 4أشهر على انقالب تونس

 4أشهر م ـرّت على انقالب قيس سعيد على الدستور والنظام السياسي
التونسيين ،من دون أن يتمكن من القضاء على المتمسكين بالديمقراطية6[ .ـ]7
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يُتوقع أن تنفجر فقاعة
عقارية في مصر قريبًا،
في ظل استمرار تضخم
األسعار واالنكماش في
الشراء.
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الحدث

حمدوك يغازل الشارع :سأستقيل إذا حصل تدخُّ ل في عملي
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

حـ ــاول رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ال ـســودان ـيــة ع ـبــد الـلــه
حمدوك (الصورة) مغازلة الشارع ،الذي يتوقع
أن يخرج في مليونية جديدة اليوم الخميس ضد
اتفاقه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ،عبر
إعالنه بأنه سيتم اإلفــراج عن جميع املعتقلني
وأنـ ــه أم ــر ب ـتــأمــن م ــواك ــب ال ـت ـظ ــاه ــرات .وعـلــى
صعيد مشاورات تشكيل الحكومة السودانية
الجديدة ،علمت «العربي الجديد» ّأن عــددًا من
الـكـفــاءات والـ ــوزراء بحكومة حـمــدوك السابقة

رفضوا مواصلة العمل معه في الحكومة التي
يـعـتــزم تشكيلها خ ــال األس ـبــوعــن املقبلني.
وم ــن أبـ ــرز راف ـض ــي امل ـش ــارك ــة ف ــي التشكيلة
ال ــوزاري ــة املقبلة وزي ــر ال ـعــدل نـصــرالــديــن عبد
الـ ـب ــاري ،ووزي ـ ــر الـ ــري وامل ـ ـ ــوارد املــائ ـيــة يــاســر
عـ ـب ــاس ،م ــا ي ـش ـكــل ض ــرب ــة ق ــوي ــة ل ـح ـم ــدوك،
الرتباط وزير العدل بملف العالقات السودانية
األميركية والتطبيع مع إسرائيل ،ووزيــر الري
بملف ســد النهضة اإلثـيــوبــي .وداف ــع حمدوك،
ف ــي ن ـ ــدوة ف ــي ّال ـخ ــرط ــوم أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،عن
االتفاق الذي وقعه مع البرهان ،األحد املاضي،

معتبرًا أنــه اتـفــاق الـحــد األدن ــى ويمكن إكماله
بميثاق سياسي أشمل .وفي حني قرر مراجعة
جميع اإلقــاالت والتعيينات التي أصدرها قائد
الـجـيــش ،فــي أعـقــاب االن ـقــاب فــي  25أكتوبر/
تـشــريــن األول املــاضــي ،فــإنــه ل ـ ّـوح باالستقالة
في حال تدخلت أي جهة من الجهات في عمل
الجهاز التنفيذي ،متمسكًا بصالحيات مجلس
الــوزراء كاملة .وأعلن ،في بيان ،أنه أمر بتأمني
مواكب التظاهرات والشروع في إجراءات إطالق
سراح جميع املعتقلني من لجان املقاومة ،فيما
رفعت وفاة متظاهر ،أصيب بالرصاص األحد

املاضي ،عدد القتلى منذ االنقالب إلى  .42وأكد
ال ـبــرهــان ،فــي مقابلة مــع صحيفة فايننشال
تايمز نـشــرت أمــس األرب ـعــاء «الـتــزامـنــا الثابت
تنظيم انتخابات فــي  ،»2023وإع ــادة السلطة
إلـ ــى امل ــدن ـي ــن .وأض ـ ـ ــاف« :ب ـع ــد ذلـ ــك س ــأغ ــادر
وأتفرغ ملصالحي الخاصة .كما سأترك القوات
املسلحة» .واعتبر أن االتفاق مع حمدوك ،األحد
املــاضــي ،يسمح بتأليف «حـكــومــة تكنوقراط
مـسـتـقـلــة ب ـ ــدون س ـي ــاس ـي ــن ،وال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
القضايا األساسية للفترة االنتقالية ،االقتصاد
واالنتخابات والسالم واألمن».
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مصر :البرلمان يضغط لتغيير
محافظين بسبب أزمة األمطار

