجــاري مــرت تركيا بأزمة
ح ــادة ك ــادت أن ت ــؤدي إل ــى إف ــاس االقـتـصــاد
التركي ،وقتها تدخل صندوق النقد الدولي
وفـ ــرض وص ـفــة قــاس ـيــة ســاه ـمــت ف ــي إخ ــراج
ال ـبــاد مــن أزمـتـهــا املــالـيــة .لـكــن حــالـيــا تشدد
ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ع ـلــى أن لــدي ـهــا خ ـي ــارات
أخرى ملواجهة األزمة الحالية املتعلقة بسعر
صرف الليرة وزيــادة التضخم ،يساعدها في
ذلــك زيــادة إي ــرادات البالد من النقد األجنبي
خ ــاص ــة م ــن ق ـط ــاع ــات ح ـي ــوي ــة ك ــالـ ـص ــادرات
والسياحة ،فإيرادات الصادرات املتوقعة هذا
العام تزيد عن  200مليار دوالر.
وي ـش ـي ــر م ـح ـل ـلــون إلـ ــى أن ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
فاقمت أزمة الليرة التركية التي كانت تعاني
ً
أص ــا مــن ضـغــوط امل ـصــارف الـتـجــاريــة التي
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 50مليار دوالر

قفز حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا إلى  25مليار دوالر عام
 .2020وتهدف تركيا إلى رفع المبلغ إلى  50مليار دوالر .وتسعى
دول مثل اليابان وألمانيا وفرنسا
والمجر إلى التعاون مع أنقرة من
أجل العمل في أفريقيا .وبحسب
وكـــالـــة األنــــاضــــول ،زاد حجم
الصادرات التركية إلى أفريقيا من
 2.1مليار دوالر عام  2003إلى 15.2
مليار دوالر عام  2020كما زادت
الواردات من  3.3مليارات دوالر في
 2003إلى أكثر من  10مليارات دوالر
عام .2020
أردوغان يولي اهتمامًا كبيرًا بتنشيط الصادرات ()Getty

تــرغــب ف ــي ب ـقــاء ال ـفــائــدة املـصــرفـيــة مــرتـفـعــة،
ك ـم ــا ي ـع ــان ــي االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـت ــرك ــي ك ــذل ــك مــن
القلق الغربي املتزايد بسبب النفوذ التركي
ال ـخ ــارج ــي وال ـت ـق ــدم ال ـســريــع ف ــي صـنــاعـتـهــا
الدفاعية ،وبالتالي منافسة الشركات التركية
للصناعات العسكرية الغربية فــي أسواقها
التقليدية .ولدى تركيا طموح اقتصادي كبير
في دخول نادي العشرة الكبار خالل السنوات
املقبلة ،وقال الرئيس أردوغان في تصريحات
سابقة بداية العام  ،2019إن «بــاده أصبحت
في املرتبة  13بني أكبر اقتصادات العالم وفقًا
لتعادل القوة الشرائية ،وسترتقي إلى مرتبة
أعلى نهاية العام الجاري» ،وذلك وفق وكالة
األناضول التركية .وبالتالي فإن الطموحات
ال ـتــرك ـيــة ف ــي ال ـص ـعــود االق ـت ـص ــادي الـســريــع

والتقدم الصناعي والعسكري وتزايد النفوذ
يــرفــع مــن احـتـمــال ت ـحــول تــركـيــا مــن صفوف
الدول الناشئة إلى الدول املتقدمة.
وم ـعــروف أن تــركـيــا ـ ـ أردوغـ ــان ليست تركيا
ـ ـ ـ أتـ ــاتـ ــورك ال ـع ـل ـمــان ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـفــق أهــداف ـهــا
واستراتيجياتها مع االستراتيجيات الغربية
ً
وفق مراقبني .وبالتالي ربما لن يكون مقبوال
لــدى الحلفاء الغربيني وفـقــا للنظام العاملي
الحالي صعود «تركيا ـ أردوغان».
مــن جــانـبـهــا تـضــع الـحـكــومــة الـتــركـيــة بــدائــل
مل ــواجـ ـه ــة الـ ـضـ ـغ ــوط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ــال ـي ــة
امل ـتــوق ـعــة م ــن ال ـح ـل ـفــاء ال ـغــرب ـيــن ك ـمــا تــؤكــد
مصادر قريبة من دوائر صنع القرار التركي.
مــن بــن الـبــدائــل الـتــي تـقــوم بتنفيذها أنقرة
ملواجهة الضغوط الغربية ،توسيع عالقاتها

فنزويال ترفع أسعار
الوقود
قالت وكالة «بلومبيرغ» األميركية إن
حـكــومــة ف ـنــزويــا رف ـع ــت ،اع ـت ـبــارًا من
أمــس األح ــد ،أسـعــار البنزين وفرضت
زي ــادة قــدرهــا  20ضعفًا على األسعار
امل ــدع ــوم ــة ،وذل ـ ــك وف ـق ــا ل ـب ـيــان ص ــادر
عــن شــركــة الـنـفــط الـحـكــومـيــة «ب ــي دي
فــي إس إيـ ــه» .وبـحـســب ال ـشــركــة وفقًا
للوكالة ،فإن رفع أسعار الوقود املدعوم
ب ــات «ض ـ ــرورة» بسبب إع ــادة تسمية
الـعـمـلــة امل ـح ـل ـي ـةـ ح ـيــث تــأتــي ال ــزي ــادة
بعد أسابيع من إطــاق فنزويال عملة
ج ــدي ــدة ،وه ــي الـبــولـيـفــار الــرق ـمــي ،إذ
أزالــت ستة أصفار من العملة السابقة
ف ــي األول م ــن أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
الجاري.
وت ـع ــد هـ ــذه ه ــي الـ ــزيـ ــادة ال ـثــان ـيــة في
أسـعــار الــوقــود املدعومة منذ يونيو/
ح ــزي ــران ال ـعــام املــاضــي  ،2020عندما

تــراج ـعــت حـكــومــة الــرئ ـيــس نـيـكــوالس
مـ ــادورو عــن سـيــاســة اسـتـمــرت عـقــودًا
بشأن تجميد أسـعــار الــوقــود مــن أجل
«ض ـمــان إن ـتــاج ال ــوق ــود وتــوزي ـعــه في
البالد» ،وفقًا للبيان .وحتى مع ارتفاع
األسعار ،ال يزال الوقود املدعوم لشركة
«بي دي في إس إيه» من بني األرخص
في العالم.
وس ـ ـتـ ــؤدي الـ ــزيـ ــادة إلـ ــى رفـ ــع أس ـع ــار
الــوقــود إل ــى  2.3سـنــت أمـيــركــي لليتر
الــواحــد أو  10سنتات لـلـغــالــون ،وهو
جـ ـ ــزء ي ـس ـي ــر مـ ــن ت ـك ـل ـف ــة ال ـ ــوق ـ ــود فــي
امل ـح ـطــات ف ــي مـعـظــم ال ـب ـل ــدان .ويـبـلــغ
سعر البنزين حاليًا  0.1سنت لليتر
أو  0.5سنت للغالون .وتدعم الحكومة
الفنزويلية التي تواجه ضغوط الحظر
األميركي أسعار الغذاء واملواصالت.
(العربي الجديد)

محطة وقود في العاصمة الفنزويلية كراكاس ()Getty

ال ـت ـج ــاري ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــع االقـ ـتـ ـص ــادات
ال ـن ــاش ـئ ــة وال ـن ــام ـي ــة لـ ــزيـ ــادة ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
التجاري ،كما نفذت مجموعة من «الصفقات
ال ـت ـبــادل ـيــة» لتقليل انـكـشــافـهــا عـلــى ال ــدوالر
والعمالت األجنبية .وكان أردوغان قد زار قبل
أيــام عــدد مــن ال ــدول األفريقية .على الصعيد
الـنـقــدي تعمل الحكومة التركية على تقليل
حــاجـتـهــا لـلـعـمــات الـصـعـبــة ،خــاصــة وأنـهــا
تواجه أعباء متزايدة لخدمة الدين الخارجي
وســط الفائدة البنكية املرتفعة الحالية ،كما
أن م ـع ـظــم ال ــدي ــون ق ـص ـيــرة األجـ ـ ــل ،وهـ ــو ما
يعني مزيدًا من الضغوط على الليرة التركية
واالحتياط األجنبي بالبنك املــركــزي التركي
من العمالت األجنبية .ويقدر خبراء أن يواجه
االقتصاد التركي على املــدى القصير ارتفاع

الغرب يرى أن تركيا
باتت مزعجة لمصالحه
واستراتيجياته الدولية
خدمة الدين الخارجي الذي يقدر بنحو 448.4
مليار دوالر حتى نهاية الربع األول من العام
ال ـجــاري ،وهــو مــا يـعــادل  %61.5مــن إجمالي
الـنــاتــج املـحـلــي ،لكن صــافــي الــديــن الخارجي
يقل كثيرًا عن هذا الرقم ،ويقدر بنحو 262.1
مـلـيــار دوالر ،وه ــو مــا ي ـعــادل نـحــو  %36من
إجـمــالــي الـنــاتــج املحلي بنهاية الــربــع األول،

تهديد بإلغاء صفقة
بريكست

وذل ــك حـســب بـيــانــات وزارة املــالـيــة الـتــركـيــة.
وصــافــي الــديــن الـخــارجــي هــو الــرقــم الصافي
بعد خضم ديون الحكومة التركية املستحقة
ع ـل ــى جـ ـه ــات أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة .مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ت ـقــدر
املفوضية األوروبـيــة صافي الدين الخارجي
ال ـتــركــي بـنـحــو  249مـلـيــار دوالر ،وبــالـتــالــي
ت ـت ـخــوف ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة م ــن ال ـتــداع ـيــات
السلبية للدين الخارجي على نمو االقتصاد
بسبب الفائدة املرتفعة في تركيا التي بلغت
 %19قبل الـخـفــوضــات األخ ـيــرة الـتــي هبطت
بنسبتها إلــى  %16نهاية االسـبــوع املاضي.
وال تؤثر الفائدة التركية املرتفعة فقط على
نمو االقتصاد الكلي في تركيا ولكنها تؤثر
ك ــذل ــك ع ـلــى رب ـح ـيــة ال ـش ــرك ــات امل ـح ـل ـيــة الـتــي
تستدين بــالــدوالر لتمويل عمليات التوسع

الصين تحاصر العقارات ضريبيًا
بكين ـ العربى الجديد

ّ
تستعد الـصــن لتوسيع نـطــاق إصالحها
الـتـجــريـبــي للضريبة عـلــى ال ـع ـقــارات التي
ّ
تحصيلها بشكل كبير حـتــى اآلن
لــم يـتــم ّ
بسبب تحفظات عدة ،وفق ما ذكرت وسائل
إع ــام رسـمـيــة ،فــي وق ــت ت ـحــارب الحكومة
امل ـضــاربــة فــي ق ـطــاع ال ـع ـقــارات والحيلولة
دون وقــوع بعض الشركات الكبرى ومنها
«إي ـفــرغــرانــد» فــي ش ــراك اإلفـ ــاس والتعثر

احتجاجات أمام البرلمان البريطاني على بريكست ()Getty

لندن ـ العربي الجديد

ه ــدد أع ـض ــاء م ــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
بــإل ـغــاء صـفـقــة «بــري ـك ـســت» ف ــي حــال
تـ ــراج ـ ـعـ ــت حـ ـك ــوم ــة ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا عــن
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا بـ ـش ــأن أي ــرل ـن ــدا
الشمالية ،وذلك وفقًا ملصادر مطلعة
ع ـلــى األمـ ــر أب ـل ـغــت «روي ـ ـتـ ــرز» .وك ــان
رئـيــس ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي ،بــوريــس
ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون ،قـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ّـدد ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الـصــاحـيــات املـمـنــوحــة فــي امل ــادة 16
م ــن االت ـفــاق ـيــة ،بتعليق بـعــض بـنــود
ب ــروت ــوك ــول أيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة ال ــذي
يتضمن قــواعــد الـتـجــارة بــن اإلقليم
وباقي أجــزاء بريطانيا ،وهو ما أثار
احتجاج مسؤولي االتحاد األوروبي
ع ـلــى ات ـف ــاق ال ـت ـج ــارة ب ــن بــريـطــانـيــا
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي امل ـع ــروف بــاســم
«بـ ـ ــري ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــت» .ومـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــأن إنـ ـ ـه ـ ــاء

االتفاقية التجارية الـتــي تــم إبرامها
ع ـش ـيــة ع ـي ــد املـ ـي ــاد الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
أن يـ ـلـ ـح ــق ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد
الـبــريـطــانــي ال ــذي يـعــانــي بالفعل من
ن ـقــص اإلمـ ـ ـ ــدادات ،ك ـمــا س ـي ــؤدي إلــى
فرض تكاليف إضافية على الشركات
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـت ــي ل ــدي ـه ــا عـ ـم ــاء فــي
بريطانيا.
وي ـت ـط ـل ــب الـ ـ ـق ـ ــرار إج ـ ـمـ ــاع ح ـك ــوم ــات
االتـحــاد األوروب ــي السبع والعشرين،
ك ـم ــا سـ ـي ــؤدي إلـ ــى خ ـل ــق ف ـت ــرة ه ــدوء
ق ـبــل ب ــدء تـطـبـيــق ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
والـ ـحـ ـص ــص وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـح ــواج ــز
أمــام التجارة بني بريطانيا واالتحاد
األوروب ـ ـ ــي .وي ـج ــري ال ـجــان ـبــان حــالـيــا
مـ ـف ــاوض ــات م ـك ـث ـفــة ح ـ ــول م ـق ـتــرحــات
ت ـه ــدف إلـ ــى ك ـس ــر ال ـج ـم ــود ال ـ ــذي دام
ألشهر حول االتفاق بشأن البروتوكول
الخاص بأيرلندا الشمالية.

التجاري .من هذه الزاوية يمكن النظر إلصرار
الرئيس أردوغ ــان على خفض معدل الفائدة
رغم االنتقادات املكثفة من املصارف التجارية
الغربية ومخاطر ارتفاع معدل التضخم الذي
ي ـق ــارب  %20وم ـخ ــاوف م ـســؤولــي الـسـيــاســة
النقدية في تركيا .ويبدو أن سياسة أردوغان
النقدية تتجه إلجــراء خفض كبير في معدل
ال ـف ــائ ــدة رب ـم ــا لـيـصــل إل ــى أق ــل م ــن  %10في
املـسـتـقـبــل ،والـتـضـحـيــة بـسـعــر ص ــرف الـلـيــرة
ع ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـق ـص ـي ــر ع ـل ــى أم ـ ــل أن تـتـمـكــن
العملة من فرض سعر صرفها على األســواق
الـعــاملـيــة عـبــر زي ــادة حـجــم ال ـص ــادرات ودخــل
السياحة واالسـتـثـمــارات األجنبية .ومــن بني
اآلليات التي تنفذها تركيا منذ مدة عمليات
املقايضة أو ما يعرف بـ«مبادلة العملة» مع

ال ـعــديــد م ــن الـ ـ ــدول .وه ــي عـمـلـيــة م ـف ـيــدة في
تخفيف األزمـ ــات املــالـيــة عـلــى االق ـت ـصــاد من
ج ـهــة ،كـمــا أن ـهــا تــدعــم االح ـت ـيــاطــي األجـنـبــي
للبالد وتـعــزز سعر صــرف العملة الوطنية.
وقــد نفذت تركيا عمليات مقايضة لليرة مع
كل من الجنيه اإلسترليني واليوان الصيني
والني الياباني والريال القطري .وكانت آخر
عمليات «املبادلة النقدية» قد تمت مع كوريا
الجنوبية في منتصف أغسطس/آب املاضي،
حيث قايض البنك املركزي التركي نحو 17.5
مليار لـيــرة تركية مقابل  2.3تريليون وون
كــوري جنوبي .وتعد تركيا إلج ــراء عمليات
مقايضة مــع كــل مــن الـصــن وروس ـيــا وإي ــران
وأوكرانيا والعديد من الــدول األفريقية التي
باتت شركاتها تنشط فيها بقوة.

العقارات الصينية تدخل منعطف الضرائب ()Getty

املـ ـ ــالـ ـ ــي .وبـ ـحـ ـس ــب وكـ ــالـ ــة أن ـ ـبـ ــاء ال ـص ــن
ال ـجــديــدة الــرسـمـيــة (شـيـنـخــوا) ،ف ــإن لجنة
دائ ـمــة فــي مجلس الـشـعــب الـصـيـنــي ،وهــو
أعـلــى هيئة تشريعية فــي ال ـبــاد ،صادقت
ي ــوم الـسـبــت عـلــى الـخـطــة األخ ـي ــرة الــرامـيــة
إلى الترويج لـ«استهالك رشيد للمساكن».
وف ــي إط ــار ه ــذا امل ـش ــروع الـتـجــريـبــي ال ــذي
ُ
ّ
يمتد على خمس سنوات ،ستفرض ضريبة
األمــاك على كل أنــواع العقارات باستثناء
املـنــازل الريفية الخاصة .وحسب ما نقلت

وك ــال ــة ف ــران ــس بـ ــرس ،أم ــس األح ـ ــد ،سـيـتـ ّـم
ت ـحــديــد م ــوع ــد إطـ ــاق املـ ـش ــروع وامل ـنــاطــق
املستهدفة في وقت الحــق .وازدهــرت سوق
العقارات ،وهي محرك النمو الصيني على
مــدى العقدين املـ ُـاضـيــن ،بعد اإلصــاحــات
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي أج ــري ــت ع ــام  ،1998وأدت
إلى ازدهار قطاع البناء في سياق التحضر
السريع وتراكم الثروات.
لـكــن ارت ـفــاع األس ـعــار يثير م ـخــاوف بشأن
ت ـفــاوت ال ـث ــروات ومـخــاطــر نــاتـجــة عــن عــدم
االستقرار االجتماعي .ويأتي هــذا اإلعــان
في وقــت يدعو الرئيس الصيني شي جني
بينغ إلى «ازدهار مشترك» أكبر في الصني
من خالل توزيع أكثر إنصافًا للثروات.
وم ــن ب ــن األس ـب ــاب الــرئـيـسـيــة ال ـتــي تعيق
ذل ــك هــي أن ه ــذه الـضــريـبــة سـتـكــون سيئة
بالنسبة إلــى املالكني الذين تعبوا بالفعل
لدفع ثمن عقاراتهم ،كما أنها قد تؤدي إلى
انخفاض الطلب أو حتى إلى عمليات شراء
عدد كبير من الشقق.
وت ــأت ــي ب ــداي ــة اإلص ـ ــاح ف ــي وق ــت ُيـسـ ّـجــل
ت ــراج ــع ف ــي أس ـع ــار امل ـســاكــن ال ـجــديــدة في
ال ـصــن ،لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ س ـ ّـت س ـنــوات،
وس ــط ش ـعــور بــالــريـبــة ل ــدى املـشـتــريــن من
م ــواجـ ـه ــة إفـ ـ ــاس فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري.
وتراجعت قيمة املنازل بنسبة  %16.9في
سبتمبر/أيلول على أس ــاس سـنــوي .لكن
ّ
بـعــض املـحــلـلــن يـعـتـبــرون أن هــذا اإلج ــراء
الضريبي يهدف إلى منع ارتفاع األسعار
إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا الـ ـس ــابـ ـق ــة .وت ـ ـعـ ــارض
العديد مــن شــركــات التطوير الـعـقــاري في
الصني الضريبة ،ويرون فيها مخاطر على
شركاتهم التي تواجه صعوبات في الوقت
الراهن.

بمناسبة االحتفال بيوم األغــذيــة العاملي في  16أكتوبر /تشرين
األول ،يـجــري فــي كــل ع ــام تنظيم ع ــدد كبير مــن الـفـعــالـيــات ،من
املسيرات ضد الجوع ،إلــى املعارض الغذائية ،والـعــروض الثقافية،
واملسابقات ،وسباقات املــاراثــون فــي نحو  150بـلـ ًـدا حــول العالم.
وقبل أيام من احتفال هذا العام ،أعلنت منظمة األغذية والزراعة ،فاو،
عن زيادة أسعار األغذية األساسية في السوق الدولية في سبتمبر/
أيلول املاضي بنسبة  %32.8عن مستواه خالل الشهر نفسه من
العام املاضي .وبذلك وصلت أسعار الغذاء في السوق الدولية ألعلى
مستوى لها منذ سنة .2011
وم ــن ب ــن ســائــر األغ ــذي ــة ،كــانــت أس ـع ــار األغ ــذي ــة وال ـح ـبــوب الـتــي
يطلق عليها االستراتيجية ،هي األشــد .إذ ارتفعت أسعار القمح
بنسبة %41عن مستواها خــال الشهر نفسه من العام املاضي
 .2020كذلك ارتفعت أسعار ّ
األرز ،ثاني أهــم املحاصيل الغذائية.
وارتفعت األسعار العاملية للذرة ،املكون الرئيسي ألعالف الدجاج
الالحم والبياض ،وماشية اللحم والحليب وباقي األعالف الحيوانية
بنسبة  %38من مستوياتها املسجلة في سبتمبر .2020
وزادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة  ،%60وأسعار األلبان .%15.2
وارتفعت أسعار جميع منتجات األلبان ،ملستويات تاريخية غير
مسبوقة .وزاد مؤشر أسعار اللحوم بنسبة  .%26.3وكذلك هناك
ارت ـفــاع مـتــواصــل ألسـعــار لـحــوم الــدواجــن خــال األشـهــر التسعة
ً
املاضية .وزاد مؤشر أسعار السكر بمقدار  .%53.5وفقا لبحث
أعدته منظمة األغذية والزراعة ،ينتج املزارعون أصحاب الحيازات
ّ
الـصـغـيــرة نـحــو ثـلــث ال ـغــذاء فــي الـعــالــم ،إذ إن خمسًا مــن بــن كــل
ســت َمـ ــزارع ح ــول الـعــالــم تـتـكــون مــن أق ــل مــن هـكـتــاريــن ،وتشكل
نحو  %12فقط من جميع األراضي الزراعية ،وتنتج ما يقرب من
 %35من غذاء العالم .كما أن أكثر من  608ماليني مزرعة عائلية،
أقــل مــن  80هـكـتــارا ،حــول الـعــالــم وتشغل مــا بــن  70و %80من
جملة األراضــي الزراعية في العالم ،تنتج حوالي  %80من األغذية
االستراتيجية للعالم .ورغم االرتفاع التاريخي في أسعار األغذية
الـتــي ينتجها صـغــار امل ــزارع ــن عـلــى الـنـحــو الـســابــق ،لــم تتحسن
أحــوالـهــم االقـتـصــاديــة ،بــل زادت بــؤســا وش ــدة .وتـتـحــدث تقارير
األم ــم املتحدة بقلق عــن معاناة صـغــار املــزارعــن ،الــذيــن يــزرعــون
وينتجون معظم غذاء العالم ،من الفقر والجوع .أحدث التقارير حول
انـعــدام األمــن الغذائي الــدولــي أصدرتها ثــاث وكــاالت تابعة لألمم
املتحدة ،وأظهرت أن  795مليون شخص في جميع أنحاء العالم ال
يحصلون على ما يكفي من الطعام ،وأن  3مليارات نسمة ،أي قرابة
 %40من سكان العالم ،يعجزون عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي،
معظمهم من املزارعني الذين يشكلون ثالثة أرباع الجوعى في العالم
ويعيشون في املناطق الريفية ويعتمد معظمهم على الزراعة في
معيشته .وبمناسبة يوم األغذية العاملي ،أظهرت ،فاو ،تطلع العالم
الـجــائــع إلــى نـظــام زراع ــي وغــذائــي عــاملــي يتسم بــاالسـتــدامــة .وهو
نظام ،إذا وجد ،يتمتع فيه الجميع باألغذية املغذية واآلمنة واملتنوعة
وبـكـمـيــات كــافـيــة وأس ـع ــار مـعـقــولــة ،وال يـتـضــور فـيــه أح ــد جـ ً
ـوعــا
وال يعاني فيه من أي شكل من أشكال ســوء التغذية .وهــو نظام
تكون فيه محالت األغذية مليئة باملنتجات ،وتقل فيه كمية األغذية
امل ـهــدرة ،وتـكــون فيه سلسلة اإلمـ ــدادات الـغــذائـيــة أكـثــر ق ــدرة على
الصمود في وجه الصدمات ،الناتجة عن التغيرات املناخية املتطرفة
أو ارتفاع األسعار أو األوبئة ،مع الحد في الوقت ذاته من التدهور
ً
عنصرا
البيئي أو التغير املـنــاخــي .وتعد سلوكيات املستهلكني
ً
أساسيا في النظم الزراعية والغذائية .مثل االختيار ،والتحضير،
واالستهالك وهــدر الطعام .وكما تؤثر سلوكيات املستهلكني في
النظم الزراعية الغذائية ،كذلك تتأثر سلوكيات املستهلك بعوامل
ثقافية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وسياسية ،وفردية ،وهي تشكل
فــي نهاية املـطــاف نمطا غذائيا بعينه يمكن أن يــؤثــر على أجــزاء
أخرى من النظام الزراعي الغذائي .هذا على مستوى املستهلكني.
أمــا عــن املــزارعــن ومنتجي ال ـغــذاء ،فهم مـحــرومــون مــن الــوصــول
لألسواق بعيدا عن احتكار الدولة والشركات الكبرى ،ويتطلعون
لبيع الحاصالت الغذائية بسعر منصف ،وليس بنصف السعر.
والوصول بعدالة إلى عناصر اإلنتاج ،وتشمل األرض واملياه والبذور
واملبيدات واألسـمــدة ،والتمويل والتكنولوجيا واإلرشــاد والتدريب
على املمارسات الزراعية الجيدة ،والتمكني لكسب رزق يتيح حياة
أفضل لهم وصحة وتعليم جيد ألوالدهم .ببساطة ،النظام الزراعي
والغذائي املستدام يعني ً
إنتاجا أفضل ،وتغذية أفضل ،وبيئة أفضل،
وحياة أفضل للمنتجني وللمستهلكني جميعا .العالقة بني النظم
الزراعية والغذائية متداخلة .فالثانية نتيجة لألولى ،أو علة الزراعة
الـحـصــول على ال ـغــذاء .ويطلق على النظم الــزراعـيــة الغذائية اسم
سالسل اإلم ــدادات الغذائية .ومن وجهة نظر صانعي السياسات
فـهــي تشمل زراع ــة املـحــاصـيــل الـغــذائـيــة ،وتـخــزيـنـهــا ،وتــوزيـعـهــا،
وتجهيزها ،وتعبئتها ثم تسويقها وبيعها بالتجزئة .ولسوء الحظ،
ال تهتم حكومات العالم الثالث بمكانة املــزارع ،أو الفالح أو املربي
أو الراعي أو الصياد في نظم إنتاج الـغــذاء ،فهو الجندي املجهول
في معركة بالغة األهمية والخطورة .األمم املتحدة خصصت أياما
عاملية كثيرة ،ليس من بينها «اليوم العاملي للمزارع الصغير» الذي
يكدح في حقله تحت حر الشمس من طلوعها إلى غروبها ليطعم
العالم ،ويمثل  %25مــن العاملني ككل فــي العالم .فــي دول العالم
املتقدم ،تدعم الحكومة املزارع بنسبة قد تزيد عن  %100من تكلفة
اإلنتاج .أما في دول العالم الثالث ،وفي منطقتنا العربية على وجه
الخصوص ،فاملزارع الفقير هو الذي يدعم الحكومة .فالحكومات
الـفــاســدة تـشـتــري املـحــاصـيــل الـغــذائـيــة بثمن بـخــس ،ال يــزيــد في
أحسن األحوال عن نصف السعر العاملي للسلعة ،ما يعتبر إفقارًا
متعمدًا إلى حد التجويع أو هي بالفعل صناعة الفقر .ليست لصغار
املزارعني نقابة جادة أو اتحاد يطالب بحقهم في الحد األدنى لسعر
املحصول ،مثل نقابات املهن األخرى واتحادات القوى العاملة التي
تطالب بحد أدنى لألجور .ينطبق عليهم قول القائل ،كالعيس في
البيداء يقتلها الظمأ وامل ــاء فــوق ظهورها محمول .نقطة أخيرة،
وهي أن أزمة كوفيد ،19-كشفت عن أهمية االكتفاء الذاتي املعتمد
على املنتج (بكسر التاء وبفتحها) املحلي .وهو مصطلح اقتصادي
وسياسي قديم يعنى بتحقيق الـسـيــادة الغذائية واألم ــن القومي
واستقرار الدولة .في املقابل ،فشل مفهوم األمن الغذائي القائم على
استيراد املحاصيل الزراعية واألغذية في تأمني املجتمع واستقرار
السلطة .ودقت الجائحة أجراس اإلنذار في أذن الحكومات العربية
لتدارك مخاطر استيراد الغذاء في ظل ارتفاع األسعار العاملية والتي
تهدد استقرار املجتمع وتؤجج االحتجاجات الشعبية.
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«ريش» و«الجونة» وشيزوفرينيا

وطن من ريش وآخر في دستور

ّ
لطاملا تباكى فنانو مصر من ّ
املتشددين الظالمني الذين
تعسف من يسمونهم
يعملون على فرض الوصاية على أفكارهم ومصادرة حقهم في التعبير عن ذواتهم
من خالل الفن .وقد تاجرت شركات إنتاج كبرى بهذه القضية املستهلكة ،املفتعلة
ّ
أحيان كثيرة ،وأنتجت أفالمًا تجارية تظهر تخلف «أعداء الفن والحرية واإلبداع»
في
ٍ
وجهلهم ،الذين ال يفقهون معنى الفن ورسالته النبيلة في التعبير عن واقع الحياة
ُ
بكل قسوتها وفجاجتها مهما كانت صــادمــة .األمثلة أكثر مــن أن تحصى في
أرشيف السينما املصرية الحافلة بأفالم ّ
جادة عن الطبقة الفقيرة املسحوقة من
ّ
واألرياف املهملة ،ركزت على تفاصيل الحياة القاسية الصعبة
ٌ
سكان العشوائيات ٌ
الـتــي تعيشها طبقة واسـعــة محرومة مــن أبـســط حقوقها فــي املسكن والصحة
والتعليم وفرص العمل ،لتصبح تلك املناطق مرتعًا للفقر والجريمةّ ،
جراء شظف
العيش وضيق ذات اليد والقهر والظلم ،وحققت تلك األفالم جماهرية واسعة في
الشارع املصري والعربي.
لذلك ،إنها مفارقة مثيرة للعجب انسحاب فنانني من قاعة عــرض فيلم «ريــش»
لـلـمـخــرج ال ـشــاب عـمــر الــزه ـيــري ،الـحــائــز عـلــى جــائــزة الـنـقــاد فــي مـهــرجــان كـ ّ
ـان
السينمائي العريق ،وعرض ضمن أفالم مهرجان الجونة ،ونال استحسان كثيرين
من النقاد ومن الجمهور .انسحب أولئك احتجاجا على مضمون الفيلم وعرضه
في املهرجان ،وهو الذي نجح في إثارة اهتمام املتابعني ،نظرًا إلى النجاح الكاسح
الذي حققه دوليًا .وقد أشاد نقاد عامليون باملخرج عمر الزهيري ،باعتباره صاحب
مشروع جاد ّقدم رؤيته بأسلوب حداثي جمالي ،فانتازي غير تقليدي.
تناول الفيلم قصة عائلة من الصعيد املصري ،تعاني من الفقر الشديد .وضمن
أجــواء سورياليةّ ،
يحول ساحر الــزوج إلــى دجــاجــة ،ويرصد الفيلم رحلة معاناة
للعائلة املسحوقة التي تضاعفت همومها بغياب معيلها .وقد ّ
كرر الزهيري تجربة
ّ
الفيلم األردن ــي «ذي ــب» الــذي تــرشــح لجائزة األوسـكــار عــن األف ــام األجنبية ،حني
استعان بوجوه جديدة تشبه البيئة التي يعبر عنها الفيلم ،أبرزها املرأة الصعيدية
البسيطة ،دميانة ّ
نصار ،التي ّأدت دور زوجة الرجل الدجاجة باقتدار وإبداع ،وهي
األم التي ّ
جدت وكدحت في سبيل إطعام عيالها.
وبينما ّ
كرمت وزيرة الثقافة املصرية ،إيناس عبد الدايم ،أيضًا ،املخرج وفريق الفيلم
ّ
ّ
على منجزهم الكبير ،فــإن الفنان شريف منير لم ير في الفيلم ،الـجــاد املدهش،
ّ
إال إساءة لسمعة مصر (!) وهو الشهير بدوره في فيلم «هستيريا» ،حني تنكر
بزي مومس ذكر ،يستدرج الزبائن إلى أماكن مظلمة من خالل إغوائهم بمالبسه
األنثوية املثيرةّ ،وطقطقة كعب حذائه العالي ،وأظافره الطويلة ،ومساحيق التجميل
الصارخة التي لطخ وجهه بها ،قبل أن يطعنهم ويسلبهم أموالهم .وقد تم تصوير
الفيلم في فضاء بيئة مصرية شعبية ،غارقة في البؤس والفقر واملذلة .وهناك دور
شريف منير في فيلم «كيت كات» إلى جانب الراحل محمود عبد العزيز ،حني ّأدى
ّ
دور شاب يعيش في بيئة معدمة ،صحبة والد ضرير سكير حشاش زير نساء،
ضمن أجــواء القهر والغضب في حارته الضيقة املكتظة التي تفتقر إلى النظافة.
وأثارت تصريحات منير العجيبة االستهجان ،كونها ّ
تعبر عن شيزوفرينيا فادحة
ّ
ومزايدة مكشوفة ،فقد هاجم املخرج عمر الزهيري بشراسة ،مستخفا باملنجز،
ً
ومقلال من أهمية مهرجان ّ
كان الذي يلهث عمالقة السينما في العالم لنيل إحدى
جوائزه .لحق فنانون آخرون حاضرين بشريف منير ،ثم تراجع بعضهم في ما
بعد عن ذلك املوقف الركيك الذي ّ
يعبر عن غيرة وسطحية وسذاجة وجهل بأبسط
أبجديات فن السينما.
ّ
تبشر بمخرج بارع واعد ،لم َ
يتوان زمالء كبار
فيلم «ريش» مغامرة جمالية مدهشة
ّ
عن فضح أنفسهم من خالل مهاجمته ،حقدًا وغيرة ليس إل ،وذلك في تعبير بليغ
عن ضآلة كامنة تستقر في نفوسهم الصغيرة املتكسبة.

سميرة المسالمة

بسمة النسور

وتحدي
حزب اهلل
ّ
السلم األهلي
رندة حيدر

ّ
عاد كابوس الحرب األهلية يقض مضاجع
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـع ــان ــون أس ـ ـ ــوأ أزمـ ــة
اق ـت ـصــاديــة ،حـ ّـولــت حـيــاتـهــم الـيــومـيــة إلــى
ً
جـحـيــم .ف ـج ــأة ،ت ـط ـ ّـور االعـ ـت ــراض الـشــديــد
ل ـحــزب ال ـلــه عـلــى عـمــل املـحـقــق الـعــدلــي في
تفجير مرفأ بيروت (أغسطس /آب ،)2020
ّ
طارق البيطار ،إلى مشكلة سياسية عطلت
جلسات الحكومة ،بسبب رفضها االنصياع
إل ــى رغ ـبــة ال ـحــزب بتنحية الـقــاضــي الــذي
يتهمه الحزب بـ»االنحياز واالستنسابية».
ومــن بعدهاّ ،
تحول االحتجاج إلــى مشكلة
أم ـن ـي ــة ب ـع ــد تـ ـع ـ ّـرض ت ـظ ــاه ــرة دعـ ــا إلـيـهــا
الـحــزب لالعتراض على عمل القاضي إلى
إطـ ــاق ن ــار أدى إل ــى س ـقــوط سـبـعــة قتلى
م ــن ص ـف ــوف م ـن ــاص ــري الـ ـح ــزب ،خ ــرج من
بعدها األمني العام لحزب الله ،حسن نصر
الله ،ليتهم رئيس حــزب القوات اللبنانية،
سمير جعجع ،ال ــذي يمثل شريحة كبيرة
م ــن املـسـيـحـيــن ف ــي ل ـب ـنــان ،بــأنــه امل ـســؤول
عـمــا ح ــدث ،ب ـغــرض تــوريــط ح ــزب ال ـلــه في
حــرب أهلية جــديــدة .الـســؤال الــذي يطرحه
الـلـبـنــانـيــون عـلــى أنـفـسـهــم كـيــف يـمـكــن أن
ت ـت ـحــول اسـ ـت ــدع ــاءات قـضــائـيــة ملـســؤولــن
سياسيني إلى ذريعة إلشعال فتيل الحرب
األهـلـيــة الـتــي لــم ينسها الـلـبـنــانـيــون بعد،
وملاذا يجري اليوم إحياء الصراع الطائفي
فـ ــي ل ـب ـن ــان ب ـس ـب ــب ت ـح ـق ـيــق ق ـض ــائ ــي فــي
جريمة قتل فيها لبنانيون من كل الطوائف،
وتدمرت أحياء كاملة من بيروت؟
لـقــد ح ــاول نـصــر ال ـلــه ،فــي خـطــابــه أخـيـرًا،
الـتـشــديــد عـلــى دور ح ــزب ال ـلــه ف ــي حماية
األقليات املسيحية ،خصوصًا فــي سورية
خالل سنوات الحرب األهلية ،وكيف حمى
املسيحيني وغير املسيحيني في لبنان من
الخطر اإلرهــابــي التكفيري لتنظيم داعش
وجبهة النصرة ،وأنه هو الذي سيحميهم
م ـ ـجـ ـ ّـددًا م ــن خ ـط ــر الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ال ـتــي
ّ
ي ـخــطــط ل ـهــا ج ـع ـجــع ،بــال ـتــواطــؤ م ــع قــوى
خارجية إقليمية ودولية .ومن جهة أخرى،
ّ
قــال حسن نصر الـلــه إن لــدى الـحــزب مائة
ألف مقاتل مقابل عشرة آالف مقاتل للقوات
اللبنانية ،فــي إش ــارة ال تخلو مــن ترهيب
لحزب القوات اللبنانية.
فــي ه ــذه امل ـنــازلــة ال ـتــي يـتــابــع اللبنانيون
فـصــولـهــا ع ـلــى ال ـش ــاش ــات ،وع ـلــى وســائــل
ال ـتــواصــل ،بــن ح ــزب ال ـلــه ومـنــاصــريــه من
جهة وحزب القوات اللبنانية ومؤيديه من
جهة أخ ــرى ،تـحـ ّـول مــوضــوع التحقيق في

جريمة املــرفــأ إلــى واجـهــة لخالف سياسي
أكبر بكثير ،وليصبح بعد إطــاالت حسن
نـصــر ال ـلــه امل ـت ـكـ ّـررة كــأنــه دف ــاع عــن مكانة
حزب الله السياسية واألمنية .وأصبح كل
من يؤيد املحقق العدلي الحالي كأنه يعادي
الحزب والعكس بالعكس .وذلك كله يجعل
ما يجري في لبنان حاليًا شديد الخطورة
على ّ السلم األهلي ،وعلى االستقرار األمني
ال ـهــش ،بفعل التفكك والـضـعــف الكبيرين
الـلــذيــن أصــابــا مـكــونــات ال ــدول ــة اللبنانية
ب ــأس ــره ــا ،وال يـمـكــن أن يـنـجــو ح ــزب الـلــه
م ــن ت ــداع ـي ــات ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة .خـ ــال األزمـ ــة
االقـتـصــاديــة واملــال ـيــة الــراه ـنــة ،الـتــي بــدأت
مـنــذ  2019م ــع ث ــورة  17أك ـتــوبــر /تشرين
ّ
األول ،تمكن حــزب الـلــه مــن تعزيز مكانته
الداخلية ،واإلمساك بكل األوراق السياسية
وإضعاف خصومه ،والخروج من هذا كله
أكـثــر تماسكًا وق ــوة .فـلـمــاذا ،وال ـحــال هــذه،
يخاطر بذلك كله اآلن ،بينما تشهد املنطقة
بأسرها تغيرات جيو  -استراتيجية مهمة،
منها ع ــودة ســوريــة إل ــى الـحـضــن الـعــربــي،
والتخطيط إلعادة إعمارها بمساعدة دول
خـلـيـجـيــة ،والـ ـح ــوار ال ـس ـعــودي  -اإلي ــران ــي
الذي ،بحسب أكثر من جهةّ ،
يتقدم إيجابيًا،
واحتمال عــودة املفاوضات في فيينا على
ات ـف ــاق نـ ــووي جــديــد م ــع إي ـ ــران؟ وك ــل هــذه
ال ـت ـغ ـي ــرات ت ـخ ــدم س ـيــاس ـيــا املـ ـح ــور ال ــذي
تقوده إيران ،وفي مقدمته حزب الله.
هل ما يجري ،كما ّيدعي خصوم حزب الله،
مـخـطــط م ـنــه ل ـض ــرب آخ ــر مـعـقــل م ـعــارض
له في لبنان ،حــزب القوات اللبنانية ،وهل
ّ
يخاطر الـحــزب بـكــل مــا حققه مــن مكاسب
مـهـمــة داخ ـل ـيــا ،وعـلــى صـعـيــد املـنـطـقــة ،من
أجــل االقتصاص مــن رئيس حــزب لبناني،
حتى لو كان الثمن تعريض السلم األهلي
لخطر داهم في حال ّ
تحول هذا النزاع إلى
ص ــراع دم ــوي؟ مــا يـجــري فــي لـبـنــان الـيــوم
هو موضع اهتمام كبير من إسرائيل التي
تراقبه عــن كـثــب ،وتتعامل معه بكثير من
ال ـج ـ ّـدي ــة والـ ـخـ ـط ــورة .وف ــي ن ـظــر إســرائ ـيــل
ّ
فــإن تعريض االستقرار الداخلي في لبنان
ّ
للخطر ي ـعــرض للخطر أيـضــا أكـبــر نجاح
سـيــاســي لـهــا فــي املنطقة املتمثل بتجربة
ّ
ّ
تتخوف،
حزب الله اللبنانية .لكن إسرائيل
كــالـعــادة ،مــن أن يقوم الـحــزب بعملية على
ال ـ ـح ـ ــدود ،لـ ـص ــرف األنـ ـ ـظ ـ ــار عـ ــن ال ـس ــاح ــة
ّ
الداخلية .وفي الحالتني ،تقديرها أن حزب
ال ـلــه ف ــي لـبـنــان واقـ ــع ف ــي أزمـ ــة عـمـيـقــة ،قد
ّ
تكون لها تداعيات تتخطى هذا البلد.
(كاتبة لبنانية)

استحوذت أخبار أزياء مهرجان الجونة
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ،ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،ف ـ ــي دورت ـ ـ ــه
ال ـخ ــام ـس ــة ،ع ـل ــى م ـس ــاح ــات ك ـب ـي ــرة فــي
اإلعالم العربي ،بينما غابت ،في األثناء،
ُ
أو غ ـ ّـي ـب ــت أخـ ـب ــار ال ـع ـم ـل ـيــة الـسـيــاسـيــة
ف ــي جـنـيــف ل ـحــل الـ ـص ــراع الـ ـس ــوري من
نــافــذة الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ،فــي دورتـهــا
ّ
متقدمة على الجونة عــدديــا.
الـســادســة،
ورب ـ ـمـ ــا لـ ــو ح ـظ ـي ــت ه ـ ــذه االج ـت ـم ــاع ــات
بــاملـتــابـعــات الشعبية واإلعــام ـيــة ذاتـهــا
لـعــاد مــا يـحــدث فــي ســوريــة إل ــى واجـهــة
األخـبــارُ ،محدثًا خــرقــا ،ولــو صغيرًا ،في
ذاكرة املجتمع الدولي الذي نسي ما يزيد
عن  17قــرارًا دوليًا متعلقًا بحل القضية
السورية وتبعاتها ،بينما انبرى إللــزام
ّ
ال ـطــرفــن ع ـلــى ع ـقــد ج ـل ـســات خــل ـب ـيــة ،ال
تغني وال تسمن مــن ج ــوع ،مــا يستلزم
السؤال عن أهمية انصياع وفد املعارضة
ل ـج ــزء م ــن ت ـلــك ال ـ ـقـ ــرارات ب ــال ــذه ــاب إلــى
وقت تتجاهل الدول نفسها
الجوالت ،في ٍ
ك ــل م ــا يـسـتـلــزم فـعـلــه قـبــل قـ ــرار تشكيل
اللجنة الــدسـتــوريــة وخــالـهــا (توقيتها
الزمني) وما بعدها؟
ليس مستغربًا أن يعرقل النظام السوري
أي ت ـقـ ّـدم فــي عملية صـيــاغــة الــدس ـتــور،
م ــا ل ــم ت ـق ـ ّـدم ل ــه ض ـمــانــات أن ـه ــا صـيــاغــة

تتناسب ومصالح بقائه التي تستوجب
ً
ت ـع ــدي ــا دسـ ـت ــوري ــا ي ـط ــرأ ع ـل ــى دس ـت ــور
 ،2012لتصفير عداد املدد الرئاسية فيه،
والتي ّ
تحدد السماح بواليتني متتاليتني
فقط ،والذي على الرغم من كل املالحظات
عليه ،ينهي شرعية استمرار رأس النظام
فــي منصبه مــع انـتـهــاء واليـتــه الحالية،
وفــي الــوقــت نفسه ،ليس مــن الـغــريــب أن
يصف وفد املعارضة أجواء االجتماعات
باإليجابية ،وذلك لعدة أسباب:
ً
أوال ،النظام الذي يمثله الوفد «الوطني»،
كـ ـم ــا يـ ـسـ ـم ــون أن ـف ـس ـه ــم تـ ـه ـ ّـرب ــا مـ ــن أن
يكون وفد النظام تحسب عليه مقابلته
املـ ـع ــارض ــة وف ـ ـ ـدًا نـ ـ ـ ّـدًا ل ــه عـ ـ ــددًا وم ـكــانــة
ّ
وتصويتًا ،هو وفد غير مسلح ،وال تطوف
ف ــوق ق ــاع ــة اج ـت ـمــاعــات ـهــم م ـعــه ط ــائ ـ ٌ
ـرات
ٌ
ٌ
حــربـيــة مـحـمـلــة بــالـبــرامـيــل املـتـفـجــرة أو
محاطة باملدافع ،كحال املناطق الخارجة
ً
عن سيطرته ،في إدلب مثال.
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ا ًلـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ،بـ ــدت
االبـتـســامــات مــرســومــة عـلــى وج ــوه وفــد
النظام السوري للجنة الدستورية .ال يهم
كثيرًا مــا الــذي تخفيه تلك االبتسامات،
أو م ــا يـمـكــن أن تـسـفــر عـنــه امل ـفــاوضــات
مــن نتائج فــي عملية صياغة الدستور
الجديد للبالد.
وهذا التقدير من الرئيس املشترك لجهة
امل ـع ــارض ــة ،ه ـ ــادي ال ـب ـح ــرة ،أن األج ـ ــواء