لم تثمر محادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ،في
إيران ،نتائج إيجابية لجهة تحرير عمل الوكالة .فيما أعاد المبعوث األميركي الخاص
إليران ،روبرت مالي ،حديث واشنطن عن خيارات أخرى تجاه إيران في حال فشل
المفاوضات ،رافعًا السقف قبل استئنافها

تطرح ظاهرة غرق
الشوارع في مصر
مع هطول األمطار
تساؤالت عن تردي
البنى التحتية في البالد،
بينما يدعو البرلمان
لتغيير محافظين

تشاؤم
عشية استئناف
مفاوضات فيينا

القاهرة ـ العربي الجديد

تحذير أميركي إليران...
واألبواب مغلقة في وجه
محققي وكالة الطاقة

للحديث تتمة...

فخاخ تهدد
االنتخابات الليبية
أسامة علي

أقفل باب الترشح ألول انتخابات
رئاسية في تاريخ ليبيا ،في وقت
انصرفت فيه األذهان إلى متابعة
الجدل والتصريحات والخالفات في
كل محطات املسار االنتخابي ،بدءًا
من الخالفات حول شرعية صدور
قانون االنتخابات ،ثم الخالف حول
تفاصيل بنوده ،وكون بعضها
ّ
فصل إلقصاء شخصيات وأخرى
للسماح بمرور شخصيات أخرى،
قبل أن ينخرط الجميع في تقديرات
حظوظ املترشحني في الفوز ،وكيف
لسيف اإلسالم القذافي أن يترشح
وهو املطلوب للعدالة املحلية والدولية،
وخليفة حفتر ،الذي لم يجد أحد
املتضررين من جرائمه وصفًا
لوضعه إال بالقول إنه مطلوب للعدالة
اإللهية .ولكن لم يلحظ أغلب املتابعني
جملة اإلجراءات املصاحبة واملتعلقة
بعملية الطعون ،بمددها التي
حددتها املفوضية العليا لالنتخابات،
والئحتها التي أصدرها املجلس
األعلى للقضاء ،ففيها بيت القصيد
وحقيقة إجراء انتخابات في البالد
من عدمها.
ذرت املفوضية العليا لالنتخابات
الرماد في عيون املتابعني ،بأن
أكدت أنها في منأى عن الخالفات
السياسية .ولذا قررت بأن تحيل
ملفات املترشحني إلى ثالث جهات
يمكنها الفصل قانونًا في الجدل
السياسي حول إشكالية مزدوجي
الجنسية ،واملتهمني بارتكاب جرائم،
واملطلوبني للعدالة ،وأنها لن تعلن
عن القوائم األولية إال بعد أن يفصل
مكتب النائب العام وجهازا املباحث
الجنائية والجوازات والجنسية
في هذه القضايا .فما الفائدة في
فتح باب الطعون إذا كانت النتيجة
مسبقة؟
بماذا سيطعن أي مواطن في حفتر
بأكثر من جرائمه؟ وبماذا سيطعن
املواطن في سيف اإلسالم القذافي
بأكثر من أنه مطلوب للعدالة بسبب
مشاركته في قمع مدنيني قالوا لوالده
لم نعد نريدك؟ وبما سترد املفوضية،
في مرحلة فصلها في الطعون ،بأكثر
من النتائج التي ستحيلها الجهات
الثالث التي أحالت إليها امللفات
للتدقيق؟ لقاء هذا أصدر مجلس
ً
القضاء تعديال مفاجئًا ،انصرف
فيه ذهن املتابع للمادة املتعلقة
بالسماح للطاعن بأن يقدم طعنه
ً
في أي مترشح من منطقته ،بديال
عن صيغتها األولى التي تشترط
بأن يقدمه في موطن املترشح ،دون
االنتباه إلى إضافة تعديل يتعلق
بحق أي مرشح أو ناخب في الطعن
في إجراءات وقرارات املفوضية ،ما
يفتح الباب أمام نسف كل الخطوات
السابقة ،من قبل املعترضني على
إجراء االنتخابات ،أو من قبل
املستبعدين من قوائم الترشح.

طـ ـغ ــى ت ــرجـ ـي ــح فـ ـش ــل مـ ـف ــاوض ــات
فيينا حــول امللف النووي اإليراني،
املـقــررة فــي  29الشهر الـحــالــي ،على
التصريحات واللقاءات ذات الصلة ،وهو ما
بــرز خصوصًا فــي تصريحات كــل مــن املدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،رافاييل
غروسي ،واملبعوث األميركي الخاص إليران،
روبرت مالي .وأعلن غروسي ،أمس األربعاء،
فشل محادثاته فــي إي ــران ،التي وصــل إليها
مـ ـس ــاء اإلث ـ ـنـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي اس ـت ـم ــرت
ي ــوم ــا واحـ ـ ـ ـدًا ،ف ــي م ـح ــاول ــة إليـ ـج ــاد أرض ـيــة
ت ـف ــاه ــم ح ـ ــول ع ـم ــل امل ـف ـت ـش ــن ف ــي ال ــوك ــال ــة،
لجهة مــراقـبــة أنشطة إي ــران الـنــوويــة .وعلى
بعد أي ــام قليلة مــن استئناف إي ــران وال ــدول
الكبرى مفاوضاتها النووية فــي فيينا ،في
محاولة للعودة إلــى االتـفــاق الـنــووي املوقع
بينها في  ،2015واملقررة يوم اإلثنني املقبل،
تلقي تصريحات غــروســي بثقلها على هذه
املـفــاوضــات فــي جولتها السابعة ،حيث من
امل ـق ــرر أي ـض ــا أن ي ـص ــدر مـجـلــس املـحــافـظــن
للوكالة ،تقريرًا ،حول املسألة .وقال غروسي،
ب ـعــد ع ــودت ــه إل ــى فـيـيـنــا ،إن ــه ل ــم يـتـمـكــن من
التوصل إلى اتفاق مع املسؤولني اإليرانيني
حول عمل وكالته في اإلشــراف على املنشآت
ال ـنــوويــة ّ اإليــران ـيــة .وأوض ــح أن «امل ـحــادثــات
كــانــت ب ــن ــاءة ،لكننا لــم نتمكن مــن التوصل
ّ
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن كـ ــل جـ ـه ــودي»،
وذلـ ــك ف ــي ال ـي ــوم األول م ــن اج ـت ـمــاع مجلس
محافظي الوكالة فــي العاصمة النمساوية.
ّ
وح ــذر املــديــر الـعــام للوكالة الــدولـيــة للطاقة
ً
الــذريــة ،قائال «نحن نقترب من النقطة التي
لن أتمكن فيها بعد اآلن من ضمان استمرارية
املعلومات» حول البرنامج النووي اإليراني،
وهــو مــا يشكل عنصرًا أســاسـيــا فــي االتـفــاق
النووي االيراني الذي باتت مفاعيله في حكم

الالغية منذ عام  ،2018عندما انسحبت منه
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أح ــادي ــا ف ــي عـهــد دونــالــد
تــرامــب .وق ــال غــروســي ،إن الــوقــت ينفد أمــام
الوكالة للتمكن من إعادة وضع الكاميرات في
ورشة «تيسا» النووية ،في كرج ،قرب طهران،
بحيث إنها قريبًا لن يكون بمقدورها ضمان
عدم استخدام املعدات لتطوير قنبلة نووية.
وحول ذلك ،قال غروسي إنه ال يعلم حتى اآلن
ما إذا كانت ورشــة كــرج النووية قيد العمل،
بعد هجوم تخريبي تعرضت له في يونيو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،وات ـه ـمــت إي ـ ــران إســرائ ـيــل
بــالــوقــوف خـلـفــه .وقـ ــال غ ــروس ــي ح ــول ذل ــك:
«إنــه من الواضح أن هــذه املــدة الطويلة التي
قضيناها من دون أن نتمكن من الوصول إلى
املـعـلــومــات (ت ـ ّـم تــدمـيــر كــامـيــرات املــراقـبــة في
الورشة ،وأعادت إيران أربع منها للعمل لكن
من دون أن تسمح للوكالة الدولية باالطالع
على تسجيالتها) ،أو أن نعلم مــا إذا كانت
هناك أنشطة علمياتية فــي الــداخــل ،هــو أمر
بحد ذاته يمنعني في نقطة ما من أن أواصل
القول إنني ال أملك أي فكرة عما يحصل».
من جهته ،أكــد املتحدث باسم وكالة الطاقة
ال ــذري ــة اإلي ــران ـي ــة ،ب ـهــروز ك ـمــالــونــدي ،أمــس
األربـعــاء ،أن بــاده والوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة ،قــد اتفقتا عـلــى متابعة امل ـش ــاورات.
وقــال كمالوندي إن املباحثات بني غروسي
واملسؤولني اإليرانيني في طهران ،جرت في
ّ
أجواء بناءة ،وأن الطرفني توصال إلى اتفاق
عام حول كيفية متابعة األمور ذات االهتمام
املشترك».
وإذ ي ـتــوقــع أن ت ـض ـغــط الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وحلفاؤها الغربيون على إي ــران ،مــن خالل
اجتماع مجلس املحافظني ،حول املسألة ،أكد
دبلوماسيون لوكالة «رويترز» ،أن ذلك غير
مــرجــح ،فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،خشية تعريض