إيجابية ،لم يأت من فراغ ،فمجرد انتقال
النظام من مرحلة اعتبار أعضاء اللجنة
الــدس ـتــوريــة الـتــابـعــن لهيئة الـتـفــاوض
من وفد اإلرهابيني الذي نعتوا به خالل
الجلسات املــاضـيــة إلــى «ال ـطــرف اآلخــر»
من دون اعتباره «وفدًا» هو ّ
تقدم إيجابي
مل ـص ـل ـحــة املـ ـع ــارض ــة ،وي ـم ـك ــن اع ـت ـب ــاره
إنـ ـج ــازًا مــرحـلـيــا ي ــراه ــن عـلـيــه ف ــي ق ــادم
الجلسات.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـم ـكــن ت ـف ـهــم م ـع ـنــى األجـ ـ ــواء
اإليجابية التي سادت االجتماعات ،وقد
ً
ي ـت ـط ـ ّـور األم ـ ــر مـسـتـقـبــا إلـ ــى أن يصف
وف ـ ــد الـ ـنـ ـظ ــام وف ـ ــد املـ ـع ــارض ــة ب ـش ــرك ــاء
ســوريــن ،فــي عمليةٍ سـيــاسـيــةٍ مهمتها
إنـقــاذ النظام الحالي املتعثر اقتصاديًا
وأمنيًا وسياسيًا ،ودستوريًا ،ولو امتلك
ال ـط ــرف ــان ،امل ـعــارضــة وال ـن ـظ ــام ،األدوات
اإلعالمية كحال مهرجان الجونة ،لكانت
أخبار هذه العملية السياسية اليوم من
أهم األخبار في سباقها املحموم ،وحتى
ّ
يتطور
ضمن جوالت سباق األزياء الذي
جولة بعد جولة ،فمأساة السوريني التي
اخ ـت ـص ــرت ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات س ـيــاح ـيــة ال
ٌ
ينهيها وطن من دستور.
ع ـل ــى ال ـج ـه ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة ،سـ ــاعـ ــدت حــالــة
املراوحة السلبية ملآسي أخبار السياسة
أن ي ــذه ــب ال ـن ــاس طـلـبــا ل ــراح ــة ثـقــافـيــة،
اس ـت ـح ــوذت م ـشــاهــد ع ــال ــم األزيـ ـ ــاء على

السودان:
يا سلطة مدنية يا ثورة أبدية
راتب شعبو

ّ
ي ـشــكــل ت ـج ـ ّـدد امل ـظ ــاه ــرات ف ــي الـ ـس ــودان،
وبــأعــداد كبيرة توصف بأنها األكـبــر في
ـراع ناظمه
تــاري ــخ ال ـب ــاد ،اس ـت ـم ــرارًا ل ـص ـ ٍ
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش إل ـ ـ ــى دوره
العسكري ،بعيدًا عــن السياسة ،ووضعه
ٌ
تـحــت إم ٌــرة سـلـطــة مــدن ـيــة ،وه ــذه خـطــوة
أســاس ـيــة بــاتـجــاه ب ـنــاء ن ـظــام ديـمـقــراطــي
ف ــي أي ب ـل ــد ،األمـ ــر الـ ــذي يـلـخـصــه شـعــار
«يــا سلطة مدنية ،يــا ثــورة أبــديــة» ...على
أن الـعــداء للديمقراطية ليس فقط صنعة
ال ـج ـيــش ال ـ ــذي ي ـس ـعــى إلـ ــى ح ـقــن نـظــامــه
الداخلي في املجتمع ،وتحويله ،بالتالي،
إلــى نـظــام تــراتـ ٍـب وطــاعــة ،بــل هـنًــاك أيضًا
قــوى مدنية ال تقل ع ـ ً
ـداء وعــرقـلــة للمسار
الديمقراطي ،على مــا شهدنا فــي تونس،
حـيــث عـمــل رئ ـيـ ٌـس مــدنـ ٌّـي عـلــى ج ـ ّـر قــوات
األمن والجيش التي حافظت على مسافةٍ
تـفـصـلـهــا ع ــن ال ـص ــراع ــات الـسـيــاسـيــة في
البلد إلى مواجهة مع األحــزاب «املدنية»،
فـ ــي مـ ـخ ــاط ــر ٍة ي ـم ـكــن أن ي ــدف ــع الــرئ ـيــس
ّ
شهية الجيش
نفسه ثمنها ،حني تستثار
لـلـسـلـطــة ،فــالـشـهـيــة تــأتــي م ــع األكـ ــل ،كما
يقول املثل ،والديكتاتورية تليق بعسكري
أكـ ـث ــر م ـم ــا ت ـل ـي ــق ب ـح ـق ــوق ــي مـ ــدنـ ــي .ه ــذا
م ـمــا ي ــؤك ــد ص ـحــة ق ــول رئ ـي ــس الـحـكــومــة
السودانية ،عبد الله حمدوك ،الذي يواجه،
م ــع ح ـكــوم ـتــه ،ال ـض ـغــط ال ـك ـب ـيــر امل ـع ــادي
للديمقراطية ،عندما قال إن الصراع الدائر
حــالـيــا لـيــس بــن عسكريني ومــدنـيــن ،بل
بني من يؤمن بالتحول املدني الديمقراطي
من املدنيني والعسكريني ومن يسعى إلى
قطع الطريق أمامه من الطرفني.
ت ـم ـيــزت الـ ـث ــورة ال ـس ــودان ـي ــة ،ق ـيــاســا على
ً
ال ـ ـثّـ ــورات ال ـعــرب ـيــة األخـ ـ ــرى ،بــأن ـهــا أوال،
تــوفــرت على قيادة تتكلم باسم الجمهور
املنتفض ،وتـمــون عليه ،وهــذا يعني أنها
ً
كانت قادرة بالتالي على أن تترجم طاقته
الثورية إلــى مكاسب سياسية ،وثانيًا أن
هذه القيادة أخذت في الحسبان توازنات
الـقــوى وحساسيات الـصــراع ،ودخـلــت في
تسويات معقولةٍ يمكن تطويرها ودفعها،
ٍ
مزيد من االنفتاح
بالنضال املستمر ،نحو
ٍ
على الشعب ،أو مــزيـ ٍـد مــن تحرير العالقة
بني السلطة والشعب ،وهو ما يعني إعادة
ال ـع ـس ـكــر إلـ ــى ث ـك ـنــات ـهــم ،وج ـع ـل ـهــم تـحــت
سيطرة مدنية .فــي هــذا ،تـجــاوزت الثورة
في الـســودان ّ
مطبات سياسية ،من أهمها
ال ــدخ ــول ف ــي ص ــراع كـســر ع ـظــم ،ال تتوفر
عـنــاصــر حـسـمــهّ ،أدت إل ــى إغ ـ ــراق ال ـثــورة

خطر انقالب الجيش
على الوثيقة
الدستورية يبقى
قائمًا ،ويع ّززه تشتت
القوى الديمقراطية

ب ــال ــدم أو إل ــى تـشـتـتـهــا وض ـي ــاع ريـحـهــا.
ّ
بـ ــدوره ،لــم يتمكن نـظــام عـمــر البشير من
الحفاظ على حشد الجيش معه ،في قرار
قمع االحتجاجات بأي ثمن .وقد ساهمت،
في الوصول إلى هذه النتيجة سعة نطاق
االح ـت ـجــاجــات وانـتـظــامـهــا امل ـش ـتــرك على
خط سياسي عام ،مع االحتراق السياسي
للبشير دوليًا (مطلوب ملحكمة الجنايات
الدولية منذ  2009بجرائم حــرب وجرائم
ضــد اإلنسانية خــال الـنــزاع املسلح الــذي
اندلع في إقليم دارفور في  ،)2003ما جعل
الجيش أقل ّ
تمسكًا بالبشير ،مع الطموح
السياسي لزعيم «ق ــوات الــدعــم الـســريــع»،
محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي انقلب
عـلــى صــاحـبــه ،بـعــد أن ك ــان ذراع ــه األيـمــن
ف ــي ارت ـك ــاب امل ـج ــازر وال ـج ــرائ ــم ف ــي حــرب
دارفــور .هكذا انقلب الجيش على الرئيس
املنتهية صالحيته ،بزعم مناصرة الثورة.
املحصلة بروز قوتني :قوة مدنية ،هي مادة
ّ
الثورة األساسية ،تؤطرها بشكل أساسي
«قوى الحرية والتغيير» و«تجمع املهنني
ال ـســودان ـيــن» ،وأخـ ــرى عـسـكــريــة ،انقلبت
ّ
عـلــى الــرئ ـيــس ،وشــكـلــت مجلسًا عسكريًا
غــايـتــه ال ـح ـفــاظ عـلــى واحـ ـ ٍـد م ــن األم ــراض
ال ـع ــرب ـي ــة امل ــزمـ ـن ــة ،الـ ـحـ ـض ــور ال ـس ـيــاســي
للجيش في إدارة املجتمع.
ان ـت ـهــى تـ ـن ــازع ال ـق ــوت ــن امل ــذك ــورت ــن في
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس /آب  ،2019بـ ـع ــد امل ـ ـجـ ــزرة
ال ـتــي ارتـكـبـهــا املـجـلــس الـعـسـكــري بحق
االعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات
امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،قـ ـب ــل ح ــوال ــي
شهرين من ذلك (يونيو /حزيران ،)2019
إلى االتفاق على وثيقة دستورية لتنظيم
ع ـم ـل ـيــة االنـ ـتـ ـق ــال ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،وفـيـهــا
تـقــاسـ ٌـم للسلطة بــن املـجـلــس العسكري
والقوى املدنية .والوثيقة الدستورية هي

من التظاهرات الرافضة لحكم العسكر ،الخرطوم 21 ،أكتوبر (فرانس رس)

ثمرة كفاح متواصل ضد سيطرة الجيش
السوداني الــذي ما كان ليقبل بالوثيقة،
لـ ـ ــوال الـ ـحـ ـض ــور ال ـش ـع ـب ــي والـ ـج ــاه ــزي ــة
الدائمة للحضور.
امل ـظــاهــرات املـلـيــونـيــة فــي ال ـس ــودان الـيــوم
هي القوة الديمقراطية املدنية في سعيها
إلـ ــى فـ ــرض تـنـفـيــذ الــوث ـي ـقــة الــدس ـتــوريــة
ّ
التنصل منها،
الـتــي يسعى الجيش إلــى
مــع اقـتــراب مــوعــد تسليم رئــاســة املجلس
ال ـس ـيــادي لـلـمــدنـيــن ف ــي إب ــري ــل /نـيـســان
 .2022وه ـ ــذا ٌ
درس آخـ ــر ت ـق ـ ّـدم ــه ال ـث ــورة
السودانية ،وفيه فائدة للسوريني اليوم،
وه ــو أن ال ــوث ــائ ــق وال ـع ـه ــود والــدســات ـيــر
ل ـي ـســتً إنـ ـج ــازًا ب ـحــد ذاتـ ـه ــا ،م ـه ـمــا بــدت
معقولة وعــادلــة ،فال بد من فــرض احترام
بنودها والتقيد بها ،وال قوة لدى الثورة
غير الحضور الشعبي في امليدان ،في حني
أن الـجـيــش ،بحكم تكوينه ،يمتلك دائمًا
قوته الجاهزة لالنقضاض على الحقوق
«الورقية» أو السائبة ،أي الحقوق التي ال
تجد من يدافع عنها.
محاولة االنقالب التي جرت في  21الشهر
املاضي (سبتمبر /أيلول) في السودان لم
ّ
لجس نبض الـشــارع،
تكن ســوى تجربة
ملعرفة جاهزيته فــي الــدفــاع عــن السلطة
املدنية .على هــذا ،لــم يــأت فشل االنقالب
املــذكــور من وقــوف الجيش ضد محاولة
االنـقــاب ،لقد كــان من البديهي أن تفشل
تلك املحاولة ،ألن نجاحها كــان سيعني
إزاح ـ ــة س ـيــدي امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ،عبد
الـفـتــاح الـبــرهــان وحـمـيــدتــي عــن املشهد.
لكن الغرض من ّ
جس النبض ذاك قياس
م ــدى ق ـب ــول الـ ـش ــارع ال ـس ــودان ــي ان ـقــاب
املجلس العسكري (البرهان ،دقلو) على
الـسـلـطــة امل ــدن ـي ــة .أي أن ال ـخ ـطــر الفعلي
عـلــى اإلن ـجــاز الــديـمـقــراطــي فــي ال ـســودان
لـيــس ف ــي ان ـق ــاب الـجـيــش عـلــى املجلس
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،بـ ـ ــل فـ ـ ــي ان ـ ـ ـقـ ـ ــاب امل ـج ـل ــس
العسكري على الحكومة املــدنـيــة ،سيما
مع تكرار قادة املجلس القول إن املدنيني
هم السبب في األزمة الراهنة.
يبدو أن عسكر الـســودان ملسوا أن سبيل
املسار االنقالبي ليس سالكًا ،سواء بسبب
املــواقــف الـخــارجـيــة ،أك ــان مــوقــف االتـحــاد
األفــريـقــي أو املــوقــف األمـيــركــي ،أو بسبب
الجاهزية الشعبية ،فاختاروا «السياسة»،
ً
أوال بــالــرهــان عـلــى تفتت ال ـقــوى املــدنـيــة،
ّ
وهناك عالمات لهذا التفكك ،مثل انشقاق
ق ــوى عــن املـجـلــس امل ــركــزي لـقــوى الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر ،وم ــوق ــف الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
السوداني .ثانيًا من خالل ترتيب مواكب
موالية للجيش ،تطالب بتوسيع الشراكة،
ب ـ ـغـ ــرض إدخـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ــوى أخـ ـ ـ ــرى م ـس ــان ــدة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ،وإشـ ـ ــاعـ ـ ــة حـ ــالـ ــة ش ـ ـ ـ ــارع ضــد
ش ــارع .ثــالـثــا ،مــن خــال إجـ ــراءات خشنة،
مثل تقييد حــركــة بعض ال ــوزراء وبعض
مسؤولي «لجنة إزال ــة التمكني ومحاربة
الـفـســاد» الـتــي تـهــدف إل ــى تفكيك النظام
ال ـقــديــم ،إضــافــة إل ــى عــرقـلــة عـمــل اللجنة،
بـ ــإصـ ــدار ت ـع ـل ـي ـمــات ب ــان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـم ـه ـمــة ح ــراس ــة
ّ
املستردة من عناصر
العقارات واألص ــول
النظام القديم.
ي ـش ـي ــر ه ـ ــذا كـ ـل ــه إل ـ ــى أن خـ ـط ــر انـ ـق ــاب
الـجـيــش عـلــى الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة يبقى
ّ
قائمًا ،ويعززه تشتت القوى الديمقراطية
وتباين مواقفها في الصراع الجاري ،وهو
ما قد يكلفها غاليًا ،ويعيد دورة الصراع
إلى نقطة البداية.
(كاتب سوري في فرنسا)
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أهًال بهذا التدخل األجنبي
معن البياري

ليس مستغربًا
أن يعرقل النظام
تقدم
في سورية أي
ّ
في عملية صياغة
الدستور ،ما لم
تقدم ضمانات أنّها
ّ
تتناسب وبقاءه

ُ
ُ
معظمها ،س ـ ّـر بعضها وأض ـ ّـر بعضها.
لـكــن مــا يـمـكــن الـتــوقــف ع ـنــده هــو ســؤال
ي ـغ ـ ّـص ف ــي صـ ــدورنـ ــا ،ن ـحــن ال ـس ــوري ــن،
ون ـحــن نـسـمــع كــم الـتـهــم املــوج ـهــة لفيلم
«ريش» ،فهل تعادل تهمة اإلساءة لسمعة
الدولة في مصر جريمة إضعاف الشعور
ّ
الــوط ـنــي ف ــي س ــوري ــة ،وه ــي مــلـخــص ما
يمكن أن يكتبه «صبي أمني» في تقرير
كيدي ُينهي فيه مستقبل املكتوب عنه،

كاريكاتير

وه ــي ال ـت ـهــم امل ـ ّ
ـوج ـه ــة إل ــى ك ــل م ــن ليس
عـلــى قــائـمــة أب ــواق األنـظـمــة ،أو مـمــن هم
ليسوا على مستوى ذائقة املنتقد ،وهي
أحد أهم أسباب اعتقال آالف من الشباب
السوريني وتغييبهم؟
اعتدنا في سورية أن تحمل تلك التقارير
ّ
السرية ،إال أنها مع وسائل
األمنية صفة
ّ
التواصل االجتماعي تطورت ،بالتوازي
ً
شكال ومضمونًا.
ل ــم ي ـعــد ك ــات ــب ال ـت ـقــريــر ب ـث ـيــاب مـتـشـ ّـرد
أو ي ـس ـت ــرق ال ـس ـم ــع والـ ـنـ ـظ ــر م ــن خـلــف
ص ـف ـحــات ص ـح ـي ـفــةٍ يــرف ـع ـهــا ب ــن يــديــه،
هـ ــي ال ـ ـيـ ــوم وظـ ـيـ ـف ــة «مـ ــرمـ ــوقـ ــة» يـمـكــن
ّ
ملـمـتـهـنـهــا أن ي ـت ـنــكــر ب ــأي ص ـف ــةٍ  ،ب ــل أن
يحملها ،من أرفع املهن وحتى تلك األكثر
ً
إنسانية ،وصــوال إلى ما شهدناه أخيرًا
ف ــي م ـهــرجــان ال ـج ــون ــة ،ع ــن ق ـصــد ودور
وظ ـي ـفــي أو ع ــن تـبـعـيــة وغـ ـي ــرة مـهـنـيــة،
فالتوصيفات التي وردت تحت عناوين
ان ـت ـق ــادات ك ــان ــت ،ف ــي غــال ـب ـهــا ،كـتـقــاريــر
أمنية عن فيلم سينمائيّ ،
قدم ما هو غير
استعراضي ،ومــن صميم واقــع مصري،
عـلــى الــرغــم مــن تخيالته غـيــر الــواقـعـيــة،
ولكنه لــم يتناسب ،كما يـبــدو ،ومظاهر
ّ
والتبرج السائدة ملنتقديه أمنيًا.
الثراء
تستفزنا تـصــريـحــات (واس ـت ـعــراضــات)
مـجـمــوع املـحـتـكــريــن حــب أوطــان ـهــم ،من
أصـحــاب الـشـعــارات الفضفاضة ،بسبب

تشابه التهم التي يلقونها على املختلفني
معهم فــي طــرق التعبير عــن التزاماتهم
اإلن ـس ــان ـي ــة الـ ـت ــي تـتـضـمـنـهــا الــوط ـن ـيــة
امل ـف ـت ــرض ــة ،م ــا ي ـج ـعــل ال ـت ـع ـل ـيــق عـلـيـهــا
كحدود فاصلة بني الناس( ،وطنيون من
ً
جهة وخونة مقابلهم) بديال عن أن تكون
الوطنية هــي املساحة الجامعة ،تصبح
ّ
هي الفخ لكال الطرفني (الكاتب واملكتوب
ً
عـنــه) ،فالتغرير بالكاتب ليكون عميال
أم ـن ـيــا يـسـتـسـهــل ت ـخــويــن اآلخ ـ ــر أسـهــل
م ــن اإليـ ـق ــاع بــال ـض ـح ـيــة ،ألن الـضـحــايــا
غ ــالـ ـب ــا يـ ـعـ ـمـ ـل ــون م ـ ــن مـ ـنـ ـظ ــور ف ـه ـم ـهــم
لتقديم الـخــدمــة األفـضــل واألك ـثــر تميزًا،
أو بعضهم مــن أولـئــك الــذيــن ال يملكون
موهبة االنصياع للتصنيف األول.
أوضـ ـ ـح ـ ــت ت ـع ـل ـي ـق ــات بـ ـع ــض ال ـف ـن ــان ــن
رغبتهم في استعادة الرقابة على حرية
التعبير بأعلى مقاييسها ،ما يضعنا من
جديد أمام مواجهةٍ علنيةٍ لكل العاملني
ً
عـلــى مـحــاربــة وج ــوده ــا ،أم ــا فــي حرية
التعبير التي ،على الرغم من كل الظروف،
ً
بقيت حاضرة في سينما مصر أم الدنيا
«األرض»« ،ال ـك ـيــت كـ ــات»« ،إح ـن ــا بـتــوع
األتوبيس» ،وغيرها من أفــام ،فهل هذه
التعليقات هي ّ
مقدمة الستنهاض همم
ّ
مجرد حرب مصالح يسيء
أمنية أم هي
لها فيلم الحقيقة «ريش»؟
(كاتبة سورية)

عماد حجاج

للحاكم العربي أن يأتي من األفـعــال ما يشاء في بلده ،أن يـ ّ
ـؤول الدستور بحسب
مشيئته ،وأن يطبخ انتخابات برملانية كما يــريــد ،وأن ي ــأذن للمخابرات أن تأخذ
راحتها في تلفيق القضايا على من ال ترتاح لهم من عباد الله .له أن يبيع الدجل إلى
شعبه عن ّ
حريات يتيحها للصحافة ،فتنتقد هذه الوزير الفالني ،ولألحزاب التي
ُ
ُ
ّ
لها أن ترشح منافسا في انتخابات رئاسية ليسقط مشكورا ،وللنقابات أن تصدر
ّ
البيانات .وفي األثناءُ ،
تمرق تعديالت الدستور التي تمدد واليات الرئيس إلى ما شاء
ّ
ّ
اللهُ ،ويقترف التعذيب والعسف في السجون ومقار التحقيق والتوقيف ،وتتسيد
تفاهات اإلعالم ورداءاته .أما إذا أجاز البرملان األوروبي أو «هيومان رايتس ووتش» أو
صحيفة واشنطن بوست أو سيناتور في الكونغرس األميركي ألنفسهم أن ّ
يدسوا
أنوفهم في شؤون البلد ،كأن يمتعضوا من اعتقاالت أو انتهاكات ،فذلك ّ
مس بسيادة
ّ
الدولة واستقاللية قرارها مرفوض ،على الشعب أن يتحد في مواجهته ،وعلى جميع
ّ
مؤاخذات قد تكون لديها على السلطة ،للتصدي لهذا
«القوى» (؟) الوطنية أن تبعد أي
ٍ
التدخل األجنبي املستنكر.
ٌ
ٌ
معهود ،وتقليدي ،في املشهد العام للحكم في بالد عربية كثيرة ،يرتعش
مقطع
هذا
الرئيس فيها من مقترح في لجنة في الكونغرس األميركي يطالبه بأن يرعوي في
ّ
هذا الشأن أو غيره ،وهو الذي يزدري مجلس النواب في بلده ،وال يكترث بما يسلي به
ٌ
مداوالت في دواليب السلطة ملناقشة تبعات نشر
أعضاؤه أنفسهم من كالم .تنعقد
ٌ
مقالة في «نيويورك تايمز» عن ّ
تردي أحوال معيشية في البلد ،فيما ال يحفل أحد في
مواقع املسؤولية بالذي ينكتب من إنشائيات ومظلوميات في صحافة البلد .تحرص
الحكومة على التعقيب على تقرير ملنظمة العفو الدولية ،فيما ال ُتلقي باال ملا ّ
يتحدث
ّ
عنه ناشطون مواطنون في أمــور الحريات والـتـجــاوزات ،أو ُيكلف كتبة ملتحقون
بالسلطة منتفعون ّ
للرد عليهم ،ورميهم بتشويه سمعة البالد ،واالرتباط بالخارج.
ليس وحده املهرجان الكالمي املحتدم حاليا في تونس ضد «التدخل الخارجي» الذي
يخرق سيادة قيس ّ
ُ
سعيد على البالد والعباد مناسبة السطور أعاله ،وإنما أيضا
وجــوب التحذير البالغ الـضــرورة من شيوع هــذه الثقافة الركيكة التي تــرى في أي
انتصار خارجي لقضايا املواطن العربيْ ،
مؤسسات ودوائر أجنبية لنا أكثر
وإن من
ٍ
ُ
من تحفظ وانتقاد عليها في غير مسألة .ببساطة ،ألنه لم يكن ممكنا أن يفرج عبد
الفتاح السيسي عن الناشطة املصرية ،أميركية الجنسية ،آية حجازي ،إال بعد حديث
َ
ُ
سراحها بعد تبرئة محكمة مصرية لها من اتهامات
ترامب معه بشأنها ،فيطلق
ّ
تسببت بمكوثها فــي السجن ثــاث سـنــوات .ولنا فــي قولة وال ــدة الـشــاب اإليطالي
ّ
القتيل ،جوليو ريجيني ،إنهم في السجن املصري عذبوه كما لو كان مصريا ،ما
ال يبعث على األسى وحسب ،وإنما أيضا ما يبعث على اإلعجاب بحيوية املجتمع
الحقوقي واملدني اإليطالي الذي أبقى قضية ريجيني ّ
حية ،فتتداول محكمة إيطالية
أسماء ضباط أمن مصريني ّ
محددين باالسم ،قد يتم اتهامهم باملسؤولية املباشرة
عن الجريمة .وإذ ُ
ونداءات
واحتجاجات
يحدث أن يتعاطى الحكم في مصر مع تقارير
ٍ
ٍ
ـن وأخــرى من عجني ،فــإن أمال
وانـتـقـ ٍ
ـأذن من طـ ٍ
ـادات دولية في املسألة الحقوقية بـ ٍ
باقيا بأن يأتي بنتيج ٍة محمودة طلب  180نائبا فرنسيا في مجالس منتخبة من
السيسي ،في رسالة موجهة إليه ،اإلفراج عن الفلسطيني رامي شعث ،املعتقل منذ
مرة ،وهو الذي رمي باتهامات ّ
ثالث سنوات ،وتم تجديد حبسه االحتياطي ّ 23
سيارة
ملفقة .يشاغلنا في هذه اآلونــة قيس ّ
ٌ
وأنصار له بينهم مثقفون ومحامون
سعيد،
(!) ،بكالم أشبه بالشعوذة الشعبوية عن سيادة تونس ورفض التدخل في شؤونها،
ويتواتر على قصر قرطاح مسؤولون وبرملانيون أوروبـيــون وأميركيون يطالبون
ّ
ساكنه بــالـعــودة إلــى ّ
مؤسسية الحكم وتمثيليته ،بينما يــذكــرنــا أحـمــد أبــو الغيط
بوجوده ،فنلقاه في تونس يعلن مساندة جامعة الدول العربية «إجــراءات الرئيس».
ِ
وفي هذه الغضون التونسية ،يعبر ٌ
خبر يخص البلد األقصى في املشرق العربي،
البحرين ،موجزه أن لجنة في الكونغرس األميركي طالبت وزارة الخارجية بتقرير
مفصل عن التعذيب واالنتهاكات في البحرين وسجونها ،وتعلن أنها «تشعر بالقلق
معلومات وأدلة عن انتشار االحتجاز التعسفي والتعذيب هناك» .
إزاء
ٍ

ليسوا دعاة وال قضاة
سامح راشد

المثقفون واالنقالب في تونس
المهدي مبروك

ّ
ّ
للمرة الثانية على التوالي ،يطلع الرأي
ال ـعــام الـتــونـســي وال ــدول ــي عـلــى بـيــانــات
صــادرة عن مثقفني تونسيني يساندون
ف ـي ـهــا االن ـ ـقـ ــاب ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور بـشـكــل
صـ ــري ــح .ك ــان ــت األولـ ـ ـ ــى غـ ـ ــداة االنـ ـق ــاب
مـبــاشــرة ،حــن أشـهــر بعض الجامعيني
وال ـف ـن ــان ــن واإلع ــامـ ـي ــن ب ـي ــان ــا وق ـع ــوا
ع ـل ـيــه ،ع ـب ــروا ف ـيــه ع ــن دع ـم ـهــم الــرئـيــس
ّ
ـداء حماسة غير
قيس سعيد ،إلى حد إبـ ّ
مألوفة ،حتى بدت فيه خفة أيديولوجية
سافرة .هذه ّ
املرة ،صدر البيان ،قبل أيام،
عن مجموعة من املثقفني أيضًا ،منهم من
كــان قــد شــارك فــي البيان األول وأضيف
إليهم آخ ــرون .وهــو ّ
ٌّ
ضمني على ما
رد
صدر عن مجموعة من املثقفني األجانب،
وم ـن ـهــم ال ـفــرن ـس ـيــان ال ـف ـي ـل ـســوف إدغـ ــار
م ـ ــوران وع ــال ــم االج ـت ـم ــاع امل ـس ـت ـشــار في
األمم املتحدة جون زيكالر.
وقد عاد هؤالء (املثقفون األجانب) ثانية
إلـ ــى ال ــوض ــع ف ــي ت ــون ــس ،واعـ ـتـ ـب ــروا أن
البالد تعيش تحت «حــذاء دكتاتورية».
وال يبدو أن موقف هــؤالء املثقفني بعيد
جـدًا عما صــدر عــن دولـهــم التي أجمعت
ّ
ٌ
غصب
سعيد
تقريبًا على أن مــا قــام بــه
ّ
وتدعم هذا املوقف أكثر
بالقوة للسلطة،
ّ
مــع صــدور املــرســوم  117الــذي خــول فيه
ّ
سعيد لنفسه السيطرة على السلطات
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـق ـضــائ ـيــة،
جامعًا بــذلــك مــا لــم تجمعه أعـتــى النظم
ال ـش ـم ــول ـي ــة امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،وغ ـ ـ ــدت تــونــس
تـسـ ّـيــرهــا مــراسـيــم سلطانية ال ّ
راد لها.
ي ـت ـي ــح ذلـ ـ ــك امل ـ ــرس ـ ــوم ل ـل ــرئ ـي ــس اتـ ـخ ــاد
ً
القرارات في ما يفوق  25مجاال تمتد من
األحوال املدنية إلى الطاقة والبيئة.
يعيد البيان الجديد املــوقــع مــن مثقفني
تــوانـســة تقريبًا الـســرديــة الـتــي ينتجها
خ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس وشـ ــروحـ ــات أنـ ـص ــاره،
إذ يبني انـقــابــه على حــالــة الـبــاد التي
ّ
عرفت انهيارًا للدولة ،وتفككًا ملؤسساتها
سياق استشرى فيه الفساد والعبث
في
ٍ
بالقانون .كذلك يدين البيان كل أشكال
الـ ـت ــدخ ــل الـ ـخ ــارج ــي ،م ــدغ ـ ِـدغ ــا م ـشــاعــر

ال ـس ـي ــادة ال ــوط ـن ـي ــة ،مــؤم ـنــا أن الـشـعــب
التونسي ،بكل هالمية اللفظ وغموضه
والتباسه ،قـ ٌ
ـادر على أن يهتدي ،بمفرده
ومــن دون وصاية أحــد ،إلــى ّ
تلمس طرق
خالصه.
ي ـحــذو ال ـب ـيــان تـقــريـبــا ح ــذو ال ـن ـعــل تلك
ال ـس ــردي ــة ويـسـتـظــل بـظـلـهــا ،ف ــي إش ــارة
صــري ـحــة إل ــى أن امل ــواق ــف الـ ـص ــادرة عن
الـ ـخ ــارج ،سـ ــواء ع ــن س ــاس ــة أو مـثـقـفــن،
تنقصها الدقة والدراية الكافية بالوضع
الـتــونـســي ،وال ـح ــال أن ـهــا حـ ّـجــة م ــردودة
ع ـلــى أص ـحــاب ـهــا ،ف ـل ـهــذه ال ـ ــدول وه ــؤالء
امل ـث ـق ـفــن ،خ ــاف م ــا ن ـت ـص ـ ّـور ،ت ـقــديـ ٌ
ـرات
دقيقة ،بل لهم ،في أحيان كثيرة ،معرفة
وتوقع أدق مما ننتهي إليه نحن .ال يعد
األمــر س ـ ّـرًا ،فشبكات التواصل مفتوحة،
والعالم غــدا قرية منذ سـنــوات ،مــا أتــاح
ّ
يتعرف
تبادل املعلومات بشكل مفتوح،
فيه الناس على أحوال تلك الــدول ،بل إن
ـان ك ـث ـيــرة ،إلــى
تــونــس ت ـح ـتــاج ،فــي أح ـي ـ ٍ
تلك التقارير ملعرفة وضعها االقتصادي
والـصـ ّـحــي ...إلــخ :بيانات صندوق النقد

الــدولــي ،تـقــاريــر البنك الــدولــي ومنظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـهـ ـج ــرة
ً
والـيــونـسـكــو ،م ـثــا ،تـصــف بــدقــة أح ــوال
تونس ،وليس املجال السياسي استثناء.
ينسى هــؤالء املثقفون أن العالم تعولم،
وأن وضعية البلدان لم تعد خافية ،وأن
تـحـلـيـلـهــا وت ــوق ـع ـه ــا أص ـب ـح ــا مـتــاحــن
بـشـكــل غ ـيــر م ـتــوقــع .ل ــم ي ـقــدم هـ ــؤالء أي
ّ
ّ
سعيد،
حجة تجعلهم يساندون مشروع
ألن ـ ـهـ ــم ال يـ ـع ــرف ــون تـ ـم ــام ــا أرك ـ ـ ـ ــان ه ــذا
املشروع ومالمحه .في دعمهم له ،ونفي
تهمة الدكتاتور عن صاحبه يعمدون إلى
األسباب نفسها التي ّ
قدمها ،أي شيطنة
الـعـشــريــة الـســابـقــة واعـتـبــارهــا مسؤولة
عن الحالة التي وصلت إليها البالد ،مع
أن ذلــك يحتاج تدقيقًا كثيرًا .ومــع ذلــك،
من املفترض أن يساند املرء أي مشروع،
ليس ألنه يبني على نقيض ما فــات ،بل
ّ
ويقدم رؤية ما.
بشيء ما
ألنه يعد
ٍ
ال أحد من هؤالء ّ
قدم في بياني املساندة
ْ
اللذين أعلنوهما إن كــان يساند موقف
الــرئـيــس مــن الــديـمــوقــراطـيــة التمثيلية،

ّ
يبشر سعيّد بحوار
سيكون شكًال
من «الجماهيرية
اإللكترونية»

ّ
وح ـ ـ ـ ـ ــواره الـ ـ ـ ــذي يـ ـب ــش ــر ب ـ ـ ــه ،وس ـي ـك ــون
ً
شـكــا مــن «الـجـمــاهـيــريــة اإللـكـتــرونـيــة»،
ويتجاوز فيه النخب واملنظمات الوطنية
واملجتمع املدني ،األمــر الــذي دفــع األمني
الـعــام لــاتـحــاد الـعــام التونسي للشغل،
نور الدين الطبوبي ،الذي ساند الرئيس
ب ـع ـيــد االن ـ ـقـ ــاب ،ألن يـ ـخ ـ ُـرج م ــن دائـ ــرة
ّ
التردد حني ّ
صرح ،أول من أمس السبت،
ّ
أن البالد لن تفرط في الديمقراطية التي
ّ
اكتسبتها بتضحيات دماء الشهداء ،وأن
الــديـمـقــراطـيــة ال ت ـقــوم إال عـلــى األح ــزاب
ّ
واملـنـظـمــات الــوطـنـيــة ،وأن ال ـحــوار الــذي
أملح إليه الرئيس ال معنى له.
ال ّ
ّ
سعيد
تقدم بيانات املثقفني التي تدعم
أي برنامج تدعمه ،ما يجعل مساندتهم
قائمة على ما أوضحه ،بشكل سافر ،أحد
زعماء اليسار الذي خرج بمقعد يتيم في
ّ
انتخابات  ،2019حــن قــال إن مــا قــام به
الرئيس تجاه حركة اإلس ــام السياسي
لــم ي ـقــدر عـلـيــه ال بــورقـيـبــة وال بــن علي.
وال ـع ــدي ــد ّم ــن هـ ــؤالء املـثـقـفــن ي ـبــاركــون
ّ
ّ
خصم عجزوا
سعيد ،ألنــه خلصهم مــن
ٍ
عن التغلب ّعليه في صناديق االقـتــراع،
ول ــذل ــك ي ـصــف ـقــون مل ـن ـ ّجــزه وي ـص ــرخ ــون:
دعه يعمل ،دعه ّ
يمر ،إنــه يجرف الحركة
الـتــي عجزنا نحن عنها قــرونــاُ .خراجه
السياسي عائد إلينا ،من دون أن نصاب
بخدوش االصطدام معها ،أو حتى ّ
مجرد
رضوضه.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)

«ريش على مفيش» مثل شعبي مصري يشير ،في معناه املباشر ،إلى الطائر الذي
َ
يحيطه ريش كثيف ،فيما هو نحيل الجسد ضعيف ِالبنيةُ .ويطلق هذا املثل على
ّ
ّ
شخص أو شيء يتحلى بمظاهر الفخامة واألبهة ،من دون محتوى حقيقي
كل
ٍ
ّ
تذكرت هذا املثل الدارج بني املصريني ،حني أحدثَ
يستحق الزهو أو ّ
يبرر املباهاة.
ّ
فنانون مصريون ضجة في مهرجان الجونة السينمائي ،في احتجاجهم على
عرض فيلم اسمه «ريش» .ففي عرض خاص له في املهرجان ،غادر املمثل شريف
ّ
منير وآخرون القاعة ،اعتراضًا على محتوى الفيلم .واعتبروا أنه يسيء إلى مصر،
ّ
ألنه يتناول قصة أسرة فقيرة في منطقة عشوائية ،تواجه أقسى درجات شظف
ّ
ّ
ّ
العيش وأشد هموم الحياة اليومية .وحسب تعبيره ،فإن مصر التي يقدمها الفيلم
«ليست مصر التي يعرفها»ّ .
لكن املسألة ليست في علم شريف منير وأقرانه أو
جهلهم بأوضاع عشرات املاليني من املصريني تحت خط الفقر ،فهذا يتعلق بمدى
صدق ما ّ
يروجه أولئك املحسوبون فنانني أو زيفه عن إدراك الواقع ومعايشته بكل
مضامينه .واألرجح أنهم منفصلون عنه نفسيًا ومعرفيًا.
املـســألــة املهمة فــي الــواقـعــة املـثـيــرة تتعلق بالتناقض ال ـصــارخ بــن مــواقــف هــؤالء
الفنانني واملثقفني بني حال ٍة وأخرى ،فحني يتناول األدب والفن أو تعرض السينما
موضوعات لها طابع ديني أو قيمي ،أو تتعارض مع مقدسات ومبادئ راسخة
فــي ثقافة املجتمع الـعــربــي أو اإلســامــي ،ينتفض ه ــؤالء مــدافـعــن عــن الـحــق في
اإلبداع ،ويرفعون شعار ال قيود وال حدود للفن .ويزعمون أن أي انتقاد أو تصوير
لشخصيات أو ظواهر سلبية ال يعني التعميم .أما حني تظهر على الشاشات بعض
ّ
ٌ ٌّ
مظاهر
أشكال الفقر املتفشي في
املجتمع ،أو يتناول عمل فني الكبت السياسي أو ّ
ّ
تتحرك قــرون االستشعار لدى املزايدين واملتنطعني
غياب الحريات ،سرعان ما
ُ ّ
في الوطنية ،وتنتابهم حالة رجفة شوفينية .وينصبون محاكم تفتش في النيات،
ّ
وتتربص بما يقال وتنبش في ما ال يقال .وبعيدًا عن االتفاق أو االختالف مع هؤالء
ّ
ّ
ّ
في أولوية تقديس الوطن على ما عداه من مقدسات ،فإن القداسة ال تحصن من
ّ
ٌ
واجب
يتمسحون فيها زورًا ،وال تحميهم من النقد والتجريس .بل إن فضحهم
ّ
مقدس ،تنزيهًا للدين والوطن والقيم واألخالق من دنس املتنطعني واملنتفعني.
مشكلة ه ــؤالء أن ـهــم ي ـقــولــون مــا ال يـفـعـلــون ،ويــرس ـبــون فــي أي اخ ـت ـ ًبــار واقـعــي
ّ
يتكسبون منها ،فيطلبون حرية مطلقة ،ال
لشعاراتهم الجوفاء ومقوالتهم التي
عمل يسايرهم ويتوافق مع توجهاتهم أو أوامر
شروط عليها وال حدود لها ،في أي ٍ
من ّ
يوجهونهمُ .ويحاججون من يخالف ذلك بأن مواجهة الرأي والكلمة والصورة
ال تكون إال باملثل .أما مع املخالف فالوضع على النقيض ،إذ ال مكان لحرية وال
ملساحة للتفاهم ،وال حتى لسماع رأي آخر ،أو ّ
تقبل طرح معاكس ،فهو في هذه
ٌ
متآمر بالضرورة.
الحالة
ْ
والنيل
واالنتقاص
والتجاوز
فاإلساءة
والتوصيفات،
للمفاهيم
بالنسبة
األمر
كذلك
ّ
من الهيبة ،وغير ذلك من األوصــاف ذات الطبيعة القيمية ،هي عند هــؤالء مطاطة
وقابلة للتضييق والتوسيع ،على حسب الناقد واملستهدف بالنقد .ويكفي لتوضيح
عن ملف العشوائيات في
ما وصلوا إليه من مزايدة وافتعال مقيت أن املسؤول ّ
مصر أعلن أن الدولة تتعامل مع هذه القضية بواقعية وبخطة محددة وواضحة ،وأن
الفيلم محل الجدل ال يسيء إلى مصر ،فهي أكبر من ذلك.
يفتقر كثيرون من أهل الفن واإلبداع في مصر إلى االتساق مع الذات .وما أحوجهم
ً
كثيف يحيطون به عقوال نحيلة ونفوسًا مريضة .إلــى توحيد
ـش
ٍ
إلــى نفض ري ّـ ٍ
املعايير والـكــف عن املــزايــدة بما ليس مطلوبًا منهم ،فكما أنهم ليسوا دعــاة ،هم
ليسوا قضاة أيضًا.
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وتحديها في األردن
سجال الهوية الجامعة
ّ
مهند مبيضين

أيـقــظ ورود تــوصـيــة فــي وثـيـقــة مـخــرجــات
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية،
تدعو إلى تعظيم الهوية الوطنية الجامعة
ّ
متخيلة
عـلــى ال ـهــويــات الـفــرعـيــة ،م ـخــاوف
لدى بعض األردنيني ،مفادها بأن املقصود
بـمـفــردة «ال ـجــامـعــة» تـحــويــل األردن وطنا
بديال لجميع مــن هــم على أرض ــه ،وأن ذلك
ه ــو ال ـغ ــاي ــة األس ــاس ـي ــة م ــن ال ـل ـج ـنــة .وق ــال
آخــرون إن هــذا أمـ ٌـر ال ُيطرح إال في األردن،
وأنــه متمسك بهويته الفرعية ضــد مقولة
الهوية الجامعة.
ولألسف ،قاد الوهم املتخيل عند بعضهم
تأويالت في غير مكانها ،وتكشف عن
إلى
ٍ
حساسية غـيــر م ـبـ ّـررة وت ـنــاول غـيــر علمي
ّ
للمصطلحات ،وع ــدم وع ــي بـمـســار تشكل
امل ـج ـت ـم ــع وت ـ ـحـ ــوالتـ ــه ،أسـ ـف ــر عـ ــن م ــواق ــف
رافضة أي جهد سياسي إصالحي ،يمكنه
أن ي ـطـ ّـور العملية الــديـمـقــراطـيــة .وتــداعــى
ك ـث ـي ــرون إلـ ــى ّ
زج ج ـم ـلــة ات ـه ــام ــات للجنة
امللكية ورف ــض ملخرجاتها ،وه ــذه مواقف
م ـع ــروف ــة وم ـف ـه ــوم ــة ،ول ـي ـســت ج ــدي ــدة من
ّ
ـوات تـ ـش ــك ــك فـ ــي كـ ــل إن ـ ـجـ ــاز أردنـ ـ ـ ــي.
أصـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ٌ
صحيح أن هـنــاك إشكالية مسألة الهوية
األردنـيــة الراهنة ،مثل غيرها من الهويات
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وهـ ــي م ــن إشـ ـك ــاالت م ــا بعد
ّ
الـحــداثــة ،أي أنها تشكلت فــي زمــن مــا بعد
ً
االس ـت ـع ـم ــار الـ ـح ــدي ــث ،وع ـم ـل ــي ــا ل ــم تــأخــذ
صـيــرورتـهــا الـكــامـلــة بـعــد ،فـمــا ت ــزال هناك
تباينات وأسئلة .وبطبيعة الحالّ ،
تعرضت
هذه الهوية إلى ّ
تحوالت عديدة خالل فترة
ّ
تشكلها فــي زم ــن ال ـحــداثــة ،واس ـت ـمـ ّـرت في
حقبة مــا بـعــدهــا ،منها وص ــول املهاجرين
الشركس والشيشان أواخ ــر الـقــرن التاسع
عشر وبداية العشرينّ ،
ثم وصول الليبيني
بعد االحتالل اإليطالي عام .1913
بيد أن أوس ــع الـتـحـ ّـوالت تلك الـتــي أعقبت
ال ـن ـك ـبــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عـ ــام  ،1948والح ـقــا
النكسة عــام  ،1967عندما استقبل األردن
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـفـ ــاجـ ــئ مـ ـجـ ـم ــوع ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
الفلسطينيني الــذيــن ه ــاج ــروا إل ــى منطقة
ش ــرق األردن ،وأس ـه ـم ــوا ف ــي ب ـنــاء األردن،
وك ــان ــوا جـ ــزءًا م ــن دولـ ــة ال ــوح ــدة األردن ـي ــة
الفلسطينية .وتــوالــت الهجرات ،عــام 1990
ً
ب ـعــودة فلسطينيي ال ـكــويــت ،وصـ ــوال إلــى
ال ـل ـج ــوء الـ ـس ــوري عـ ــام  2011وت ــداع ـي ــات ــه.
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ،شـ ـه ــد األردن حـ ــالـ ــة ت ـكــويــن
اج ـت ـمــاعــي م ـت ـحـ ّـولــة ب ــاس ـت ـم ــرار ،وال ـف ـتــرة
األهم هي ما قبل  ،1948حيث كانت الهوية
ـات مــن
األردنـ ـ ـي ـ ــة قـ ــد اح ـت ـض ـن ــت مـ ـجـ ـم ــوع ـ ٍ
وعائالت من
الشركس والشيشان واألرمــن
ٍ
بــاد الـشــام ،وال يــزال هــذا التنوع حاضرا،
على سبيل املـثــال فــي التقسيم االنتخابي