تحدّ ث غروسي أمس في اجتماع محافظي الوكالة ()Getty

حذّ رت الوكالة من
فقدان ضمان استمرارية
المعلومات
مالي :لن نقف
متفرجين أمام طموحات
إيران النووية

املـبــاحـثــات الـنــوويــة املــرتـقـبــة للخطر .وكــان
غروسي يأمل في إحراز تقدم حول مواضيع
خ ــاف ـي ــة ع ـ ــدة خ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه ،ح ـي ــث ت ـبــدي
الوكالة الدولية قلقها من القيود املفروضة
على عمل املفتشني فــي إي ــران ،منذ فبراير/
شباط املــاضــي ،من قبل الحكومة اإليرانية،
«م ــا يـعــرقــل ب ـجــديــة» أنـشـطــة الـتـحـقــق الـتــي
تقوم بها ،بحسب التقرير ربع السنوي الذي

صدر عن الوكالة أخيرًا .وهناك مسألة أخرى
عالقة ،تتمثل في وضع  4مواقع غير معلنة
رصــدت فيها مــواد نووية ،ما يطرح مشكلة
أيضًا .وبحسب الوكالة ،فإن معاملة املفتشني
تـثـيــر قـلـقــا أي ـضــا ،حـيــث ت ـعـ ّـرض ع ــدد منهم
«لتفتيش مبالغ فيه من قبل عناصر أمن».
وك ــان غــروســي قــد الـتـقــى خ ــال زي ــارت ــه إلــى
العاصمة اإليرانية ،رئيس املنظمة اإليرانية
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـ ــذري ـ ــة م ـح ـم ــد إس ـ ــام ـ ــي ،ووزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة حـســن أم ـيــر عـبــد ال ـل ـه ـيــان .لكن
بسبب نتيجة امل ـشــاورات ،ألغى في اللحظة
األخـ ـي ــرة ت ـصــري ـحــا ص ـحــاف ـيــا كـ ــان مــرتـقـبــا
مساء أول مــن أمــس ،عند عــودتــه إلــى فيينا.
وكـ ــان غ ــروس ــي ق ــد أكـ ــد ،أول م ــن أمـ ــس ،من
ط ـ ـهـ ــران ،ال ـس ـع ــي إلـ ــى ال ـت ــوص ــل ل ــ«أرض ـي ــة
تفاهم» مــع اإليــرانـيــن ،مــؤكـدًا خــال مؤتمر
ص ـحــافــي م ـش ـتــرك م ــع إس ــام ــي ،أن الـعـمــل
«مكثف» .من جهتها ،أكدت املنظمة اإليرانية
ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ،أول م ــن أم ـ ــس ،أن «وض ــع
إطــار واضــح للتعاون بني املنظمة اإليرانية
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة ه ــو أحــد
َ
مواضيع النقاش الرئيسية بني املسؤولني»،
فيما دعــا عبد اللهيان الوكالة الدولية إلى