ّ
وفي قوانني االنتخاب .يؤكد التطور العام
للهجرات إلــى األردن أنها أسهمت ،بشكل
كـبـيــر ،فــي ت ـنـ ّـوع االس ـت ـقــرار وتـغـيـيــر بنية
ّ
الت الحقةٍ في
املجتمع ،باإلضافة إلى تحو ّ ٍ
نمط اإلنتاج والثقافة ،إذ تشكلت قصبات
لــديـهــا عــاقــات تـبــادلـيــة تـجــاريــة متداخلة
شـمـ ًـال مــع امل ــدن الـســوريــة ،وغـ ً
ـربــا مــع مدن
ً
ً
وعموما ،كان األردن دومًا جاهزا
فلسطني.
الس ـت ـق ـبــال م ـج ـمــوعــات ج ــدي ــدة ،أو سـكــان
جدد يسهمون في تغيير كثير من األحوال
االجتماعية والثقافية فيه .وقد أسهم هذا
النسيج املـتـعـ ّـدد فــي الـتـكــويــن االجتماعي
األردنـ ـ ـ ــي ،م ــا ج ـع ـلــه م ـت ـنــوع األلـ ـ ـ ــوان ،عبر
أنماط مختلفة من اإلنتاج؛ فهناك البداوة
املـ ـت ــرحـ ـل ــة ،وأهـ ـ ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــرى م ـ ــن الـ ـف ــاح ــن،
والفالحة الرعوية التي مزجت بني البداوة
والفالحة ،وهناك سكان القصبات الكبرى
الـتــي ضـ ّـمــت مهاجرين مــن مــدن وحــواضــر
ع ــرب ـي ــة م ـ ـج ـ ــاورة ،م ـث ــل دمـ ـش ــق ون ــاب ـل ــس
والـخـلـيــل والـ ـق ــدس ،وك ــذل ــك ح ـجــازيــن في
ّ
عمان ،زاد حضورهم بعد عام  ،1921وكان
لهم قبل ذلك التاريخ تجارة رائجة عبر رجال
ّ
استقروا في
قبيلة العقيالت ،وغيرهم ممن
املدن والقصبات الكبرى منذ القرن التاسع
عشر ،مثل السلط والكرك وإربــد وعجلون،
ّ
وش ــك ـل ــوا م ــع األردنـ ـي ــن مـجـتـمــع ال ـت ـجــارة
وال ـس ــوق ،فـنـشــأت ه ــذه الـعــاقــة املـتــداخـلــة.
فــي الــوقــت نـفـســه ،كــانــت املـنـطـقــة الشرقية
تشهد زمن الغزوات في بيئةٍ بدويةٍ ارتهنت
بـمـفـهــوم ال ــدي ــرة وال ـتــرحــال املـسـتـمــر بحثا
عــن امل ـ ــوارد ،وأي ـضــا ك ــان فــي محيط عـ ّـمــان
نـ ٌ
ـوع مــن الفالحة الــرعــويــة الـبــدويــة ،والتي
ّ
ّ
ّ
ت ـشــكــل اآلن م ــا ت ـســمــى ق ــرى حـ ــزام ع ــم ــان،
ّ
استقر بني
فغربًا يستقر العبابيد ،فيما
حسن في منطقة التالل الشمالية  -العالوك،
ويـ ـمـ ـت ــدون ف ــي م ـن ــاط ــق ج ـ ــرش وال ـ ــزرق ـ ــاء،
وهــؤالء لم يشاركوا في الـغــزوات ،وهــذا ما
ّ
وجودهم
يفسر تكاثرهم ،إذ حافظوا على
ً
داخـ ــل مـنـطـقـتـهــم ال ـتــي ظ ـلــت م ـم ـنــوعــة من
زيارة املستشرقني لها ،بسبب حرص أهلها
ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة وع ـل ــى ال ـخ ـي ــرات امل ــوج ــودة
فيها .وال ُيغفل أيضا عن محيط ّ
عمان من
الحديث عن عشائر البلقاوية في املناطق
الشرقية منها ،وعن منطقة حسبان وناعور
ووادي الـسـيــر ال ـتــي اس ـت ـقـ ّـرت فـيـهــا قبائل
العجارمة تاريخيًا ،واندمج معهم الشركس
والشيشان فــي ص ــور ٍة ُمـثـلــى ،فيما انتشر
بـنــو صـخــر ف ــي امل ـنــاطــق الـجـنــوبـيــة وج ــزء
كـبـيــر مــن الـشــرقـيــة .وف ــي ال ـج ـنــوب ،ســادت
أنـ ـم ــاط اس ـت ـق ــرار م ـشــاب ـهــة ب ـمــا ف ــي عـ ّـمــان
ومـحـيـطـهــا ،ثـ ّـمــة س ـكــان ح ــواض ــر وب ـلــدات
كبرى في مأدبا والـكــرك والطفيلة ومعان،
مــع الــوجــود املسيحي فــي ال ـكــرك .واملعنى
ه ـنــا أن ه ـن ــاك أن ـمــاطــا ح ـضــريــة م ـت ـعـ ّـددة:

ق ـبــائــل ب ــدوي ــة وف ــاح ــون وسـ ـك ــان حـضــر،
واس ـت ـم ـ ّـرت ه ــذه األن ـم ــاط ف ــي ال ـب ـقــاء .وفــي
العقبة الـتــي كــانــت مطلع ال ـقــرن العشرين
جزءا من إقليم الحجاز كانت هوية متنوعة
ً
ميناء بحريا.
األصول ،بفعل كونها
يـتـنــاول الـبــاحـثــون الـغــربـيــون ه ــذه الفترة
املتعلقة ب ــوالدة األردن الـحــديــث ،لــأســف،
ب ـ ـقـ ــراءة ال ت ـخ ـلــو م ــن ال ـش ـط ــط وال ـت ـحــامــل
ٌ
ف ــي ال ـت ـف ـس ـيــرات امل ـع ــرف ـي ــة ،ب ــل ه ــي ق ـ ــراءة
إم ـبــريــال ـيــة ف ــي جـ ــزء م ـن ـهــا ،إذ يـ ـص ـ ّـورون
األردن أنــه ًصناعة ً استعمارية ،وأن أرضه
كانت منطقة خاوية ،وهذا غير صحيح .أما
عدد سكان األردن قبل اإلمــارة فال يتجاوز
مــائ ـتــي ألـ ــف ،وأول ت ـع ــداد س ـكــانــي لـشــرق
األردن أفــاد بأنهم نحو  230ألفا ،أي أن كل
السكان ال يعادلون سكان مدينة كبيرة مثل
دمشق أو حلب آنذاك ،وهذا ليس معيبا ،مع
اعتبار أن الناس كانت تنظر نظرة سلبية
لتسجيل أبنائهم فــي اإلحـصــائـيــات ،وهم
قبل تأسيس الدولة كانوا ينتمون لخطوط
وحدود ما قبل «سايكس بيكو» ،وما زالت
امـتــدادات التكوينات االجتماعية مشتركة
مع شمال السعودية وسورية والعراق.
ولكن كيف يعرف األردنيون هويتهم؟ وماذا
يحتاج الباحث واملـ ّ
ـؤرخ في مسألة الهوية؟
الهوية هي نتاج تاريخي يختزل مجموعة
مــن املــؤثــرات السياسية والـجـغــرافـيــة التي
تتأثر برهان الصراعات االجتماعية ،وتأخذ
ّ
ّ
تتحرك وتشكل
مدى واسعا من الزمن ،حتى
ّ
مستقرة .تظل هــذه الـهــويــة بالنسبة
حــالــة
ّ
من
سكانية
إلصابات
ض
تعر
ـذي
ـ
ل
ا
ـأردن
لـ
ً
ال ـه ـجــرات الــديـمــوغــرافـيــة الـقـســريــة عــرضــة،
بحسب التشكل ،لعدة تأويالت.
وع ـ ـنـ ــد الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ال ـ ـهـ ــويـ ــة ،ي ـ ـبـ ــدو مــن
ال ـســذاجــة االك ـت ـفــاء بــال ـعــودة إل ــى الـتــاريــخ
فقط ،أو الــذهــاب إلــى تأكيد الشرعيات في
إطــار الحديث عن الهوية ،أو الحديث إننا
ّ
ُ
أقرب
نمس شرعية الدولة ورسوخها ،فهذا
إلى توظيف التاريخ عبر مسألة الشرعيات،
وليس مجاله البحث عن موضوع الهوية.
ويذهب البحث عن موضوع الهوية باتجاه
املـجـتـمــع وتـكــويـنــه ،والـنـسـيــج االجـتـمــاعــي
امل ـت ــداخ ــل الـ ــذي لـيـســت ل ــه ع ــاق ــة بـتـكــويــن
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي أو بـ ـن ــاء امل ــؤسـ ـس ــات،
ّ
نتحدث عن املجتمع وأنماط العيش
فنحن
ّ
ف ــي م ـجــام ـيــع ب ـنــائ ـيــة مـ ـتـ ـع ــددة ،م ــع رصــد
طبيعة اإلنتاج والتحوالت والتعدد داخل
الهيئة االجتماعية .والحقًا يمكن الحديث
عــن أنظمة الحكم فــي الــدولــة وسياساتها
تـجــاه الـهــويــة ،وكـيــف تتعامل معها ،وهل
ّ
هي سياسات واضحة أم مبطنة .وهنا قد
ً
يـفـيــد ال ـتــاريــخ قـلـيــا مــن ب ــاب االسـتـشـهــاد
واإلع ــان ــة لـتـحــديــد إط ــار زم ـن ــي ،وال ـتــاريــخ
ّ
وملح
ليس حشوة للهوية ،بقدر ما هو مهم

ّ
يؤكد التطور العام
للهجرات إلى األردن
أنها أسهمت ،بشكل
تنوع
كبير ،في ّ
االستقرار وتغيير بنية
المجتمع
عند الحديث عن
الهوية األردنية
المكانية ،ال مف ّر من
الحديث عن االقتصاد
الفالحي والدور
المتعاظم للمدن

لالستفادة منه في تفسير سلطة التماهي
بــن املـجـمــوعــات الـتــي تـعـ ّـرف نفسها عــادة
بقولها« :نحن قبل الدولة»!
ٌ
ـات مــن
ص ـح ـي ــح أنـ ـ ــه ل ـي ــس ل ـك ــل مـ ـجـ ـم ــوع ـ ٍ
ّ
املجتمع خصائصها املميزة لها ،وأن ثمة
اندماجا كبيرا اليوم بني الناس ،ولكن ّ
ثمة
مجاميع تعتقد أن أي تطوير للفهم العام
للمشاركة السياسية ومسألة هوية لتلك،
ُ
ـق ذي
وهــي الـتــي تعبر عــن
نفسها فــي نـسـ ٍ
ّ
ّ
التحول سوف يطيح
محدد ،فإن ذلك
نفوذ
مكاسبها التاريخية.
ُيـقـ ّـر ال ــدارس ــون بــأن املجتمع األردن ــي ّ
فتي
ّ
عرقية.
متعلم ،ليست فيه نتوءات طائفية أو
ّ
ل ــذا نـحــن ف ــي ح ــاج ــةٍ إلدراك طـبـيـعــة تمثل
الجماعات داخــل السلطة ،ومعرفة النفوذ
الــذي تكتسبه هــذه الجماعات التي تتخذ
ً
لها شكل هوياتيًا خاصًا داخل املجموعات
ّ
االجـتـمــاعـيــة ،وبــالـتــالــي مــا يمكنهم مــن أن
ّ
يعرفوا أنفسهم بتعريف خاص.
ً
لـنـنـظــر إل ــى ال ـس ـيــاســات ق ـل ـيــا ه ـن ــا .حتى
الـ ـ ـي ـ ــومُ ،يـ ـ ـك ـ ـ ّـرس الـ ـنـ ـظ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي فــي
األردن ه ــذا امل ــوض ــوع ف ــي ه ــل أن ــت ب ــدوي
أم فلسطيني مسيح أم شــركـســي؟ ذل ــك ما
ت ـك ـ ّـرس ــه الـ ـك ــوت ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى وج ــود

تمايز بصيغة هل أنت أردني أم فلسطيني؟
وفلسطيني مــن املخيم أم مــن فلسطينيي
العاصمة؟ وكركي من جماعة ّ
عمان أم كركي
ك ــرك ــي ،وطـفـيـلــي م ــن الـطـفـيـلــة أو م ــن أهــل
الحي في ّ
عمان .وتتعدد األمثلة على ذلك،
وبسبب عوامل متداخلة ،منها اقتصادية،
والهجرة من الريف ،وارتفاع ّ
حدة الصراع
االجتماعي وزي ــادة الفقر والبطالة ،وعــدم
قدرة الدولة على تلبية مطالب الجميع ،فقد
يـكــون لتلك الظرفية أثــرهــا فــي تـحـ ّـرك تلك
املجموعات ،ودفعها إلى أن تتشكل وتفرز
ّ
تتطور إلى
بتعريفات خــاصــة ،قــد
نفسها
ٍ
ّ
تحديات مستقبلية ،لكن ذلــك كله ال ينفي
ع ــن األردنـ ـي ــن ص ـفــاء عــروبـتـهــم ووف ــاء ه ــم
ألمتهم وتفاعلهم الكبير مع قضاياها.
وعـنــدمــا يـتـنــاول املـ ـ ّ
ـؤرخ مــوضــوع الـهــويــة،
رب ـ ـمـ ــا ي ـه ـت ــم ب ـ ـ ـقـ ـ ــراءة الـ ــوثـ ــائـ ــق وامل ـ ـتـ ــون
والشروح ،وربما يذهب إلى شواهد القبور.
على سبيل املثال ،تجد على شواهد القبور
الشامية في الزرقاء تعبيرات هوية خاصة،
كذلك قبور األردنيني من أصول فلسطينية
ال ي ــزال ــون ي ـث ـب ـتــون عـلـيـهــا أسـ ـم ــاء قــراهــم
ُ
ومدنهم التي هاجروا منها .بالتالي ،تظهر
دراس ــة النسق األنـثــروبــولــوجــي التاريخي
ه ــذه االن ـع ـكــاســات والــذه ـن ـيــات ف ــي مـحـ ّـدد
الهوية الفردية التي يجب أن تأخذنا إلى
شكل التعبير الثقافي ومسألة األصل التي
هي حق للفرد في التعبير عنها.
حقل الهوية والتاريخ مهم ،ولكن ليس من
املمكن العودة إلى التاريخ القديم والعيش
ّ
نتحدث عن املسار املستقبلي
فيه ،يجب أن
ل ـه ــذه ال ـه ــوي ــة ،وع ــن ال ـخ ـصــائــص املـنـتـجــة
ّ
وط ـب ـي ـع ــة ت ـش ــك ــل امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـح ــدي ـث ــة،
والحديث عن نمط اإلنتاج ،التجار ،العائلة
ال ــواح ــدة ال ـتــي ت ـت ـقـ ّـدم رأس ـ ًـي ــا وتـتـمـثــل في
السلطة ،عبر الحياة السياسية والتحوالت
االجتماعية وظروف العمل وغيرها .وعند
ال ـحــديــث عــن ال ـهــويــة األردن ـي ــة املـكــانـيــة ،ال
م ـفـ ّـر م ــن ال ـحــديــث ع ــن االق ـت ـصــاد الـفــاحــي
والـ ـ ــدور امل ـت ـعــاظــم ل ـل ـمــدن ،م ــن دون إغ ـفــال
الفالحة والبداوة بوصفهما نمطي إنتاج،
ً
فحضورهما ما زال فاعل ًفي املدينة ،وإن
ب ــدا مـسـتـتـ ًـرا ،وم ــوج ــود أيــضــا لــأســف في
املــؤسـســات ،وفــي ثقافة املدينة التي تلعب
فـي ـهــا ال ـع ـص ـب ـيــات ،م ـثــل ال ـ ـبـ ــداوة وال ــري ــف
ً
والـقـبـيـلــة ،يـلـعــب كــل مـنـهــا ً
دورا ب ـ ــارزا في
ديـنــامـيـكـيـتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة .ورب ـم ــا يـبــدو
التمايز في الجامعات أيضا وفي تعيينات
بعض الحكومات للوظائف العليا ،وهــذا
يـ ـق ـ ّـوض امل ـت ـح ــد ال ــوط ـن ــي وأي مـ ـح ــاوالت
إص ــاح ،ويجعل الثقافة والهوية الفرعية
تنمو وترفع لــواء الخصوصية ،ويزيد من
ّ
حدة االستقطاب وفقدان الثقة في العدالة.
(كاتب وأستاذ جامعي أردني)
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زلزال بقوة  6.5درجات يضرب تايوان

ضرب زلزال بلغت قوته  6.5درجات تايوان ،أمس ،من دون أن ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية.
ّ
وقال مكتب األرصاد الجوية إن الزلزال وقع على عمق  66.8كيلومترًا ،وشعر به السكان في شمال
تايوان وشرقها وغربها ،وكان مركزه مقاطعة ييالن .وقالت شركة الكهرباء التي تديرها الدولة
إن الشبكة ُتعمل بشكل طبيعي ،فــي حــن أوضـحــت إدارة السكك الحديدية أنها تجري فحصًا
للقضبان .وقتل أكثر من  100شخص في زلزال وقع جنوبي تايوان عام  ،2016بينما أودى زلزال
(رويترز)
بقوة  7.3درجات بحياة أكثر من ألفي شخص عام .1999

بدأ أكثر من ألفي مهاجر بمغادرة مدينة تاباتشوال جنوبي املكسيك ،بعد شعورهم بالضيق لعدم
رد السلطات على طلبات اللجوء الخاصة بهم .وسار املهاجرون في طريق سريع ٍّ
مؤد إلى الغرب
والشمال باتجاه الحدود األميركية ،وتجاوزوا الشرطة التي كانت تحاول منعهم من العبور .ونشبت
شجارات طفيفة أدت إلصابة طفل بجروح في الرأس ،لكن املهاجرين واصلوا السير .وينتظر عشرات
آالف املهاجرين ،القادمني من هندوراس والسلفادور وهايتي ،في تاباتشوال الحصول على أوراق
(أسوشييتد برس)
لجوء ،أو وثائق تسمح لهم بالسفر إلى أميركا خصوصًا.

«اخشوا اهلل ال الالجئين»
تـ ـظ ــاه ــرت ن ـح ــو م ــائ ــة أم ب ــول ـن ــدي ــة ق ـ ــرب حـ ــدود
ب ـي ــاروس ـي ــا ،ورددن ك ـل ـمــات م ــن ق ـب ـيــل «ع ـ ــار»،
و«ال أح ــد غـيــر قــانــونــي» ،احـتـجــاجــا عـلــى ترحيل
م ـهــاجــريــن ،بـيـنـهــم أط ـف ــال ،ح ــاول ــوا دخ ــول بـلــدان
ِّ
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي .وق ــال ــت ُمـنــظـمــة ال ـح ــدث على
«فيسبوك»« :ال يمكننا الجلوس مكتوفي األيــدي
عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات األراضي

البولندية الـبــاردة والرطبة واملظلمة من دون مياه
أو طعام وبال أي مــأوى» .وحــاول آالف املهاجرين
الــذيــن ي ـت ـحــدرون بمعظمهم مــن ال ـشــرق األوس ــط
ع ـبــور الـ ـح ــدود م ـنــذ أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي ،في
تحرك يشتبه االتـحــاد األوروب ــي بــأن بيالروسيا
تقف وراءه ردًا على العقوبات األوروبية املفروضة
عليها .وحشدت بولندا آالف الجنود على الحدود،

وش ـيــدت سـيــاجــا شــائـكــا ،وفــرضــت ح ــال ط ــوارئ
ثالثة أشهر في املنطقة الحدودية التي يمنع على
الصحافيني واملنظمات اإلنسانية دخولها .وحملت
املـتـظــاهــرات الف ـتــات كـتــن عليها« :ح ــدود امل ــوت»،
و«اخشوا الله ال الالجئني» ،وطالنب الحكومة برفع
حظر املرور حتى يتمكن املهاجرون من الحصول
على مساعدات إنسانية .كما اتهمن شرطة الحدود

بإجبار املهاجرين على أن يعودوا أدراجهم .وقالت
املتظاهرة سيلويا شورازي ،التي كانت عند نقطة
عبور حدودية شرقي البالد« :تأثرنا لوجود هؤالء
األشخاص في الغابة» ،مضيفة« :سألني ابني هذا
الصباح :أمي ،تخيلي لو كان علينا نحن أيضًا أن
نقضي الليلة في الغابة؟ هذا حزين جدًا».

(فرانس برس)

عندما يدعم «فيفا» االحتالل والتطبيع
ماجد عزام

زار رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
(ف ـ ـي ـ ـفـ ــا) ،جـ ـي ــان ــي إنـ ـف ــانـ ـتـ ـيـ ـن ــو ،فـل ـس ـطــن
املـحـتـلــة ،منتصف شـهــر أك ـتــوبــر /تشرين
األول ال ـجــاري ،حيث التقى رئيس ال ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ن ـف ـتــالــي ب ـي ـنــت ،وشـ ـ ــارك في
ّ
يسمى مــركــز فــريــدمــان للسالم،
افـتـتــاح مــا
أراض
على
املقام
التسامح،
ملتحف
التابع
ٍ
فلسطينية محتلة ،بينما رفــض أصحاب
ال ـبــاد األص ـل ـيــون اسـتـقـبــالــه ،بـعــدمــا ذهــب
بـعـيـدًا فــي الـتـمــاهــي مــع رواي ـ ــات االح ـتــال
وس ـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ــه .وج ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع ب ـي ـنــت
ب ـح ـضــور وزيـ ــر املــال ـيــة األم ـي ــرك ــي الـســابــق
س ـت ـي ـفــن م ــون ـت ـش ــن ،وال ـس ـف ـي ــر األم ـي ــرك ــي
السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان .وبدا
الف ـتــا ح ـضــوره ـمــا ،إذ ال ي ـحــدث أم ـ ٌـر كـهــذا
فــي ل ـقــاءات رئـيــس «فـيـفــا» الــرسـمـيــة ،علمًا
ّ
متطرفني باملعنى
أن الحديث هنا هو عن
الحقيقي للكلمة ،بــدوا كأنهم ّ
عرابو زيارة
إنفانتينو ومهندسوها ،ومــا تخللها من
فعاليات ومواقف .فقد كان مونتشني بمثابة
الذراع املالي األمني إلدارة الرئيس السابق
ً
دونــالــد تــرامــب ،وم ـس ــؤوال عــن السياسات
املــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة غـيــر الـشــرعـيــة الـتــي
تـ ـجـ ــاوزت األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وق ــراراتـ ـه ــا ضــد
الشعب الفلسطيني واملؤسسات واملنظمات
الدولية الداعمة لــه .أمــا السفير املستوطن
والـصـهـيــونــي امل ـت ـطـ ّـرف فــريــدمــان فـقــد كــان
ّ
عراب صفقة القرن األميركية سيئة الصيت،
والـتــي هــدفــت أســاســا إلــى تصفية القضية
الفلسطينية ،بعيدًا عــن الشرعية الدولية
امل ـف ـتــرض أن االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم
يعمل وفقها ّ
نصًا وروحًا.
خ ــال لـقــائــه بـيـنــت ،ط ــرح إنـفــانـتـيـنــو فكرة
استضافة إسرائيل كأس العالم لكرة القدم
هذا ،تجاهل
 2030بمشاركة اإلمــارات ً .وفي ً
ط ـب ـي ـعــة إس ــرائـ ـي ــل دول ـ ـ ــة م ـح ـت ـل ــة ،تـنـتـهــك

القوانني واملواثيق الدولية ،وتحديدًا امليثاق
األوملـ ـب ــي الـ ــذي يـشـكــل األس ـ ــاس وال ـقــاعــدة
لتنظيم امل ـســاب ـقــات الــريــاض ـيــة ،بـمــا فيها
كــرة الـقــدم طبعًا ،علمًا أن إســرائـيــل أقامت
مـ ّ
ـؤس ـس ــات وم ــراف ــق س ـيــاس ـيــة وريــاض ـيــة
على مناطق عربية مصادرة ،ليس فقط في
األراضـ ــي املـحـتـلــة ع ــام  ،1967وإن ـمــا أيضًا
في املحتلة عام  ،1948بما فيها مقر رئاسة
الوزراء نفسه الذي التقى فيه إنفانتينو مع
ّ
بينت .هنا يجب تذكر أن «املونديال» انطلق
ً
أصــا من فكرة للتعارف والــوفــاق والوئام
وإح ـ ـ ــال الـ ـس ــام ب ــن الـ ـشـ ـع ــوب ،بــاع ـت ـبــار
أن الــريــاضــة ،وك ــرة الـقــدم تـحــديـدًا ،وسيلة
وقــاعــدة مهمة للتقارب بينها على قاعدة
التنافس الشريف والنزيه والعادل.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،بـ ــدا رئـ ـي ــس «ف ـي ـف ــا» ف ــي طــرحــه
فـكــرة تنظيم إســرائـيــل واإلم ـ ــارات املشترك
م ــون ــدي ــال  2030داع ـم ــا لـلـتـطـبـيــع الـعــربــي
اإلسرائيلي ،بشكل مباشر ،على الرغم من
ّ
أن العملية كلها انطلقت بغرض تبييض
صـفـحــة إســرائ ـيــل وم ـمــارســات ـهــا ،وت ـجــاوز
القضية الفلسطينية وإزالـتـهــا عــن جــدول
األع ـمــال اإلقليمي والــدولــي ،كما أق ـ ّـر وزيــر
الخارجية اإلسرائيلي الحالي ،يئير لبيد،
ال ـ ـ ــذي اسـ ـ ـت ـ ــدرك أنـ ـ ــه يـ ـتـ ـح ـ ّـدث مـ ــن مـنـطــق
التوصيف ،ال االنتقاد.
لــم يكتف إنفانتينو بـمــا سـبــق ،بــل شــارك
كــذلــك ف ــي اف ـت ـتــاح م ــا يـسـ ّـمــى مــركــز ديفيد
ف ــري ــدم ــان ل ـل ـســام م ــن خ ــال الـ ـق ــوة ،ضمن
فعاليات متحف التسامح املقام على أراضي
مقبرة مــأمــن الـلــه فــي الـقــدس فــي األراض ــي
الفلسطينية ،املحتلة حسب ق ــرارات األمــم
امل ـت ـحــدة ومــواث ـي ـق ـهــا .وبــالـتــأكـيــد ال يمكن
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـس ــام ــح بـ ــن امل ـس ـت ـع ـمــريــن
وأص ـح ــاب ال ـب ــاد األص ـل ـيــن م ــع اسـتـمــرار
االستعمار وجرائمه ،وتحديدًا مع فريدمان
ال ـص ـه ـيــونــي امل ـت ـط ـ ّـرف ال ـ ــذي أن ـك ــر وج ــود
االحتالل ،وحتى الشعب الفلسطيني نفسه،

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

وشرعن االستيطان املوصوف جريمة حرب،
ملخالفته الصريحة ق ــرارات األم ــم املتحدة
ومبادئها املفترض أن تشكل أيضًا اإلطــار
ال ـع ــام امل ـ ّ
ـوج ــه ل ـس ـيــاســات «ف ـي ـف ــا» .إضــافــة
إلــى أن اســم املركز نفسه «السالم من خالل
القوة» ّ
فج وصــارخ وصــادم ،وحتى دموي،
إذ يفترض أن يقام السالم من خالل العدل
وال ـت ـفــاهــم وال ـت ــواف ــق وال ـشــرع ـيــة الــدول ـيــة،
بينما السالم من خالل القوة ،حسب منظور
فريدمان ،مقصود به االستسالم أو فرض
الـتـصـ ّـورات والسياسات اإلسرائيلية على
الشعب الفلسطيني ،بما في ذلك االحتالل
واالس ـت ـي ـط ــان غ ـيــر ال ـش ــرع ــي ،ال ـق ــائ ــم على
ال ـق ــوة الـجـبــريــة املـسـلـحــة ،وغ ـيــر الـشــرعـيــة
ب ــال ـط ـب ــع .أمـ ـ ــا املـ ـ ـك ـ ــان ،م ـت ـح ــف ال ـت ـس ــام ــح
أراض
وال ـ ـسـ ــام امل ــزع ــوم ــن ،ف ــأق ـي ــم ع ـل ــى
ٍ
فـلـسـطـيـنـيــة مـحـتـلــة ف ــي يــون ـيــو /ح ــزي ــران
 ،1967تمنع مــواثـيــق األم ــم املـتـحــدة القيام
بـ ــأي أن ـش ـطــة اس ـت ـي ـطــان ـيــة عـلـيـهــا أو نقل
أراض،
للسكان إليها ،علمًا أنها ليست أي
ٍ
بل مقبرة تاريخية وأثرية إسالمية ،أقيمت
فــي ال ـقــرن ال ـحــادي عـشــر ،أي قـبــل تأسيس
إسرائيل أو حتى إطالق الفكرة الصهيونية
االسـتـعـمــاريــة الـعـنـصــريــة ب ـق ــرون .وش ــارك
إنفانتينو أيضًا في حفل السالم والتسامح
امل ــزع ــوم ــن ،بــال ـتــزامــن م ــع ت ـجــريــف مـقـبــرة
أخـ ـ ــرى ف ــي الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـل ــة ،ه ــي امل ـق ـبــرة
«اليوسفية» ،وعلى مسمع منه ومرآه.
ق ـب ــل ذل ـ ــك وب ـ ـعـ ــده ،يـ ـع ــرف رئـ ـي ــس «ف ـي ـفــا»
جـ ـ ـيـ ـ ـدًا ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل امل ـن ـه ـج ـي ــة
ب ـحــق ال ــري ــاض ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وكـ ــرة الـقــدم
وت ـج ــاوزه ــا ل ــوائ ــح «ف ـي ـف ــا» ن ـصــا وروحـ ــا،
إذ ت ــرف ــض إق ــام ــة م ـن ــاف ـس ــات وم ـســاب ـقــات
ّ
موحدة بني غزة والضفة الغربية ،بما فيها
القدس ،وال تتوقف عن اعتقال الرياضيني
وعــرقـلــة حركتهم وتنقالتهم ومـنــع إنشاء
ب ـنــى تـحـتـيــة ريــاض ـيــة ب ـم ـســاعــدات عــربـيــة
ودول ـيــة ،ولــم تـتـ ّ
ـورع عــن تدمير مؤسسات
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تجاهل إنفانتينو
طبيعة إسرائيل
ً
ً
محتلة ،تنتهك
دولة
القوانين والمواثيق
الدولية ،وتحديدًا
الميثاق األولمبي
جاء رد الفعل
الفلسطيني على زيارة
رئيس «فيفا» إسرائيل
ومواقفه جيدًا،
إذ رفضت السلطة
الوطنية استقباله

وم ــراف ــق ريــاض ـيــة ف ــي حــروب ـهــا املـجـنــونــة
ضــد ق ـطــاع غ ــزة .كـمــا أن ـهــا أقــامــت منشآت
أراض مـحـتـلــة ض ــد شــرائــع
ريــاض ـيــة عـلــى
ٍ
األمــم املتحدة وقــراراتـ ٌهــا وامليثاق األوملبي
ولوائح فيفاّ .
وثمة فرق تشارك في الدوري
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
أن ـهــا تـمـثــل مـسـتــوطـنــات غ ـيــر شــرع ـيــة في
الضفة الغربية والقدس .وكان قد صدر عن

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

«كونغرس فيفا» قبل سـنــوات ،وبناء على
طـلــب فـلـسـطـيـنــي ،ق ـ ـ ٌ
ـرار بـتـجــريــم إســرائـيــل
ومـ ـح ــاسـ ـبـ ـتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى انـ ـتـ ـه ــاكـ ـه ــا حـ ـق ــوق
الرياضيني الفلسطينيني ،مــع التفكير في
ـات عليها ،وتــدخــل إنفانتينو
فــرض عـقــوبـ ٍ
شخصيًا لتجنيبها ذلــك من خــال تشكيل
ل ـج ـنــة ث ــاث ـي ــة م ــع ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
مــن دون متابعة عملها ،والتأكد مــن وقف
ممارساتها املجحفة سالفة الذكر.
وقــد جــاء رد الفعل الفلسطيني على زيــارة
رئـ ـي ــس «ف ـي ـف ــا» وم ــواقـ ـف ــه م ــائ ـم ــا وج ـي ـدًا
ف ــي ال ـع ـمــوم ،إذ رف ـضــت الـسـلـطــة الــوطـنـيــة
اس ـت ـق ـبــالــه ف ــي رام ال ـل ــه ،ورف ـض ــت تغطية
أف ـع ــال ــه وأقـ ــوالـ ــه وشــرع ـن ـت ـه ـمــا ،ع ـل ـمــا أنــه
ً
ل ــم ي ـ ــدع ،مـ ـث ــا ،ولـ ــو م ــن ق ـب ـيــل امل ـجــامــات
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،إلـ ـ ــى إشـ ــراك ـ ـهـ ــا فــي
تنظيم مــونــديــال  .2030وك ــان بـيــانــا جيدًا
أيضًا لجامعة الــدول العربية ،لجهة رفض
تـسـيـيــس إنـفــانـتـيـنــو ال ــري ــاض ــة ،وتغطيته
االح ـتــال ومـمــارســاتــه غـيــر الـشــرعـيــة ،لكن
هـ ــذا بــال ـتــأك ـيــد ال ي ـك ـفــي ،ف ــا ب ــد م ــن عمل
فلسطيني عربي إسالمي منسق مع الدول
ال ــداع ـم ــة لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـع ــادل ــة،
لفرملة حركة رئيس فيفا ،ودعمه الصريح
ّ
والفج التطبيع واالحتالل ،كما إعادة طرح
مسألة مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على
جرائمها بحق الرياضيني الفلسطينيني،
وانتهاكها امليثاق األوملبي ولوائح «فيفا»
نصًا وروحًا.
وبالتوازي ،ال بد من القيام بعمل غير رسمي،
لكن كبير ،أيضًا عبر وسائل اإلعالم الجديد،
إلج ـه ــاض أي ف ـك ــرة ت ـه ــدف إل ــى م ـنــح شــرف
ّ
املطبعة
تنظيم املــونــديــال إلسرائيل وال ــدول
بحمالت ملقاطعتها رياضيًا،
معها ،والقيام
ٍ
واإلصرار على مسألة محاسبة دولة االحتالل
عـلــى جــرائـمـهــا بـحــق الــريــاضــة والــريــاضـيــن
والشعب الفلسطيني بشكل عام.
(كاتب فلسطيني في إسطنبول)
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عزوف عن الزواج في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

ّ
لم يتمكن املواطن اإليراني فريبرز حسني
( 33عــامــا) مــن ال ــزواج حتى ال ـيــوم .عامًا
بعد عام ،يتراجع أمله بالزواج .والسبب،
كـمــا ي ـق ــول ،األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي ت ــؤدي إلــى
ارتفاع مستمر في األسعار في مقابل تراجع دخل
اإليرانيني إلى مستويات متدنية خالل السنوات
الثالث األخيرة.
فــري ـبــرز ال ـحــاصــل عـلــى ش ـهــادة ب ـكــالــوريــوس في
إدارة األعمال ،يقول لـ «العربي الجديد» إنه يعمل
سائقًا وينقل الركاب بسيارته الشخصية لنحو
ويبلغ دخله الصافي الشهري
 10ساعات يوميًاّ .
نحو  150دوالرًا ،إال أنه بالكاد يؤمن احتياجاته
األســاس ـيــة .يـقــول إن ــه ك ــان قــد خـطــط ل ـل ــزواج عــام
 2019بمساعدة والده .وبعد الحصول على قرض
حكومي للزواج (ألفا دوالر) ،سرعان ما تدهورت
األوض ــاع االقـتـصــاديــة فــي الـبــاد مــن ج ــراء فرض
العقوبات األميركية عام .2018
ويشير فريبرز إلــى أنــه ال يمكنه ال ــزواج فــي هذه
ال ـظــروف ،وأن مــا سيمنحه إي ــاه وال ــده باإلضافة
إلى القرض الحكومي الذي ارتفع إلى  2500دوالر
ال يـغـطــي إال املـبـلــغ امل ـق ــدم السـتـئـجــار ب ـيــت ،ولــن
يتمكن من شراء الذهب للفتاة التي سيطلب يدها
(ن ـحــو  1500دوالر) ،ع ــدا عــن الـتـكــالـيــف الكثيرة

األخرى .فقرر تأجيل الزواج عامني آخرين عسى أن
تنفرج األمور .لكن يبدو أن األوضاع االقتصادية
تـتـجــه إل ــى مــزيــد م ــن ال ـت ــده ــور نـتـيـجــة اس ـت ـمــرار
الـعـقــوبــات .وي ـقــول« :ال يمكنني الـ ــزواج فــي هــذه
الظروف أو حتى التفكير باألمر إذا ما بقي الوضع
االقتصادي على حاله».
وك ـ ـ ــان لـ ــأزمـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ــأث ـي ــر ع ـل ــى نـسـبــة
كبيرة مــن الشباب اإليــرانــي ،ولــم يعد ال ــزواج من
أولــويــات ـهــم .وف ــي الــوقــت الـحــالــي ،يــاحــظ عــزوف
الـشـبــاب اإليــرانــي عــن الـ ــزواج ،وإن لــم تكن األزمــة
االقتصادية العامل الوحيد .وتشير الدراسات إلى
ارتفاع مطرد في حاالت الطالق.
وخــال العقد األخير ،انخفضت نسبة الــزواج 40
في املائة في البالد .فبعدما وصلت عقود الزواج
إلى  830ألفًا عام  2010في عموم البالد البالغ عدد
سكانها نحو  75مليون شخص آن ــذاك ،تراجعت
األرقام بشكل مستمر لتسجل البالد العام املاضي
 530ألــف زواج ،فيما ارتـفــع عــدد الـسـكــان إلــى 85
مليون نسمة.
وال ـي ــوم ،يـقــدر ع ــدد الـشـبــاب (مـمــن ت ـج ــاوزوا الـ ـ 40
عــامــا) والــذيــن لــم ي ـتــزوجــوا ،بنحو  5مــايــن .لكن
شهد العام املاضي ( 21مارس /آذار  2020حتى 20
مارس /آذار  )2021ارتفاعًا بسيطًا في نسبة الزواج
قدرت بنحو  5في املائة ،في ظروف تفشي فيروس
ك ــورون ــا ال ـجــديــد ،بـعــدمــا ف ــرض إل ـغ ــاء الـكـثـيــر من

العادات والتقاليد املكلفة واملرتبطة بالزواج ،والتي
تندرج ضمن الكماليات.
في املقابل ،تقول األربعينية نيلوفر ،التي تسكن في
شمال العاصمة اإليرانية طهران ،وهي منطقة راقية
يسكنها األثرياء ،إنها فضلت عدم الــزواج من دون
أن يكون العائق ماديًا .وتوضح لـ «العربي الجديد»
أن عائلتها ثرية ،إال أنها ال تفكر بالزواج« :لو أنني
أردت الزواج ،لكنت تزوجت قبل نحو عشرين عامًا،
عـنــدمــا طلبت عــائــات ع ــدة ي ــدي ألبـنــائـهــا ،لكنني
رفـضــت وفضلت البقاء مــع أهـلــي» .وعــن األسـبــاب،
تقول إن الحياة الزوجية تفرض قيودًا ،مشيرة إلى
أن معظم صديقاتها الـلــواتــي تــزوجــن «ال يشعرن
بالراحة ،وقد لجأت كثيرات إلى الطالق .في الوقت
الحالي ،أعيش حرة وال أتحمل أي مسؤولية تجاه
ً
شخص آخر ،سواء أكان زوجًا أو طفال .كما أنني ال
أرغب في اإلنجاب».
وب ــات ه ــذا ح ــال الـعــديــد مــن الـشـبــاب الــذيــن ليست
لديهم أي رغبة بالزواج .في هذا اإلطار ،يقول نائب
تنظيم شــؤون الشباب ب ــوزارة الــريــاضــة والشباب
اإليــرانـيــة ،محمد مـهــدي تـنــدغــويــان ،إن  30إلــى 40
ف ــي امل ــائ ــة م ــن أس ـب ــاب الـ ـع ــزوف ع ــن الـ ـ ــزواج تـعــود
إلــى «ان ـحــراف فــي القضايا الثقافية واالجتماعية
ول ـيــس ال ـعــوامــل االق ـت ـصــاديــة» .يـضـيــف أن نتائج
أبحاث أجريت العام املاضي ،تشير إلى أن « 37في
املائة من الشبان والشابات ليسوا راغبني بالزواج

أزمة سكانية
للعزوف عن الزواج في إيران تبعات كثيرة ،منها
تفاقم األزمة السكانية في البالد .وسجلت السنوات
الماضية زيــادة وتيرة هبوط معدل الخصوبة
لكل امرأة في ّ
ّ
سن
الكلية ليتراجع من  2.07طفل
الخصوبة عام  ،2017إلى  1.77طفل عام ،2019
بحسب بيانات مركز اإلحصاء اإليراني .كما تراجع
ّ
لكل امرأة.
المعدل خالل عام  2020إلى  1.7طفل

ّ
حتى إن حــلــت كــافــة املشاكل االقـتـصــاديــة» ،مشيرًا
إلــى أن امليل نحو الــراحــة بــات يتغلغل في قناعات
الشباب ،ما أفقدهم الــدافــع لتشكيل األس ــرة .يتابع
أن «نتائج البحث أرسلت في تقرير ســري وشامل
ً ّ
إلى املجلس االجتماعي للدولة» ،قائال إن القائمني
عليه اقـتــرحــوا تشكيل اجتماعات ملناقشة أجزائه
املهمة ،منها الزواج األبيض (املساكنة) ،الذي يقبل
عليه بعض الشباب اإليرانيني ،وهو اتفاق شفهي
بني شاب وشابة للعيش معًا من دون عقد شرعي
وقانوني .كما يتيح لهما االنفصال عن بعضهما
البعض حني يشاءان».
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الطوابع البريدية «تاريخ»
الصيدلي يونس في رفح

يدفع التعليم الرسمي في لبنان فاتورة باهظة للوضع
االقتصادي والمعيشي المتردي ،في وقت ال تستهدفه
الحلول المطروحة لمعالجة مشاكل أوضاع األساتذة
ومتطلبات التدريس ،ما يجعله ينتظر الوعود

مدارس
لبـنان
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

يـ ـشـ ـه ــد الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ــرس ـ ـمـ ــي فــي
لبنان فوضى عــارمــة تهدد العام
ّ
يتخبط
ال ــدراس ــي ال ـحــالــي الـ ــذي
بني االنطالق والتأجيل ،بعدما بات محاصرًا
ّ
ب ـشــتــى األزمـ ـ ـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة،
وأك ـثــرهــا تــأثـيـرًا ارت ـف ــاع أس ـعــار املـحــروقــات
الذي يوجه ضربة قاسية للقطاع على صعيد
النقل وتلبية احتياجات التشغيل والكهرباء
والتدفئة في فصل الشتاء .وفتحت املدارس
املاضي صفوفها ،وباشرت
الخاصة الشهر ّ
التدريس وســط ترقب حــذر للتطورات التي
ق ــد تــرفــع كـلـفــة ال ـن ـقــل واألقـ ـس ــاط املــدرس ـيــة.
لكن الـعــام الــدراســي لــم يبدأ بحسب موعده
الطبيعي فــي امل ــدارس الرسمية ،فــي انتظار
تنفيذ قــرارات حكومية تلبي مطالب الجسم
التعليمي والهيئات التربوية.
يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي
الــرسـمــي نــزيــه جـبــاوي لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه ت ـ ـحـ ــديـ ــات اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وم ــالـ ـي ــة
ومعيشية وصـحـيــة كـثـيــرة ال ـعــام الــدراســي
في لبنان ،مع ترقب حلول الحكومة لتأمني
وصـ ـ ــول األس ـ ــات ـ ــذة إل ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــدارس ،وتــوف ـيــر
الــدعــم امل ـط ـلــوب لــأهــالــي الــذيــن لــم ي ـعــودوا
يستطيعون تــأمــن تكاليف النقل املطلوبة
ألبنائهم في ظل االرتـفــاع الكبير في أسعار
املحروقات والغالء الفاحش .ويعني ذلك أن
قرار العودة إلى التدريس مرتبط بالخطوات
ّ
سيقرها املعنيون».
التنفيذية التي
ي ـض ـي ــف« :ع ـق ــدن ــا س ـل ـس ـلــة اج ـت ـم ــاع ــات مــع
املسؤولني ،آخرها مع رئيس الــوزراء نجيب
ميقاتي الذي تحلى باإليجابية في موضوع
ال ــروات ــب امل ـتــدن ـيــة لـلـمـعـلـمــن ال ـت ــي طــالـبـنــا
بربطها بالقدرة الشرائية املطلوبة ،وطرحنا
أن ي ـخ ـضــع اح ـت ـس ــاب قـيـمـتـهــا مل ـب ـلــغ 3900
لـيــرة ( 29سنتًا) فــي مقابل ال ــدوالر الــواحــد
املحدد في منصة املصرف املــركــزي ،وزيــادة
بدل النقل بحسب ارتفاع أسعار املحروقات.
ك ـمــا تـطــرقـنــا إل ــى م ــوض ــوع امل ـنــح الـشـهــريــة
واستمرارها لجميع موظفي القطاع العام».
وأعقب ذلك مناقشة «لجنة معالجة تداعيات
األزمـ ــة املــال ـيــة عـلــى سـيــر امل ــراف ــق ال ـعــامــة»،
برئاسة ميقاتي ،امل ـعــادالت املالية وعقود
ال ـت ـلــزيــم والـ ـق ــوان ــن ال ـت ــي ت ـس ـمــح بـتــأمــن
خــدمــة امل ــراف ــق ال ـعــامــة واس ـت ـم ــرار األع ـمــال
وإنجازها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي
م ــا ه ــو م ـه ـ ّـم وع ــاج ــل .وات ـف ــق املـجـتـمـعــون
عـلــى تـكـلـيــف وزيـ ــر الـعـمــل مـصـطـفــى بـيــرم
تفعيل لجنة املؤشر التي تقوم بتصحيح
أج ــور الـقـطــاع ال ـخــاص ال ــذي يـضــم حــوالــى
 800ألف عامل ،في حني ّ
قدم وزير األشغال
ال ـعــامــة وال ـن ـقــل ع ـلــي حـمـيــة دراس ـ ــة مــالـيــة