تجنب تسييس امل ـحــادثــات .وج ــاءت زي ــارة
غروسي بعدما أعلنت الوكالة الدولية الذرية
األس ـبــوع املــاضــي أن إي ــران زادت مخزونها
من اليورانيوم عالي التخصيب ،بحيث بات
ّ
الحد املسموح به
يتجاوز بأكثر من  12مرة
بموجب اتفاق .2015
وفي سياق ترجيح الفشل أيضًا ،قال املبعوث
األميركي الخاص إليران ،روبرت مالي ،أمس:
«لـنــر م ــاذا لــدى إي ــران لتقوله فــي املباحثات
ال ـنــوويــة املــرتـقـبــة ،لـكــن اإلش ـ ــارات ال ـصــادرة
ّ
وشدد
عنهم ليست مشجعة بشكل خــاص».
مــالــي عـلــى أن ــه إذا مــا ب ــدأت إي ــران االق ـتــراب
مــن صنع قنبلة نــوويــة ،فلن نختار أن نقف
مكتوفي األيدي ،مضيفًا أنه إذا اختارت إيران
عــدم ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق ال ـنــووي ،فسننظر
ف ــي خ ـي ــارات أخـ ــرى ،دبـلــومــاسـيــة وغـيــرهــا،
لحل املشكلة النووية .وكان وزير الخارجية
اإلي ــران ــي قــد أك ــد ،أول مــن أم ــس ،فــي اتـصــال
هاتفي مــع نظيره الـســويـســري ،إينياتسيو
كاسيس ،أن بالده «مستعدة وجادة للتوصل
إل ــى ات ـفــاق جـيــد وع ــاج ــل» خ ــال مـفــاوضــات
فيينا ،لكنها «ال تثق في السلوك األميركي».
في غضون ذلك ،ذكرت وكالة أنباء اإلمارات

(وام) ،أمـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،أن نـ ــائـ ــب وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي ل ـل ـشــؤون الـسـيــاسـيــة
وكـبـيــر امل ـفــاوضــن ال ـنــوويــن ،عـلــي بــاقــري
كـنــي ،الـتـقــى أم ــس ،خ ــال زي ــارة ل ــإم ــارات،
املستشار الــدبـلــومــاســي لرئيس اإلم ــارات،
أن ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،ب ـح ـض ــور خ ـل ـي ـفــة شــاهــن
املـ ـ ــرر ،وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة.
وذكــرت «وام» ،أنه جرى خالل اللقاء ،بحث
ال ـعــاقــات بــن الـبـلــديــن ،وتــأكـيــد الجانبني
عـلــى أهـمـيــة تـعــزيــزهــا عـلــى أسـ ــاس حسن
الجوار واالحترام املتبادل في إطار املصالح
املـشـتــركــة ،والـعـمــل على تحقيق املــزيــد من
االسـتـقــرار واالزدهـ ــار فــي املنطقة ،وتنمية
الـ ـع ــاق ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة بــن
البلدين الـجــاريــن .كما تـنــاول الـلـقــاء بحث
التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
املـشـتــرك .وك ــان قــرقــاش قــد أع ـلــن ،فــي وقــت
سابق من الشهر الحالي ،أن اإلمارات تتخذ
خ ـطــوات لخفض الـتــوتــر مــع ط ـهــران .وأكــد
مسؤولون إيرانيون وآخــرون من اإلمــارات
األس ـبــوع املــاضــي ،أن وف ـدًا إمــاراتـيــا رفيعًا
سيزور طهران قريبًا.
(فرانس برس ،رويترز)

ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر ب ــرمل ــان ـي ــة م ـص ــري ــة إن
رئيس لجنة اإلدارة املحلية في مجلس
الـ ـن ــواب أح ـم ــد ال ـس ـج ـي ـنــي ،وعـ ـ ــددًا من
أع ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة ،ت ــواص ـل ــوا م ــع رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي،
ووزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة م ـح ـم ــود
شـ ـ ـع ـ ــراوي ،ل ـل ـم ـطــال ـبــة بـ ــإجـ ــراء بـعــض
التغييرات على املحافظني ،على خلفية
ت ـه ــال ــك ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة فـ ــي ال ـع ــدي ــد
م ــن امل ـحــاف ـظــات ،بـسـبــب أزمـ ــة األم ـطــار
ال ـغ ــزي ــرة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا خـ ــال األيـ ــام
املــاضـيــة .وأضــافــت امل ـصــادر لـ«العربي
ال ـجــديــد» أن الـلـجـنــة طــالـبــت الحكومة
بحركة تغييرات واسعة بني املحافظني،
وعـلــى رأسـهــم اإلسـكـنــدريــة ،والبحيرة،
وك ـفــر ال ـش ـيــخ ،والــدق ـه ـل ـيــة ،والـشــرقـيــة،
ب ـس ـبــب فـشـلـهــم ف ــي إدارة ال ـع ــدي ــد من
األزمــات التي تمس املواطنني مباشرة،
وه ــو م ــا ظـهــر ب ــوض ــوح ف ــي أزم ــة غــرق
األنفاق والشوارع وامليادين الرئيسية،
وتكدس السيارات واملواطنني لساعات
طويلة بسبب تراكم املياه ،وعدم وجود
منظومة لصرف مياه األمطار ،ال سيما
في اإلسكندرية.
وتسببت موجة أمطار اإلسكندرية في
س ـق ــوط أج ـ ــزاء م ــن عـ ـق ــارات قــدي ـمــة في
ن ـطــاق أح ـي ــاء وس ــط وش ــرق املـحــافـظــة،
وسقوط سور عمارة األوقاف في منطقة
ً
الشاطبي ،فضال عــن حريق فــي إحــدى
كـبــائــن الـكـهــربــاء فــي منطقة البيطاش
غ ــرب ــا ،وغـ ــرق ش ـ ــوارع مـنـطـقــة «بـشــائــر
الخير  »3الـتــي افتتحها الــرئـيــس عبد
الفتاح السيسي في مايو /أيــار ،2020
وتـ ــولـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـه ـن ــدس ـي ــة ل ـل ـق ــوات
املسلحة (الجيش) مسؤولية تنفيذها.
وقررت لجنة اإلدارة املحلية في البرملان
اس ـتــدعــاء مـحــافــظ اإلس ـك ـنــدريــة ال ـلــواء
مـحـمــد ال ـشــريــف ،ورئ ـي ــس شــركــة مـيــاه
الـ ـش ــرب وال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي ،ورئ ـي ــس
ال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي ل ـل ـصــرف الـصـحــي،
ونــائــب وزي ــر اإلس ـك ــان لـقـطــاع املــرافــق،
ل ـب ـح ــث أزم ـ ـ ــة ت ـس ـب ــب هـ ـط ــول األمـ ـط ــار
ع ـل ــى امل ــدي ـن ــة ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،ف ــي ان ـه ـيــار