تعلّق عبد المجيد
يونس طوال حياته
بهواية جمع الطوابع
التي أراحت تفكيره
وجعلته يطرق باب
معارف تاريخ الدول
وثقافاتها الفنية
وشخصياتها البارزة

غزة ـ أمجد ياغي

فوضى
التعليم الرسمي
تنتظر الوعود

للقطاع العام ُرفعت إلى وزارة املال لتحديد
التكاليف الالزمة في أسرع وقت.
كذلك ،قـ ّـدم وزيــر املــال يوسف الخليل نتيجة
ّ
ال ــدراس ــة ال ـت ــي كــلـفـتــه ب ـهــا «ل ـج ـنــة مـعــالـجــة
ت ــداع ـي ــات األزم ـ ــة املــال ـيــة ع ـلــى س ـيــر امل ــراف ــق
ال ـعــامــة» ف ــي اج ـت ـمــاع س ــاب ــق ،وع ــرض فيها
لــإجــراءات التي تستجيب ملتطلبات األزمــة
املعيشية ال ـطــارئــة ،وبـيـنـهــا رف ــع ب ــدل النقل
الـ ـي ــوم ــي لـ ـلـ ـعـ ـم ــال ،وإقـ ـ ـ ـ ــرار س ـل ـف ــة ش ـهــريــة
كمساعدة اجتماعية للعاملني فــي اإلدارات
واملؤسسات العامة واملستشفيات الحكومية
وامل ـ ـ ــدارس ض ـمــن م ـش ــروع مـتـكــامــل وعـلـمــي
يتفادى ،بحسب قوله ،أي ّ
تسرع أو شعبوية.
وستعلن قيمة هذه املساعدات والبدالت في
الجلسة التالية ملجلس الوزراء.
الحكومة مفتاح «العودة السليمة»

ويعتبر جـبــاوي أن انـطــاق الـعــام الــدراســي
ي ـتــوقــف ع ـلــى هـ ــذه ال ـ ـق ـ ــرارات ،مـ ـش ــددًا عـلــى
ضـ ـ ـ ــرورة م ــواصـ ـل ــة ت ـق ــدي ــم املـ ـن ــح ال ـش ـهــريــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وتـ ـع ــدي ــل ب ـ ــدالت ال ـن ـق ــل بـمــا
يتناسب مــع أس ـعــار امل ـحــروقــات ،خصوصًا
البنزين ،وزيــادة قيمة ساعات التدريس في
التعاقد الرسمي واملهني ،ودعــم املؤسسات
ال ـض ــام ـن ــة ف ــي م ـقــدم ـهــا ت ـع ــاون ـي ــة مــوظ ـفــي

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﺒﺤﺮ ا ﺑﻴﺾ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻴﺮوت

ﺳﻮرﻳﺔ

الدولة التي لم تعد قادرة على توفير الطبابة
واالستشفاء ،علمًا أن معدل التأمني الصحي
امل ـط ـل ــوب ل ــدخ ــول امل ـس ـت ـش ـفــى ب ـ ــات ي ـع ــادل
رواتب أكثر من أربعة أشهر.
ويقول« :نحن حريصون على أن يبدأ العام
الـ ــدراسـ ــي ف ــي ش ـكــل طـبـيـعــي وبـ ــا ع ــوائ ــق،
ونــأمــل بتذليل كـ ّـل العقبات» ،مشيرًا إلــى أن
«العام الدراسي خفض من  35إلى  18أسبوعًا،
وأن ال خوف عليه أو على إجراء االمتحانات
الرسمية ،لكن املطلوب االستعجال في تأمني
متطلبات العودة السليمة من دون أن ننسى
ضـ ـ ــرورة دع ــم امل ـ ـ ــدارس ع ـلــى األط ـ ـ ــراف على
صعيد التدفئة ،وكــذلــك كــل امل ــدارس لتأمني
املازوت الالزم لتشغيل املولدات الكهربائية.
ونأمل بتطبيق ما سمعناه عن احتمال إعطاء
املــؤس ـســات ال ـتــربــويــة م ـحــروقــات مــدعــومــة،
وتوفير دعــم للصناديق يـتــراوح بني  5و20
ألف دوالر ،حسب حجم كل مؤسسة تربوية.
ونطالب بعدم التأخر في التنفيذ».
وي ـت ـحــدث ج ـب ــاوي ع ــن أن «نـ ــزوح الـتــامـيــذ
ل ــم ي ـعــد يـحـصــل م ــن املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة إلــى
الــرس ـم ـيــة ،ب ــل الـعـكــس أح ـيــانــا ،بــاعـتـبــار أن
ب ــدل وتـكــالـيــف الـنـقــل بــاتــت ت ـفــوق األق ـســاط
امل ــدرسـ ـي ــة ،م ــا ي ــدف ــع األه ــال ــي إلـ ــى اخ ـت ـيــار
مــدرســة قــريـبــة مــن مـكــان سكنهم وإقامتهم
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ثمة إيجابية في موضوع الرواتب المتدنية للمعلمين (حسين بيضون)

تـسـمــح بــوصــول أوالده ـ ــم إلـيـهــا س ـي ـرًا على
األق ــدام» .وكــان وزيــر التربية السابق طــارق
امل ـجــذوب أعـلــن ب ــدء ال ـعــام ال ــدراس ــي – 2021
 2022في  7سبتمبر /أيلول املاضي .وأكد أن
ال ــدوام إلــزامــي بــدءًا مــن هــذا التاريخ لجميع
أفراد الهيئة التعليمية في مالك الدولة ،علمًا
أن الجسم التعليمي التربوي الرسمي نفذ
إضــرابــات أكــدت أن «ال عــام دراسـيــا قبل بت
املطالب».
األساتذة المتعاقدون واإلجحاف

م ــن جـهـتـهــا ،تــرفــع رئ ـي ـســة لـجـنــة األس ــات ــذة
املـتـعــاقــديــن فــي التعليم األســاســي الرسمي
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هو المبلغ بالدوالر الذي ستقدمه
شهريًا دول مانحة لألساتذة الرسميين
العاملين في لبنان

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

نـســريــن شــاهــن ال ـصــرخــة لـتــأكـيــد الـحـقــوق
ال ـشــرع ـيــة ل ـه ــؤالء األسـ ــاتـ ــذة ،خ ـصــوصــا أن
نـسـبــة  70ف ــي امل ــائ ــة م ــن الـ ـك ــادر الـتـعـلـيـمــي
ال ــرسـ ـم ــي هـ ــم مـ ـتـ ـع ــاق ــدون ال ي ـس ـت ـف ـي ــدون
م ــن ال ـض ـمــان وم ــن بـ ــدالت ال ـن ـقــل أو األج ــور
ال ـش ـه ــري ــة ،وال ي ـت ـم ـت ـعــون ب ــأدن ــى م ـقــومــات
الـصـمــود والـعـيــش ،فــي وقــت أصبحت كلفة
النقل تفوق مــا يتقاضونه فــي ظــل االرتـفــاع
الكبير في سعر البنزين.
وتـ ـق ــول« :أص ــدرن ــا ف ــي  9أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول الجاري بيانًا إلعالن تجميد املقاطعة
بـهــدف إعـطــاء وزي ــر التربية الـجــديــد عباس
الحلبي فرصة تطبيق الحلول التي تحدث
عنها ،وبينها تقديم مبلغ  90دوالرًا شهريًا
لألساتذة في املالك وأولئك الخاضعني لنظام
التعاقد والذين يستعان بهم ،كمساعدة من
دول مــانـحــة ،مــع رف ــع أج ــر الـســاعــة الــواحــدة
للمتعاقدين من  20ألــف ليرة (دوالر واحــد)
إلــى  36ألــف ليرة لبنانية ( 1.8دوالر) ،علمًا
أن بعض األساتذة املتعاقدين ال يعملون إال
ساعتني ،ما يعني أنهم يحصلون على نحو
دوالرين يوميًا حاليًا ،في حني ال يتقاضون
ب ــدل نـقــل وال يـسـتـفـيــدون مــن الـضـمــان ،كما
ال يـتـقــاضــون أج ـرًا شـهــريــا .مــن هـنــا طالبنا
بإلحاقنا بتدابير غالء املعيشة وبــدل النقل
وال ـت ـقــاضــي ال ـش ـهــري ال ـت ــي يـحـصــل عليها
املتعاقدون في الــدوائــر الرسمية للدولة ،أو
حتى املتعاقدون اإلداريون في وزارة التربية،
ونـعـتـبــر أن ع ــدم فـعــل ذل ــك إج ـحــاف وســرقــة

ل ـح ـق ــوق األسـ ــاتـ ــذة امل ـت ـع ــاق ــدي ــن» .تـضـيــف:
«مبلغ  90دوالرًا الذي سيعطى بالليرة وفق
سعر الصرف في السوق املــوازيــة سيحصل
عليه بالكامل أساتذة املــاك الذين يشكلون
ن ـس ـبــة  30ف ــي املـ ــائـ ــة ،ف ــي ح ــن ل ــن يـحـصــل
األســاتــذة املتعاقدون الــذيــن يشكلون نسبة
 70ف ــي امل ــائ ــة م ــن ع ــدد األس ــات ــذة ع ـلــى هــذا
املبلغ بالكامل ،بل استنادًا إلى العقد املبرم،
وعـ ــدد ال ـس ــاعــات ال ـتــي ي ـ ّ
ـدرس ــون ـه ــا .ويـبـقــى
كاف حتى في حال رفع
ذلك غير عادل وغير ٍ
أجــر ساعة املتعاقدين .ويجب أال ننسى أن
خفض العام الدراسي إلى  18أسبوعًا يعني
أن الخسارة باتت أكبر لألساتذة املتعاقدين،
خصوصًا أن  4من هذه األسابيع مخصصة
لــامـتـحــانــات ومـثـلـهــا لـلــدعــم ال ـتــي ال يكون
ل ـهــؤالء األس ــات ــذة دور فـيـهــا .ونـحــن نطالب
بعقد عمل كامل تنفيذًا لقانون ّ
أقره مجلس
النواب ،ولم ينفذ حتى اآلن».
وت ـ ــوض ـ ــح شـ ــاهـ ــن أن «لـ ـجـ ـن ــة األس ـ ــات ـ ــذة
املـتـعــاقــديــن فــي التعليم األســاســي الرسمي
ّ
جمدت اإلض ــراب فترة شهر ،علمًا أن بعض
امل ـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة فـتـحــت أب ــواب ـه ــا ف ــي 11
أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول ال ـ ـجـ ــاري ألع ـم ــال
التسجيل وغيرها .لكن هناك أزمة في غالبية
هذه املدارس الرسمية التي تعاني من نقص
في عدد األساتذة وشغور بعدما انتقل قسم
إلى القطاع الخاص وهاجر آخرون ،في
منهم ّ
حني فضل بعضهم البقاء في املنزل بسبب
غالء النقل الذي بات يفوق األجور والرواتب.

العام الدراسي
في لبنان ّ
خفض من 35
إلى  18أسبوعًا
 % 70من الكادر التعليمي
الرسمي متعاقدون ال
يستفيدون من الضمان

كذلك ال كهرباء في بعض املدارس ،ما ّ
يكرس
حال اإلحباط التام ،في وقت ينتظر املعنيون
كــالـعــادة ب ــدء ال ـعــام ال ــدراس ــي للتفتيش عن
حلول».
وت ـب ــدي شــاهــن تـخــوفـهــا م ــن ن ــواي ــا تدمير
املــدارس الرسمية لصالح تلك الخاصة« ،إذ
ّ
أقر املسؤولون موازنة  500مليار ليرة (250
مليون دوالر) للمدارس سيذهب منها 150
مليار ليرة ( 75مليون دوالر) فقط للمدارس
الــرسـمـيــة ،علمًا أن املـ ــدارس الـخــاصــة زادت
األقساط وبــدالت النقل الشهرية إضافة إلى
باقي التكاليف الباهظة ،أما الدولة فمسؤولة
عن تقوية املدارس الرسمية في ظل الظروف
االقتصادية املعيشية الخطرة».

ول ــد ف ــي ع ــام الـنـكـبــة ع ــام  1948داخ ــل
مخيم رفح لالجئني الفلسطينيني الذي
لـجــأت أســرتــه املـهـجــرة إلـيــه ،ونـشــأ في
مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن «أون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» عـ ـل ــى حــب
مــواد العلوم والتركيبات الكيميائية،
ل ـك ـنــه أحـ ــب ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ال ـت ــاري ــخ
وبحث فيه بشغف .ورغم غرابة الجمع
ب ــن ع ـش ــق ال ـك ـي ـم ـيــاء والـ ـت ــاري ــخ م ـعــا،
حــافــظ عبد املجيد يــونــس على شغفه
باملوضوعني ،وامتهن الصيدلة وجمع
الطوابع البريدية ألكثر من  150دولة.
داخل الشارع األول في حي تل السلطان
ب ـمــدي ـنــة رفـ ــح ج ـن ــوب ق ـط ــاع غـ ــزة تقع
صيدلية القادسية لصاحبها يونس.
ال تـحـتــوي ه ــذه الـصـيــدلـيــة فـقــط على
أدويــة ومعدات ولــوازم طبية ،إذ يمكن
أن يشاهد الزبائن داخلها مجموعة من
الطوابع البريدية القديمة التي يعود
بعضها إلى ما قبل  120عامًا ،وأحدثها
طوابع عربية من عام .2014
تجلب مجموعة الطوابع سعادة كبيرة
ل ـي ــون ــس ،وت ـج ـع ـلــه ي ـع ـتــز بــام ـتــاك ـهــا
ويشعر براحة وجودها في الصيدلية،
ويـ ـق ــول« :ص ـن ـعــت بـنـفـســي  25ألـبــومــا
ألضع الطوابع داخلها ،وتحتوي على
ع ـشــرات آالف ال ـطــوابــع الـبــريــديــة التي
جمعتها على امتداد أكثر من  60عامًا
من حياتي ،وتشمل أكثر من  150دولة
ف ــي ال ـعــالــم ،وك ــذل ــك مـجـمــوعــات ملعظم
الــدول العربية بعضها تمثل مراحلها
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــم املـ ـلـ ـك ــي إل ــى
االتحادي ،ثم ّ
تحولها إلى جمهوريات».
ت ـقـ َ
ـاعــد ي ــون ــس ع ــن ال ـع ـمــل ع ــام ،2005
ح ــن ش ـغ ــل ف ــي الـ ـ ـ ــ 57م ــن ال ـع ـم ــر آخ ــر
منصب له كمدير ملكتب شؤون األدوية
فــي وزارة الصحة بمنطقة رفــح .وأراد
ال ـت ـفــرغ ألس ــرت ــه وصـيــدلـيـتــه وال ـع ــودة
إل ـ ــى االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـط ــواب ــع وتــرت ـي ـب ـهــا
وتصنيفها مجددًا ،بعدما انشغل عنها
خالل عمله الرسمي.
يقول لـ «العربي الجديد»« :عشقت منذ
املــرح ـلــة ال ــدراس ـي ــة االب ـت ــدائ ـي ــة الــرســم
وال ـخ ــط واألمـ ـ ــور ال ـف ـن ـيــة ،م ــا أعـطــانــي
دفعة لالهتمام بالطوابع التي أعتبرها
لــوحــات أحصل مــن خاللها على أفكار
ً
فـنـيــة ،كـمــا أرى فـيـهــا مــدخــا للتاريخ
واآلثـ ـ ـ ـ ــار ولـ ـلـ ـتـ ـع ــرف إلـ ـ ــى ش ـخ ـص ـيــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــارزة وأخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ص ـن ـعــت
إن ـج ــازات فــي حـقــول مختلفة .ومـجــرد
الـنـظــر إل ــى الـطــوابــع ك ــان يـقــودنــي إلــى
ال ـب ـح ــث عـ ــن فـ ــن وثـ ـق ــاف ــة وتـ ــاريـ ــخ كــل
دولة».
ويـشـيــر يــونــس إل ــى أن طــوابــع الـبــريــد
ل ــم تــدخــل ق ـطــاع غ ــزة م ـنــذ ع ــام ،2007
بسبب الـظــروف السياسية والحصار
اإلسرائيلي .وي ــروي أن الغزيني كانوا
ي ـت ـل ـقــون ق ـبــل عـ ــام  1967ال ـب ــري ــد عـبــر
مكاتب منتشرة في املحافظات الخمس
ل ـل ـق ـط ــاع ح ــن ك ـ ــان ي ـخ ـضــع لــوصــايــة
مصر .وجمع في تلك الفترة مئات من
الطوابع من رسائل تلقاها أقاربه ،ومن
نقاط للبقالة أو ساعي البريد.
وف ـ ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ح ـصــل

األم ـيــر فيليب ع ــام  ،1947وآخ ــر يعود
إلـ ــى عـ ــام  1945ع ـل ـيــه ص ـ ــورة خــامــس
حـ ـك ــام مـ ـص ــر ،الـ ـخ ــدي ــوي إس ـم ــاع ـي ــل،
وواح ـ ــد ملـلـكــة ج ـمــال ال ـك ــون اللبنانية
جورجينا رزق صدر عام  ،1971وأيضًا
ط ــواب ــع ب ــري ــدي ــة فـلـسـطـيـنـيــة ف ــي زمــن
االنتداب البريطاني قبل عام .1948
ويخبر أنه جمع طوابع منذ عام ،1962
وأن ـ ــه ي ـن ـظــر إل ـي ـهــا الـ ـي ــوم بــاع ـت ـبــارهــا
ً
«رسـ ــوال مــن بـلــده إل ــى بـلــد آخ ــر يحمل
مـعــه ثـقــافــة ه ــذا الـبـلــد» .يـضـيــف« :كــان
ُ
شبان كثر يفكرون في شــراء ممتلكات
ومقتنيات غالية الثمن ،لكنني بحثت
عن الطوابع املليئة بالثقافة واالطــاع
على التاريخ وحضارة الدول ،والرموز
التاريخية ،وأكسبني ذلك متعة كبيرة».
واس ـت ـطــاع يــونــس أي ـضــا جـمــع طــوابــع
بريدية خالل فترة حكم السلطة لقطاع
غ ــزة بــن عــامــي  1994و ،2007قـبــل أن
يزول البريد الرسمي في قطاع غزة بعد
أحداث االنقسام الفلسطيني عام ،2007
ُ
وي ـح ـص ــر ف ــي ط ـ ــرود يــرس ـل ـهــا ال ـبــريــد
اإلســرائـيـلــي بـعــد فحصها باستخدام
أجهزة متطورة.

يونس على منحة للدراسة في جامعة
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ب ـم ـص ــر ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـتــرك
ح ـب ــه ل ـج ـمــع الـ ـط ــواب ــع رغ ـ ــم ان ـش ـغــالــه
ب ــال ـت ــرك ـي ـب ــات ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة وص ـنــاعــة
األدويــة وعاملها ،إذ بدأ بعد عامني في
البحث عــن مـصــادر للطوابع البريدية
بـعــدمــا أخ ـب ــره صــديــق م ـصــري بـقــدوم
باخرة بداخلها أدوات قديمة (أنتيكا)
قد يكون بينها طوابع بريدية قديمة،
فـقـصــدهــا فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي ،واش ـتــرى
مئات الطوابع بمبلغ املصروف القليل
للمنحة الشهرية التي يحصل عليها.
ثم دفعته هذه الخطوة إلى جمع املزيد
فكان يطلب من صديق كويتي يدرس
مـعــه إح ـضــار طــوابــع مــن ب ـلــده ،وكــذلــك
م ـ ــن أص ـ ــدق ـ ــاء آخ ـ ــري ـ ــن م ـ ــن ج ـن ـس ـيــات
مختلفة .وحني ذهب في رحلة حج الى
الـسـعــوديــة جـمــع طــوابــع بــريــديــة ،كما
كانت بناته اللواتي تزوجن في أملانيا
ومصر يرسلن له طوابع مع الهدايا.
يملك يونس طوابع عمرها  120عامًا،
وأخ ـ ــرى تـتـضـمــن رم ـ ــوزًا م ـم ـيــزة ،مثل
طــابــع بــريـطــانــي عـلـيــه صـ ــورة للملكة
إل ـي ــزاب ـي ــث ال ـث ــان ـي ــة ح ــن ت ــزوج ــت مــن

مجموعة طوابع فريدة داخل صيدلية (محمد الحجار)

طوابع لفلسطين ما قبل النكبة (محمد الحجار)

بريطانيا تسعى إلى تعليم التالميذ العربية والبـولندية
يبدو ّ
أن وزير الدولة
البريطاني للمعايير
المدرسية روبن ووكر،
يسعى إلى التركيز على
تعليم المزيد من اللغات
في المدارس ،على غرار
العربية والبولندية .هكذا
يرى صورة «بريطانيا
الحديثة» ،األمر الذي يلقى
ترحيبًا من الطالب
في إحدى
مدارس ويلز (ماثيو
هوروود)Getty /

لندن ـ كاتيا يوسف

أع ـلــن وزيـ ــر ال ــدول ــة الـبــريـطــانــي للمعايير
املدرسية روبن ووكر ،أن «املدارس يجب أن
ّ
لتعبر
توسع نطاق اللغات التي تدرسها
بشكل أفضل عن بريطانيا الحديثة» ،الفتًا
إل ــى ض ــرورة تعليم ع ــدد أكـبــر مــن الـطــاب
ل ـغــات أجـنـبـيــة مـثــل الـعــربـيــة والـبــولـنــديــة.
وج ــاء ك ــام ووك ــر بـعــد زيـ ــارة إل ــى مــدرســة
الكاردينال هيوم الكاثوليكية في غيتسهيد
بـشـمــال ش ــرق انـكـلـتــرا ،وال ـتــي تستخدمها
الحكومة كأحد «املختبرات» لطرح أساليب
جديدة في تعليم اللغات.
وقـ ـ ــال ووكـ ـ ــر ف ــي ح ــدي ـث ــه ل ـص ـح ـي ـفــة «آي»
البريطانية منتصف أكتوبر /تشرين األول
الجاري ،إنه لدى إنكلترا فرصة «لزيادة قدرة
الـنــاس على االن ـخــراط فــي تعليم اللغات»،
ً
الفتًا إلى أن «هناك مجاال لتدريس املزيد من
اللغات إضافة إلى اللغات الرئيسية الثالث
وهي الفرنسية واإلسبانية واألملانية» .كما

ت ـحــدث ع ــن وجـ ــود الـكـثـيــر م ــن األش ـخــاص
ّ
يتحدثون لغات مختلفة في اململكة
الذين
املتحدة.
وما أثــار اهتمامه خالل زيارته املدرسة أن
ال ـطــاب لــم يلتحقوا بـهــا ل ــدراس ــة اللغتني
ال ـف ــرن ـس ـي ــة واإلسـ ـب ــانـ ـي ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل ك ــان ــوا
ّ
يدخلون أيضًا ،ولو بأعداد أقل ،لتعلم اللغة
البولندية والعربية من املنزل ،وخصوصًا
عند التقدم لشهادة الثانوية العامة.
في هذا اإلطار ،يقول كارل ( 25عامًا) ،وهو
لبناني األصل يحمل الجنسية البريطانية:
«وصـلــت إلــى بريطانيا وأنــا فــي الخامسة
عـ ـش ــرة مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر ،وال ـ ّت ـح ـق ــت فـ ــي إحـ ــدى
امل ــدارس التي كانت تــوفــر تــدر ّيــس اللغتني
أنه كان يجيد
الفرنسية أو اإلسبانية .يتابع ّ
اللغة العربية ،وكان على يقني أنه سيحصل
على درجة امتياز بها في امتحان الثانوية
ال ـع ــام ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـيــرفــع م ــن درج ــات ــه
بـشـكــل ع ــام ويـمـنـحــه ف ــرص ــة ال ــدخ ــول إلــى
جامعات أفضل» .يضيف« :سألت اإلدارة عن

القوى العاملة في
التعليم كانت تركز على
لغتين أوروبيتين أو ثالث
اقتراح ووكر سيفيد
الكثير من الطالب العرب
في بريطانيا

إمكانية اختيار اللغة العربية ّلتقديمها في
االمتحانات ولم يمانعوا ،لكنهم أبلغوني
ب ــوج ــوب دراس ـت ـه ــا وحـ ــدي م ــن امل ـن ــزل ّ ألن
ّ
ً
املــدرســة ال تــوفــرهــا .تــوتــرت قـلـيــا ،لكنني
بــالـفـعــل تـقـ ّـدمــت المـتـحــان بــالـلـغــة العربية
وحصلت على درجــة امـتـيــاز» .ويــرى كــارل

ّ
ّ
أن اقتراح ووكر هام ألن الكثير من الطالب
ال ـع ــرب سـيـسـتـفـيــدون ،وخ ـصــوصــا عندما
يلقون الدعم الكافي لدراسة هذه اللغة في
مدارسهم.
ب ــدوره ــا ،ت ـقــول ي ــوالن ــدا (ّ 38ع ــام ــا) ،وهــي
بولندية ،لـ «العربي الجديد» ،إنها أرادت أن
ّ
ترسلهم
يتعلم أطفالها البولندية ،وراحت
ّ
ّ
خالل عطلة نهاية األسبوع لتعلمها ،لكنهم
تـ ّ
ـذم ــروا بـسـبــب حــرمــانـهــم م ــن االسـتـمـتــاع
بإجازتهم .تتابع« :حــاولــت أن أوضــح لهم
أهمية كتابة وقــراءة لغتهم األم ،وإقناعهم
بـبــذل مجهود إضــافــي .لكنني فــي النهاية
ّ
استسلمت أمام إصرارهم .أعتقد أن اقتراح
وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة س ـي ـس ــاع ــدن ــا عـ ـل ــى تـلـقــن
أط ـفــال ـنــا لـغـتـهــم األس ــاس ـي ــة خـ ــال ال ـ ــدوام
الـ ــدراسـ ــي ،وه ــي خ ـط ــوة إي ـجــاب ـيــة بــالـفـعــل
ّ
والتنوع
تعكس صــورة بريطانيا الحديثة
اللغوي املوجود فيها».
ّ
ولــم يقلل ووكــر من شــأن اللغات األوروبية
ً
األســاس ـيــة ف ــي امل ـ ــدارس اإلنـكـلـيــزيــة ،قــائــا

إن «الـلـغــة الفرنسية قيمة لـلـغــايــة ،واللغة
اإلسبانية ذات قيمة هائلة وتـتـحـ ّـدث بها
قــارة بأكملها .إنها اللغة الثانية للواليات
املتحدة» .أضاف أنها «بالتأكيد لغات عاملية
يـجــب أن ن ــواص ــل مـتــابـعـتـهــا ،إال أن هـنــاك
شيئا ما يتعلق بالنظر في اتساع اللغات
التي تقدمها بريطانيا» .ويبدو أنه يرغب
في استكشاف كيف يمكن أن ّ
تعبر اللغات
األجنبية اإلضافية عن بريطانيا الحديثة
مــع ازدي ــاد اللغات املحكية فــي الـبــاد .كما
يسعى إلى تدريس اللغة العربية ودعمها
على غــرار املاندراين (اللغات التي يتحدث
ب ـه ــا ال ـص ـي ـن ـي ــون ف ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـش ـمــال ـيــة
الغربية والجنوبية الغربية من جمهورية
الصني الشعبية) التي تدرس بشكل مكثف
في  75مدرسة ثانوية تقريبًا.
ويشير إلى أنه يدرك أن القوى العاملة في
الـتـعـلـيــم كــانــت تـقـلـيــديــا تــركــز ب ـشــدة على
لغتني أو ثــاث لغات أوروبـيــة التي تشكل
ت ـحــديــا ف ــي ح ــد ذاتـ ـه ــا .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،

يرجح أن طرح «مناهج جديدة» للتدريس
في مراكز الحكومة يمكن أن «يخلق بعض
الفرص لتوسيع قاعدة اللغات».
وب ـح ـس ــب تـ ـع ــداد ع ـ ــام  2011ف ــي إن ـك ـل ـتــرا
وويـ ـ ـل ـ ــز ،ك ــان ــت ال ـب ــول ـن ــدي ــة ال ـل ـغ ــة األك ـث ــر
شيوعًا بعد اإلنكليزية والويلزية (لغة من
الفرع البريطاني يتكلمها بعض أهل بالد
ويلز غربي الـبــاد) .يشار إلــى أن الويلزية
واإلنـكـلـيــزيــة هما اللغتان الرسميتان في
ويـلــز ،وق ــال  546ألــف شخص ( 1فــي املائة
من السكان) إنها لغتهم الرئيسية.
وك ــان ــت ال ـل ـغ ــات الــرئ ـي ـســة ال ـتــال ـيــة األك ـثــر
شيوعًا مــن جنوب آسيا وهــي :البنجابية
( 273ألـ ـ ـ ــف شـ ـ ـخ ـ ــص) واألوردو (269
ألـ ــف شـ ـخ ــص) ل ـك ــل م ـن ـهــا  0.5ف ــي امل ــائ ــة،
والبنغالية ( 221ألف شخص) والكجراتية
( 213ألــف شخص) لكل منهما بنسبة 0.4
في املائة ،تليها العربية ( 159ألف شخص)
والفرنسية ( 147ألــف شخص) لكل منهما
بنسبة  0.3في املائة.
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أكد السيد سعيد
مذكر الهاجري الرئيس
التنفيذي لمؤسسة
جاسم وحمد بن جاسم
الخيرية أن المؤسسة
منذ تأسيسها استطاعت
من خالل مشاريعها
التنموية أن تترك بصمة
واضحة في حياة العديد
من المجتمعات الفقيرة
حول العالم ،مشيرا إلى
أن نهج المؤسسة في
صياغة وتنفيذ المبادرات
ذات الطابع التنموي
ساهم بشكل كبير في
دعم تطلعات تلك الفئات
نحو حياة أفضل وذلك
بتمكينها من امتالك
أدوات التنمية التي
تحتاجها والتي ترتكز على
قطاعي الصحة والتعليم
حيث أوضح الهاجري في
هذا اإلطار أن المجتمع
الصحي والمتعلم
قادر على النهوض
والبناء وهذا ماتسعى
المؤسسة إلى توفيره
لها من خالل إطالق
مشاريع متنوعة في
ميداني الصحة والتعليم.

وللوقــوف أكثــر علــى اســتراتيجية عمــل
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة
واآلليــات التــي تنتهجهــا فــي تكريــس رؤيتهــا
“صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل” دار الحــوار
التالــي مــع الســيد الهاجــري:
يتزامن هذا الحوار مع اقتراب مرور
 20عامــا علــى انطــاق أعمــال مؤسســة
جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة هــل
مــن شــيء ترغبــون الحديــث عنــه بهــذه
املناســبة؟
 بهــذه املناســبة أود أن أتوجــه بالشــكرالعميــق ملعالــي الشــيخ حمــد بــن جاســم بــن
جبــر آل ثانــي – العضــو املؤســس ،ملؤسســة
جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة علــى
الــدور الفعــال والداعــم ألعمــال املؤسســة والتــي
شــملها برعايــة كبيــرة منــذ االنطالقــة األولــى
ألعمالهــا ،حيــث تركــت املؤسســة علــى مــدار
تلــك األعــوام بصمــة واضحــة فــي قطاعــي
الصحــة والتعليــم وذلــك تكريســا لشــعارها
الــذي أطلقتــه “صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل”
وســعت علــى مــدار العشــرون عامــا لترجمتــه
عمليــا مــن خــالل مشــاريعها الرياديــة التــي
نفذتهــا فــي هذيــن امليدانــن الحيويــن يضــاف
لهــا العديــد مــن املبــادرات واملشــاريع املجتمعية
والخيريــة فــي العديــد مــن املناطــق الفقيــرة
حــول العالــم ،ونحــن فــي مؤسســة جاســم
وحمــد بــن جاســم الخيريــة فخــورون جــدا بمــا
حققنــاه إلــى اآلن مــن جهــود تنمويــة ســاهمت
بدعــم الواقــع التعليمــي والصحــي للكثيــر مــن
األشــخاص والعائــالت ودعمــت تطلعاتهــم
ملســتقبل أفضــل فــي العديــد مــن دول العالــم.
 مالــذي يميــز عمــل مؤسســة جاســم
وحمــد بــن جاســم الخيريــة عــن غيرهــا
مــن املؤسســات الخيريــة؟
 اليمكــن القــول أنهــا مميــزات وإنمــا رؤيــةونهــج خــاص إلــى حــد مــا ،حيــث تســعى
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة
منــذ تأسيســها إلــى تنفيــذ مشــاريع خيريــة
تتصــف باالســتدامة إذ ال تقتصــر علــى
فكــرة الدعــم املؤقــت أو املرحلــي فــي مجملهــا
علــى الرغــم مــن تقديمنــا ملســاعدات مــن هــذا
النــوع وتحديــدا علــى املســتوى املحلــي ،إال
أن تكريــس مفهــوم االســتدامة فــي مشــاريع
املؤسســة الخيريــة تعتمــد أوال علــى تمويلهــا
الذاتــي لتحقيــق ذلــك التوجــه مــن خــالل
تنفيــذ مشــاريع ذات بعــد تنمــوي ،بمعنــى
أنهــا مشــاريع ذات أهــداف متوســطة وبعيــدة
املــدى وهــذا يتمثــل باملشــاريع التعليميــة
والصحيــة فعلــى ســبيل املثــال اليكفــي أن
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الخيرية:
التنفيذي لمؤسسة
الرئيس
جاسمالخيرية:
وحمدبنبنجاسم
جاسموحمد
لمؤسسة جاسم
الرئيس التنفيذ

مشاريع المؤسسة تهدف إلى تمكين

MEDIA
صحافة
الجزائر

المجتمعات المحتاجة من امتالك سبل نهضتها
استحوذت المشاريع
داخل دولة قطر خالل
العام  2020على 60%
من إجمال اإلنفاق

الجزائر ـ عثمان لحياني

ّ
جدد الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون تعهداته
بتكريس حــريــة الصحافة والتطلع إلــى إعــام
جزائري مؤثر وجدير باملنافسة الدولية ،لكنه
طــالــب الصحافيني بــإسـنــاد مجهود ال ــرد على
مــا يصفها بالحرب السيبرانية التي ّ
تتعرض
لها الجزائر .وأكد تبون في رسالة وجهها إلى

سعيد مذكر الهاجري
تطعــم جائعــا وكفــى وإنمــا مــن الضــروري أن
تمكنــه مــن كســب قوتــه وتحســن مســتوى
معيشــته ويعــد حقلــي الصحــة والتعليــم
مــن الدعائــم الرئيســية لهــذا النهــج وهــذا
مانســعى إلــى ترجمتــه بصــورة عمليــة مــن
خــالل مشــاريعنا فــي العديــد مــن الــدول حــول
العالــم واملتمثلــة ببنــاء املستشــفيات واملراكــز
الصحيــة ومراكــز غســيل الكلــى وكذلــك
املــدارس واملعاهــد التعليميــة والتدريــب املهنــي
التــي مــن شــأنها املســاهمة بشــكل كبيــر فــي
التنميــة الشــاملة واملســتدامة.

نعمل على توسعة دائرة

أنشطتنا الخيرية المحلية

والخارجية كلما دعت الحاجة
الوبــاء العاملــي كوفيــد –  19والــذي أدى إلــى
توقــف األعمــال فــي عــدد مــن املشــاريع بســبب
سياســات الحظــر فــي العديــد مــن الــدول فــي
إطــار اإلجــراءات االحترازيــة ملواجهــة الجائحــة
ولكــن مــع بدايــة العــام  2021بــدأت األعمــال
تعــود بشــكل تدريجــي وللــه الحمــد حيــث
سنشــهد فــي نهايــة هــذا العــام أو علــى أبعــد
تقديــر بدايــة العــام القــادم ،اإلعــالن عــن افتتــاح
مستشــفى شــريفة فــي اململكــة املغربيــة وهــو
مــن أهــم املشــاريع الصحيــة الرائــدة التــي نفذتها
املؤسســة ،كذلــك شــهد العــام الحالــي دخــول
مركــز حمــد بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة
املتكاملــة فــي قطــاع غــزة الخدمــة ،وبــدأ بتقديــم
خدماتــه التــي أحدثــت أثــر واضحــا فــي حيــاة
ذوي اإلعاقــة علــى الرغــم مــن حداثــة تلــك
الخدمــات علــى مســتوى الفتــرة الزمنيــة.
كمــا تقــوم املؤسســة بمتابعــة أعمــال مركــز
الشــيخ جاســم بــن جبــر آل ثانــي للرعايــة
الصحيــة األوليــة فــي مخيــم األزرق باململكــة
األردنيــة دوريــا ،حرصــا منــا علــى جــودة
الخدمــات الطبيــة التــي يوفرهــا ألخواننــا
الســورين مــن قاطنــي املخيــم والعمــل علــى
توســعة التخصصــات الطبيــة وزيــادة طاقتــه
االســتيعابية كلمــا دعــت الحاجــة.

 هــل هنــاك معاييــر محــددة أو
آليــة عمــل يتــم اعتمادهــا فــي إقــرار
املشــروعات أو املســاعدات؟
 هــذا الــكالم دقيــق حيــث تعتمــد املؤسســةمبــدأ الشــفافية فــي أعمالهــا مــن خــالل لجنــة
تنفيذيــة يتــم اختيــار أعضائهــا مــن خــارج
املؤسســة ،وذلــك تبنيــا ملفهــوم الشــفافية
والنزاهــة ،حيــث تقــوم املؤسســة مــن خــالل
إدارة العمليــات الخيريــة بإجــراء دراســة
متكاملــة وشــاملة للحــاالت واملشــاريع ،كذلــك
القيــام ببحــوث ميدانيــة لطالبــي املســاعدات
علــى أيــدي نخبــة مــن الباحثــن االجتماعيــن
املؤهلــن فــي هــذا املجــال ،وجمــع املعلومــات
الالزمــة عــن الحــاالت التــي تتقــدم لطلــب الدعــم
املالــي أو العينــي كالنفقــات الدراســية أو تقديــم
الرعايــة الصحيــة واملســاهمة فــي توفيــر
الســكن املناســب لــذوي الحاجــة  ،ودراســة
الجوانــب املاليــة واالجتماعيــة لــكل حالــة علــى
حــدة ،ومــن ثــم يتــم رفــع توصيــات إلــى اللجنــة
التنفيذية مرفقا بها كافة املســتندات املتعلقة
بالحالــة .حيــث تقــوم األخيــرة باالطــالع علــى
كافــة تلــك املرفقــات والتصويــت علــى إقــرار  يأخذ البعض على عمل املؤسســات
الخيريــة أن أنشــطتها خارجيــة أكثــر
كافــة املشــاريع واملســاعدات.
منهــا داخليــة ماردكــم؟
 تقــوم املؤسســة بتنفيــذ العديــد مــن  -مــن وجهــة نظــري أن هــذا الســؤال يحمــل
املشــاريع هــل شــهد العــام  2021الكشــف شــيء مــن التجنــي ،فالجميــع يعــرف أن دولــة
قطــر وللــه الحمــد تتصــدر الترتيــب العاملــي
عــن مشــاريع جديــدة؟
 فــي الحقيقيــة شــكل العــام  2020منــذ بدايتــه علــى مســتوى دخــل الفــرد ،فضــال عــن أنهــاتحديــا كبيـرًا ألعمــال املؤسســة نتيجــة انتشــار تشــهد نهضــة حضاريــة شــاملة بمختلــف
القطاعــات وبالتالــي قــد يكــون هنــاك فئــة
قليلــة جــدا مــن أبنــاء املجتمــع القطــري بحاجــة
إلــى دعــم مــن نــوع معــن وال ننكــر ذلــك ،وهــذا
اإلعالن قريباً عن دخول
مانقــوم بــه فاملشــاريع الداخليــة تعتبــر أولويــة
بالنســبة لنــا وبالعــودة إلــى التقريــر الســنوي
أهم مشاريعنا الصحية
للمؤسســة الخــاص بالعــام  2020توضــح
األرقــام واملبــادرات ،نوعيــة وحجــم الجهــود
في الخدمة بالمملكة
التــي قامــت بهــا املؤسســة فــي تقديــم مختلــف
المغربية
أشــكال الدعــم واملســاندة ليــس فقــط لألفــراد
بــل أيضــا للعديــد مــن الجمعيــات واملؤسســات

مستشفى رشيفة باململكة املغربية

واملســاهمة الفاعلــة فــي دعــم جهــود مكافحــة
انتشــار جائحــة كورونــا ،حيــث بلــغ إجمالــي
اإلنفــاق العــام للمؤسســة علــى املشــروعات
الداخليــة مايقــارب ال ـ  7مليــون دوالر و 850
ألــف (  28.5مليــون ريــال قطــري) أي بحــدود
ال ـ  % 60مــن إجمالــي اإلنفــاق العــام خــالل
العــام  2020والــذي تجــاوز ال ـ  13مليــون
دوالر أميركــي ،توزعــت بــن مســاعدة األفــراد
والجمعيــات األهليــة فضــال عــن مســاندة
جهــود مؤسســة حمــد الطبيــة فــي مكافحــة
وبــاء كوفيــد –  .19وانطالقــا مــن ذلــك يمكنني
القــول أننــا فــي مؤسســة جاســم وحمــد بــن
جاســم الخيريــة راضــون عــن أدائنــا ونســعى
إلــى تطويــره ،كمــا نعمــل علــى توســعة دائــرة
أنشــطتنا الخيريــة املحليــة كلمــا دعــت الحاجــة
وهــذا مايحــرص عليــه ســعادة الشــيخ نــواف
بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي رئيــس مجلــس
إدارة املؤسســة والســادة األعضــاء مــن خــالل
التوجيهــات املســتمرة فــي هــذا الســياق.
 اســتكماال للســؤال الســابق
ماهــي اســتراتيجيتكم فيمــا يخــص
املشــاريع الداخليــة وهــل أنتــم راضــون
عنهــا إذا مــا أردنــا تقييــم األداء خــال
العــام 2020؟
 نحــن فــي مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســمالخيريــة نتبــع نهــج واضــح وثابــت فــي طــرح
وتنفيــذ املبــادرات والتــي تقــوم علــى التنســق
الدائــم مــع الجهــود الحكوميــة و تقديــم مختلــف
أشــكال الدعــم للمؤسســات والجمعيــات العاملــة
فــي املجــال الخيــري واإلنســاني ،وذلــك مــن
خــالل بنــاء العديــد مــن الشــراكات فــي هــذا
الشــأن وكمــا ذكــرت فــي الســابق عــن اتفاقيــة
التعــاون املســتمر مــع مؤسســة حمــد الطبيــة
وخصوصــا فــي إطــار مســاندة جهودهــا فــي
مكافحــة كورونــا كذلــك مــع جمعيــة الهــالل
األحمــر القطــري ،وتجهيــز مبنــى للحجــر
الصحــي ملرضــى كوفيــد -19يضــم 356
ســريرًا ،وقــد بلــغ إجمالــي مســاهمات املؤسســة
فــي جهــود مكافحــة كورونــا تحديــدا ضمــن
دولــة قطــر حوالــي ال ـ  10مليــون ريــال قطــري،
وعلــى مســتوى دعــم الجمعيــات واملؤسســات
واصلــت املؤسســة تقديــم مختلــف أشــكال
الدعــم وذلــك فــي إطــار اتفاقيــات تعــاون
متجــددة تعبــر عــن املســار الــذي اتخذنــاه والــذي
يرمــي إلــى مســاندة عمــل مختلــف الجمعيــات
األهليــة وتعزيــز حضورهــا املجتمعــي وأذكــر
منهــا علــى ســبيل املثــال الجمعيــة القطريــة
للســكري والجمعيــة القطريــة للســرطان
والجمعيــة القطريــة لتأهيــل ذوي االحتياجــات
الخاصــة .وال يجــب أن نغفــل دور مؤسســة
جاســم وحمد بن جاســم الخيرية في مســاندة
القطــاع التعليمــي وبشــكل خــاص جامعــة قطــر
وتوحيــد الجهــود مــن خــالل توقيــع مذكــرة
تفاهــم ترمــي إلــى مســاندة شــريحة الطلبــة
املحتاجــن ودعــم تطلعاتهــم العلميــة يضــاف
إلــى ذلــك توفيــر الدعــم املــادي للعديــد مــن
املــدارس الخاصــة ومــدارس الجاليــات.
 كيف تقيمون مشاريعكم الخارجية
وأثرهــا ،هــل هنــاك آليــة واضحــة فــي
هــذا الصــدد؟
 التقييــم بالنســبة لنــا يرتكــز علــى جملــة مــناملعاييــر تتقدمهــا ،النتائــج املتوقــع تحقيقهــا

وحجــم األعــداد املســتفيدة ،وبالتالــي كل
ذلــك يقــوم علــى عنصــر التخطيــط فــي تنفيــذ
املشــاريع والــذي يعتمــد بشــكل رئيســي علــى
دراســة احتياجــات املجتمعــات حيــث نقــوم
باالطــالع علــى التقاريــر الحكوميــة لتلــك البلــدان
والتعــرف علــى أكثــر املناطــق احتياجــا وتنفيــذ
املشــروع بمــا يتوافــق وتلــك االحتياجــات ســواء
صحيــة أو تعليميــة وكذلــك مشــاريع اإلســكان.
فــإذا مــا أخذنــا علــى ســبيل املثــال املجمعــن
التعليميــن فــي باكســتان لــم يكــن اختيار املكان
عشــوائيا وإنمــا قــام بنــاء علــى احصائيــات
صــادرة مــن وزارة التعليــم فــي إقليــم البنجــاب
والتــي خلصــت إلــى وجــود إلــى فــوارق في نســب
التعليــم بــن الذكــور واإلنــاث فضــال عــن انخفــاظ
نســبة التعليــم بــن الجنســن األمــر الــذي دفعنــا
إلــى املبــادرة بتنفيــذ املشــروع بتكلفــة إجماليــة
تزيــد عــن مليــون دوالر أميركــي والــذي ســيوفر
فــرص التعليــم لحوالــي  1200طالــب وطالبــة،
كذلــك يعتبــر معهــد حمــد بــن جاســم للتدريــب
الصناعــي الــذي نفذتــه املؤسســة فــي الهنــد
بواليــة ماهاراشــترا ،مــن املشــروعات النوعيــة
فــي القطــاع التعليمــي ملــا لــه مــن أثــر تنمــوي
كبيــر ويتمتــع بطاقــة اســتيعابية تبلــغ 300
طالــب ســنويا ،والــذي بــات يطــرح ثمــاره مــن
خــالل توفيــر الكــوادر املتخصصــة فــي العديــد
مــن املجــاالت الصناعيــة حيــث شــهد العــام
الدراســي  2021 – 2020تخريــج أول دفعــة مــن
منتســبيه.
وفــي اإلطــار الصحــي كمــا ذكــرت فــي ســؤال
ســابق أنــه ســيتم اإلعــالن قريبــا عــن افتتــاح
مستشــفى شــريفة فــي اململكــة املغربيــة
الشــقيقة بمدينــة مراكــش ومــن املتوقــع
أن يســتفيد مــن خدماتــه أكثــر مــن 160
ألــف مريــض ســنويا ،كذلــك بلغــت تكلفتــه
اإلجماليــة حوالــي ال ـ  20مليــون دوالر
أميركــي ،وفــي ملخــص لهــذا الســؤال فقــد
بلــغ عــدد املســتفيدين مــن أهــم املشــاريع
الصحيــة التــي نفذتهــا مؤسســة جــاس وحمــد
بــن جاســم الخيريــة خــالل األربــع ســنوات
املاضيــة أكثــر مــن  350ألــف حالــة مرضيــة.
 هــل هنــاك اســتراتيجية معينــة
تتبناهــا املؤسســة فــي عمليــة انتقــاء
نوعيــة مشــاريعه؟
 ببســاطة شــديدة تهــدف اســتراتيجيتنا إلــىاملســاهمة فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي
العديــد مــن املناطــق املحتاجــة حــول العالــم
وتلــك أهــم املعاييــر التــي تحــرص املؤسســة
علــى بلورتهــا مــن خــالل مشــاريعها الداخليــة
والخارجيــة ،ومــن الطبيعــي أن يكــون قطاعــي
الصحــة والتعليــم مــن أهــم دعائــم هــذا التوجــه
حيــث يعتبــر هــذان القطاعــان مــن الركائــز
الجوهريــة التــي مــن شــأنها املســاهمة الفاعلــة
فــي تحســن الواقــع املعيشــي للكثيــر مــن
املجتمعــات الفقيــرة فاملجتمــع الصحــي واملتعلــم
قــادرة علــى إنتــاج طاقــات بشــرية علــى قــدر
كبيــر مــن الكفــاءة لتحقيــق مشــاركة فاعلــة فــي
تنميــة مجتمعاتهــا وازدهارهــا وهــذا ماتســعى
مؤسســة جاســم وحمد بن جاســم إلى تحقيقه
مــن خــالل العمــل املتواصــل والجــاد للوصــول
ألهدافهــا املتمثلــة باملســاهمة فــي زيــادة
الرفــاه والنمــاء واالزدهــار ملجتمعنــا وتمكــن
املجتمعــات بالعلــم واملعرفــة مــن خــالل الســعي
لبنــاء وتطويــر وتنميــة اإلنســان فــي كل مــكان.

ح ـق ــا م ــن حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان األس ــاسـ ـي ــة؛ ف ــإن
املـســؤولـيــة تـفــرض االل ـت ــزام بــأخــاقـيــات املهنة
املـحـصـنــة مــن كــل أش ـكــال ال ـت ـج ــاوزات ،والـنــأي
عن إقامة عالقات الــوالء الظرفية ،على حساب
شرف املهنة .وعلى الرغم من تعهدات الرئيس
تبون؛ فإن هيئات نقابية في قطاع اإلعالم كانت
قــد ّ
وج ـهــت ان ـت ـقــادات ح ــادة لــوضــع الـصـحــافــة
والصحافيني في البالد.

تطور ورقابة
الدفع عبر الوجه في موسكو:
ّ
يعد تطورًا تكنولوجيًا ،لكنّه يثير
دخل تطبيق للتعرف إلى الوجه حيز التنفيذ ،ليكون وسيلة جديدة لركوب مترو موسكو ،فيما
ّ
القلق ،إذ يخشى المعارضون استغالله للقبض عليهم وزيادة الرقابة
سامر إلياس

“صحة وتعليم لحياة
أفضل” العنوان العريض
لنهج المؤسسة
في تبني مشاريعها
ومبادراتها

األســرة الصحافية في الجزائر ،بمناسبة اليوم
الوطني للصحافة ،تكليفه الحكومة «ملواصلة
كل وسائل الدعم لقطاع اإلعالم» ،مذكرًا بإقراره
«عدم تجريم النشاط املرتبط باألداء الصحافي
والصحافة اإللكترونية في الدستور» .ومشيرًا
إلى «حاجة الجزائر ملزيد من الجهد الكتساب
أدوات التحكم فــي املناهج وامل ـعــارف للتصدي
لحروب الجيل الرابع الهادفة للنيل من الجزائر

ال ـتــي سـتـنـجــح فــي إج ـهــاض م ـح ــاوالت الـتــآمــر
ب ــأس ــال ـي ــب ال ـج ــوس ـس ــة وال ـ ـحـ ــرب ال ـس ـي ـبــران ـيــة
املركزة ،بمساهمة أبناء قطاع اإلعالم الوطني».
وح ــث الــرئ ـيــس ت ـبــون األس ـ ــرة اإلع ــام ـي ــة على
«ال ـت ـم ـي ـي ــز بـ ــن اإلعـ ـ ـ ــام ك ـم ـن ـظــومــة تـحـكـمـهــا
ضوابطها املهنية واألخــاقـيــة؛ وبــن التسويق
االنـتـهــازي املــرتــزق ،الــذي يستثمر فــي عديمي
الــذمــة» ،الفتًا إلــى أنــه إذا كانت حرية الصحافة
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في تجربة قالت إنها «األولــى في العالم»،
ً
ً
جديدا للدفع
نظاما
أطلقت مدينة موسكو
في محطات املترو في العاصمة الروسية،
عبر استخدام تطبيق  Face Payباستخدام
ت ـق ـن ـي ــات ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ل ـل ـت ـعــرف
على املـســافــريــن .ورغ ــم تأكيد وزارة النقل
ف ــي ال ـعــاص ـمــة أن ال ـت ـط ـب ـيــق س ـهــل وآمـ ــن،
وتــوق ـعــات ـهــا بـ ــأن ي ـصــل مـسـتـخــدمــو هــذه
الـتـقـنـيــة الـحــديـثــة إل ــى نـحــو  15ف ــي املــائــة
م ــن امل ـس ـت ـخ ــدم ــن ،إال أن خـ ـب ــراء ط ــرح ــوا
مـخــاوف تتعلق بــأمــن الـبـيــانــات مــن جهة،
وإم ـكــان ـيــة اس ـت ـخــدام ـهــا لـتـشــديــد املــراق ـبــة
عـلــى املــواط ـنــن ،وزي ـ ــادة ح ـمــات التنكيل
باملعارضني للسلطات .بدأ تشغيل النظام
ال ـجــديــد بــالـكــامــل األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،بعد
أكـثــر مــن شـهــريــن مــن تجريبه مــن قـبــل 65
ألــف موظف ومتطوع ،أجــروا أكثر من 1.5
مليون عملية دخول في شهر أغسطس/آب
املاضي ،في عــدد من املحطات التي زودت
بـكــامـيــرات عـنــد ب ــواب ــات الــدفــع فــي املـتــرو،
وتوسيعه تدريجيًا ليشمل  240محطة من
محطات املترو في موسكو .وذكــرت وزارة
النقل التابعة ملوسكو أن أكثر مــن  9آالف
شخص استخدموا الخدمة الجديدة خالل
 20دق ـي ـقــة ف ـق ــط .وم ــن أج ــل تـفـعـيــل Face
 Payيحتاج املستخدم إلــى إدراج صورته
الـشـخـصـيــة وب ـي ــان ــات ب ـطــاق ـتــه املـصــرفـيــة
وبـ ـط ــاق ــة «تـ ــروي ـ ـكـ ــا» (وه ـ ـ ــي ب ـط ــاق ــة دف ــع
تستخدم ل ـســداد أج ــرة التنقل عـبــر املـتــرو
والترام والحافالت في موسكو) في تطبيق
م ـت ــرو م ــوس ـك ــو .وخ ـص ـصــت إدارة امل ـتــرو
عـ ً
ـددا من بوابات الدفع املجهزة بكاميرات
ل ـق ــراءة «امل ـف ـتــاح ال ـب ـيــوم ـتــري» (املـقــايـيــس
الحيوية) للمستخدم ،وقالت إنها ستنظر
في زيــادة هذا النوع من البوابات في حال
زيادة اإلقبال على هذا النوع من الخدمة.
ً
ووفقا لنائب عمدة موسكو لشؤون النقل،
مـكـسـيــم ل ـي ـك ـســوتــوف ،ف ــإن «مــوس ـكــو هي
املدينة األولــى في العالم التي يعمل فيها
م ـثــل هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـط ــاق ،في
أكـثــر مــن  240محطة م ـتــرو» .ومــع تأكيده
أن ن ـظــام ال ــدف ــع ال ـجــديــد س ـي ـكــون طــوعـ ًـيــا
مــن دون إل ـغــاء ال ـخ ـيــارات الـســابـقــة ،أشــاد
لـيـكـســوتــوف بـمـيــزات  ،Face Payوق ــال إن

النظارات واألقنعة لن تعيق عملية التعرف
على وجه الراكب إذا ظل  40في املائة على
ً
مفتوحا ،موضحًا أنــه إذا
األقــل من وجهه
كان معظم الوجه مغطى ،فسوف يستغرق
ً
األمـ ــر وق ــت ــا أطـ ــول لـلـتـعــرف ع ـلــى ال ــراك ــب،
ونصح املستخدمني الذين يــرتــدون أقنعة
ً
بتحريكها قـلـيــا إل ــى أس ـفــل لـكــي يتعرف

يخشى المعارضون
زيادة خطر مراقبتهم
وتقييد حركتهم

ع ـل ـي ـهــم الـ ـنـ ـظ ــام ب ـش ـكــل أسـ ـ ــرع .ول ـ ــم يـفــت
املسؤول الروسي اإلشارة إلى أن استخدام
ال ـن ـظ ــام ال ـج ــدي ــد ي ـح ـظــى بــأه ـم ـيــة خــاصــة
في ظل الوضع الوبائي وانتشار فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،ألن ـ ــه ال ي ـت ـط ـلــب ملـ ــس أي ش ــيء
واالحتكاك باألسطح امللوثة ،وتكفي نظرة
واحدة للكاميرا حتى تفتح البوابة.

يشمل البرنامج  240محطة مترو في موسكو (غافريل كريغوروف)Getty/

وتـ ـف ــاوت ــت آراء الـ ـخـ ـب ــراء بـ ـش ــأن اإلقـ ـب ــال
الشعبي عـلــى نـظــام الــدفــع الـجــديــد .وذكــر
مــاك ـس ـيــم الغـ ــوتـ ــن ،امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـشــركــة
«ب ــي  »152ال ـتــي تـعـمــل ف ــي م ـجــال حماية
ال ـب ـيــانــات ،أن ــه أث ـنــاء االخ ـت ـبــار فــي محطة
بـيــاروسـكــايــا لـلـمـتــرو« ،ل ــم يـعـمــل الـنـظــام
بـســرعــة ،واسـتـغــرقــت عملية الـتـعــرف على
ثوان» .وإضافة
الراكب وفتح البوابة خمس
ٍ
إل ــى األع ـط ــال الـفـنـيــة املحتملة والـتــأخـيــر،
استبعد الخبير ،في تصريحات لصحيفة
«كــومـيــرســانــت» ،اسـتـخــدام  Face Payعلى
نطاق واسع ،ألن عددا ً
كبيرا من املستخدمني
ً
لن يكون جاهزا لتنزيل التطبيقات وربط
البطاقات املصرفية بها .في املقابل ،توقع
امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـشــركــة Faceter Russia
املـتـخـصـصــة ف ــي أن ـظ ـمــة األمـ ــن وامل ــراق ـب ــة،
إدوارد كــوس ـت ـيــريــف ،أن ال ـن ـظــام الـجــديــد
سيكتسب شعبية بالتدريج ،موضحًا أن
اإلقبال سيكون ضعيفًا في البداية كما كان
الحال حني بدأ الدفع بالطاقات املصرفية،
نظرا للقلق على مصير األموال واملدخرات
في حال سرقة البطاقة.
وي ـخ ـشــى م ـعــارضــو ن ـظ ــام ال ــدف ــع الـجــديــد
مــن أن يــزيــد مــن خـطــر مــراقـبـتـهــم وتقييد
ح ــرك ـت ـه ــم ،ل ـت ـض ــاف ك ــامـ ـي ــرات الـتـطـبـيــق
إلــى نحو  200ألــف كاميرا مراقبة زرعتها
س ـل ـطــات امل ــدي ـن ــة ف ّــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
واس ـت ـخــدمــت ل ـت ـعــقــب ح ــرك ــة املـتـظــاهــريــن
والتعرف عليهم ملحاكمتهم الحقًا.
وفـ ــي ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،أثـ ـ ــارت مـخـطـطــات
حكومة موسكو لحفظ صور املستخدمني
وإرس ــالـ ـه ــا إل ــى
مل ــوق ــع خ ــدم ــات امل ــديـ ـن ــةّ ،
ال ـشــرطــة ،ضـجــة ك ـب ـيــرة ،ووق ـع ــت حكومة
املدينة عقدا مع شركة بقيمة  236مليون
روبل من أجل جمع بيانات وصور ومقاطع
فيديو إن أمكن من الهواتف النقالة لجميع
املستخدمني ،من أجل تسهيل التعرف على
املـجــرمــن وف ــرض غ ــرام ــات عـلــى منتهكي
نظام العزل الذاتي الــذي يمكن أن تفرضه
السلطات .وفــي سبتمبر ،أعلنت سلطات
مــوسـكــو أنـهــا ستنفق  130مـلـيــون روب ــل،
لتحسني نظام التعرف على الوجوه الذي
تستخدمه الشرطة ،والذي ساعد السلطات
فـ ـ ــي إل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـبـ ــض ع ـ ـلـ ــى املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن
املحتجني على اعتقال املـعــارض نافالني
بداية العام الحالي.

هل تعزّز منصة ترامب الجديدة االنقسام األميركي؟
ي ـعــد اإلع ـ ــان ع ــن إن ـش ــاء شـبـكــة لـلـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي تـحـمــل عــامــة دون ــال ــد تــرامــب
مؤشرًا إضافيًا إلى أن الرئيس الجمهوري
السابق يستعد للترشح مجددًا ،لكنه يمكن
أن ي ــؤدي أي ـضــا إل ــى تـعـمـيــق االنـقـســامــات
فــي املـجـتـمــع األم ـيــركــي .ويــرجــح أن تحتل
الفكرة التي ال أساس لها بأن الديمقراطيني
ســرقــوا الــرئــاســة مــن الـجـمـهــوري فــي 2020
الحيز األكبر على املنصة الجديدة «تروث
سوشال»  ،TRUTH Socialالتي أعلن عنها
املـلـيــارديــر األرب ـعــاء املــاضــي .كما ستجذب
بــالـتــأكـيــد عـ ــددًا م ــن امل ـحــاف ـظــن املقتنعني
بـفــرضـيــات ح ــدوث تــزويــر انـتـخــابــي هائل
أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول ،في
السادس من كانون الثاني/يناير.
ويعول الرئيس السابق على هــذه القاعدة
للمتعاطفني معه الـتــي تشكل اآلن أغلبية
داخل الحزب الجمهوري ،لبدء حملة جديدة
محتملة النتخابات  ،2024بـهــدف الـعــودة
إل ـ ــى ال ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض .وح ـ ـظـ ــرت ش ـب ـكــات
الـتــواصــل االجتماعي الكبرى تــرامــب ،بعد
أح ــداث  6يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي .وسيطلق
مـنـصـتــه ال ـج ــدي ــدة مـطـلــع  ،2022ف ــي عــالــم
افتراضي منقسم أيضًا ،ســواء تعلق األمر
بشبكات الـتــواصــل االجتماعي أو وسائل
اإلعالم التقليدية.
وحيث كان يمكن لألميركيني االتفاق على
مـجـمــوعــة مـشـتــركــة م ــن ال ـح ـقــائــق وال ـق ـيــم،
أصـبــح هـنــاك مـعـسـكــران ال يمكن التوفيق
بينهما ،يراقبان بتحفز بعضهما بعضًا،
وك ـ ــل م ـن ـه ـمــا م ـس ـل ـ ّـح ب ـن ـس ـخ ـتــه ال ـخ ــاص ــة
مـ ــن الـ ــواقـ ــع وم ـض ــخ ـم ــة مـ ــن ق ـب ــل وس ـي ـلــة
اإلع ـ ــام ال ـت ــي يـفـضـلـهــا .ودعـ ــا الـصـحــافــي
االسـتـقـصــائــي ك ــارل بـيــرنـسـتــن ال ــذي أدى
ت ـح ـق ـي ـقــه م ــع ب ـ ــوب وودوارد ،ف ــي قـضـيــة

يطلق ترامب منصته في عالمين حقيقي وافتراضي منقسمين (آنا موني مايكر)Getty/

«ووترغيت» ،إلى استقالة الرئيس ريتشارد
نيكسون ،وسائل اإلعالم والسياسيني إلى
بــذل املزيد من الجهود ملكافحة املعلومات
املضللة التي تقسم البالد .وقال بيرنستني
إن «االن ـق ـســام ال ــذي يفصل بيننا ويسبب
اس ـت ـق ـط ــاب ــا ب ـي ـن ـنــا فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد سـ ّـيــئ
وعميق».
وبني القنوات اإلخبارية التقدمية مثل «إم
أس أن بي سي» ،أو املحافظة مثل «فوكس

انقسام عمودي
بين معسكرين تشهده
أميركا وإعالمها

ن ـي ــوز» ،ي ـعــرض تــرامــب بـشـكـلــن ،فـهــو إمــا
أكـبــر تـهــديــد للديمقراطية األمـيــركـيــة منذ
الحرب األهلية في القرن التاسع عشر ،أو
الحصن املنيع األخير ضد املوجة الثقافية
التي يقودها اليسار واستيالء الشيوعيني
على السلطة .ون ــادرًا ما يواجه مؤيدو كل
من هاتني الفقاعتني املتنافستني معلومات
ت ـت ـعــارض مــع مــواقـفـهــم ،مـنــذ االنـتـخــابــات
الرئاسية لعام  .2020واالنقسام إرث اتسم

به عهد ترامب ،إذ ّ
صوت أكثر من  81مليون
شـخــص لـجــو ب ــاي ــدن ف ــي  ،2020وه ــو رقــم
ق ـيــاســي ،لـكــن  74مـلـيــونــا صــوتــوا لصالح
ترامب ،وهو ثاني أكبر رقم يسجل لصالح
مــرشــح .فــي اليمني ،تبنت شخصيات مثل
نجل الرئيس السابق دونالد ترامب االبن
استراتيجية تسمى «التحكم بالليبراليني»،
بعبارة أخرى «إغضاب مؤيدي اليسار» ،أي
استفزاز اليسار وإثارة السخط في صفوفه
ع ـبــر اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى أك ـثــر امل ــواض ـي ــع إث ــارة
لالنقسام .في دوائــر اليسار األكثر تشددا،
ُ
تعزى كل نقطة خالف حول قضية األقليات
العرقية أو الجنسية إلى التعصب الفطري
للمحافظني.
ولـ«فوكس نيوز» جمهور ّ
وفي ،لكن العديد
م ــن م ــؤي ــدي دون ــال ــد ت ــرام ــب ان ـت ـق ـلــوا منذ
االنتخابات إلى متابعة قنوات أخرى أكثر
يـمـيـنـيــة وأك ـث ــر تـمـسـكــا بـنـظــريــة امل ــؤام ــرة،
مـثــل «ن ـيــوزمــاكــس» و«وان أمـيــركــا نـيــوز».
واالس ـت ـق ـطــاب ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام يعكس
تـشـقـقــات أوسـ ــع ب ــن ال ــوالي ــات الـســاحـلـيــة
األميركية ،وواليــات الداخل املحافظة التي
تعتبر األولى نخبة منفصلة عن الواقع.
وشهد تطبيق الشبكة االجتماعية «بارلر»
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـيــف م ـحــاف ـظــن م ـح ـظــوريــن
عـلــى «تــويـتــر» و«فـيـسـبــوك» انـتـعــاشــا بعد
انتخابات  ،2020إذ بلغ عــدد مستخدميه
نـ ـح ــو ت ـس ـع ــة م ــاي ــن شـ ـخ ــص .وت ـت ـغ ــذى
رس ــائ ــل هـ ـ ــؤالء م ــن «ال ـ ـحـ ــروب ال ـث ـقــاف ـيــة»
للواليات املتحدة اليوم من إزالــة التماثيل
التاريخية إلى ركوع الرياضيني املحترفني
أثـنــاء النشيد الــوطـنــي ،للتنديد بالتمييز
ضد األميركيني السود وتعليم تاريخ عدم
املساواة العرقية في املدارس.
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

عدنان حمدان

مـ ــاذا ي ــوج ــد ف ــي جـعـبــة «الـهـيـبــة»
ل ـي ـق ــدم ــه فـ ــي خـ ــامـ ــس م ــواسـ ـم ــه؟
سؤال راود الكثيرين من الجمهور
للنقاد حتى من أهل الوسط الفني بعد طول
تشويق بانتظار املوسم الخامس واألخير من
املسلسل والذي يحمل عنوان «الهيبة  -جبل».
كان من الالفت أن شركة «الصباح» املنتجة
ّ
للعمل أع ـل ـنــت ،لـلـمــرة األول ـ ــى ،أن املسلسل
وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى م ــوسـ ـم ــه األخـ ـ ـي ـ ــر ،وذل ـ ـ ــك عـلــى
«البوستر» الرسمي ،والــذي صــدر قبل عدة
أي ــام مــن بــدايــة ال ـعــرض ،وك ــان األضـعــف من
نــاح ـيــة ال ـغ ــراف ـي ــك وال ـت ـص ـم ـيــم ،ف ـلــم يظهر
جميع األبـطــال في صــورة جماعية التقطت
من قبل مصور كما حدث في األجزاء الثالثة
األخ ـي ــرة ،بــل اكـتـفــت الـشــركــة بــدمــج الـصــور
الـفــرديــة فــي «بــوسـتـ ٍـر» واح ــد لضيق الوقت
ربما ،إذ ما تزال عمليات التصوير مستمرة
مع بداية العرض.
فــي حــن لــم تحمل ال ـشــارة جــديـدًا يــذكــر ،فما
زالت الهوية البصرية املستخدمة من املوسم

تر ّ
وقت ،إطالق الموسم الخامس من مسلسل «الهيبة»ْ ،
إذ صدر
قب المشاهدون ،بعد طول
ٍ
«البوستر» الرسمي للعمل قبل عدة أيام ،وجاء مخالفًا للتوقعات

الهيبة

صراع التوقعات ال المعارك

األول مع جمل من كلمات الشارة تظهر على
الغرافيك ،ولعل االخـتــاف ظــاهــري فــي قصة
الشعر الجديدة التي ظهرت بها الشخصية
ّ
الرئيسية «جبل» ،ليبرز أن هناك شيئًا جديدًا
م ــا مـخـتـلـفــا ع ــن بـقـيــة األج ـ ـ ــزاء ،ل ــذا اعـتـمــدت
الـشــركــة فــي تسويقها للعمل وضــع إطــاالت
ـال
«ج ـب ــل» ف ــي األجـ ـ ــزاء ال ـســاب ـقــة بـشـكــل مـتـتـ ٍ
لـتـظـهــر االخـ ـت ــاف ب ــن م ــوس ــم وال ـ ــذي يـلـيــه.
ّ
كــل ذلــك بــدا أقــل اهتمامًا مــن املــواســم األولــى،
ّ
فلم تقدم أغنية خاصة للجزء كما حــدث في

«الـهـيـبــة  -الـ ـع ــودة» ،وم ــن دون بــث املسلسل
بتوقيت الـ ــذروة فـقــد اتـفــق عـلــى عــرضــه عند
السادسة مـسـ ً
ـاء وعبر قناة  MBCفقط ،على
عكس املواسم السابقة حيث جرى بث الجزء
عبر عدة قنوات عربية بالتزامن دفعة واحدة.
ك ـمــا غـ ــاب ع ــن ال ـع ــرض ال ـت ـل ـفــزيــونــي ال ــرع ــاة
اإلع ــان ـي ــون رغ ــم ض ـخــامــة اإلنـ ـت ــاج ووص ــف
م ـن ـت ــج املـ ـسـ ـلـ ـس ــل امل ـ ــوس ـ ــم بـ ــأنـ ــه األص ـ ـعـ ــب،
ّ
ل ـكــن الـقـنــاة الـسـعــوديــة اكـتـفــت بــالـتــرويــج أن
العمل يـعــرض قبل  24ســاعــة مــن بــث الحلقة

لعب المزاج العام للشارع
دورًا عكسيًا في االنجذاب
لمتابعة العمل

تلفزيونيًا على منصة «شاهد» لزيادة حماس
الجمهور ودفعهم ملتابعة الحلقة قبل عرضها
التلفزيوني
على الشاشة ،وبذلك فقد العرض
ّ
فــي الـيــوم التالي الــوقــع املنتظر وجــاء وكأنه
إعــادة لحلقة اليوم السابق التي جرى تداول
مقاطعها على اإلنترنت ومواقع التواصل.
ّ
وب ـمــا أن املـسـلـســل خ ــارج أوقـ ــات ال ـ ــذروة وال
يحظى بالوقع ذاتــه الــذي يحدث عند عرضه
على قناة لبنانية بعد نشرة األخبار املسائية،
فذلك سيخفف من قدرته على صناعة تريند

حكاية مهترئة
هل يتمكن الحدث
الدرامي في الجزء
الخامس من خلق التوازن
للخروج من مأزق الحكاية
المهترئة وتقديم صورة
منطقية لمحاكمة «جبل»
ومحاسبته على القتل
العشوائي المرتكب في
المسلسل؟ في ما عدا
ذلك ،سيقع المسلسل في
عاقبة تصوير «جبل» كرجل
عصابات احترف عن طريق
عائلته التهريب وبيع السالح
وواجه الدولة وتمرد،
وفي لحظة «خرافية»
قرر أن يسلّم نفسه للدولة
ويدافع عن «الوطن» من
أجل الهيمنة على الحدود
من دون أي رادع أو رقيب.
حالة استنزاف درامي يقودها تيم حسن وحده في معترك يصعب الخروج منه سالمًا (شاهد)

اليف ستايل

كارين إليان ضاهر

يـعـتـبــر ال ـب ـل ـيــزر م ــن ال ـق ـطــع األس ــاس ـي ــة في
خ ــزان ـت ــك ،والـ ـت ــي ال ت ـغ ـيــب م ــع ك ــل مــوســم
جـ ــديـ ــد م ـ ــن ب ـ ــن الـ ـصـ ـيـ ـح ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة،
خصوصًا في موسم الخريف .في السنوات
األخـيــرة ،أصبحت هــذه القطعة بعيدة عن
الـكــاسـيـكـيــة وت ـط ــل عـلـيـنــا ف ــي ك ــل مــوســم
بأساليب جديدة بما يسمح باعتمادها في
ط ــاالت اليومية وفــي املناسبات أيضًا.
اإل ّ
يــوضــح االختصاصي فــي تنسيق املظهر،
َّ
جيف عــون ،في حديثه هنا ،أن الصيحات
ال ـج ــدي ــدة امل ـط ــروح ــة لـلـبـلـيــزر ق ــد ال تليق
بمختلف أشكال الجسم ،ما يدعو إلى عدم
اختيارها بعشوائية تماشيًا مع أحدث ما
ّ
تقدمه املوضة فقط.
ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــزر تـ ـ ـ ــرد إلـ ــى
ً
األذهـ ــان م ـبــاشــرة تـلــك الـقـطـعــة بأسلوبها
ال ـكــاس ـي ـكــي .ف ــي ال ــواق ــع يـشـيــر ع ــون إلــى
قصات البليزر الكثيرة واألقمشة املتوافرة
م ـن ـه ــا ،إذ ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون ج ـل ــدي ــا أو مــن
القطن أو غيرهما .ومــن القصات الرائجة
حاليًا تلك التي باألكتاف العريضة ،والتي
يمكن أن ترتديها املرأة بأساليب مختلفة.
ال ـب ـل ـيــزر ل ــم ي ـعــد ح ـك ـمــا الـ ـي ــوم م ــن الـقـطــع
كــاسـيـكـيــة األسـ ـل ــوب ،ب ــل يـمـكــن اع ـت ـمــاده
فــي املـنــاسـبــات املختلفة واألوق ــات ويمكن
التغيير بأسلوبه بمجرد تنسيقه بطرق
مختلفة م ــع الـقـطــع واإلك ـس ـس ــوارات الـتــي
ي ـتــم اخ ـت ـي ــاره ــا ،إلطـ ـ ــاالت مــري ـحــة يمكن
اعـتـمــادهــا يــومـيــا .فـبـكــل بـســاطــة يـمـكــن أن
ي ـت ـح ـ ّـول م ــن األسـ ـل ــوب ال ــرس ـم ــي إلـ ــى ذاك
املريح بفضل تغييرات بسيطة.

البليزر لم يعد حكمًا اليوم من القطع كالسيكية األسلوب ()Getty

الصيحات الجديدة
المطروحة للبليزر
قد ال تليق بمختلف
أشكال الجسم

دراسة

عن ِقدم الديناصورات
محمد الحداد

كشفت دراس ــة جــديــدة ملــوقــع أح ـفــوري شــاســع في
صـحــراء بتاجونيا ،جنوبي األرجـنـتــن ،أن بعض
الديناصورات املبكرة عاشت في قطعان في وقت
أب ـك ــر م ـمــا ك ـنــا ن ـع ـلــم ،وه ــو م ــا يـشـيــر إل ــى أن هــذا
السلوك ربما كان أحد مفاتيح نجاح الديناصورات
في االستمرار في تسيد األرض لفترة طويلة.
من خالل تحليل أحافير تعود إلى أشباه سحليات
َّ
«الصوروبوديات» ،والتي
األرجل التي تعرف باسم
تـضــم مـجـمــوعــة م ــن ال ــدي ـن ــاص ــورات الـكـبـيــرة آكـلــة
الـعـشــب ،وال ـتــي تتصف بــأنـهــا ذات أع ـنــاق طويلة
ورؤوس صغيرة ،مثل ديناصور «الدبلودوكس»
الذي عاش قبل نحو  150مليون سنة في ما يعرف
اآلن بـغــربــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،كشف
الـبــاحـثــون عــن هيكل قطيع منظم جـيـدًا وهــو أول
سـجــل لـهــذا ال ـنــوع مــن الـسـلــوك االجـتـمــاعــي املعقد
لــدى ديـنــاصــور قــديــم .طبقًا لـلــدراســة الـتــي نشرت
يوم الخميس 21 ،أكتوبر /تشرين ّ
األول ،في مجلة
نيتشر «ساينتفك ريبورتس» ،فإن نتائجها تقدم
تقديرات تسبق السجالت األخ ــرى للديناصورات
ذات ال ـس ـل ــوك االج ـت ـمــاعــي امل ـت ـط ــور ألك ـث ــر م ــن 40
مليون سـنــة .كــانــت ال ـصــوروبـ َّ
ـوديــات مــن بــن أول
الديناصورات التي ظهرت على األرض ،إذ تمكنت
هذه الحيوانات العاشبة من الهيمنة على األرض
ملدة  40مليون سنة ،خالل أواخر العصر الترياسي

والفترات الجوراسية املبكرة ،أي قبل أكثر من 230
مليون سنة .وقال دييغو بول ،الباحث في متحف
علم الحفريات «إجيديو فيروجليو» في األرجنتني،
والباحث الرئيسي في الــدراســة ،إن الديناصورات
كــانــت اجتماعية وكــانــت تعتني بـصـغــارهــا .ومــن
امل ـح ـت ـمــل أن ي ـك ــون تـبـنــي ه ــذا ال ـس ـلــوك جـ ــزءا من
م ـف ـت ــاح ن ـج ــاح ـه ــا ال ـ ـت ـ ـطـ ــوري ،إذ س ـي ـط ــرت عـلــى
النظم البيئية للعالم بأسره لفترة طويلة ومهمة
م ــن ت ــاري ــخ كــوك ـب ـنــا .وأوضـ ـ ــح ب ـ ــول ،ف ــي تـصــريــح
لـ«العربي الجديد» ،أنه كان من املعروف أن بعض
الــدي ـنــاصــورات عــرفــت سـلــوك االن ـت ـظــام فــي قطيع،
ولكن ذلك ظهر فقط لدى الديناصورات التي عاشت
خالل الجزء األخير من تاريخ الديناصورات (بشكل
رئيسي العصر الطباشيري ،وبعضها في العصر
الـجــوراســي األخـيــر قبل حــوالــي  150مليون سنة).
لــذلــك ،لــم يكن لــدى العلماء دلـيــل واض ــح على هذا
السلوك في أوائل عصر الديناصورات.
اكتشف الفريق في صخور قد يصل عمرها إلى أكثر

الديناصورات كانت تعيش
ٍ
وقت أبكر
في قطعان في
ّ
ظن
مما كان يُ

الديناصورات
كانت اجتماعية
وكانت تعتني
بصغارها ()Getty

من  190مليون عام في تكوين «الجونا كولورادا»
فــي األرجـنـتــن ،بقايا متحجرة ل ــ 69ف ــردا ينتمون
َّ
الصوروبوديات املبكرة
إلى نوع من فصيلة أشباه
التي تسمى «املــوصــور» وأكثر من  100بيضة .في
السابق ،كشفت الحفريات التي أجريت في املوقع
عــن حـفــريــات  11ف ــردًا إضــافـيــا يـنـتـمــون للفصيلة
ن ـف ـس ـه ــا .ووفـ ـق ــا ل ـل ـب ــاح ــث ال ــرئ ـي ـس ــي ،ي ـب ـلــغ عـمــر
املوصور حوالي  193مليون سنة ،وهذا هو الوقت
الــذي غــزت فيه الــديـنــاصــورات ذات العنق الطويل
الـعــالــم ،بــاعـتـبــارهــا الـعــواشــب الـســائــدة فــي جميع
القارات .وكان السؤال الرئيسي في علم الحفريات
هــو ملــاذا كــانــت هــذه الـحـيــوانــات ناجحة فــي تسيد
األرض؟ ويــرجــح الـبــاحـثــون أن تـكــون لــإجــابــة عن
هذا السؤال عدة جوانب ،ويحتمل أن يكون لسلوك
هــذه الـحـيــوانــات نـهـ َـج العيش فــي قطعان ٌ
دور في
بقائها لفترة طويلة.
«بــالـنـسـبــة ل ـهــذه الــدي ـنــاصــورات ،ك ــان الـعـيــش معا
في تماسك اجتماعي طريقة فعالة للغاية لحماية
صغارها مــن األخـطــار مثل الحيوانات املفترسة»،
يستطرد بول ،الذي يضيف أن السؤال الكبير الذي ال
يزال مفتوحًا هو بالضبط متى نشأ سلوك القطيع.
فــرغــم األدل ــة «الـجـيــدة» الـتــي عثر عليها الباحثون
وتشير إلــى أوائــل العصر الجوراسي (حــوالــي 190
مليون سنة) ،لكن بول وفريقه يعتقدون أن التاريخ
ً
ربما يكون أبكر قليال ،وربما تكون البداية في أواخر
العصر الترياسي (قبل حوالي  210ماليني سنة).

متابعة

البليزر ...مناسب لطالت الموسم واالختيارات ال تحصى
ال ـب ـل ـيــزر ال ـف ـض ـفــاض م ــن أح ـ ــدث صـيـحــات
املــوضــة ويمكن اعـتـمــاده بطريقة مختلفة
ب ـت ـحــديــد ال ـخ ـص ــر .ل ـكــن ي ـش ــدد عـ ــون على
أن اخـتـيــاره يــرتـبــط بجسم امل ــرأة ومحيط
خـصــرهــا .فتحديد الـخـصــر ال يـنــاســب من
ّ
تتمتع بخصر عريض ،تمامًا كما أن البليزر
الفضفاض ال يعتبر من االختيارات املوفقة
ممتلئ ألن جسمها
للمرأة التي لها جسم
ّ
سيبدو أكبر حجمًا بعدُ .يفضل أن تعتمده
امل ــرأة الـتــي تتمتع بجسم نحيل فـقــط .أمــا
املــرأة التي لها جسم ممتلئ ،فمن األفضل
لـهــا دائ ـمــا أن تعتمد املــابــس ذات املـقــاس
األقـ ــرب إل ــى مـقــاسـهــا الـفـعـلــي .أم ــا البليزر
من لون القميص والسروال فهي من أحدث
الصيحات أيـضــا ،وتـبــرز بشكل خــاص مع
ً ّ
األل ــوان القوية كالفوشيا مثال لطلة الفتة
وعصرية وأكثر جرأة.
ي ـم ـكــن ت ـح ــوي ــل ال ـب ـل ـي ــزر ب ــات ـج ــاه ال ـل ـبــاس
الـيــومــي ،عبر اعـتـمــاده مــع قميص ،فتبدو
ّ
الطلة رسمية من األعلى ،فيما يتم تنسيقه
م ــع ال ـج ـي ـنــز وال ـ ـحـ ــذاء ال ــري ــاض ــي ألس ـلــوب
م ــري ــح وعـ ـص ــري .عـلـمــا أن ــه يـمـكــن اعـتـمــاد
هذا األسلوب أيًا كان لون البليزر وقماشه،

فــي الفترة املسائية على «تويتر» كما حدث
ً
ـزاء ســابـقــة ،بــل ت ـحــول الـتــريـنــد فـجــأة
فــي أجـ ـ ٍ
باتجاه نسب مشاهدة املسلسل على «شاهد»
لتنشر املنصة اإللكترونية بعد عرض الحلقة
األولى مقطعًا مصورًا لتصدر املسلسل قائمة
العروض في عدة دول عربية.
لكن ،أال يجدر باملواقع الصحافية أن تتلقف
تفاصيل الحلقات وتفاعل الجمهور معها؟
قــد يـكــون مــوعــد الـعــرض وتوقيته لعبا دورًا
عكسيًا ،ال سيما مــع عــرض الحلقات األولــى
من املسلسل بالتزامن مع فعاليات مهرجان
الجونة السينمائي في مصر وحالة التفاعل
الـتــي أحدثتها عــدة قصص داخ ــل املهرجان،
ً
ع ــاوة عـلــى غـيــاب تــرويــج املـسـلـســل بــالــزخــم
ً
ال ــذي ي ــراف ــق عـ ــادة ع ــرض الـعـمــل م ــن مؤتمر
صحافي أو حملة إعالنات طرقية .كذلك لعب
املزاج العام للشارع دورًا عكسيًا في االنجذاب
مل ـتــاب ـعــة ال ـع ـم ــل ،ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـصــويــر
املـسـلـســل ف ــي ذات مـنــاطــق أج ــزائ ــه الـســابـقــة،
ّ
إال أن مــزاج الشارع اللبناني الحاضن لبيئة
الـعـمــل سـلـبــي نـحــو امل ـشــاهــدة ،فــالـكـهــربــاء ال
تصل لغالبية البيوت واملواطن اللبناني في
حالة مستعصية من وابــل أزمــات اقتصادية
وسياسية تبعد الجمهور عــن اللهاث خلف
حـلـقــات «الـهـيـبــة» ،فـقــد ج ــاء ع ــرض الحلقات
األول ــى بـعــد أي ــام عـلــى حــادثــة الـطـيــونــة التي
أعــادت شبح الـحــرب األهلية إلــى اللبنانيني،
اشتباك
لتأتي الحلقة الثانية من «الهيبة» في
ٍ
مسلح بني العصابات املسلحة داخل شوارع
بيروت.
ت ــزام ــن ق ــد ي ـفــرض انـعـكــاســاتــه ف ــي الـحـلـقــات
امل ـق ـب ـلــة ،م ــع تــوج ـيــه بــوص ـلــة األح ـ ــداث نحو
ـاط مـ ـ ــوارب ال ي ـع ــرف مـ ــدى ن ـض ـجــه في
إسـ ـق ـ ٍ
وضع إشارات للتهريب من مرفأ بيروت نحو
ّ
ال ـح ــدود ال ـســوريــة الـلـبـنــانـيــة ،خـصــوصــا أن
مطلع الجزء الجديد يبدأ بانتقام «جبل» ملقتل
أخيه «صـخــر» مــن عصابة تحترف التهريب
وتبييض العملة ،ما قد ّ
يحول املهرب األكبر
ـام ل ـل ـحــدود في
ف ــي األج ـ ــزاء الـســابـقــة إل ــى حـ ـ ٍ
الحلقات التالية ،وهو ما ظهر في «البرومو»
الدعائي للجزء ،مع تصوير وصــول عناصر
مــن «داعـ ــش» إل ــى ح ــدود «الـهـيـبــة» وتـصــدي
«جبل» لهم.
حــالــة اس ـت ـن ــزاف درام ـ ــي ي ـقــودهــا ت ـيــم حسن
وحــده في معترك يصعب الخروج منه ساملًا
بعد انسحاب أو إقصاء أويــس مخلالتي من
ه ــذا ال ـج ــزء ،وتـنـمـيــط صـ ــورة ع ـبــدو شــاهــن
واملبالغة في أداء سعيد سرحان وعدم إفساح
املجال لدخول واضح لنجم املوسم عبد املنعم
ع ـم ــاي ــري ف ــي ال ـح ـل ـقــات ال ـخ ـمــس األولـ ـ ــى من
املسلسل .كذلك يحمل الجزء الجديد حضورًا
للفنانة اللبنانية إيميه صياح والتي تعود
ل ـلــدرامــا بـعــد غ ـيــاب ،إذ ي ـبــرز اع ـت ـمــاد شــركــة
ّ
«الصباح» على ممثلة ليست من الصف األول
كي يبقى التركيز ثابتًا على تيم حسن ،وهذا
م ــا جـعـلــه يـتـصــدر «بــوس ـتــر» الـعـمــل مـنـفــردًا
كما ّ
سمي الجزء األخير على اسم الشخصية
«الهيبة  -جبل».
وعلى الــرغــم مــن استمرار عمليات التصوير
ّ
ف ــإن الـشــركــة تـخـطــط لـتـمــديــد الـفـتــرة إلنـجــاز
الـ ـن ــص ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون خــاتـمــة
املـ ـش ـ َـروع الـ ــدرامـ ــي امل ـم ـتــد لـخـمـســة م ــواس ــم.
وسبق أن ّقدم الفكرة املخرج الراحل حاتم علي
عبر مسلسل «أحــام كبيرة» حني طرح قصة
الـعـمــل مــع ذات املـمـثـلــن فــي فيلم سينمائي
«العشاق» ،فلم يلتفت الجمهور للفيلم وبقي
الصيت مرتبطًا باملسلسل حتى يومنا هذا،
فــي حــن تسعى شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» هــذه املــرة
لــدخــول حـقــل اإلن ـتــاج السينمائي عـبــر عمل
جماهيري يحمل اســم «الهيبة» وتستقطب
الجمهور إلدخــال إيــرادات جديدة للشركة أو
بيعه ملنصة «شاهد» على األقل.
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جميالت الدراما ....تسابق بين المنصات والشاشات
َّ
خصوصًا أن الجينز من القطع التي يمكن
تنسيقها مع مختلف القطع وبطرق ال تعد
وال تحصى .فال حدود لالختيارات هنا.
ُ
وإذا كانت امل ــرأة قصيرة القامة ،ال تنصح
بــاعـتـمــاد الـفـسـتــان ال ـطــويــل ألن ـهــا ستبدو
أق ـص ــر ق ــام ــة ،ف ـهــو غ ـيــر م ـنــاســب أب ـ ـدًا لـهــا.
األجـ ـم ــل ل ـهــا أن ي ـك ــون ال ـف ـس ـتــان مـتــوســط
ال ـ ـطـ ــول مـ ــع ال ـب ـل ـي ــزر ال ـق ـص ـي ــر .وف ـ ــي ذات
السياق ،نشهد في هذا املوسم عودة بليزر
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ب ــال ـج ـي ــوب أو ال ـس ـح ــاب ــات.
ال ــاف ــت هـنــا اع ـت ـمــاده م ــع الـقـمـيــص املــزيــن
بنقوش الحيوان أو باألزهار أو بالكاروهات
ّ
لـطــلــة عـصــريــة بــامـتـيــاز والف ـتــة .فـقــد يكون
ً
البليزر مثال أزرق اللون مع قميص بنقش
ال ـح ـمــار الــوح ـشــي فـيـكـ ِـســب امل ـ ــرأة أسـلــوبــا
جذابًا ومميزًا.
االختيارات العتماد البليزر حاليًا في طلة
ً
عصرية كثيرة فعال ،بحسب عون ،ما يجعله
من القطع األساسية التي ال غنى عنها في
خــزانــة امل ــرأة ،إذ يمكن تنسيقه عندها مع
حــذاء شفاف وهــي مــن الصيحات الجذابة
األكثر رواجــا ،أو يمكن تنسيق البليزر مع
الـســروال الرياضي فــي طلة يومية مريحة
وجميلة أو مع الشورت في أسلوب رسمي
وع ـص ــري ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أو م ــع ت ـنــورة
م ــن ال ـس ــات ــان أو م ــع «تـ ــي شـ ـي ــرت» طــويــل
وجــزمــة ،خصوصًا إذا كــان البليزر جلديًا.
االخـ ـتـ ـي ــارات ع ــدي ــدة وقـ ــد ت ـت ـنــوع بحسب
ق ـمــاش وأس ـل ــوب الـبـلـيــزر وقـ ّـص ـتــه وأيـضــا
بحسب اإلطــالــة املــرجــوة أو املـنــاسـبــة .أما
ال ـب ـل ـيــزر الـ ــذي ب ــأس ـل ــوب ف ـس ـتــان ف ــا ي ــزال
أيـضــا مــن الـصـيـحــات الــرائ ـجــة الـتــي يمكن
اعتمادها ،خصوصًا في أسلوب رسمي.

يبدأ خالل أيام تصوير
مسلسل «العين بالعين»
والذي يجمع سيرين
عبد النور والمغني رامي
عياشْ ،
إذ بدأت عمليات
تحضير أعمال موسم
رمضان المقبل

عـلــى صفحتها الـخــاصــة «تــوي ـتــر» إن كــانــوا
يريدون جزءًا ثانيًا من «صالون زهرة» كنوع
مــن االسـتـفـتــاء وال ـتــرويــج ،وذل ــك رغ ــم تــراجــع
نسبة متابعته بعد الحلقات األول ــى .نجيم
أعلنت عــن ق ــرار اتخذته بالغياب عــن موسم
الــدرامــا الرمضاني َّ ،2022
وردت السبب إلى
َّ
أن ـهــا سـتـتـفـ َّـرغ ألع ـمــال خــاصــة ،مـنـهــا إطــاق
م ـس ـت ـح ـضــرات ت ـج ـم ـيــل ب ــاس ـم ـه ــا ،وهـ ـ ــذا مــا
ي ـف ــرض ع ـل ـي ـهــا ال ـغ ـي ــاب ب ـع ــد ت ـس ــع س ـن ــوات
حضرت ضمنها في أعمال «رمضانية» عربية
ُمشتركة.

إبراهيم علي

«العين بالعين»

على الرغم من التحضيرات الخاصة بموسم
درام ــا رمـضــان  ،2022تعمل شــركــات اإلنـتــاج
اللبنانية على مجموعة جديدة من املسلسالت
ّ
باملنصات .والــواضــح أن
القصيرة ،الخاصة
عملية اإلنتاج هــذه تؤمن متابعة تصاعدية
واضحة بعد عرضها األول.
غياب نادين نجيم

قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،انـ ـتـ ـه ــت م ـن ـص ــة «شـ ــاهـ ــد»
السعودية من عرض مسلسل «صالون زهرة»
من نص نادين جابر ،وبطولة نادين نسيب
نجيم ومعتصم النهار ،وإخــراج جو بوعيد.
ً
اع ـت ـ ِـب ـ َـر «ص ــال ــون زه ـ ــرة» م ـس ـل ـســا ضـعـيـفــا
قياسًا إلــى أعمال نادين نجيم السابقة التي
قــدم ـت ـهــا ،وك ـ ــان آخ ــره ــا «ع ـش ــري ــن ع ـشــريــن»
الذي حظي بردود فعل إيجابية لجهة النص
واإلخــراج ،وحتى االنقالب في أداء نجيم إلى
جــانــب زميلها ال ـســوري قـصــي خــولــي .وقبل
يومني ،سألت نادين نسيب نجيم متابعيها

قالت شركة صادق الصباح في بيان صحافي
َّ
إن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ب ـ ــدأت ل ـت ـصــويــر مـسـلـســل
جــديــد يجمع بــن املمثلة سيرين عبد النور
ومواطنها املغني رامي عياش ،بعنوان «العني
بالعني» من نص سالم كسيري وإخراج رنده
علم ،ومن املتوقع بحسب بيان الشركة أن يبدأ
ع ــرض املـسـلـســل امل ــؤل ــف م ــن  15حـلـقــة بــدايــة
 2022ع ـلــى مـنـصــة «شـ ــاهـ ــد» ،وب ــذل ــك تـكــون
سيرين عبد النور الغائبة عن موسم الدراما
ف ــي رمـ ـض ــان س ـج ـلــت ب ـطــولــة ف ــي مسلسلني
ف ــي أق ــل م ــن ع ــام ،بـعــد ع ــرض مـسـلـســل «دور
الـعـمــر» فــي آب /أغـسـطــس املــاضــي ،مــن نص
ناصر فقيه ،وإخراج سعيد املاروق ،وشاركها
البطولة عادل كرم .ال تفاصيل حول عودة عبد
ّ
الصباح ،وإمكانية
النور للتعاون مع شركة
ضـ ـم ــان م ـس ـل ـســل آخ ـ ــر مل ــوس ــم رم ـ ـضـ ــان مــع
ّ
الصباح حضور
الشركة ذاتها ،وبذلك تخسر
نادين نجيم ،وسيرين عبد النور ،فيما تعول
الـشــركــة على فــالـيــري أبــو شـقــرا لتقاسم دور
البطولة مــع قصي خــولــي فــي مسلسل «مــن..

تشارك سيرين عبد النور رامي عياش في بطولة مسلسل «العين بالعين» ()Getty

إل ــى» ال ـخــاص بــرم ـضــان .مـحــاولــة أخ ــرى من
«ال ـصـ ّـبــاح» فــي إثـبــات م ـقــدرات أبــو شـقــرا في
التمثيل بعد أكثر من تعاون مع ملكة جمال
لبنان ( )2015فــي «الهيبة  )2017( »2إخــراج
ســامــر الـبــرقــاوي .بعدها تقاسمت أبــو شقرا
بطولة مسلسل «ما فيي» مع معتصم النهار،

مــن إخ ــراج رش ــا شربتجي ( ،)2017ومــؤخـرًا
في مسلسل «ال حكم عليه» ( )2020إلى جانب
قصي خولي ،وإخراج فيليب أسمر.
حـ ـت ــى ال ـ ـي ـ ــوم ،ث ــاث ــة م ـس ـل ـس ــات ُم ـش ـت ــرك ــة
خ ــاص ــة ب ـمــوســم رمـ ـض ــان  .2022ويـ ـب ــدو أن
شـ ــركـ ــات االنـ ـ ـت ـ ــاج ت ـس ـت ـع ـجــل االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن

تـ ـص ــوي ــر املـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،أو ت ـلــك
ال ـخ ــاص ــة ب ــامل ـن ـ ّـصــات والـ ـت ــي ت ـن ـتــج ك ــل أي ــام
السنة ،وتـعــرض تباعًا ،وهــو أمــر سيقلل من
ّ
التنبه ملواسم «رمضان» املقبلة واإلعــان عن
إن ـتــاجــات تـسـتـحــق املـتــابـعــة عـلــى الـشــاشــات
ّ
واملنصات معًا.
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بابلو بيكاسو هل سيلتهمنا المينوتور نحن أيضًا؟

ذكرى ميالد
تستعيد هذه الزاوية
شخصية ثقافية عربية
أو عالمية بمناسبة ذكرى
ميالدها ،في محاولة
إلضاءة جوانب أخرى
من شخصيتها أو من
عوالمها اإلبداعية.
يصادف اليوم ،الخامس
والعشرون من تشرين
األول /أكتوبر ،ذكرى
ميالد الفنان اإلسباني بابلو
بيكاسو ()1973-1881
شوقي بن حسن

لــم ي ـتــرك الـفـنــان اإلس ـبــانــي بابلو
بـ ـيـ ـك ــاس ــو مـ ـ ـ ـ ــادة لـ ـ ــم يـ ـبـ ـح ــث عــن
ت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ـنـ ـج ــزه الـ ـفـ ـن ــي.
ّ
ويمتد هوس التوظيف هذا إلى ما هو أبعد:
األصـ ــدقـ ــاء ،ال ـن ـس ــاء ،ال ـح ـك ــاي ــات ،ال ـش ـه ــوات،
الـ ــذكـ ــريـ ــات ،ال ـف ـض ــائ ــل والـ ـ ــرذائـ ـ ــل ،األحـ ـ ــداث
الشعر ،الكتب ( )...كلها
التاريخية والصغيرةِ ،
ُ
عناصر ألقى بها للنار كي يتواصل اشتعال
ّ
فنه .وقــد نجح في إنتاج طاقة ال تــزال فاعلة
حتى بعد قرابة نصف قرن على رحيله.
وعـلــى الــرغــم مــن كــونــه أحــد أكـثــر املعاصرين
ســرار
ظهورًا تحت األض ــواء ،فــإن دائــرة من األ ّ
ظـ ـل ــت ت ـح ـي ــط بـ ـ ــه؛ وخـ ـص ــوص ــا سـ ــر ت ــدف ـق ــه
اإلب ــداع ــي ال ــذي لــم ينضب حـتــى فــي سـنــوات
الشيخوخة ،أو تلك القدرة على االنتقال بني
ّ
والتغير باستمرار.
األمزجة واملدارس
ّ
ل ـق ــد وفـ ـ ــر ال ـف ـن ــان ّ اإلسـ ـب ــان ــي ل ـن ـف ـســه ك ــل مــا
يحتاجه هذا التدفق .كان كمن يقرأ اتجاهات
ال ـت ـي ــارات ال ـهــوائ ـيــة فـيـقــف ف ــي م ـكــان م ـحـ ّـدد
سرعان ما تلتقطه هناك قوى خفية فترمي به
إلى قمة من قمم الفن واملجد.
ً
هكذا التقط مثال لحظة التكعيبية في العقد
الثاني مــن الـقــرن العشرين .كــان شابًا غريبًا

وراء اللوحة
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ـون الـــذي تقترحه
وراء العالم الــمــلـ ّ
لوحات بابلو بيكاسو يوجد الكثير من
البقع الــســوداء .عالم مــأســاوي من
انكسار القرباء ومــن العزلة واألثمان
يبد
الباهظة للنجاحات .رغم ذلك ،لم ُ
بيكاسو إلّا سعيدًا ومنتشيًا طوال حياته،
ّ
بكل ما هو حوله ،وحتى
يصنع الجمال
تحول بقوة الترويج
ما لم يفلح فيه
ّ
إلى جمال يقبله الناس رغم ّ
كل شيء.
بقوة
هذه اآللة العمالقة كانت تدور
ّ
يومي ينهمك فيه بيكاسو،
اشتغال
ّ
وظلّت تدور حتى بعد رحيله.

وقفة
مع

كتاب

الفنان جالسًا قبالة الموقد
يبحث عــن مـكــان تـحــت الـشـمــس فــي عاصمة
األنـ ـ ـ ـ ــوار ،اك ـت ـف ــى ل ـس ـن ــوات ب ـت ـن ـف ـيــذ ل ــوح ــات
يطلبها ّ
ّ
فتشبع بشكل عفوي بكل
تجار الفن
ُ
ما أنجز قبله؛ ماتيس ،ديغا ،تولوز-لوتريك،
وفي ذهنه كانت
فان غوخ ،كوربيه ،سيزان...
ّ
ت ـت ـخـ ّـمــر ث ــورت ــه وال ت ـج ــد م ـت ـن ــف ـ َـس تـعـبـيــر،
وكلما حــاول الـخــروج عــن النص كــان يواجه
بالسخرية أو بمقابل بخس للوحاته.
لكنه كان يحلم بما هو أكثر ،فلما شاهد جورج
ّ
يتحدث عن
براك في الغاليريهات الباريسية
ث ــورة عـلــى «األسـ ــاتـ ــذة» ،الـتـقــط الـحـبــل  -في
لحظة تمازج فيها الصدق باالنتهازية  -وبدأ
الترويج للمدرسة التكعيبية التي تكسر كل
الـقــواعــد والـقــوانــن التي ينتظم الفن حولها
مـنــذ ق ــرون ،وف ـجــأة أصـبـحــت ال ـلــوحــات التي
كانت تباع ببضع مئات من الفرنكات مصدر
ّ
ثروة حطت عند بيكاسو وحده تقريبًا ،ففي
األث ـنــاء كــان ب ــراك ،األب الـشــرعــي للتكعيبية،
قد غادر الصف ّ
األول من الفنانني .ولقد كتب
ً
مــؤرخ الفن الفرنسي عن هــذه اللحظة قائال:
«استحوذ بيكاسو على نافذة النجاح الذي
فتحها ب ــراك» ،لكن ذات امل ــؤرخ يشير إلــى أن
ب ـي ـكــاســو أع ـ ــاد ب ـن ــاء ال ـف ــرص ــة ب ـع ـنــاصــر من
األصلية»،
ذاته حتى بدا أنه «صاحب الفكرة
ّ
وي ـف ـ ّـس ــر هـ ــذه الـ ـق ــدرة لـ ــدى ب ـي ـكــاســو ب ـتــوفــر
يفتقدها الـفـنــانــون فال
مـقــدرة تنظيرية كــان
ُ
يـسـتـطـيـعــون أن يـنـقـلــوا م ــا أن ـج ــز ب ـم ـفــردات
الصورة إلى مفردات اللسان.
كــان بيكاسو منتبهًا كذلك إلــى الـســوق ،وقد
نـجــح فــي وض ــع عمله اإلب ــداع ــي ف ــوق الـطــرق
الـسـيــارة للرأسمالية وهــي تتعافى مــن أزمــة
ّ 1929أو مــا بعد الـحــرب العاملية الثانية .لم
يكن فنه ،على ما فيه من موهبة وعمق ،يفقد
الـصـلــة بـمــا هــو م ـط ـلــوب ،وك ــان ي ـعــرف كيف
يجعل مــن ه ــذا املـطـلــوب أق ــرب مــا يـكــون إلــى
ما يريد أن ينجزه .في بداياته الباريسية ،لم
ّ
املضيقة للفنانني
يفلح فــي اخ ـتــراق الــدائــرة
الكبار ،لكنه ّ
حول لقاءه مع جامعة اللوحات

بابلو بيكاسو في موجان ،جنوبي فرنسا)Getty( 1971 ،

غيترود شتاين إلــى منعرج فــي تــاريــخ الفن.
ً
لم يعرض عليها أن تشتري عمال من أعماله،
ً
لـكـنــه ط ـلــب مـنـهــا أن ت ـكــون م ــودي ــا يشتغل
عـلـيــه ،ورغ ــم أن الـلــوحــة الـتــي رسـمـهــا لـهــا لم
تعجبها ،فــإن شتاين كــانــت قــد اكتشفت مع
زيارات مرسمه قارة فنية جديدة ،وذلك كل ما
يحتاجه الفنان الـشــاب كــي يندمج مــع سوق
الفن.
هذا الفتى الذي جعل من الذهنية الرأسمالية
ال ـص ــاع ــدة ق ـ ــارب ن ـج ــاة م ــن ال ـف ـقــر كـ ــان على
مـ ـسـ ـت ــوى االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء الـ ـسـ ـي ــاس ــي ش ـي ــوع ـي ــا!
ّ
ل ـعــل ه ــذه الـخـلـطــة م ــن املـتـنــاقـضــات م ــن بني
أس ــرار بيكاسو ،وربـمــا ّ
تفسر ح ـ ّـدة خطوطه
ع ـلــى ال ـل ــوح ــة وال ـش ـح ـنــة ال ـع ـص ـب ـيــة لـبـعــض
االخ ـت ـي ــارات فــي أع ـمــالــه .لـكــن صــاحــب لوحة
«آنسات أفنيون» كــان يحسب جيدًا خطواته
السياسية ،فهو شيوعي باملبدأ الـعــام لكنه
عـلــى مـســافــة مــع كــل شـكــل تنظيمي ،كـمــا أنــه
م ــال إل ــى ص ـفــة «ال ـ َـس ــام ـ ّـي»  Pacifisteالـتــي
منحتها إي ــاه إدان ـت ــه ال ـصــارخــة لـلـحــرب في
لوحة «غرنيكا» ،وربما أغــراه اإلشـعــاع الذي
بات ُيمنح للسالميني ،مثل غاندي وأنشتاين

ّ
وفر الفنان اإلسباني
لنفسه ّ
كل ما يحتاجه
ّ
تدفقه الفنّي
تحولت
مع بيكاسو
ّ
الحداثة إلى ثقب أسود
ابتلع كلّ الفن
ُ
ّ
ويتحولون إلى
وشابلن ،فتغفر لهم زالتـهــم
ّ
أيقونات معاصرة ،فقرر أن يدخل هذه الدائرة
الضيقة ،وقــد ّ
رســخ بيكاسو هــذا املوقع حني
اق ـت ــرح «ال ـح ـمــامــة اّل ـب ـي ـضــاء» ك ـش ـعــار عــاملــي
لـلـســام .ه ــذه الـتـنــقــات الـسـيــاسـيــة الخفيفة
ُ
ك ــان ــت ت ـظ ـهــر ح ـســا ف ــي ف ـهــم ال ـج ـم ـه ــور .مــن
البداية فهم أن اسمه األصلي بابلو رويــز لن
يلمع ،فاختار لقب والدته بيكاسو وهو حدس

ّ
مبكر يشير إلى فهم عميق لوقع األسماء في
اآلذان .ثم كانت خطواته مدروسة ،ينهمك في
إتقان املبادئ والقوانني حتى يعرف من أين
يكسرها ،ويعرف متى يجاري املــرغــوب فيه،
ومـتــى ينتقل إلــى راديـكــالـيــة غاضبة ،وبذلك
كـ ــان ي ـح ـفــر ل ـل ـحــداثــة ال ـف ـن ـيــة م ـج ــرى ســالـكــا
ّ
قطاع الطرق ،حتى ّ
ّ
تحولت هي
يؤمنها من كل
إلــى ثقب أســود ابتلع كل الفن تحت تصفيق
ش ــي ب ـن ـجــوم ـي ـتــه وب ــالـ ـث ــروة
ب ـي ـك ــاس ــو امل ـن ـت ـ ّ
الضخمة التي حققها بداية من العقد الثالث
مــن ع ـمــره ،كــاس ـرًا بــذلــك ن ـمــوذج الـفـنــان على
ّ
املعني باملال.
نمط فان غوغ البوهيمي وغير
م ــع ب ـي ـكــاســو ظ ـهــر ن ـم ــوذج ال ـف ـن ــان-امل ـق ــاول،
والتي كــان يسكبها
جامع الـثــروة واألمـجــادّ ،
هي األخرى خدمة ملنجزه الفني.
ّ
املحركات التي استعملها بيكاسو
جميع ٌهذه
لتفسير
كافية
غير
فهي
وبالتالي
خارجية،
ّ
ّ
أسطورته .كان التدفق يحتاج إلى منشطات
مـ ـت ــوف ــرة بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ،ول ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــوان ال ـف ـن ــان
اإلسـبــانــي فــي توجيه رغـبــاتــه وغــرائــزه نحو
ّ
أه ــداف ــه .ك ــان نـهـمــا فــي ك ــل ش ــيء؛ فــي الـعـمــل،
واألك ــل ،والـجـنــس ،والـكـتــابــة ،وال ـجــدلُ .يطلق

أرشيف مرئي آلخر أيّام الدولة العثمانية

أضواء جديدة على قصر يلديز
رغبته دون ضــوابــط ،دون اعـتــراف بإكراهات
الـ ــواقـ ــع ،ولـ ـ ــوال هـ ــذا الـ ـت ــدري ــب ال ـح ـي ــات ــي ملــا
كانت تلك النزعة الثورية لتظهر في لوحاته
ّ
متجسدة بذلك الحجم.
لم تكن هناك حدود فاصلة بني الفن والحياة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ل ـب ـي ـك ــاس ــو ،وه ـ ــو مـ ــا تـضـيـئــه
شهادات عدد من موديالته حني أشرن إلى أن
ّ
الفنان كثيرًا ما يقدم على اغتصابهن أثناء
جلسات الرسم حيث تتداخل اللوحة بالحياة
فيفقد كــل تـفــرقــة بـيـنـهـمــا .وق ــد فـتـحــت عليه
النسوية في
هــذه الـشـهــادات بــاب املــراجـعــات ّ
السنوات األخـيــرة ،وجــرى وصــم فنه من هذه
الزاوية وهو ما يشبه ما أقدم عليه النازيون
خــال حياته حــن ع ـ ّـدوا منجزه ضمن «الفن
ّ
املحنط».
لــم يكن بيكاسو غير واع بكل ذلــك ،فقد ترك
أثرًا لهذه املحركات الدفينة في ظاهر لوحاته
وتخطيطاته ،حــن جـ ّـســد فــي لــوحــات كثيرة
شخصيات رمــزيــة تحيل إليه بشكل مباشر
م ـثــل ال ـث ــور ال ـه ــائ ــج ،وشـخـصـيــة امل ـي ـنــوتــور،
ّ
واملهرج الشرير ،وكأنه يعترف بوجود شهية
خ ـط ـيــرة ف ــي «ال ـت ـه ــام ال ـب ـش ــر» ،وأن ال ـع ــارف
بـتـفــاصـيــل س ـي ــرة ب ـي ـكــاســو سـيـجــد م ــن ذلــك
ً
الكثير .لننظر مثال إلى قائمة النساء اللواتي
ارت ـب ـطــن ب ــه :مـ ــاري ت ـيــريــز ،ودورا ،وأول ـغ ــا،
وفرانسواز وجاكلني ...جميعهن انتهني إلى
حـطــام نفسي ،ووقـفــن كــل حياتهن فــي نقطة
بيكاسو ،وبعضهن انتهني منتحرات.
ّ
ّ
يتعدى
لكن التهام البشر عند بيكاسو كــان
من يدخلن حياته الحميمية ،فقد عــرف عدد
من أصدقائه مصائر ّ
مدمرة ،مثل رفيق رحلته
كارلس كاسيخيمس الذي
األولى إلى باريس ِ
ان ـت ـحــر ب ـعــد أن ت ــوق ــف ع ــن مـ ـج ــاراة مــوهـبــة
بـيـكــاســو فــي ال ـفــن ،وف ـشــل عــاقـتــه العاطفية
الـتــي لــم تكن بعيدة عــن أنـظــار بيكاسو .أما
الـشــاعــر غـيــوم أبولينير فـقــد خــذلــه بيكاسو
ح ــن ج ـ ــرى اتـ ـه ــام ــه ب ـس ــرق ــة امل ــون ــالـ ـي ــزا فــي
متحف اللوفر واتضح أنه بريء الحقًا ،وكان
بيكاسو يملك فرصة إنقاذه من البداية .ولم
يـكــن ح ــال رفـيـقــه مــاكـ ّـس جــاكــوب أف ـضــل فقد
رف ــض بيكاسو أن يــوقــع عـلــى طـلـ ّـب تحريره
لدى سلطات االحتالل النازي ،فتوفي جاكوب
ف ــي م ـعــزلــه .ه ــؤالء وآخ ّـ ــرون ك ــان ــوا قـبــل هــذه
النهايات املأساوية يغذون أسطورة بيكاسو
ويدفعونها إلى دوائر أبعد من البيئة الفنية.
إذن ،وراء العالم ّ
امللون الذي تقترحه لوحات
بيكاسو توجد كل هذه البقع السوداء .ورغم
ّ
ذلك ،لم يبد بيكاسو إل سعيدًا منتشيًا طوال
ح ـيــاتــه ،يـصـنــع ال ـج ـمــال ب ـكــل م ــا ه ــو حــولــه،
وحتى مــا لــم يفلح فيه تـحـ ّـول بقوة الترويج
إلــى جـمــال يقبله ال ـنــاس رغــم كــل ش ــيء .هــذه
ّ
يومي
اآللة العمالقة كانت تدور بقوة اشتغال
يـنـهـمــك فـيــه بـيـكــاســو ب ــن مـشــاريـعــه الفنية
ول ـق ــاءات ــه وإدارة ح ــروب ال ـن ـســاء م ــن حــولــه،
ّ
استمرت بعد رحيله حول تركته
وهي حروب
الفنية وامل ــادي ــة ،وتـسـ ّـبـبــت فــي م ــآس جــديــدة
وقد بدا أن كل من يقترب من إرث الفنان يأكل
من كعكة مسمومة.

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ب ـعــد ج ـه ــود بـحـثـيــة اس ـت ـم ــرت لخمسة
أعــوام ،صــدر أخيرًا كتاب «قصر يلديز»
م ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــداد ثـ ــاثـ ــة أك ــاديـ ـمـ ـي ــن أتـ ـ ـ ــراك:
م ــاك أوزي ـت ـج ــن ،ووح ــد ال ــدي ــن إنـجــن،
وعـ ــائ ـ ـشـ ــة إرسـ ـ ـ ـ ــاي يـ ــوك ـ ـسـ ــال .وتـ ـع ــود
أه ـم ـي ــة هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب فـ ــي تـ ـن ــاول ــه لـكــل
التفاصيل املتعلقة بقصر يلديز ،مركز
إدارة ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة ف ــي سـنــواتـهــا
األخ ـي ــرة .وق ــد ص ــدر الـكـتــاب عــن «مــركــز
السلطان عبد الحميد الثاني للبحوث
وال ـت ـط ـب ـي ـقــات» ،ال ـتــابــع لـجــامـعــة يـلــديــز
التقنية فــي إسـطـنـبــول .وه ــو أول مركز
م ـخ ـتــص بـ ــالـ ــدراسـ ــات ح ـ ــول ع ـه ــد عـبــد

الكتاب
يضع
ُ
القص َر في سياقه
السياسي واالجتماعي
والمعماري

النص الكامل
على الموقع األلكتروني
رسم لقصر يلديز في القرن التاسع عشر ()Getty

عواطف الزراد

«بين الظالل والضوء» ،عنوان معرض للفنان اللبناني أناشار ميشال بصبوص
ّ
ينظمه ،حتى الثالثين من تشرين األول /أكتوبر الجاري ،غاليري «آرت إن
(الصورة)
يقدم بصبوص
وحقل يقعان بمنطقة البترون.
صالة
موشن» البيروتي ،وذلك في
ّ
ٍ
ٍ
قامات متراكمة ومتراكبة.
يطوع فيها الفوالذ بشكل أساسي ضمن
منحوتات
ّ
ٍ
ٍ

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية وجديد
يود مشاطرته مع قرّائه
إنتاجه وبعض ما
ّ
تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
الوضع الحالي ّ في بلدي هو أحــد الشواغل
الـ ـكـ ـب ــرى .أتـ ـم ــن ــى أن ي ـ ـ ــدرك ط ــري ــق األم ـ ــان
ّ
منكبة على
واالستقرار .من جهة أخــرى ،أنا
ُ
م ــراج ـع ــة ن ــص رواي ـ ـ ــة ج ــدي ــدة وضـ ـع ــت فــي
كتابتها عمرًا من عمري.
■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر ما نشر لي ّ مجموعة قصص سنة 2020
ع ـنــوان ـهــا« :م ـل ــف ــات س ــري ــة»ّ .أمـ ــا ع ــن الـعـمــل
ال ـقــادم فـهــو رواي ــة أت ــرك الـحــديــث عنها إلــى
أوانه.
■ هل أنت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
أعيش اإلبداع ّ
بحرية حقيقية رغم أني بدأته
ّ
َ
ّ
متأخرة .قرأت كثيرًا ولبيت نهمي في الرغبة
ّ
االطــاع واستمتعت بصحبة الكتاب أيًاّ
في
ك ــان نــوعــه :أدب ــي وفلسفي وعـلـمــي وبحثي
ّ
وغ ـي ــره .مــكـنـنــي ذل ــك بــاإلضــافــة إل ــى عــوامــل
أخــرى من االنـطــاق في رحلة اإلبــداع بشيء
من األمانّ .أما مسألة الرضا فهي درب شائك
نسلكه رويدًا رويدًا وما قطعت منه ال ّ
يخول
لي االكتفاء والرضا.

عواطف الزراد

صدر عن «مركز
السلطان عبد الحميد
الثاني للبحوث
والتطبيقات» كتاب
يتناول القصر الذي
شهد الفترة األخيرة
من حياة اإلمبراطورية
العثمانية

الحميد ،تــم تأسيسه عــام  ،2015بهدف
كشف الجوانب املجهولة في تلك املرحلة
الحرجة من عمر الدولة العثمانية.
وبحسب البروفيسور وحد الدين إنجني،
أحــد ُمــؤلـفــي الـكـتــاب ،فــإن «قـصــر يلديز»
هــو الكتاب األكـبــر واألشـمــل حــول تاريخ
القصر حتى اآلن .في حديثه إلى «العربي
الـجــديــد» ،يقول إنـجــن« :يـتـنــاول الكتاب
تاريخ قصر يلديز ،وخصوصًا في عهد
السلطان عبد الحميد الثاني ،من جوانب
سياسية واجتماعية وثقافية ومعمارية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ت ـضـ ّـم ـنــه لــوثــائــق
ُ
وخ ــرائ ــط وص ـ ــور لـلـقـصــر ت ـن ـشــر لـلـمــرة
األولى .ويعود اهتمام املركز بتاريخ هذه
الـقـصــور إل ــى غ ـيــاب الـكـتــب ال ـتــي تعتمد
على األبحاث األرشيفية حــول تاريخها،
واالك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ل ـع ـق ــود ب ـن ـش ــر ال ـك ـت ــب ال ـتــي
ّ
تتضمن فقط بعض الـصــور الترويجية
ّ
للسواح» .ويتناول الكتاب في قسمه األول
الحياة اليومية داخل قصر يلديز ،وأبرز
األحــداث السياسية التي شهدها القصر
عندما كان مركزًا إداريًا للدولة العثمانية،
ب ـعــد أن ات ـخ ــذه ال ـس ـل ـطــان ع ـبــد الـحـمـيــد
ً
مقرًا له طوال فترة حكمه بدال من «قصر
دوملــه بهتشه» املطل على البوسفور في
منطقة بشيكتاش .ويرجع ذلك في املقام
األول ،بـحـســب م ــا ورد ف ــي ال ـك ـتــاب ،إلــى
أن «دومل ـ ــه بـهـتـشــه» ك ــان م ـص ــدر تـهــديــد
بالقصف مــن البوسفور ،وقــد حــدث ذلك

بالفعل أثناء خلع السلطان عبد العزيز،
ح ـي ــث أغـ ـل ــق أسـ ـط ــول امل ـح ـت ـ ّـج ــن حــركــة
ال ـقــوارب بــن القصر والـبـحــر ،بينما كان
«قـصــر يـلــديــز» أكـثــر أمــانــا لكونه محاطًا
بالغابات كثيفة األشجار ،وقد ُبني على
تلة مرتفعة .ويتناول الباحثون في هذا
القسم أيضًا أبرز التغييرات التي أجراها
الـسـلـطــان عـبــد الـحـمـيــد فــي بنية القصر
العثماني وطريقة تنظيمه اإلداري ،وربط
هــذه التغييرات بطريقة إدارتــه للواليات
العثمانية .كما يركز الكتاب فــي القسم
اآلخــر على املـيــزات املعمارية والزخرفية
ل ـق ـصــر ي ـلــديــز وال ـق ـص ــور ال ـص ـغ ـيــرة من
حــولــه فــي سياقها الـتــاريـخــي ،مــن خــال
ربطها باألحداث السياسية واالجتماعية
والـثـقــافـيــة املـهـمـ ُـة فــي تـلــك الـفـتــرة .وأب ــرز
بناه
التعديالت التي أجــريــت لــه ،منذ أن َ
السلطان سليم الثالث لوالدته ِم ْه ِريشه
عــام  1790حتى تـعــرض للنهب والـحــرق
الجزئي بعد خلع عبد الحميد عام .1909

جــديــر بــالــذكــر أن «م ــرك ــز الـسـلـطــان عبد
الحميد» قد أعلن العام املاضي عن قيامه
برقمنة «ألبومات يلديز الفوتوغرافية»،
ال ـت ــي تـتـضـمــن  36,585ص ـ ــورة ف ــي 911
ُ
ألبومًا .وقــد التقطت هــذه الصور في 38
دول ــة بـطـلــب مــن الـسـلـطــان نـفـســه ملعرفة
أحوال الواليات العثمانية .وفي ضوء هذا
املشروع ،أصــدر املركز عدة كتب ،أبرزها:
«نظرة ملنطقة األردن إبــان القرن التاسع
ع ـشــر ع ـلــى ض ــوء مـجـمــوعــة ص ــور قصر
يلديز الفوتوغرافية» ،وقد صدر بالعربية
ّ
وتضمن  86صورة فوتوغرافية
والتركية
لألراضي األردنية العثمانية منذ حوالي
 100ع ــام ،مــن أج ــل تسليط ال ـضــوء على
ال ـتــاريــخ امل ـش ـتــرك لـلـعــاصـمــة العثمانية
واألردن .وك ـتــاب «ال ـعــاقــات البريطانية
الـعـثـمــانـيــة ع ـلــى ض ــوء م ـج ـمــوعــة صــور
قـصــر يـلــديــز ال ـفــوتــوغــراف ـيــة» ،بــاإلضــافــة
إلــى العديد من الــدراســات املهمة في هذا
السياق.
ت ــأت ــي أه ـم ـيــة الـ ــدراسـ ــات ال ـت ــي يـقــدمـهــا
«مركز السلطان عبد الحميد» في كونها
تـتـيــح لـلـبــاحـثــن ف ــرص ــة إلعـ ـ ــادة الـنـظــر
فــي ال ـعــاقــات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فـ ــي األيـ ـ ــام
األخـ ـي ــرة ل ـلــدولــة الـعـثـمــانـيــة ،م ــن خــال
أرشـ ـي ــف م ــرئ ــي ث ـ ــري ،ي ـك ـشــف تـفــاصـيــل
ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ف ــي م ـنــاطــق جـغــرافـيــة
مختلفة ضمن األراضي العثمانية.

فعاليات

■ لو قيض لك البدء من جديد ،أي مسار ستختارين؟
ألني أختار ّ
بحرية ،أجد أن خياراتي تناسبني
وتتناغم مــع شخصيتي .ولــو أمكنني البدء
ُ
ألبكرت في تجربة الكتابة.
من جديد

■ مــا هــو التغيير ال ــذي تنتظرينه أو تــريــديـنــه في
العالم؟
ـف وإقـصــاء
ـ
ن
ـ
ع
دون
ـن
ـ
م
ـا
ـ
مل
ـا
ـ
ع
أرى
أن
ـى
أتـمـنـ
ّ
وعنصرية وح ــروب ،وال أقصد جنة أرضية،
تحققت بتمامها وجمالها النعدم
ألنـهــا لــو ّ
م ـع ـن ــى الـ ـج ــن ــة ف ـ ــوق األرض ـ ـي ـ ــة .أع ـ ــي ج ـ ّـي ـدًا
أن ال ـ ـصـ ــراع تـ ـ ــوأم ال ـ ـ ّـوج ـ ــود ،ال ب ــل ج ــوه ــره
ّ
ُ
واالختالف كنهه ،ولكني أقصد حل النزاعات
مهما كانت باألساليب الالعنفية التي تحسم
ف ــي ال ـخ ـص ــوم ــات وت ـح ــاف ــظ ألط ــرافـ ـه ــا عـلــى
كــرامـتـهــم وإنـســانـيـتـهــم حـتــى يـبـقــى الـعـيــش
املشترك ممكنًا.
■ شخصية مــن املــاضــي تــوديــن لقاءها ،ومل ــاذا هي
بالذات؟
أعرف أن أمنيتي تدخل خانة الخيال البحت،
ول ـك ـنــي م ــع ذلـ ــك أع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا .أت ـخ ـ ّـي ــل لـقــاء
الفيلسوف األملاني إيمانويل كانط ودعوته
ل ـي ـش ـ ّـرف ـن ــي ب ـح ـض ــور درس مـ ــع ت ــام ــذت ــي
حــول مـشــروعــه األخــاقــي ودرس آخــر حول
مـشــروعــه الجمالي ول ـ َـم ال املـعــرفــي أيضًا…
ُ
أشـعــر بمتعة ال تـضــاهــى عـنــد الــولــوج إلــى

أتخيّل لقاء كانط ودعوته
ليش ّرفني بحضور درس
مع تالمذتي
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كاتبة وبــاحـثــة وأس ـتــاذة فلسفة مــن مواليد
مدينة قصر هــال (تــونــس) .حاصلة على
األس ـت ــاذي ــة ف ــي الـفـلـسـفــة وع ـلــى األس ـتــاذيــة
ف ــي ال ـح ـقــوق وع ـلــى املــاجـسـتـيــر ف ــي الـعـلــوم
السياسية .صدرت لها رواية بعنوان «مينرفا
فــي سـمــاء ب ـغ ــداد» (دار آف ــاق برسبكتيف،
 ،)2018وبحث أكاديمي في العلوم السياسية
بـعـنــوان «الــاعـنــف فــي الـنـضــال السياسي»
(دار زي ـنــب ،)2019 ،ومـجـمــوعــة قصصية
بعنوان «ملفات سرية» (دار صامد.)2020 ،
ّ
فـكــره وأن ـبــش فـيــه عــن املـســلـمــات الضمنية
وعن الغايات اإلنسانية.
■ صــديــق يخطر عـلــى بــالــك أو كـتــاب تـعــوديــن إليه
دائمًا؟
ّ
أت ـ ــذك ـ ــر ص ــدي ـق ــات ــي الـ ـع ــراقـ ـي ــات فـ ــي ب ـغ ــداد
ال ـج ـم ـي ـلــة؛ س ـن ــور ووف ـ ــاء وسـ ـن ــاء وس ــام ـي ــة.
ه ــن ع ـلــى ب ــال ــي دائ ـم ــا وول ـ ــدي ال ـغــالــي ف ــرات
ف ــي أمل ــانـ ـي ــاّ .أمـ ـ ــا ال ـك ـت ــاب الـ ـ ــذي أعـ ـ ــود إل ـيــه
ّ
وأستمد منه القوة فهو كتاب نيتشه «هكذا
تكلم زرادشت».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

بدءًا من السادسة من مساء بعد غد األربعاء ،يستضيف «مركز خليل السكاكيني
الثقافي» ،في رام اهلل ،عرضًا لفيلم غ ّزة مونامور لألخوين عرب وطرزان ناصر.
قصة الفيلم حول صعوبات العيش في القطاع الذي يحاصره االحتالل
تدور
ّ
ّ
يتمكن من بيع بضاعته من السمك
اإلسرائيلي ،من خالل قصة صيّاد ستيني بالكاد
في الشارع ،وتعرُّفه إلى امرأة من سنّه تدير متجرًا لألزياء.
تستضيف «مكتبة فرنسا الوطنية» بباريس معرضًا للفنان اإليطالي جوزيبّه بانونه
( ،)1947بعنوان النسغ والفكر ( )SÈVE ET PENSÉEافتُتح في  12من الشهر الجاري
يعد بانونه واحدًا من أبرز
ويستمرّ حتى  23من كانون الثاني /يناير من العام المقبل.
ّ
األسماء على الساحة اإليطالية المعاصرة في النحت واألعمال التركيبية.

ٌ
معرض للفنان البريطاني غاري بانت
يُف َتتح اليوم في «غاليري بورتالند» في لندن
يضم
لمدة أربعة أيام.
( )1957بعنوان بذور غاري بانت وبح ُره
ّ
ّ
وثلجه ،ويستمرّ
ُ
ً
لوحة من اشتغاالت الفنان على ثيمة الطبيعة ،حيث التشابك
المعرض نحو أربعين
والتكامل بين حضور ودور ّ
كل من اإلنسان والحيوان والنبات.
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بين  11و 16أكتوبر  ،2021شهدت مكناس المغربية دورة جديدة لمهرجان سينما التحريك ،في
احتفال جمع الفن السابع بالعمارة والهندسة والعيش اليومي ،بحضور فنانين ومشاهدين من
أعما ٍر مختلفة ،جاؤوا إلى المدينة للمشاهدة والنقاش والتواصل.

سينما التحريك بمكناس

مدينة
تصنع
مهرجانًا
سعيد المزواري

بـ ــن  11و 16أكـ ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن
األول  ،2021انـ ـعـ ـق ــدت الـ ـ ـ ــدورة
ال ـ ــ 19ل ــ«امل ـهــرجــان ال ــدول ــي لفيلم
ـروف
ال ـت ـحــريــك (ف ـي ـك ــام)» ب ـم ـك ـنــاس ،ف ــي ظ ـ ٍ
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،أف ـت ـت ـه ــا إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـخ ــروج
التدريجي من تداعيات كورونا على تنظيم
ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـف ـ ّن ـيــة ف ــي املـ ـغ ــرب .هـ ــذا دفــع
ّ
املنظمني إلى تبني صيغة اللقاءات املهنية
ك ـم ــرت ـك ــز ل ـل ـب ــرن ــام ــج ،إل ـ ــى ج ــان ــب عـ ــروض
س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،ول ـ ـ ـقـ ـ ــاءات «مـ ــاس ـ ـتـ ــركـ ــاس»،
احتضنها فضاء «املعهد الفرنسي» ،التزامًا
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ،لـتـحـقـيــق دورة
انـتـقــالـيــة نــاجـحــة ،بــانـتـظــار تنظيم ال ــدورة
امل ـق ـب ـلــة ب ـب ــرن ــام ــج أكـ ـث ــر ط ـم ــوح ــا ،وص ــدى
اح ـت ـف ــال ــي أك ـب ــر ب ــال ــذك ــرى الـ ـ ـ ــ 20لـتــأسـيــس
محمد بيوض ،املدير
املهرجان ،التي ال يفتأ ّ
الفني للمهرجان ،يذكر أنها ستكون فرصة
لالحتفاء بفيلم التحريك املغربي القصير،
ودراس ـ ـ ـ ــة ال ـت ـج ــرب ــة امل ـغ ــرب ـي ــة ب ـنــواق ـص ـهــا،
ّ
تحسنها ،وسبل تطويرها نحو
وهــوامــش
األفضل.
على خطى دوالكروا

رس ــوم ــات م ـعــرض «ع ـلــى خـطــى دوالك ـ ــروا»
أول م ـ ــا ي ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف ف ـ ــي م ــدخ ــل
«املـعـهــد ال ـفــرن ـســي» ،الـشــريــك الــرئـيـســي في
ّ
«مؤسسة عائشة» ،في
تنظيم املهرجان مع
إطــار تـعــاون نموذجي بــن القطاعني العام
ْ ُ ّ
ً
ـاال إلنـجــاح
وال ـخ ــاص ،ينبغي أن يــتـخــذ م ـثـ ٌ
التظاهرات ،مغربيًا وعربيًا .معرض يندرج
فـ ُــي احـ ـتـ ـف ــاالت ال ـس ـن ــة ال ـخ ــام ـس ــة ل ـل ـقـ ّـصــة
املـ ـ ـص ـ ـ َّـورة ،ح ــرص ــت ل ـي ـل ـيــان دوس ــان ـت ــوس،
ْ
مديرة املعهد ،على أن يخرج إلى لقاء أبناء
م ـك ـن ــاس ف ــي ف ـ ـضـ ــاءات امل ــديـ ـن ــة ،ب ـلــوحـ ّـات
أنجزها فنانون استفادوا من إقامة متنقلة
ب ــن م ــدن مـغــربـيــة ع ـ ـ ّـدة ،ال ـت ـقـطــوا بفضلها
ُص ـ َـورًا مــن الـعـيــش الـيــومــي ،ورســومــات عن
ّ
ّ
الهندسة واملعمار وفن العيش ،تشكل نوعًا
ـداد ألنشطة الــ«فـيـكــام» فــي شرايني
مــن ام ـتـ ٍ
حاضرة املولى إسماعيل.
رغ ــم صـعــوبــة ال ـت ـعـ ّـود عـلــى مـنـظــر املـقــاعــد،
التي ُيمنع ّالجلوس عليها بواسطة شريط
الصـ ـ ـ ــق ،ح ــقـ ـق ــت عـ ـ ـ ــروض مـ ـس ــرح «امل ـع ـه ــد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي» ُن ــوع ــا مـ ــن ع ـ ـ ــودة الـ ــوصـ ــل بــن
الجمهور واملـشــاهــدة الجماعية ،مــع الـتــزام
شـ ــروط ال ـت ـبــاعــد ووضـ ــع األق ـن ـع ــة .اكـتـشــف
م ــرت ــادو امل ـه ــرج ــان أك ـث ــر م ــن  40فـيـلـمــا في
املسابقة الرسمية لفيلم التحريك القصير،
ّ
اختارتها لجنة مستقلة ،شاهدت نحو 220
فـيـلـمــا ،ف ــي أك ـثــر م ــن ن ــوع وثـيـمــة وتـقـنـيــات
اشتغال ُ(بعدان ،ثالثية األبعاد ،التشكيلية
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أنـ ـ ــواع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،الـ ـ ــدمـ ـ ــى واألوراق
املـقـصــوصــة ،تقنيات مـخـتـلـطــة) ،والـجـهــات
ّ
املـنـتـجــة (أف ــام املـ ــدارس وغ ـيــرهــا) .تــوزعــت
عـ ــروض امل ـســاب ـقــة ع ـلــى  4ب ــرام ــج لـيـلـيــة (9
ْ
ً
مساء) ،قبل أن تمنح لجنة التحكيم ـ برئاسة
ّ
املــؤلــف املــوسـيـقــي بــرونــو كــولــي ،وعضوية
املمثل املغربي محمد زهير واملنتج الفرنسي
جان ـ بول كومان ـ الجائزة الكبرى لـ«ذكريات
ذك ــري ــات» ّ ،لـبــاسـتـيــان دوب ـ ــوا ،ع ــن ذكــريــات
جـ ّـده ،املجند السابق في حــرب الجزائر .في
الفيلم ،لحظات ســرد ذاتــي من خــال رسوم

خــام ،تجريدية إلــى حـ ٍّـد مــا ،تعكس صعوبة
خلق فيلم انطالقًا من الذاكرة املكبوتة ّ
لجده،
ٍ
ُ
ّ
كارتوني مجنون ،تطلق
ولقطات ذات طابع
ْ
لتخيل فظاعات وجــرائــمُ ،يـ َّ
ّ
ـرجــح أن
العنان
ّ
تكون كتيبة الجد ارتكبتها في الـحــرب ،ما
ّ
يذكر برائعة آري فوملان« ،فالس مع بشير»
(.)2008
ّ
عـ ـ ـ ــروض األف ـ ـ ـ ــام الـ ـط ــويـ ـل ــة ت ـ ــوزع ـ ــت عـلــى
ف ـقــرتــن« :ال ـشــاشــة ال ـك ـب ــرى» ،املـ ّ
ـوج ـهــة إلــى
الكبار واليافعني ،في قاعة املسرح ،عرضت
«الرحلة االستثنائية ملارونا» ألنكا داميان
(بـحـضــور املـنـتــج رون َ
داي ـن ــز) ،و«فــريـتــزي»
لرالف كوكوال وماتياس بــرون ،و«جوزيب»
ألوريل (بحضور منتجه جان ـ بول كومان)،
وغـ ـي ــره ــا .هـ ـن ــاك أيـ ـض ــا «تـ ـح ــت الـ ـنـ ـج ــوم»،
ْ
املـخـ ّـصـصــة لـجـمـهــور ال ـص ـغــار ،مــن دون أن
الطفولية»،
تكون ممنوعة عن ذوي «األرواح
ّ
ُع ــرض ــت أف ــام ـه ــا ع ـلــى ش ــاش ــة مـتـنــقـلــة في
حــديـقــة «امل ـع ـهــد ال ـفــرن ـســي» ،ك ــ«س ــام ســام»
ل ـت ــون ـغ ــوي دي ك ـيــرم ـيــل (ب ـح ـض ــور كــاتــب

المهرجان
انطلق املهرجان عام  :2000مشروع ثقافي
مرتبط بالناشئة ،أي الفئة ُامل ّ
كونة من
األطفال واليافعني« :الحظنا ّأن العروض
ً
ّ
إقباال ّ
مهمًا
املخصصة للناشئة تلقى
في املدارس والعائالت» ،كما قال بيوض
في حوار مع «العربي الجديد» ( 11و13
أكتوبر /تشرين األول  .)2021في الوقت
ّ
نفسهُ ،يشكل املهرجان رافعة لثقافة
السينما في املدينة« ،إليماننا بدورها
املحوري في التنمية الثقافية» .أحد القرارات
األولى للمهرجان ْأن تحصل الفرجة في
فضاءات «املركز الفرنسي» في «حي
حمرية» ،و«مركز ملتقى الثقافات» في
«فندق الحنة» ،إحدى املنشآت الثقافية
التابعة للمجموعة الحضرية ملكناس،
املوجودة في قلب املدينة القديمة.

جلسة نقاش :علي الركيك ودون داينز وجان ـ بول كومان ودلفين نيكوليني (إلهام شبالوي ،الموقع اإللكتروني للمهرجان)

رسومات دوالكروا
إلى جانب الهندسة
والعمارة والسينما
السيناريو جان رونيو) ،و«الطفل الذي أراد
ْأن يـكــون ّ
دب ــا» لـيــانـيــك آس ـت ــروب (بحضور
ّ
مؤلف املوسيقى برونو كولي) ،وغيرهما.
شاي بالنعناع

أول ما يستهل به البرنامج ،بعد الظهيرة،
ل ـق ــاءات مـهـنـيــة ف ــي حــدي ـقــة امل ـع ـهــد ،بـ ــإدارة
أل ـي ـك ـس ــي هـ ــونـ ــو ،ال ـص ـح ــاف ــي امل ـت ـخـ ّـصــص
ُ
فــي سينما التحريك ،تـنــاقــش فيها قضايا
اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ف ـ ــي س ـي ـن ـم ــا الـ ـتـ ـح ــري ــك ،ف ـ ــي جــو
ـؤوس مــن ال ـشــاي بالنعناع.
حميمي ،مــع ك ـ
ٍ
باكورة اللقاءات تمحورت حول أهمية إقامة
ّ
خاصة بالكتابة ،لتطوير سيناريو الفيلم،
بحضور مخرجني شباب مقيمني في املغرب
ّ
وفرنسا ،تؤطرهم دلفني نيكوليني ،منتجة
ّ
ومؤطرة باإلقامة الفرنكوفونية لكتابة أفالم
التحريك .النقاش فرصة الكتشاف مشاريع
ّ
والتعرف على طرق
يشتغل عليها املقيمون،
ّ
املؤطرين في االشتغال معهم على توضيح
ن ــواي ــاه ــم ،واس ـت ـك ـشــاف ال ــوس ــائ ــل الـكـفـيـلــة
ب ُـج ـعــل س ــرده ــم أكـ ـث ــر ق ــاب ـل ـي ــة الس ـت ـي ـعــاب
املشاهد ،وبالتالي أكثر قــدرة على التأثير،
ً
ّ
حظوة في جلب تمويالت ّ
مكملة .لعل
وأكثر
ّ
أبرز دروس هذا اللقاء أن مشاركني عديدين
ّ
تخص عالقاتهم
انطلقوا من قصص ذاتية
ب ــأف ــراد م ــن عــائــات ـهــم ،ي ـح ــاول ــون تـنــاولـهــا
بمنظار الـتـحــريــك ،ليجعلوا مــن اقتسامها
على الشاشة وسيلة للشفاء من ّ
ترسباتها،
إدراك أعمق ملعانيها.
أو سعيًا إلى
ٍ
«ماهية إقامات تطوير املشاريع» ،أو «كيفية
تطوير االشتغال على املشاريع في مرحلة
موالية للكتابة» ،موضوع الجلسة الثانية،

الموسيقي برونو كولي (إلهام شبالوي ،الموقع اإللكتروني للمهرجان)
المؤلّف
ّ

بحضور مخرجات ومخرجني شباب ذوي
خبرة أكبر ،منهم املغربية صوفيا الخياري
في
وال ـج ــزائ ــري ــة ســام ـيــة دزايـ ـ ــر ،املـقـيـمـتــان ً
ف ــرن ـس ــا .اق ـت ـســم املـ ـش ــارك ــون أفـ ـك ــارًا ُم ـثــريــة
عــن مـســار ت ـطـ ّـور مـشــاريـعـهــم ،ب ــامل ــوازاة مع
ّ
التقدم في االشتغال على الجانب البصري،
وم ـخ ـط ــوط ــات ال ـش ـخ ـص ـيــات وال ـخ ـل ـف ـيــات،
وق ـصــاصــات ال ــ«س ـتــوري بـ ــورد» ،مــا يشكل
خصوصية بــارزة للتحريك ،مقارنة بأفالم
ّ
ّ
الـتـصــويــر امل ـبــاشــر ل ـلــواقــع ،تـتـجــلــى ف ــي أن
ّ
ال ـت ـص ــور ال ـف ـنــي (ص ــوت ــا وصـ ـ ـ ــورة) يـشــكــل
ّ
تصور
فــي حـ ّـد ذات ــه مناسبة إلع ــادة صــوغ
املخرج عن ّ
القصة والحبكة والشخصيات،
ّ
وح ــت ــى ط ــرح الـفـيـلــم ن ـف ـســه .حـ ــوار مستمر
وغني بني النوايا ونتائج االشتغال اليدوي،
ّ
املعلوماتي ،يدوم إلى غاية أخرى ،تسبق
أو
خروج الفيلم إلى العلن.
ال ـل ـقــاء امل ــوال ــي جـمــع اخـتـصــاصـيــي إن ـتــاج،
سـ ــائـ ــل خـ ـل ــق أفـ ـ ـ ــام ال ـت ـح ــري ــك
ت ـ ـنـ ــاولـ ــوا و ّ
وإنتاجها وبثها (توزيع واستغالل)ّ ،أولهم
رون َ
داي ـن ــز ،مـ ّ
ـؤســس شــركــة «ســاكــرب ـلــوه»،
ّ
ال ـتــي أنـتـجــت أفــامــا ف ــازت بـجــوائــز مـهــمــة،
ّ
و«األسد الذهبي»
كـ«السعفة الذهبية»
(كان) ّ
(ف ـي ـن ـي ـس ـي ــا) و«ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدب ال ـ ـفـ ــضـ ــي» (ب ُــرل ــن)
و«كــريـسـتــال» (آن ـســي) و«س ـي ــزار» (امل ـعــادل
الـفــرنـســي ل ــ«أوس ـك ــار» ه ــول ـي ــوود) مـ ّـرتــن،
بــاإلضــافــة إل ــى جــوائــز وتــرشـيـحــات أخ ــرى.
ّ
تحدث َ
داينز عن جوانب من طرق اشتغاله،
ّ
ُ ّ
م ــرك ـزًا عـلــى أن ال ـحــدس والــرغ ـبــة الـصــادقــة
ً ْ
فــي مــرافـقــة مـشــاريــع م ـت ـفـ ّـردة ،ي ـ ّ
ـود أوال أن
ً
تلبية لذوقه ُ
كمشاهد ،يقودان
تــرى الـنــور،
ّ
اخ ـت ـيــاراتــه ،الف ـتــا االن ـت ـبــاه إل ــى أن هاجس
ـون إلــى تـكــرار وصفات
املـجــازفــة وعــدم الــركـ ّ
نجاحاته السابقة مــؤشــران أســاسـيــان في
بوصلته .أمــا علي الــركـيــك ،املنتج املغربي
ومدير استوديوهات «آرت كوستيك» ،فبنى
كلمته على تقاسم ظــروف وآلـيــات اشتغال
ت ـجــربــة ش ــرك ـت ــه ،الـ ــرائـ ــدة ف ــي إنـ ـت ــاج أف ــام
مغربية قصيرة ،تسعى إلى الرهان الفني،
انطالقًا مــن خبرتها فــي مـجــال فيديوهات
تـشــرح مــواضـيــع سياسية واجتماعية من
التواصل.
صلب النقاش الراهن على وسائل
ّ
تستعد الشركة لخوض غمار ٍّ
ّ
تحد ،يتمثل
في إنتاج أولى سلسلتي تحريك مغربيتني،
بـعــد فــوزهــا بطلبي ع ــروض تـقـ ّـدمــت بهما
ال ـق ـنــاتــان األولـ ــى وال ـثـ ّـان ـيــة (دوزام) .تـحـ ٍّـد،
أج ـم ـع ــت م ـع ـظــم الـ ـت ــدخ ــات ع ـل ــى أهـمـيـتــه
بــالـنـسـبــة إل ــى مـسـتـقـبــل سـيـنـمــا الـتـحــريــك
ف ــي امل ـغ ــرب ،رغ ــم آج ــال الـتـسـلـيــم الـقـصـيــرة
( 8أشـ ـه ــر) ،وإك ـ ـ ــراه ن ـقــص ال ـخ ـب ــرات ال ــذي
دف ـ ــع ال ــركـ ـي ــك وش ــريـ ـك ــه م ـص ـط ـفــى ال ـف ـكــاك
(املـلـقــب بــ«ســويـنـغــا») ،الـفــاعــل ّاالجتماعي
ذو الـتــأثـيــر الكبير ال ــذي سيتكفل بــإخــراج
السلسلتني ،إلــى خلق نــواة مــدرســة تكوين
فــي اخـتـصــاصــات الـتـحــريــك ،بـغـيــة تطعيم
بالكفاءات الالزمة.
فريق إنجاز السلسلة
ُ ّ
ـاش عن
الـلـقــاء الــرابــع واألخ ـيــر خــصــص لـنـقـ ٍ

«ت ـطـ ّـور الكتابة لسينما التحريك فــي ال ــ20
َ
املخرجني فابريس
سنة األخيرة» ،بحضور
ف ــوكـ ـي ــه (فـ ــرن ـ ـسـ ــا) وأوغ ـ ـس ـ ـتـ ــو زان ــوف ـي ـل ــي
(ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازيـ ـ ــل) ،والـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــت جـ ـ ــان رونـ ـي ــو
ّ
(فــرن ـســا) .الـتـقــت مـعـظــم امل ــداخ ــات عـلــى أن
مجال كتابة مسلسالت التحريك للتلفزيون
عدةُّ ،
تحكمه اعتبارات ّ
تحد من حرية الكاتب
ُوامل ـ ـخـ ــرج ،ف ــي م ــرح ـل ــة م ــوالـ ـي ــة :ال ـج ـم ـهــور
امل ـس ـت ـهـ َـدف ،وس ـيــاســات الـبــرمـجــة الخاصة
بكل قناة ،إلــخ .خصوصًا في فرنسا ،بينما
ّ
ّ
كاملنصات
استطاعت وسائل البث الجديدة،
ً
وفضاءات الـ«ستريمينغ» ،في أميركا مثال،
والتجريب،
خلق بيئات أكثر مالءمة لإلبداع
ّ
ما ّأدى إلى ظهور مسلسالت خالقة ،حققت
انتشارًا ُمبهرًا ،كـ«ريك ومورتي» .محدودية
الـتـجــربــة الـفــرنـسـيــة ،عـلــى صعيد االنـتـشــار
ّ
والتوجه،
العاملي ،تسائل مقاربة االستهداف
ً
ّ
مقارنة باملسلسالت اليايانية ،التي حققت
نـ ـج ــاح ــا م ـط ـل ـق ــا ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ج ـم ـه ــور
املراهقني والبالغني ،بفضل اعتمادها على
اقتباس الـ«مونغا».
دروس سينما التحريك

ّ
تم تخصيص فقرة «بطاقة بيضاء» للمنتج
رون َ
داي ـن ــز ،ال ــذي ق ـ ّـدم فـيـهــا عــرضــا ألفــام
تحريك قصيرة ،أنتجها في  20عامًا من عمر
ٍ
شركته «ساكربلوه» ،منها «أخــي الصغير
من القمر» (فريدريك فيليبير ،)2007 ،الذي
يضع طرحه في واجهة رهانه الجمالي ،من
ْ
دون أن ينزع ذلك عنه القدرة ّعلى التأثير ،من
خالل أخت تحكي بشكل مؤثر عن يوميات
ّ
ّ
وتصرفاته التي
بالتوحد،
أخيها املـصــاب
ّ
تبدو غريبة ومزعجة للغرباء ،لكنها مألوفة
ومـحـ ّـبـبــة لـهــا .أس ـلــوب الـتـشـكـيــل ،بصباغة
املــاء املحيل إلــى التجريدية اإليحائية ،في
«الـسـقــوط» ( )2018لـبــوريــس ّ
الب ــي (جــائــزة
ّ
«أس ـ ـبـ ــوع الـ ـن ــق ــاد» ألفـ ـض ــل ف ـي ـلــم ق ـص ـيــر)،
ي ـحــاكــي رح ـل ــة اإلنـ ـس ــان ع ـلــى األرض منذ
ال ـخ ـل ــق ،مـ ـ ــرورًا بــال ـتــاقــح واالزده ـ ـ ـ ــار ،إلــى
التقهقر نحو املآسي والـحــروب .اإليحائية
الــرمــزيــة لــ«الــرجــل الـجــالــس على الكرسي»
( )2014لـيــونــغ داه ــي («كــري ـس ـتــال» أفضل
فيلم قصير في «آنسي») ،عن متاهة الوعي
االمتثال
بــالــذات ،والسعي إلــى الـتـحـ ّـرر مــن
ّ
َ
ونـظــرة اآلخــريــن .فيلم أس ـ ّـر رون داي ـنــز أنــه
ال يــزال غير قــادر على تلخيص ّ
قصته في
ْ
أن يـمـنـعــه هـ ــذا من
ج ـم ـ ٍـل ق ـل ـي ـلــة ،م ــن دون
ّ
ّ
«أحس بصدقه
مرافقته واملرافعة عنه ،ألنه
ّ
ْ
ّ
واستحقاقه ألن يرى النور»ُ ،مركزًا على أن
دوره يتمثل فــي حـلـقــة الــو ّصــل والـتـقــريــب
بــن رؤي ــة امل ـخ ــرج ،ال ـتــي يـلــفـهــا غــالـبــا نـ ٌ
ـوع
مُ ــن ال ـض ـب ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،وانـ ـتـ ـظ ــارات
املشاهد كما يحدسها انطالقًا من تجربته،
ْ
م ــن دون أن ت ـك ــون ل ــه أحـ ـك ــام م ـس ـب ـقــة ،أو
وصفات جاهزة لشكل املشاريع التي ينبغي
ْ
أن يدعمها.
(النص الكامل على املوقع اإللكتروني)

الـ«أوسكار» المفقود

مواليد  8سبتمبر /أيــلــول  ،1983رُ ِّشـــح باستيان دوبـــوا (الــصــورة)
لـ«أوسكار» أفضل فيلم تحريك قصير ،عن «مدغشقر ،يوميات
تقليد
سفر» .ينطلق الفيلم من
ٍ
يقول بعودة الموتى ،له أهمية
احــتــفــاالت
كــبــيــرة فــي إحــيــاء
ٍ
مختلفة في ذاك البلد ،ترتكز
عــدة من الرقص.
ـاط
ّ
على أنــمـ ٍ
ّ
برحالة أجنبي
قة
ل
متع
الحكاية
ّ
يصل إلى إحدى المدن القديمة،
كمًا هائًال من
فيكتشف تدريجيًا
ّ
تلك التقاليد الشعبية الراسخة في
الوجدان منذ سنين طويلة.
جلسة نقاش :تطوير مشاريع سينما التحريك (إلهام شبالوي ،الموقع اإللكتروني للمهرجان)

بعد سنوات
قليلة في تدريب
ريال مدريد
تخللها نجاح
عظيم ،انتهت
حقبة زين الدين
زيدان في النادي
بطريقة لم يكن
يحبّذها .ومع
ابتعاده عن
عالم التدريب
لفترة ،يعتبر زيزو
حاليًا مطلبًا في
جميع أنحاء
أوروبا .ويبدو
مانشستر يونايتد
وجهة محتملة
له مع إمكانية
رحيل أوليه
غونار سولشاير،
واألصوات
في فرنسا
تطالب بتوليه
مسؤولية باريس
سان جيرمان أو
منتخب الديوك،
فيما يقال
إنه قد يقبل
مهمة اإلشراف
على نيوكاسل
يونايتد.

األعين على زيدان
زيدان لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد (مايكل ريغان)Getty/

ّ
تحطم الرقم
جيدي
القياسي العالمي لسباق
نصف الماراثون

محمد بيوض المدير الفني للمهرجان
(العربي الجديد)

ّ
حطمت العداءة اإلثيوبية ليتيسنبت جيدي
الرقم القياسي العاملي لسباق نصف املاراثون
للسيدات ،بعد أن سجلت ساعة واحدة ودقيقتني
و 52ثانية في فالنسيا اإلسبانية .واقتطعت
جيدي البالغ عمرها  23عامًا ،التي تحمل أيضًا
الرقم القياسي العاملي في سباقي خمسة آالف
وعشرة آالف متر ،أكثر من دقيقة من الرقم
القياسي السابق لسباق نصف املاراثون والذي
سجلته الكينية روث تشيبنغيتيتش هذا العام.

اإلكوادور ُتعلن مقتل
العداء أليكس كينيونيس
من قبل مجهولين

االتحاد القطري لكرة
القدم يعزز عالقاته
بنظيره المالديفي

أعلنت وزارة الرياضة اإلكوادورية مقتل العداء،
أليكس كينيونيس ،في مدينة غواياكيل،
بعدما ّ
تعرض إلطالق رصاص مع صديقه،
والذ املهاجمون بالفرار ،لتفتح الشرطة املحلية
تحقيقًا على الفور .وجاء في بيان وزارة الرياضة
اإلكوادورية على حسابها في تويتر« :لقد فقدنا
اليوم رياضيًا عظيمًا ،إنه شخص جعلنا نحلم،
وجعلنا متحمسني .بألم عميق نؤكد مقتل
رياضينا أليكس كينيونيس في مدينة غواياكيل».

اجتمع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني،
رئيس االتحاد القطري لكرة القدم ،مع بسام عادل
جليل ،رئيس االتحاد املالديفي لكرة القدم ،لبحث
تعزيز العالقات املتميزة التي تربط بني االتحادين
واملمتدة منذ سنوات ،التي تكللت بتوقيع اتفاقية
تعاون فيما بينهما في عام  .2017وجرى خالل
اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون املشترك من
خالل تجديد االتفاقية ،بجانب مناقشة تطوير
مستقبل العالقات بني االتحادين.
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مباريـات
األسبـوع

األهلي المصري والرجاء المغربي يمضيان بثقة
إلى مرحلة المجموعات ألبطال أفريقيا وصعود
عربي جماعي إلى ملحق الكونفدرالية
األفريقية ...تلك هي أبرز العناوين لحصيلة
المسابقتين القاريتين.

فالنسيا ينجو من الخسارة بتعادل مثير أمام مايوركا
في الدوري اإلسباني
نجا فالنسيا مــن السقوط فــي فــخ الـخـســارة على أرضــه بعدما قلب تأخره
بهدفني إلــى تـعــادل مثير ( )2-2مــع ري ــال مــايــوركــا فــي الـجــولــة الـعــاشــرة من
وتقدم املهاجم أنخل رودريغيز ملايوركا (د)32.
الدوري اإلسباني لكرة القدمّ .
في املباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا ،معقل فالنسيا .وأضاف مايوركا
الهدف الثاني للفريق بهدف سجله مدافع فالنسيا مختار دياخابي بالخطأ
في مرماه (د .)38.بينما ّقلص جناح فالنسيا غونزالو جينيس الفارق في
الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني (د .)93.وأدرك الظهير خوسيه لويس
غايا التعادل لفالنسيا أيضًا في الوقت بدل الضائع (د .)98.بهذه النتيجة ارتفع
رصيد فالنسيا إلى  13نقطة في املركز العاشر ،بينما ارتفع رصيد مايوركا
إلى  12نقطة في املركز الثاني عشر.

أبطال أفريقيا
والكونفدرالية

ميالن يعود بفوز مثير من بولونيا

تأهل عربي مستحق
القاهرة ـ مجدي طايل

نجحت أندية مصرية ،وتونسية،
ومـغــربـيــة ،وســودان ـيــة ،فــي حصد
 4بـ ـط ــاق ــات م ــؤه ـل ــة إل ـ ــى مــرح ـلــة
املجموعات ملسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة
القدم ،عبر سلسلة من النتائج الجيدة ،ضمن
م ــواج ـه ــات ج ــول ــة إيـ ــاب دور ال ـ ـ  32م ــن عمر
موسم .2022-2021
وح ـص ــدت أن ــدي ــة األه ـل ــي املـ ـص ــري ،وال ــرج ــاء
ال ـب ـي ـض ــاوي املـ ـغ ــرب ــي ،واملـ ــريـ ــخ الـ ـس ــودان ــي،
والنجم الساحلي التونسي 4 ،بطاقات دفعة
واحـ ــدة فــي ي ــوم واحـ ــد ،لتنضم إل ــى الــزمــالــك
امل ـ ـصـ ــري أول املـ ـت ــأهـ ـل ــن فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق.

األهلي والرجاء يتقدمان
وتأهل جماعي للعرب
في الكونفدرالية
وتـ ـخـ ـط ــى األه ـ ـلـ ــي امل ـ ـصـ ــري ع ـق ـب ــة الـ ـح ــرس
الوطني النيجري بالفوز بستة أهداف مقابل
هــدف سجلها محمد مـجــدي قفشة (هــدفــان)
وم ـح ـمــد ش ــريــف وك ـهــربــا وح ـس ــن الـشـحــات
وحمدي فتحي .في الوقت نفسه فــاز الرجاء
امل ـغــربــي عـلــى أوي ـل ــرز الـلـيـبـيــري بـهــدفــن لال

األهلي المصري واصل مشوار الدفاع عن لقبه (أحمد عوض)Getty /

النجم الساحلي التونسي يتقدّ م (جديد وسيم)Getty /

شــيء ،بعدما فــاز ذهابًا أيضًا بهدفني مقابل
ال شـ ــيء ،لـي ـخــرج ف ــائ ـزًا بـمـجـمــوع امل ـبــاراتــن
 .0-5وتـ ــأهـ ــل ال ـن ـج ــم ال ـس ــاح ـل ــي ب ـع ــد فـ ــوزه
الكبير على الجيش الرواندي بأربعة أهداف
مـقــابــل ال ش ــيء سـجـلـهــا يــاســن الـشـيـخــاوي
(هدفان) ومحمد الضاوي وعلي سوما بعدما
تعادال ذهابًا بهدف لكل فريق .ولحق املريخ
الـســودانــي بكوكبة األنــديــة العربية املتأهلة
ملرحلة املجموعات ،رغم خسارته أمام مضيفه
زاناكو الزامبي بهدفني مقابل هدف.
وشـهــدت جولة إيــاب دور ال ـ  32تأهل كــل من
أمازولو بطل جنوب أفريقيا إلى الدور املقبل،
بعد تعادله مع مضيفه مازيمبي الكونغولي
بهدف لكل فــريــق ،عقب تعادلهما سلبيًا في
الــذهــاب فــي مـفــاجــأة كـبـيــرة ،كما تــأهــل نــادي
ب ـتــرو أتـلـتـيـكــو األن ـغــولــي عـلــى ح ـســاب أوث ــو
الـكــونـغــولــي بــال ـفــوز بـهــدفــن مـقــابــل ال شــيء
بعد تعادلهما  2-2في الذهاب .وتنوعت ردود
األفعال واألحداث داخل األندية العربية ،على
خلفية نتائج جولة اإلياب ،ما بني قلق بسبب
اإلصــابــات ،واعـتــداءات مفاجئة ،وأفــراح عقب
حصد بطاقات التأهل إلى الدور املقبل.
وفي النادي األهلي املصري ،استعاد بيتسو
موسيماني املــديــر الفني ابتسامته الغائبة
عنه منذ فترة ،مشيدًا بــاألداء والفوز الكبير،
لكن عاش العبوه حالة من القلق بعد اإلصابة
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا ول ـي ــد س ـل ـي ـمــان نجم
الوسط املخضرم في الــرأس ،والتي استدعت
ذهــابــه مباشرة إلــى املستشفى خــال الشوط
ال ـثــانــي ،وم ــا إن انـتـهــت امل ـب ــاراة حـتــى ســارع
ال ــاع ـب ــون وأعـ ـض ــاء ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لــزيــارتــه
لالطمئنان عليه ،فيما أعلن األهلي أن اإلصابة
ّ
ال تتعدى ارتجاجًا في املخ ،وتم وضع الالعب
تحت املالحظة الطبية لالطمئنان التام على
ّ
عدم وجود أي مشكالت لديه.
وأش ـ ــاد س ـيــد ع ـبــد الـحـفـيــظ م ــدي ــر ال ـك ــرة في
األهـ ـل ــي بـ ـ ــأداء الع ـب ـيــه ف ــي ال ـل ـق ــاء ،وق ـ ــال في
تصريحات صحافية إن «الفوز على الحرس
ال ــوط ـن ــي ب ــداي ــة ج ـي ــدة لــرح ـلــة دف ـ ــاع األه ـلــي
ع ــن لـقــب بـطــل دوري أب ـط ــال أفــري ـق ـيــا» .وق ــال
«دون الشك الـفــوز بستة أه ــداف أمــر رائــع في
ك ــرة ال ـق ــدم ،قــدمـنــا عــرضــا م ـم ـي ـزًا ،خصوصًا
ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،وع ـ ــودة قـفـشــة وحـســن
الشحات من أهــم املكاسب للفريق في اللقاء،
وظـهــر مـحـمــود عـبــد املـنـعــم كـهــربــا بمستوى
مـمـيــز ،وك ـســر صـيــامــه عــن تـسـجـيــل األه ــداف
وك ــذل ــك ت ـح ـســن األداء ال ـه ـج ــوم ــي ،وتـجـنــب
الفريق سيناريو مازيمبي الكونغولي ،الذي

انتصر مـيــان على بولونيا بــأربـعــة أه ــداف لهدفني فــي لـقــاء الـجــولــة التاسعة
من الــدوري اإليطالي لكرة القدم الذي احتضنه ملعب (ريناتو دال آرا) .وافتتح
التسجيل لـ«الروسونيري» رفائيل لياو في (د ،)16.وأضــاف دافيد كاالبريا
وقلص زالتان إبراهيموفيتش الفارق ألصحاب األرض
الهدف الثاني في (دّ .)35.
بهدف سجله بالخطأ في مرماه في (د ،)49.وتعادل موسى بارو لبولونيا في
(د .)52.وكانت املباراة في طريقها نحو التعادل ،ولكن ميالن استغل طرد العبني
من أصحاب األرض وأحرز إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث في (د ،)84.وحمل
الهدف الرابع توقيع السويدي إبراهيموفيتش في (د.)90.
السيتي يكتسح برايتون خارج قواعده
اكتسح مانشستر سيتي خارج قواعده نظيره برايتون آند هوف ألبيون بنتيجة
( )4-1في إطار الجولة التاسعة من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وعلى
ملعب (فاملر) ،أنهى حامل اللقب املباراة «إكلينيكيا» في غضون  18دقيقة بعد
أن سجل  3أهــداف بــدأت منذ الدقيقة  13بتوقيع العــب الوسط األملــانــي إلكاي
غوندوغان .ثم تألق النجم الشاب فيل فودين وتكفل بتسجيل الهدفني الثاني
رد أصحاب األرض حتى الدقيقة 81
والثالث في الدقيقتني  28و .31وتأخر ّ
عندما سجل أليكسيس ماك أليستر هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء .ثم
اختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية «السيتيزنس» في الوقت املحتسب
ـدال من الضائع .وبانتصارهم الكبير ،رفــع رجــال اإلسباني بيب غــوارديــوال
بـ ً
ظل رصيد برايتون عند  15نقطة يحتل بها
املقابل،
في
نقطة،
20
إلى
رصيدهم
ّ
املركز الرابع ،بعد أن تجرع خسارته الثانية هذا املوسم.

الرجاء المغربي هزم أويلرز الليبيري (أيمن عارف)Getty /

كــان خروجه من البطولة مفاجأة كبيرة قبل
اللقاء».
وعــاش نــادي النجم الساحلي التونسي رغم
صعوده للدور املقبل أجــواء متوترة للغاية،
ب ـعــد ت ـع ــرض م ــاه ــر الـ ـق ــروي رئ ـي ــس ال ـن ــادي
ل ــاع ـت ــداء م ــن ج ــان ــب رجـ ــال األمـ ــن املـنـظـمــن
ل ـل ـم ـب ــاراة .وأص ـ ــدر االتـ ـح ــاد ال ـتــون ـســي لـكــرة
ال ـقــدم بـيــانــا ،أك ــد خــالــه تضامنه مــع رئيس
ن ــادي النجم الساحلي فــي هــذه األزم ــة ،التي
جــاءت على خلفية تــدخــل الـقــروي لـحــل أزمــة
ّ
عــدم السماح للمشجعني الحاملني للدعوات
ب ــال ــدخ ــول م ــن ج ــان ــب رج ـ ــال األمـ ـ ــن ،لـتـحــدث

احتكاكات أسفرت عن تعرضه لالعتداء بشكل
أفـســد فــرحــة النجم الساحلي ب ــدوره بالفوز
الكبير على الجيش الرواندي.
وعبر الفرنسي غارزيتو املدير الفني للمريخ
السوداني عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى
مرحلة املجموعات للبطولة .وقــال« :التهنئة
لالعبني في املقام األول ،حسموا كل شيء في
امل ـب ــاراة األول ــى ،وسجلنا  3أه ــداف وخضنا
اإليــاب من دون ضغط رغــم الخسارة بهدفني
لـهــدف ،واملــريــخ كــان الـطــرف األفـضــل ،والحــت
لــه العديد مــن الـفــرص للتسجيل ،ولكن غاب
التوفيق عن الالعبني ،وحققنا الهدف املطلوب

بايرن يواصل عروضه في «البوندسليغا» ودورتموند يطارده
تربع ليفاندوفسكي نجم
بايرن ميونخ على عرش
هدافي «البوندسليغا»،
ّ
برصيد  10أهداف

يواصل ليفاندوفسكي تسجيل األهداف مع بايرن (ماتيس هانغست)Getty /

ت ــاب ــع بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ــخ عـ ــروضـ ــه ال ـه ـجــوم ـيــة
ال ـق ــوي ــة ،ب ـق ـي ــادة ق ـنــاصــه ال ـبــول ـنــدي روب ــرت
ليفاندوفسكي ،وألحق هزيمة قاسية بضيفه
ه ــوف ـن ـه ــاي ــم ب ــرب ــاع ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة فـ ــي امل ــرح ـل ــة
التاسعة من «البوندسليغا» ،في حني استعاد
منافسه املباشر بوروسيا دورتموند توازنه
ب ـعــد ص ـف ـعــة ت ـل ـقــاهــا ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـق ــاري
مـنـتـصــف األس ـب ــوع امل ــاض ــي .وح ــاف ــظ بــايــرن
ميونخ على صدارته ،برصيد  22نقطة ،مقابل
 21لبوروسيا دورتموند ،الفائز على أرمينيا
بيليفلد خــارج ملعبه  ،1-3فيما رفــع الفريق
«البافاري» عدد أهدافه في الدوري املحلي إلى
 33هدفًا بعد مرور  9مراحل وهو رقم قياسي
فــي تــاريــخ البوندسليغا .ولـلـمـبــاراة الثالثة
ت ــوال ـي ــا ن ـجــح ب ــاي ــرن ف ــي تـسـجـيــل  4أهـ ــداف
عـلــى األق ــل ،بـعــد إلـحــاقــه هــزيـمــة نـكــراء بباير
ليفركوزن أحد املرشحني ملنافسته على اللقب
 ،1-5في عقر دار األخير األحد املاضي ،قبل أن
يدك شباك بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة
ّ
خارج ملعبه أيضًا في دوري أبطال أوروبا.
ونجح بايرن للمباراة الـ 85تواليًا في تسجيل

نانت ينتصر على كليرمون فوت ( )1-2في «الليغ آ»
استعاد نانت توازنه في «الليغ آ» بفوزه على ضيفه كليرمون فوت بهدفني
لواحد في اللقاء الــذي أقيم على ملعب (دول ال بوجوار) ضمن الجولة الـ11
واستغل أصحاب األرض النقص
بدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم.
ّ
العددي في صفوف كليرمون في الدقيقة  30بعد طرد العب الوسط املخضرم
ليتقدم في النتيجة بحلول الدقيقة
يوهان جاستيان ببطاقة حمراء مباشرة،
ّ
 38عن طريق أندريه جيروتو .ولكن بعدها بدقيقة تدخلت تقنية حكم الفيديو
املساعد « ،»VARليشهر الحكم بطاقة حمراء جديدة ولكن هذه املــرة ألحد
العبي نانت ،وتحديدا سيباستيان كورتشيا .وبعد  4دقائق من بداية الشوط
الثاني ،أدرك املهاجم الغيني محمد بايو التعادل لكليرمون .وفي الدقيقة 61
عاد نانت للتقدم مجددًا في النتيجة بفضل العب الوسط الشاب لودوفيتش
بالس .وبهذه النتيجة استعاد نانت توازنه في البطولة بعد التعادل بهدف مع
بــوردو في الجولة املاضية ،ليحصد الفريق انتصاره الخامس هــذا املوسم،
رافعًا رصيده إلــى  17نقطة اقتحم بها منطقة املقاعد األوروب ـيــة ،وتحديدًا
املــركــز الـخــامــس ،بينما ّ
تكبد كليرمون فــوت خسارته الــرابـعــة هــذا املــوســم،
ليتجمد رصيده عند  13نقطة.
ّ

هدف على األقل في مختلف املسابقات ،بينها
 56ف ــي «ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ،وه ــو رق ــم قـيــاســي
أوروبـ ـ ــي ،وع ـلــى مـلـعــب «أل ـيــانــز اري ـن ــا» أك ــرم
بايرن ضيفه هوفنهايم برباعية جديدة.
وخ ــاض الـفــريــق ال ـبــافــاري امل ـب ــاراة فــي غياب
م ــدرب ــه ال ـش ــاب يــول ـيــان نــاغ ـل ـسـمــان امل ـصــاب
ب ـ ـكـ ــورونـ ــا ،ف ـ ــازم م ـن ــزل ــه ل ـك ـنــه ك ـ ــان يـعـطــي
تعليماته تباعًا للجهاز الفني طوال املباراة.
وافتتح سيرج غنابري هــدف السبق عندما
تلقى كــرة جــديــدة مــن مــوسـيــاال وأطلقها في
سـقــف ال ـش ـبــاك ،مـسـجـ ًـا هــدفــه ال ـس ــادس هــذا
املوسم (.)16
وتبادل ليفاندوفسكي الكرة مع توماس مولر
ق ـبــل أن يـعـيــدهــا األخ ـي ــر إل ـي ــه ع ـلــى م ـشــارف
املـنـطـقــة ،فــأطـلـقـهــا األخ ـيــر قــويــة فــي الـشـبــاك
( ،)30ل ـي ـن ـف ــرد ب ـ ـصـ ــدارة ت ــرت ـي ــب ال ـه ــداف ــن
بــرص ـيــد  10أه ـ ــداف ب ـف ــارق ه ــدف واحـ ــد عن
ه ـ ـ ــداف ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ال ـن ــروي ـج ــي
إرلينغ هاالند ،الذي سيغيب عن املالعب ملدة
أسبوعني بداعي اإلصابة.
والـهــدف هــو الثامن عشر للهداف البولندي

عاد بوروسيا دورتموند
إلى تحقيق النتائج الجيدة
بالدوري

في مرمى حــارس هوفنهايم أوليفر باومان،
ك ـمــا أن ــه ال ـه ــدف ال ـ ــ 34ل ــه ف ــي  26مـ ـب ــاراة في
«ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» ،م ـن ــذ م ـط ـل ــع ع ـ ــام .2021
وخاض ليفاندوفسكي  358مباراة في الدوري
األمل ــان ــي م ــع ب ــاي ــرن وب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد
سجل خاللها  287هدفًا.
ويـعـتـبــر لـيـفــانــدوفـسـكــي مــن أب ــرز املــرشـحــن
إلحـ ــراز جــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة ألف ـضــل العــب
لـعــام  ،2021إلــى جــانــب األرجنتيني ليونيل
ميسي والـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــة واإليـطــالــي
جورجينيو واملصري محمد صالح.
وب ــات مــانــويــل نــويــر ثــانــي العــب فــي صفوف
بــايــرن ميونخ يحقق االنـتـصــار ال ــ 300لــه في
صفوف الفريق البافاري بعد نظيره الحارس
الشهير أوليفر كــان املــديــر التنفيذي للنادي
حاليًا.
من جهة أخرى ،لم يتأثر بوروسيا دورتموند
الذي يتخلف عن بايرن بنقطة واحدة بغياب
هدافه النرويجي إرلينغ هاالند وعاد بنقاط
امل ـبــاراة الـثــاث مــن أرض أرمينيا بيليفليد،
ب ــال ـف ــوز ع ـل ـيــه ب ـث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف تـ ـن ــاوب عـلــى
تسجيلها إيـمــري تـشــان ( 31مــن ركـلــة جــزاء)
ومــاتــس هوملز مــن «ك ــرة على الـطــايــر» ()45
واإلن ـك ـل ـيــزي ج ــود بـيـلـيـنـغـهــام بـعــد مجهود
ف ــردي رائ ــع راوغ فـيــه أكـثــر مــن مــدافــع وغمز
الـكــرة بحرفية مــن زاوي ــة ضيقة ( ،)72مقابل
هــدف للخاسر سجله فابيان كلوس ( 87من
ركلة جزاء).
(فرانس برس)

فــي الـنـهــايــة ،وهــو الـتــأهــل بشكل جيد للدور
املقبل» .وأضــاف« :ﺯﺍﻧﺎﻛﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭيملك
ﻻﻋﺒﻦﻴ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ الهجوم ،وهو
ما ساهم في حسمنا للتأهل ،وأشكر جماهير
ال ـن ــادي الــزام ـبــي عـلــى االسـتـقـبــال والـتـعــامــل
الراقي مع العبينا في اللقاء».
وفــي بطولة كــأس الكونفيدرالية األفريقية،
نـجـحــت أن ــدي ــة عــرب ـيــة ف ــي ح ـصــد تــأش ـيــرات
ال ـت ــأه ــل إلـ ــى دور امل ـل ـح ــق ،ب ـعــد سـلـسـلــة من
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارات .وصـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي امل ـ ـصـ ــري
البورسعيدي املصري بعد فوزه الصعب على
سـلـطــات امل ـ ــوارد األوغـ ـن ــدي ب ـهــدف مـقــابــل ال

شيء في مباراتهما على ملعب األول ،سجله
العبه إسالم عطية بعدما كان لقاء الذهاب قد
انتهى بالتعادل السلبي بني الفريقني.
وتــأهــل نــادي بيراميدز املـصــري بالفوز على
عزام يونايتد التنزاني بهدف مقابل ال شيء،
سجله علي جبر بعدما تعادال سلبًا في اللقاء
األول .كما تــأهــل شبيبة ال ـســاورة الـجــزائــري
إلــى الــدور املقبل ،بعد تعادله مع الكونكورد
املــوري ـتــانــي ب ـهــدف لـكــل فــريــق ،مستفيدًا من
ف ــوزه ذهــابــا عـلــى ملعب الـكــونـكــورد بهدفني
مـ ـق ــاب ــل ه ـ ـ ــدف .وصـ ـع ــد ن ـ ـ ــادي ال ـص ـفــاق ـســي
ال ـت ــون ـس ــي ،ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى ضـيـفــه

باييلسا النيجيري بأربعة أه ــداف مقابل ال
شيء ،ليعوض خسارته ذهابًا بهدف نظيف،
وي ـح ـســم ت ــأش ـي ــرة ال ـت ــأه ــل .وس ـج ــل ربــاع ـيــة
الصفاقسي فــي الـلـقــاء كــل مــن كــريــس كــواكــو
وم ـح ـم ــد ب ــن ع ـل ــي وأيـ ـم ــن ال ـ ـحـ ــرزي وفـ ــراس
ش ــواط فــي الــدقــائــق  .39 ،27 ،17 ،11وصعد
نــادي األهـلــي طرابلس الليبي ،مستفيدًا من
انسحاب منافسه بيشارا التنزاني ،الذي فشل
ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى رح ـلــة ط ـي ــران إل ــى ليبيا
لخوض اللقاء ،رغم فوز األخير بهدفني دون
ليمنح األهلي الليبي بطاقة التأهل
رد ذهابًاُ ،
من دون عناء.

دييغو إلياس يتوج بلقب بطولة قطر لإلسكواش
تمكن البيروفي ،دييغو
إلياس ،من تحقيق أول
لقب له في بطولة قطر
كالسيك لإلسكواش
تـ ـ ــوج الـ ـنـ ـج ــم الـ ـبـ ـي ــروف ــي ،ديـ ـيـ ـغ ــو إلـ ـي ــاس،
امل ـص ـنــف ال ـثــامــن عــامل ـيــا ،بـلـقــب ب ـطــولــة قطر
كــاسـيــك لــإس ـكــواش  2021بـعــد ف ــوزه على
منافسه ،الـنـيــوزيــانــدي ،بــول كــول ،املصنف
ال ـثــالــث ،بـثــاثــة أشـ ــواط مـقــابــل ش ــوط واحــد
فــي املــواجـهــة النهائية الـقــويــة ،الـتــي جمعت
بينهما في العاصمة القطرية الدوحة.
وف ــي امل ـب ــاراة النهائية فــي الـبـطــولــة البالغة
ج ــوائ ــزه ــا  187أل ــف دوالر أم ـي ــرك ــي ،وال ـتــي
نظمها االتحاد القطري للتنس واإلسكواش
والريشة الطائرة على مالعب مجمع خليفة
ال ـ ــدول ـ ــي ،ح ـق ــق ال ـن ـج ــم الـ ـبـ ـي ــروف ــي ،دي ـي ـغــو
إل ـيــاس ،املـصـنــف الـثــامــن عــاملـيــا ف ــوزًا صعبًا
على نظيره النيوزيالندي ،بول كول ،املصنف
الثالث عامليا ،بواقع  ،11/13و ،11/5و،11/13
و ،9/11فــي م ـب ــاراة ام ـتــدت  83دق ـي ـقــة ،على
امللعب الزجاجي الرئيسي.
وت ــول ــى ن ــاص ــر ب ــن غ ــان ــم ال ـخ ـل ـي ـفــي ،رئـيــس
االتحاد القطري للتنس واإلسكواش والريشة
ال ـط ــائ ــرة ،ت ـتــويــج ال ـن ـجــم ال ـب ـيــروفــي ديـيـغــو
إل ـي ــاس ،ب ـكــأس الـبـطــولــة ف ــي ح ـضــور ط ــارق

زينل ،مدير البطولة ،وأليكس جــوف ،رئيس
االتحاد الدولي لإلسكواش ،ونيفيل بيسيت،
رئيس شركة «كيوتيرمنلز» الشركة الراعية
للمسابقة الدولية.
وكان بول كول صاحب الـ( 29عامًا) ،قد تأهل
إلــى الـنـهــائــي ،بعد ف ــوزه على امل ـصــري ،عمر
ع ـســل ،املـصـنــف ال ـســابــع/3 ،ص ـفــر فــي ال ــدور
نصف النهائي ،بينما صعد دييغو إلياس
( 24عامًا) ،إلى املباراة النهائية بتغلبه على
منافسه الويلزي جويل ماكني .1/3
واللقب هو األول للنجم البيروفي ،في بطولة
قطر كالسيك ،بينما فشل النيوزيلندي كول
فــي تحقيق الـلـقــب األول لــه فــي قـطــر ،بعدما
حــل وصيفًا فــي بطولة الـعــالــم ،الـتــي أقيمت
ّ
في الدوحة عام  ،2019وخسر اللقب لحساب
املصري طــارق مؤمن ،ثم خسر نهائي العام
املاضي ،من بطولة قطر كالسيك  ،2020أمام
املصري اآلخر علي فرج.
وق ــدم االت ـحــاد الـقـطــري للتنس واإلس ـكــواش
والريشة الطائرة واح ــدة مــن أقــوى بطوالته
فنيا وتنظيميا وجماهيريا هــذا العام .وتم
تنظيم الـبـطــولــة لـلـعــام الـثــانــي تــوالـيــا وســط
إج ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة مـتـقـنــة بـسـبــب ف ـيــروس
كورونا.
ودأب االت ـح ــاد الـقـطــري عـلــى تنظيم بطولة
قطر كالسيك لإلسكواش لالعبني املحترفني
م ـنــذ ع ــام  ،2001وت ـح ـظــى ال ـب ـطــولــة سـنــويــا
بمشاركة املصنفني األوائــل ،وتتمتع بسمعة
عــامل ـيــة ع ـلــى جـمـيــع امل ـس ـتــويــات التنظيمية

والفنية والحضور الجماهيري .وإلى جانب
تنظيم بطولة قطر كالسيك ،استضافت قطر
بطولة العالم لإلسكواش أعوام  ،1998و،2004
و ،2012و ،2014و. 2019
وينظم االتـحــاد القطري على مالعب مجمع

خـلـيـفــة ال ــدول ــي لـلـتـنــس واإلسـ ـك ــواش أيـضــا
سنويًا ،بطولتي قطر إكسون موبيل للتنس
للرجال إحــدى جــوالت رابطة املحترفني (إيه
تي بي) فئة  250نقطة ،وقطر توتال للتنس
لـلـسـيــدات إح ــدى ج ــوالت راب ـط ــة املـحـتــرفــات

فرحة دييغو بلقب بطولة قطر لإلسكواش (بيدرو باردو/فرانس برس)

(دبليو تي إيه) .بدوره ،أشاد ناصر بن غانم
الـخـلـيـفــي ،رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ـق ـطــري للتنس
واإلسـ ـ ـك ـ ــواش وال ــري ـش ــة ال ـط ــائ ــرة بــالـنـجــاح
الـكـبـيــر ،ال ــذي حـقـقـتــه بـطــولــة قـطــر كالسيك
لإلسكواش  ،2021التي استضافها االتحاد
مل ـ ــدة أسـ ـب ــوع واخ ـت ـت ـم ــت ب ـم ـش ــارك ــة ك ـب ـيــرة
م ــن امل ـص ـن ـفــن األوائ ـ ـ ــل ع ــامل ـي ــا .وق ـ ــال نــاصــر
الخليفي في تصريح له عقب تتويجه النجم
البيروفي ،دييغو إلياس ،باللقب األول له في
قطر إن البطولة شهدت مستوى فنيا متميزا
م ــن األبـ ـط ــال امل ـش ــارك ــن ،إذ ق ــدم ــوا مـسـتــوى
كبيرا خــال املسابقة الدولية ،مشيرًا إلــى أن
البطولة تم تنظيمها على أعلى مستوى من
االحترافية كعادتها كل عام.
وق ـ ّـدم نــاصــر الخليفي التهنئة إلــى الالعبني
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروف ـ ــي دي ـ ـي ـ ـغـ ــو إل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس ،ومـ ـن ــافـ ـس ــه
النيوزيالندي بول كول على املستوى العالي
خــال املواجهة النهائية ،وخــال مشوارهما
في بطولة قطر كالسيك لإلسكواش ،وقال إن
كــا الالعبني بــول كــول ودييغو إلـيــاس قدما
مـسـتــوى كـبـيــرا خ ــال امل ـنــاف ـســات واسـتـحـقــا
الوصول إلى املباراة النهائية .كما أثنى رئيس
الـلـجـنــة املـنـظـمــة لـلـبـطــولــة ،عـلــى امل ـج ـهــودات
التي بذلتها اللجان العاملة في بطولة قطر
كالسيك لإلسكواش  ،2021والتي من شأنها
الــوصــول إلــى الـنـجــاح ،ال ــذي يجعل البطولة
القطرية في مصاف البطوالت الكبيرة واملهمة
في عالم رياضة اإلسكواش.
(قنا)
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على هامش الحدث

تقرير
ربما سمعت في األيام األخيرة عن الجدل القائم حول هوية الالعب األكثر
استحقاقًا لحصد جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم .لكن العديد
ّ
ظل عدم وجود معايير معينة الختيار األنسب
من التساؤالت تطرح هنا في
لهذه الجائزة ،خاصة إذا ما كانت المستويات متقاربة

صالح :أتمنى البقاء في ليفربول
حتى آخر يوم بمسيرتي الرياضية
أكد الدولي املصري محمد صالح العب ليفربول أنه يتمنى قضاء مسيرته الكروية في
صفوف النادي اإلنكليزي ،لكن األمر خارج عن إرادتــه .وقال صالح« :إذا سألتني ،أود
البقاء هنا حتى آخــر يــوم في مسيرتي الرياضية ،لكن ال استطيع قــول أكثر من ذلك،
فاألمر ليس بيدي .بل يعتمد على ما يريده النادي وليس أنــا» وذلــك خــال مقابلة مع
شبكة «سكاي سبورتس» .وأض ــاف« :ال أستطيع أن أتخيل نفسي اآلن تحديدًا ألعب
ضد ليفربول .سيحزنني هذا األمــر .سيكون قاسيًا .ال أحبذ الحديث عن ذلــك» .وتابع
الالعب املصري« :ال يمكنني أن ّأدعي ّأنني األفضل في العالم أم ال ،البعض يوافق على
ّ
ذلك والبعض اآلخر ال .أنا سعيد للغاية حاليًا باملباريات التي أخوضها ،لكن هذا سيكون
رأيًا دومًا .لطاملا تمنيت أن أكون األفضل في العالم .لن أكذب في هذه املسألة» مختتمًا:
«أنا األفضل دائمًا في مخيلتي .أحاول أن احتفظ بهذه الثقة».

جورجينيو

مدرب الباراغواي الجديد :سنسعى لتحقيق حلم الجمهور
أكــد األرجنتيني غييرمو بــاروس سكيلوتو ،خــال مؤتمر تقديمه مــديـرًا فنيًا جديدًا
ملـنـتـخــب ال ـب ــاراغ ــواي ل ـكــرة ال ـق ــدم أن ج ـه ــازه الـفـنــي سـيـسـعــى لـتـحـقـيــق حـلــم جمهور
ال ـبــاراغــواي .وق ــال سكيلوتو« :نـحــن سـعــداء باتخاذ هــذه الـخـطــوة .قـيــادة املنتخب أمر
مهم للغاية بالنسبة لنا ،وسنتعامل معها بمنتهى الجدية وبأكبر قدر من املسؤولية،
وسلط باروس الضوء على أهمية تحقيق
وسنسعى لتحقيق أحالم جميع املواطنني»ّ .
األهــداف «على املــدى القصير والطويل» ،من بني تلك األهــداف حصد مزيد من النقاط
متقدم في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر  ،2022إذ
الحتالل مركز ّ
يحتل منتخبه املركز الـ 8برصيد  12نقطة .وشدد املدير الفني الجديد على أهمية تفاني
والتزام واتحاد جميع العبي الفريق لتحقيق هدفهم .ووصف رئيس اتحاد الباراغواي
لكرة القدم ،روبرت هاريسون ،امتالك جهاز فني بهذا الحجم بأنه «شرف عظيم» ،وبأنه
«على مستوى كبير» .ويدير الجهاز الفني ملنتخب الباراغواي مباراته األولى أمام تشيلي
في  11نوفمبر /تشرين الثاني املقبل في التصفيات املؤهلة للمونديال.

هل يستحق الكرة الذهبية؟
حسين غازي

ق ـب ــل ف ـت ــرة م ــن الـ ــزمـ ــن ،أع ـل ــن عــن
املرشحني الثالثني لجائزة الكرة
ال ــذه ـب ـي ــة ،وبـ ـ ــدأ ك ـ ــل ط ـ ــرف يـشــد
ّ
لالعب الــذي يــراه مناسبًا .اليوم نستعرض
ح ـظــوظ ك ــل الع ــب ف ــي حـصــد ه ــذه الـجــائــزة
ّ
الـفــرديــة ،فــي سلسلة تحاكي األسـبــاب التي
تـعـطــي ك ــل الع ــب بـعــض ال ـح ـظــوظ ،عـلــى أن
ّ
تـبـقــى ض ـمــن أبـ ــرز املــرش ـحــن ل ــذل ــك .عـنــدمــا
تــم الكشف عــن القائمة املختصرة ملرشحي
ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ه ــذا الـ ـع ــام ،أص ـيــب الـعــديــد
مــن املـتــابـعــن بــالـصــدمــة وال ــذه ــول ،لــم يكن
فيديريكو كييزا حتى بينهم ،تم استبعاده
بشكل غريب ،مع ذلك حتى لو تم إدراج جناح
ٍ
يوفنتوس وإيطاليا في القائمة املكونة من
بعيدا عــن استحقاق
 30العـبــا ،فإنه ال يــزال
ً
التواجد فــي املــراكــز الثالثة األول ــى ،لكن هل
يـشـكــك أح ــد أن زمـيـلــه فــي منتخب إيطاليا
جورجينيو ،العب تشلسي اإلنكليزي ،ليس
جديرًا بذلك؟ هنا بعض األسباب التي تجعل
متوسط نابولي السابق مرشحًا حقيقيًا.
الطريق مع تشلسي في األبطال

لم يبدأ جورجينيو  12مباراة فقط من أصل
 13لقاء مع تشلسي ،في طريقه لتحقيق لقب
دوري أبطال أوروبــا على حساب مانشستر
سيتي املــوســم املــاضــي ،لكن كــان فــي العديد
م ــن امل ـن ــاس ـب ــات س ـب ـبــا ف ــي ح ـص ــول ال ـب ـلــوز
على اللقب الـثــانــي فــي تــاريـخــه .ربـمــا لــو لم
يـتــم إيـقــاف جورجينيو فــي إي ــاب دور ال ــ16
ضد أتلتيكو مدريد بسبب تراكم البطاقات
الصفراء ،ألتم جميع املباريات من دون عناء.
لكن بصرف النظر عن تلك املباراة ،لم يفوت
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آخر العب وسط
إيطالي توج بالكرة
الذهبية كان ريفيرا
أب ـ ًـدا أي بــدايــة ل ـقــاء ،ول ــم يلعب أق ــل مــن 65
دقيقة في أي مواجهة .في الــواقــع ،لعب 90
دق ـي ـقــة كــام ـلــة ف ــي جـمـيــع م ـب ــاري ــات خ ــروج
املغلوب التي بدأها ،وتم استبداله في وقت
متأخر ثــاث مــرات في مرحلة املجموعات.
لــم يـخــض أي الع ــب آخ ــر فــي تشلسي عــدد
دقائق أكثر من املايسترو اإليطالي املولود
ٍ
فــي الـبــرازيــل ،بطبيعة الـحــال كــان الحارس
إدواردو م ـي ـنــدي أك ـث ــر م ـن ــه ،ل ـكــن كــاهـمــا
تجاوز حاجز الـ 1000دقيقة.
إيطاليا بدونه لن تفوز

يتكرر نفس الحديث ،عند النظر إلــى أهمية
ج ــورج ـي ـن ـي ــو بــال ـن ـس ـبــة إلي ـط ــال ـي ــا واملـ ـ ــدرب
روبرتو مانشيني ،بعدما حقق األزوري لقب
يورو  2020الصيف املاضي .كان جورجينيو
م ــرة أخـ ــرى صــاحــب أك ـبــر ع ــدد م ــن الــدقــائــق
ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب ف ــي امل ـســاب ـقــة بــأكـمـلـهــا،
حـيــث ب ــدأ جـمـيــع م ـبــاريــات إيـطــالـيــا الـسـبــع،
وخ ــرج مــرة واح ــدة فقط بعد  75دقيقة ضد
ويلز في املباراة الثالثة بمرحلة املجموعات
التي لم تكن ذات أهمية .كانت خطة التناوب
ب ــن ج ـم ـيــع ال ــاع ـب ــن قــائ ـمــة وح ــاض ــرة فــي
تشكيلة املدرب مانشيني ،باستثناء الحارس
جيانلويجي دونــارومــا وجورجينيو ،الــذي
قطع أكبر مسافة (ركضًا) بني جميع الالعبني

ف ــي بـطــولــة أم ــم أوروب ـ ــا  ،2020بـمــا ف ــي ذلــك
اإلن ـك ـل ـيــزي كــال ـفــن فـيـلـيـبــس الـ ــذي ج ــاء في
املركز الثاني .ووصل العب خط وسط هيالس
فيرونا السابق إلى دقة تمرير مذهلة بلغت
 ،%93وأك ـم ــل  497ت ـمــريــرة طـ ــوال الـبـطــولــة،
وهــو أكبر عــدد من تمريرات بني العبي خط
الوسط ،كما يحتل املركز الثاني في الترتيب
ّ
العام بعد املدافع اإلسباني البورت.
إنهاء التحيّز لخاطفي األضواء

ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـح ـ ــال ،ي ـق ـي ــس عـ ـ ــدد ه ــائ ــل مــن
الجماهير تألق الالعب بعدد أهــدافــه ،ومن
الطبيعي أن تقل األضواء حول الالعب الذي
ّ
تـنـخـفــض نـسـبـتــه ف ــي هـ ــذه ال ـن ــاح ـي ــة .بعد
الع ـبــي ال ـه ـجــوم ،يــركــز أح ـيــانــا امل ـنــاصــرون
اه ـت ـم ــام ـه ــم إلـ ـ ــى ح ـ ـ ــراس املـ ــرمـ ــى ومـ ـ ــن ثــم
املــداف ـعــن ،لـكــن ينبغي أن يشمل االهـتـمــام
الع ـب ــي ال ــوس ــط ،ال ــذي ــن رب ـم ــا ال يـسـجـلــون
األه ـ ـ ـ ـ ــداف ،ل ـك ـن ـهــم ي ـ ـسـ ــاعـ ــدون فـ ــي ت ـقــديــم
اإلضافة أيضًا ،مثل جورجينيو ،الذي يثبت
بشكل مباشر
جــودة ال تقدر بثمن وتــؤدي
ٍ
إلــى األل ـقــاب .جورجينيو هــو العقل املدبر
واملـخـطــط ال ــذي يقف وراء بـنــاء الـعــديــد من
حتما خلق املساحات
الهجمات ،الذي يجيد ً
وقراءة حركات الالعبني ،ويقودهم للتمركز
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،مـ ـم ــا يـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـم ــري ــرات
واألهداف بعدها .يمكن اعتبار جورجينيو
القلب النابض الــذي يقدم اإليقاع املطلوب،
هـ ــو ص ــاح ــب ال ـف ـض ــل فـ ــي ه ـي ـم ـنــة ال ـفــريــق
ف ــي ال ــوس ــط عـلــى خـصـمــه .دفــاع ـيــا ،يعتبر
رج ــل تشلسي نقطة مــرجـعـيــة لــزمــائــه في
الفريق ،وهــذا األمــر كــان واضحًا مع املــدرب
األملــانــي تــومــاس توخيل ومنطقة إيطاليا،
كما تــراه دائمًا يستلم الكرة ليكون املبادر.

وجه رياضي

جوشوا كينغ
لمع اسم النرويجي ،جوشوا كينغ ،مع نادي واتفورد في الموسم
الحالي من الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،بفضل أهدافه

زهير ورد

قــاد املهاجم النرويجي ،جوشوا كينغ ،ناديه واتـفــورد لتحقيق
انتصار مثير في الدوري اإلنكليزي على إيفرتون بنتيجة 5ـ،2
مكن
سجل منها «هاتريك» فرضه نجم اللقاء بال منازع ،بما ّأنه ّ
فريقه من قلب الطاولة على منافسه خارج ملعبه .والطريف أن
«هاتريك» كينغ تحقق ضد فريقه في املوسم املاضي ،بما ّأنه
ّمثل إيفرتون من دون أن يعرف النجاح املنتظر ،وهو ما دفع إدارة
فريقه إلى التفريط في خدماته ،اعتقادًا منها ّأنه لن يكون قادرًا
على مساعدة الفريق ،بعد موسم صعب بما أن األرقام تؤكد أن
قرارها كان منطقيًا ففي  11مباراة لم يقدر على تسجيل أي
هدف .ولم تكن بداية هذا املوسم مختلفة عن املوسم املاضي ،بما
أن كينغ انتظر مباراته السابعة للتسجيل وقد اقترنت استفاقته
ب ـمــواج ـهــة فــري ـقــه ال ـس ــاب ــق ،م ـهــديــا امل ـ ــدرب ك ــاودي ــو ران ـي ــري
االنتصار األول منذ عودته إلــى ال ــدوري اإلنكليزي في تجربة
جديدة .ولد صاحب الـ 29عامًا من أب غامبي وأم نرويجية ،فقد
هاجر والــده من أجل العمل ،واختار تسجيل ابنه في نـ ٍـاد لكرة
القدم في مدينة رامـســاس ،وسنه  6أعــوام وقــد حــرص على أن
يطور قدراته وساعده على االنضمام إلى فريق فالرنغا املعروف
باالهتمام بالشبان ،وقد اعترف والده بأنه واجه مصاعب عدة

بيليه :أنا أكثر شبابًا
أكد األسطورة البرازيلي بيليه في عيد ميالده الـ 81أنه يشعر بأنه أكثر شبابا .وكتب بيليه
على حسابه الرسمي على شبكة «إنستغرام»« :أشكر كل أصدقائي البرازيليني وفي أنحاء
العالم الذين تمنوا لي الصحة والسعادة في يوم عيد مـيــادي ...أنا أصبح بمرور الوقت
أكثر شبابًا ال أكبر سنًا» .وأضاف« :إنها  81عامًا من الحياة واالنتصارات الكثيرة وأهمها
االحتفال بعيد ميالدي معكم» .وكان بيليه قد غادر املستشفى في  30سبتمبر /أيلول
املاضي بعدما خضع لعملية جراحية في بداية الشهر إلزالة ورم في القولون ،تم اكتشافه
بعد خضوعه لفحوص روتينية .وتدهورت صحة النجم البرازيلي في السنوات األخيرة
بسبب مشكالت في العمود الفقري وال ــورك والركبة مما قلل بشكل كبير من حركته
وأجبره على الخضوع لتدخل جراحي ،باإلضافة إلى معاناته من أزمات الكلى.

حتى يضمن حضوره في التمارين ،واضطر للغياب أكثر من
م ــرة عــن عـمـلــه .والـتـحــق كينغ ب ــال ــدوري اإلنـكـلـيــزي قــادمــا من
النرويج في موسم 2008ـ  ،2009وانضم إلى شبان مانشستر
يونايتد ،لكن خالل أربعة مواسم مع «الشياطني الحمر» لم يتمتع
بالفرصة الكافية للمشاركة ،إذ ظهر ّ
مرتني فقط منها مباراة
في دوري األبطال .وخالل هذه الفترة أعار مانشستر العبه إلى
العديد من الفرق في إنكلترا وخارجها قبل االلتحاق ببالكبرن
روفرز الذي تدحرج بني مختلف األقسام اإلنكليزية.
وفــي مــوســم  ،2015التحق بفريق بــورمـنــوث ال ــذي صعد إلى
«الـبــريـمــرلـيــغ» وش ــارك فــي قــرابــة  200م ـبــاراة وسـجــل خاللها
أكثر مــن  50هــدفــا .وكــان موسم 2016ـ 2017مميزًا بالنسبة
إلـيــه خصوصًا عندما سجل هــدفــا فــي مــرمــى فريقه السابق
مانشستر يونايتد .وفي امليركاتو الشتوي لسنة  2021التحق
بإيفرتون ،لكن ،في امليركاتو الصيفي ،وقع عقدًا ملدة موسمني
مع واتفورد في صفقة انتقال حر.
ويـمـلــك كـيـنــغ تـجــربــة ال يـسـتـهــان ب ـهــا ،بـمــا أن مـعـظــم مــراحــل
لكنه ال يجتهد بانتظام
مسيرته كانت في الــدوري اإلنكليزيّ ،
وهو ما يفسر ضعف أرقامه التهديفية في املواسم األخيرة غير
ّأنه قوي في التنشيط الهجومي ،إذ ساهم بصناعة  15هدفًا في
الدوري اإلنكليزي طوال مسيرته.

إيطاليا تستحق على مستوى
خط الوسط

لم يفز أي العب وسط إيطالي بجائزة الكرة
الذهبية منذ جياني ريفيرا في عــام ،1969
ح ـتــى ح ــن ت ــوج ب ـهــا روب ــرت ــو بــاج ـيــو عــام
 ،1993كان يلعب في مركز متقدم هجوميًا،
لذا هو ال يعتبر العب وسط كجورجينيو.
ع ــام  1969مـنـحــت ال ـكــرة الــذهـبـيــة لجياني
ريفيرا بفضل أدائ ــه املتميز وقـيــادة ميالن
للقب دوري أبـطــال أوروب ــا .وفــي عــام 2006

ح ـظ ــي امل ـ ــداف ـ ــع ف ــاب ـي ــو كـ ــانـ ــافـ ــارو بــامل ـجــد
الذهبي الفردي ،حني حقق منتخب األزوري
لقب كأس العالم في عام  2006على حساب
فــرن ـســا .صـحـيــح أن إن ـج ــاز ك ــان ــاف ــارو كــان
مهمًا ،لكن أمثال فرانكو باريزي أو جيجي
بــوفــون أو بــاولــو مــالــديـنــي أو ألـيـســانــدرو
ديـ ـ ــل بـ ـيـ ـي ــرو أو بـ ـي ــرل ــو أو فــران ـش ـي ـس ـكــو
تــوتــي لــم يـحـقـقــوا ذل ــك .فــي ع ــام  2021كــان
جورجينيو الالعب األكثر أهمية إليطاليا
وتشلسي عندما فــاز بـيــورو  2020ودوري

باكس يستعيد توازنه
وبولز يتابع نغمة الفوز

استعاد ميلووكي باكس حامل اللقب توازنه
وعــاد إلــى سكة االنـتـصــارات بعد فــوزه على
مضيفه سان أنتونيو سبيرز  ،111-121في
مباراة تألق خاللها نجمه كريس ميدلتون
ص ــاح ــب  28ن ـق ـط ــة ،ف ـي ـم ــا ت ــاب ــع ش ـي ـكــاغــو
بولز نغمة انتصاراته بفوزه الثالث تواليًا
وال ـث ــان ــي ع ـلــى دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز 82-97
فــي دوري كــرة السلة األمـيــركــي للمحترفني
( .)NBAفي املباراة األولى ،أضاف اليوناني
يــان ـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو  21نـقـطــة لـحــامــل
اللقب الذي فرض سيطرته على الربع األخير
ل ـيـخــرج ف ــائ ـزًا م ــن املـ ـب ــاراة ،ب ـعــد يــومــن من
خسارته أمام ميامي هيت .137-95
وقــال ميدلتون« :املطلوب فقط أن أعثر على
طــريـقــة لـلـتـعــافــي ...إنـهــا فـقــط الـطــريـقــة التي
ّ
تتكيف بـهــا .أعتقد ّأن ــه خــال هــذه األمسية
وفــي معظم األح ـيــان ،كــان الجهد فــي املكان
املناسب».
وســاهــم ج ــرو هــول ـيــداي وب ــات كــونــوتــون بـ
 16نـقـطــة ل ـكــل مـنـهـمــا ،فـيـمــا أض ــاف الـبــديــل
ّ
ج ــورج هيل  15وغــرايـســون ألــن  .10وافتقد
باكس لجهود الثالثي بروك لوبيز ودونتي
دي ـف ـي ـن ـت ـش ـن ــزو وبـ ــوبـ ــي ب ــورتـ ـي ــس بـسـبــب
اإلصـ ــابـ ــة ،ع ـل ـمــا أن هـ ــذا ال ـث ــاث ــي ع ـ ــادة مــا

كريس ميدلتون صاحب  28نقطة لباكس
(باتريك ماكديرموت)Getty/

يساهم في التسجيل من على مقاعد البدالء.
وتـقـ ّـدم بــاكــس  91-101فــي الدقيقة  8.40من
الــربــع األخ ـيــر ،ليحكم قبضته عـلــى امل ـبــاراة
أمــام  18.300متفرج على ملعب «آيــه تي أند
تي» سنتر في تكساس.
في املباراة الثانية ،فرض بولز نفسه للمرة
الثالثة مــع بــدايــة منافسات املــوســم الحالي
والثانية أمام بيستونز ،بعدما كان فاز عليه
عـلــى أرض ــه  88-94الـخـمـيــس ،فــي حــن كــان
اسـتـهــل ال ـ ــدوري ب ـفــوزه عـلــى نـيــو أورل ـيــانــز
بيليكانز  112-128الجمعة .واعـتـمــد بولز،
فــي فــوزه الثاني فــي غـضــون  48ســاعــة على
بيستونز ،على ديـمــار دي ــروزان صاحب 21
نقطة واملونتينيغري نيكوال فوتشيفيتش
الذي سجل  15والتقط  19مرتدة.
فــي كـلـيـفــانــد ،حـقــق كــافــالـيـيــرز ف ــوزه ّ
األول
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ب ـع ــد خـ ـس ــارت ــن ،وج ـ ـ ــاء عـلــى
حساب أتالنتا هوكس  ،95-101بفضل نجمه
االس ـبــانــي ري ـكــي روب ـي ــو صــاحــب  23نقطة
و 9تـمــريــرات حــاسـمــة .وهــو الـفــوز الـســادس
لكافالييرز في عقر داره في مواجهاته السبع
االخيرة أمام هوكس .وتألق الالعب املبتدىء
إيفان موبلي ( 20عامًا) في صفوف كافالييرز
مع  17نقطة و 11مرتدة ،فيما أضاف غاريت
ألن  11نقطة و 14مرتدة ،وكولن سيكستون
وكيفن لــوف والفنلندي الوري ماركانن 12
نقطة لكل منهم.
وقــال موبلي بعد الـفــوز« :نحن سـعــداء جدًا
بفوزنا ّ
األول ،هو شعور رائــع ...ال نريد فقط
أن نعتمد عليه .نريد أن نتابع انتصاراتنا
وأن نتطور من هنا» .وأثنى مدرب كافالييرز
جون بلير بيكرستاف على أداء العبه الشاب
ـا« :فـ ــي وقـ ــت ت ــاب ــع إيـ ـف ــان ال ـت ـس ـج ـيــل،
قـ ــائـ ـ ً
تابعنا تمرير الكرة لــه» .وأردف« :مجموعة
مـهــاراتــه متنوعة ومـتـعــددة االسـتـخــدامــات.
لقد كسب إيـفــان ثقتنا بسبب السرعة التي
يـخـتــار بـهــا األشـ ـي ــاء» .وت ـصــدر ت ــراي يونغ
قائمة أفضل املسجلني لدى الفريق الخاسر
مع  24نقطة ،منها  15في الشوط ّ
األول ،فيما
أضاف العب االحتياط كام ريديش  19نقطة،
في حني عانى هوكس من نسبة النجاح في
الرميات إذ لم يسجل سوى  10من أصل 34
مــن الــرمـيــات الـثــاثـيــة .فــي تــورون ـتــو ،سجل
الـعـمــاق السلوفيني لــوكــا دونتشيتش 25
نقطة وأضاف  12تمريرة حاسمة و 9مرتدات
لصالح داالس مافريكس وقــاده للفوز على
مضيفه تورونتو رابتورز .95-103
(فرانس برس)

معادال إنجازات
أبطال أوروبا على التوالي،
ً
ال ـعــديــد م ــن األس ــاط ـي ــر ،ص ـح ـيـ ٌـح أن ــه ليس
أفضل من باجيو أو ريفيرا ،لكن اإلنجازات
تخوله ليكون معهما في نفس املسار.
ال أحد أفضل منه؟

أثارت قصة جورجينيو على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي بــن الـجـمــاهـيــر انـقـســامــا كبيرًا،
خاصة مع محبي األرجنتيني ليونيل ميسي.
املشكلة في الكرة الذهبية أنها بدون معايير،

البعض يرى أن اإلنجاز الفردي بــدون ألقاب
لالعب أو بطولة يتيمة كافية لتتويجه ،فيما
يرشح آخــرون الالعب املتألق ضمن املعقول
ّ
مع إنجازات وبطوالت أكثر كحال جورجينيو
امل ـج ـت ـهــد .ي ــداف ــع م ـح ـبــو جــورج ـي ـن ـيــو عـنــه،
بــاعـتـبــار أن مـيـســي حـقــق لـقــب كــوبــا أمـيــركــا
مع وصول  8من أصل  10منتخبات إلى ربع
النهائي من دور املجموعات ،فيما لم يظفر
بأي شيء مع النادي ،واحتل املركز الثالث في
الدوري اإلسباني.

جورجينيو توج
مع تشلسي
بلقب األبطال
وباليورو مع
إيطاليا (كالوديو
فيا)Getty/

القضاء اإلداري يُبدل موقفه
ويحكم بعودة مرتضى منصور إلى الزمالك
فــي خـطــوة مـفــاجـئــة ،قـضــت محكمة الـقـضــاء اإلداري فــي ال ـقــاهــرة ،ب ـعــودة رئـيــس نــادي
الزمالك والنائب السابق مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة النادي لحني انتهاء فترته،
ملغية بذلك قرار وزير الرياضة أشرف صبحي باستبعاده لحني انتهاء التحقيقات في
مخالفات ُنسبت إليه .وكانت نفس املحكمة قد قضت ،في فبراير /شباط املــاضــي ،في
الشق املستعجل بتأييد قرار وزير الرياضة ،وهو ما ّ
يعبر عن انقالب في موقف املحكمة
من القضية .وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت ،في  29نوفمبر/تشرين الثاني
املاضي ،عن توقيف مجلس إدارة نادي الزمالك ،مع ثالثة أندية أخرى ،موضحة أن الفترة
املقبلة ستشهد اإلعــان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية الهامة واألندية
واالتـحــادات الرياضية ،في ضــوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش املالية واإلداريــة
واملشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم  434لسنة  2020بتاريخ  23سبتمبر أيلول
ّ
 2020من املختصني من وزارة الشباب والرياضة والجهاز املركزى للمحاسبات.
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هوامش

ّ
ركزت دراسة أجراها باحثون قطريون على البنية الجينية للسكان في منطقة الشرق األوسط وشبه الجزيرة العربية ،وذلك
لتفسير السمات البشرية ومخاطر األمراض

شبه الجزيرة العربية
القدرة على كشف التنوع الجيني غير المميز لها آثار مهمة على فهمنا لبيولوجيا اإلنسان وأمراضه ()Getty

مركز للوجود البشري قبل آالف السنين
محمد الحداد

كشف باحثون في مؤسسات بحث
ق ـطــريــة ع ــن خــري ـطــة عــال ـيــة الــدقــة
للبنية الجينية للسكان فــي شبه
الجزيرة العربية ،والشرق األوســط عمومًا،
مما يوفر رؤى جــديــدة فــي تــاريــخ البشرية
ف ــي امل ـن ـط ـقــة وأن ـ ـمـ ــاط األس ـ ـ ـ ــاف ،الـ ـت ــي قــد
تساعد في تفسير السمات البشرية املحلية
ومخاطر األمراض.

«قطر جينوم»
نشرت الــدراســة يــوم  12أكتوبر /تشرين
األول في دورية «نيتشر كوميونيكيشنز»
وتشير نتائجها إلــى أن السكان القدامى
ف ــي ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ل ـع ـبــوا دورًا
مـ ـح ــوري ــا ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـهـ ـج ــرة ال ـب ـشــريــة
املبكرة من أفريقيا أكثر مما كان معروفًا
مــن قـبــل ،إذ كــانــت شبه الـجــزيــرة العربية
ب ـم ـث ــاب ــة م ـف ـت ــرق ط ـ ــرق أو ن ـق ـط ــة ال ـت ـق ــاء
وانتقال بني قــارات العالم القديم الثالث؛
أفــريـقـيــا وأوروبـ ـ ــا وآس ـي ــا .تـعــد ال ــدراس ــة
التي أنتجها تجمع بحوث «قطر جينوم»

أول تحليل واس ــع الـنـطــاق لعلم الــوراثــة
لـلـسـكــان ال ـعــرب وس ـكــان ال ـشــرق األوس ــط
عـمــومــا ،إذ يتم فحص الحمض الـنــووي
ألكثر من  6000شخص يعيشون في قطر،
مــع مـقــارنــة جيناتهم مــع تـلــك املــوجــودة
فــي السكان اآلخــريــن الــذيــن يعيشون في
ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم ،بــاإلضــافــة
إل ــى ال ـح ـمــض ال ـن ــووي ال ـقــديــم ملجموعة
مشتركة تضم أكثر من  10آالف شخص.

فجوة معرفية
يـسـهــم فـهــم الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة والـتـنـ ّـوع
الجيني للسكان املعاصرين العرب والشرق
أوسـطـيــن فــي كـســر الـحــواجــز الـتــي لطاملا
شكلت تحديًا أمــام منظومة الطب الدقيق
امل ـص ـ ّـم ــم ل ـل ـت ـعــامــل م ــع م ـخــاطــر األم ـ ــراض
ال ـفــريــدة لـلـسـكــان ال ـع ــرب .كـشـفــت الــدراســة
حدوث انقسام سكاني عن األفارقة األوائل
منذ حوالي  90ألف عــام ،تاله انقسام آخر
ّ
قبل  30إلى  42ألف عام ،مما شكل أسالف
ال ـش ـعــوب ال ـعــرب ـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة الـحــديـثــة.
والح ـ ــظ ال ـبــاح ـثــون ن ـ ــدرة ج ـي ـنــات إن ـســان
نياندرتال في السكان العرب .وأشــار قائد

فريق البحث ،يونس مقرب ،رئيس مختبر
ال ـج ـي ـن ــوم ال ـط ـب ــي والـ ـسـ ـك ــان ف ــي «س ـ ــدرة
ل ـل ـط ــب» ف ــي ال ـ ــدوح ـ ــة ،إل ـ ــى وجـ ـ ــود ف ـجــوة
م ـعــرف ـيــة ك ـب ـيــرة حـ ــول ال ـتــرك ـيــب الـجـيـنــي
لـسـكــان ال ـشــرق األوسـ ــط ،وخــاصــة الـعــرب.
لذلك تأتي الدراسة للمساعدة في معالجة
ه ــذا األم ــر وتــوس ـيــع فـهـمـنــا لـعـلــم ال ــوراث ــة
الـسـكــانـيــة بــاإلضــافــة إل ــى تــاريــخ الــوجــود
البشري في الشرق األوسط والعالم .ويلفت
م ـقــرب إل ــى أن ال ـق ــدرة عـلــى كـشــف الـتـنــوع
الـجـيـنــي غـيــر امل ـمـ ّـيــز لـهــا آث ــار مـهـمــة على
فهمنا لبيولوجيا اإلنسان وأمراضه.

مقارنة جينية
وأض ـ ـ ــاف مـ ـق ــرب ،ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :قارنا الحمض النووي للعرب في
العصر الحديث بالحمض الـنــووي القديم
ال ــذي تـمـ ّـيــزت بــه مـجـمــوعــات بحثية أخــرى
سابقًا ،مأخوذ من البشر القدامى الذين تم
تحديدهم في مواقع مختلفة عبر بالد الشام
وأوروبا وآسيا وأفريقيا .وجدنا أن أسالف
عرب شبه الجزيرة كانوا من بني الهجرات
املبكرة مــن أفريقيا قبل حــوالــي  12إلــى 20

باختصار
السكان القدامى في
شبه الجزيرة العربية
لعبوا دورًا محوريًا في
تاريخ الهجرة البشرية
املبكرة من أفريقيا
أكثر مما كان معروفًا
من قبل
■■■
كشفت الدراسة حدوث
انقسام سكاني عن
األفارقة األوائل منذ
حوالي  90ألف عام،
تاله انقسام آخر قبل
 30إلى  42ألف عام
■■■
كانت منطقة شبه
الجزيرة العربية
خضراء وخصبة قبل
عشرات آالف السنني

ألف عام ،وهو ما أدى إلى نشوء مجتمعات
بــدويــة وزراعـيــة سكنت بــاد الـشــام وأجــزاء
مـخـتـلـفــة م ــن شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـعــرب ـيــة» .في
الـ ـس ــاب ــق ك ــان ــت شـ ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ال ـع ــرب ـي ــة
تعتبر في الغالب ممرًا للهجرات البشرية.
ووفــق الــدراســات األركيولوجية واملناخية
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،ك ــان ــت م ـن ـط ـقــة ش ـب ــه ال ـج ــزي ــرة
العربية خضراء وخصبة قبل عشرات آالف
السنني ،وهنا تقدم الدراسة أول دليل جيني
قوي يدعم حقيقة أن الجزيرة العربية كانت
مــوقـعــا نــابـضــا بــالـحـيــاة لـلــوجــود الـبـشــري،
وفق املؤلفني.

قطر أفضل نموذج
وكــانــت مــن أكـثــر الـنـتــائــج إث ــارة لالنتباه
وف ــق م ـقــرب مــاحـظــة ال ـت ـنـ ّـوع الـكـبـيــر في
األصــول الوراثية لسكان قطر ،على الرغم
م ــن حـجـمـهــا ال ـس ـكــانــي الـصـغـيــر نـسـبـيــا.
ً
وهـ ــذا يـجـعــل س ـك ــان ق ـطــر م ـم ـثــا مـمـتــازًا
للعالم العربي .وهذا يعني أن االكتشافات
ال ـتــي سـيـتــم تـحـقـيـقـهــا ف ــي املـسـتـقـبــل من
قطر ستكون قابلة للتطبيق على ماليني
الـ ـع ــرب ف ــي ك ــل مـ ـك ــان .وي ــوض ــح امل ــؤل ــف
الرئيسي أنه نتيجة لهذه الدراسة أصبح
مــن املمكن اآلن تحديد الـســالــة الجينية
بشكل أفضل في مجموعات سكان الشرق
األوسـ ـ ــط ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تـقـسـيــم األفـ ــراد
الذين يخضعون الختبار املرض أو عالجه
بــدقــة أكـبــر ،إذ ثبت أن الـســالــة هــي عامل
تمييز مهم للقابلية لإلصابة باملرض ،بما
في ذلك األمراض الوراثية واملعدية ،وكذلك
االستجابة في التجارب السريرية.

وأخيرًا
عبد الرزاق غورنه ...اإلنساني العابر للهويات
محمود الرحبي

حني فاز الكاتب عبد الرزاق غورنه (أو قرنح) بجائزة
نوبل لآلداب قبل أيام ،خرجت أصوات كثيرة ّ
تتحدث
ً
عــن نسبه وأص ــول ــه الـعــربـيــة ،وتـحـصــرهــا ع ــادة في
اليمن ،بسبب انتمائه الحضرمي أبــا وأمــا عــن جد.
ٌ
صحيح من حيث العرق ،لكن األمــر ،من حيث
األمــر
الثقافة واللغة التي يكتب بها ،في غاية البعد .وحني
ّ
ّ
نتحدث عــن لغته ،وليس
نتحدث عــن كــاتـ ٍـب ،فنحن
صار تفكيرنا ما قبل ثقافي .صحيحٌ
عن عرقه ،وإال
أنه من أصول حضرمية ،لكن بأي لغة يفكر ويكتب،
خـصــوصــا أنـنــا نتعامل مــع كــاتـ ٍـب ولـيــس مــع تاجر
ّ
حــريــر .اللغة التي يفكر بها الكاتب ويـبــدع هــي أحد
أســس هويته الثقافية ،طبعًا مــع انفتاح هــذه الهوية
على أنهار أخــرى تـ ّ
ـؤدي ،بالضرورة في النهاية ،إلى
ٍ
املـصـ ّـب اإلنساني الكبير ،خصوصًا بالنسبة لعبد
الرزاق قرنح الذي يمكن اعتبار اختيار أكاديمية نوبل
له فائزًا بمثابة انحياز جميل من الجائزة إلى الجانب
اإلنسانيّ .
ويعمق ذلك أن قرنح هو كذلك أستاذ للنقد
الثقافي فــي جامعة بريطانية ،وهــذا املـســاق النقدي
ُيعنى بصورة أساسية بالهامش .والغريب أن منشأه
األول بريطانيا ،وتمت فيه مناقشة ما سميت آداب
املستعمرات .هذا النقد ،وفي إطار ما سماها إدوارد

سعيد هجرة النظريات ،وجد ّ
تطوره على يدي سعيد
الــذي وضع اإلطــار النظري لهذا النوع من النقد الذي
ُيعنى بالهامش وإبــداع ما بعد الكولونيالة ،من دون
أن ننسى إضــافــات مثقفني أكــاديـمـيــن آخــريــن من
أصول آسيوية يعيشون في أميركا ،مثل هومي بابا
وغاياتري سبيفاك.
ّ
وفــي ُعمان خرجت أصـ ٌ
تتحدث عن انتماء عبد
ـوات
الـ ــرزاق غــورنــه الـ ُـعـمــانــي ،فــزنـجـبــار ال ـتــي ول ــد ونشأ
فيها كانت تحت الحكم ُالعماني ،أي أنــه كــان يحمل
جنسيتها .وقد طالب كاتب ُعماني بتنظيم مهرجان
ُعماني عــاملــي ل ــأدب ،يستضاف فيه غــورنــه ،وهــذه
دعوة ثقافية جميلة ،ليس فيها أي نزوع عرقي ،إنما
ثقافي .صديق آخر بارك مباشرة ُ
للعمانيني والعرب
فــوز عبد ال ــرزاق قرنح بجائزة نوبل آلداب ،بوصفه
ثاني عربي بعد نجيب محفوظ يحرزها .ينطلق هذا
بكاتب لديه
النزوع ،في أصله ،من باب الفرح واالحتفاء
ٍ
تقاطعات عربية ،سواء من حيث األصل الحضرمي،
ً
أو من حيث املنشأ الزنجباري ُالعماني ،فضال عما
يجمعه معنا من ثقافة إسالمية .وال نستبعد كذلك
أن روايــاتــه ســوف ت ــدور حــول املحيط املهمش الــذي
عــاش فيه ،حني نعلم أن الكاتب ابــن طفولته .ستجد
اآلن رواي ــات ــه تــدفـقــا فــي الـتــرجـمــة ،فثمة مترجمون
يعكفون على نقل أعماله إلى العربية ،حينها سنعلم

البعد العربي فيها ،وال أظـنــه غائبًا ،إذا اعتبرنا ّأن
زنجبار التي نشأ فيها وغادرها كرهًا من األماكن
املتميزة بخليط الثقافات بني عربية وأفريقية وهندية.
لكن في البحث عما هو عربي في عقل قرنح أكثر ما
يمكن اعتباره عربيًا ليس العرق أو أصول الوالدين،
أو حتى تفاصيل رواياته ،إنما تضامنه مع القضية
الفلسطينية ،فإذا كان ّثمة ما هو عربي واضح لدينا
فــي الـكــاتــب الشهير فـهــو الـتـضــامــن ال ــذي عـ ّـبــر عنه
الكاتب العاملي مع قضيتنا األساس ،وتفهمه العميق
ح ـقــوق الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وم ـعــانــاتــه امل ــري ــرة مع
املحتل الصهيوني العنصري .وهــو أمــر يجعل أدبه
ذا قيمة مضاعفة ،وكــذلــك يضفي مصداقية حتى

أصوات تتحدث عن
خرجت
ٌ
انتماء عبد الرزاق غورنه
العماني ،فزنجبار التي ولد ونشأ
ُ
العماني
الحكم
تحت
كانت
فيها
ُ

على درسه األكاديمي املعني بقضايا األمم ّ
املهمشة
وشعوبها ،والبحث عن حلول ملشكالتها املصيرية.
أنــا سعيد طبعًا بفوز الكاتب األفريقي عبد الــرزاق
غورنه بنوبل العاملية لألدب .أفريقي مسلم من أصول
يمنية ،من العالم الثالث ،بل مناضل ب ــ«الــدرس» في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،حــن نعلم أن ــه أس ـتــاذ جــامـعــي ملساق
النقد الثقافي وآداب مناهضة االستعمار في جامعة
ببريطانيا .باختصار هــو مناضل عظيم ،ال يمكن
مذبحة حدثت
إال أن نحترمه ،وفوق ذلك هو ناج من
ٍ
قبل سفره بأربع سنوات .سافر ٍ صغيرًا ّ
وتفوق في
جامعات الغرب .
تفاصيل أخــرى ّ
تعمق هذا التنوع في ثقافة غورنه
وهويته املركبة ،حــن نضيف أم ـرًا آخــر فــي سياق
هذه املتاهة الهوياتية الجميلة ،أنه حني ولد لم يكن
قد نشأ بلده الذي نسبته إليه جائزة نوبل؛ تنزانيا.
إذًا هو رجل ولد في عام  1948قبل بالده! فتنزانيا
انبثقت بعد والدتــه بـ 16عامًا (إثر اتحاد تنجانيقا
وزنجبار) ،بعد مذبحة رهيبة راح ضحيتها آالف
ُ
العمانيني والـعــرب .إذًا ،هو كذلك ليس يمنيًا وليس
ُعمانيًا ،وربما ليس بريطانيًا ،وليس أيضًا تنزانيًا،
ربما فقط هو عبد الــرزاق غورنه (أو قرنح) جميل
ال ــروح واإلن ـســانــي ،الـعــابــر لـلـهــويــات ال ــذي لــم نـقــرأه
بالعربية بعد.
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