قررت لجنة برلمانية
استدعاء محافظ
اإلسكندرية للتحقيق

بـعــض امل ـبــانــي ،وت ــوق ــف حــركــة امل ــرور،
وغ ــرق ال ـش ــوارع الــرئـيـسـيــة والجانبية
ف ــي امل ـحــاف ـظــة .م ــن جـهـتــه ،ت ـقــدم عضو
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب أحـ ـم ــد م ـه ـنــى بـطـلــب
إح ــاط ــة إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـح ـل ـيــة،
بشأن غرق شــوارع اإلسكندرية نتيجة
األمـطــار الكثيفة ،وعــدم قــدرة املحافظة
عـلــى صــرف ـهــا ،وادع ـ ــاء األخ ـي ــرة صــرف
م ـل ـي ــار و 300م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه (ال ـ ـ ــدوالر
يساوي نحو  15.7جنيهًا) خالل الفترة
املاضية على تحسني شبكات الصرف
الصحي فــي املحافظة .وتـســاءل مهنى
ف ــي ط ـل ـبــه« :أيـ ــن ذه ـب ــت ه ــذه األم ـ ــوال؟
ومــاذا عن تطهير البالوعات (تصريف
املياه) كما تدعي املحافظة؟ أو األسطول
الضخم الــذي يعمل على جمع القمامة
واملـخـلـفــات وشـفــط امل ـي ــاه؟» ،مستطردًا
أن «ش ـ ـ ـ ــوارع اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة غ ــارق ــة فــي
األوحـ ــال مـنــذ أي ــام نتيجة تــراكــم مياه
األمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ،وح ـ ـي ـ ــاة امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ه ـن ــاك
معطلة تـمــامــا ،وتــوجــد صــور ولقطات
حية تؤكد ذلــك» .وتابع أن «هــذا املبلغ
الـضـخــم مـخـصــص مــن أمـ ــوال الـخــزانــة
العامة لـلــدولــة ،وإذا كــان ُص ــرف بشكل
صحيح لكانت شبكة الصرف الصحي
في اإلسكندرية من أقــوى الشبكات في
مصر» .واعتبر أن تصريحات محافظ
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة الـ ـح ــال ــي ت ـث ـي ــر حـفـيـظــة
املــواطـنــن ،ألنـهــا تــزعــم عــدم ح ــدوث أي
تعطل ملصالحهم اليومية ،على خالف
ال ـص ــور وال ـف ـيــديــوهــات امل ـت ــداول ــة على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وال ـتــي
تظهر وجود تكدسات مرورية شديدة،
وتحول الشوارع إلى برك من املياه.
وتطرح ظاهرة غرق األنفاق والشوارع
ف ــي م ـص ــر ،وان ـه ـي ــار أجـ ـ ــزاء م ــن بعض
الجسور والطرق الرئيسية ،مع هطول
األمطار في بداية فصل الشتاء كل عام،
ت ـســاؤالت مـشــروعــة ح ــول ت ــردي البنى
التحتية في البالد ،وعجزها عن تحمل
مياه األمطار ،على الرغم من تصريحات
املسؤولني الحكوميني بشأن تخصيص
مليارات الجنيهات مــن مــوازنــة الدولة
على إع ــادة تأهيلها .وفــي وقــت تعاني
فيه البنى التحتية في املــدن الرئيسية
املـصــريــة مــن إهـمــال على م ــدار سنوات
طويلة ،وفي مقدمتها القاهرة والجيزة
واإلس ـك ـن ــدري ــة ،يـضــخ ال ـن ـظــام املـصــري
ً
أم ـ ـ ــواال طــائ ـلــة ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال مــراحــل
م ـش ــروع الـعــاصـمــة اإلداريـ ـ ــة ال ـجــديــدة،
التي تقع في قلب الصحراء على بعد 45
كيلومترًا شرقي القاهرة ،وتقدر تكلفة
املرحلة األول ــى منها بنحو  800مليار
جنيه ( 51مليار دوالر تقريبًا).
وتـ ـسـ ـيـ ـط ــر حـ ــالـ ــة م ـ ــن االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك ع ـلــى
دواويـ ـ ــن الـ ـ ـ ــوزارات امل ـص ــري ــة ،إث ــر ق ــرار
الـسـيـســي ان ـت ـقــال ال ـ ـ ــوزارات لـلـعـمــل من
العاصمة اإلداريــة ابتداء من ديسمبر/
كــانــون األول املـقـبــل ،مــن دون استيفاء
التجهيزات اللوجستية والفنية لهذا
االنـتـقــال ،أو الـتـعــرف إلــى االحتياجات
الـفـعـلـيــة وال ـب ـشــريــة لـلـعـمــل خ ــال تلك
املــرحـلــة ،خصوصًا بالنسبة ل ـلــوزارات
الـتــي تـضــم مـكــاتــب وزرائ ـه ــا وإدارات ـه ــا
امل ــرك ــزي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة أعـ ـ ـ ــدادًا ك ـب ـي ــرة مــن
املوظفني.

ساويرس واقتصاد الجيش :شراكة في خدمة النظام
مرّ كالم نقدي للملياردير
المصري نجيب ساويرس
بشأن اقتصاد القوات
المسلحة في مصر،
مرور الكرام على النظام
المصري ،الذي يبدو أنه
يرى فيه الجانب اإليجابي،
لجهة جذب االستثمارات
الخارجية

القاهرة ــ العربي الجديد

ترتبط شركات ساويرس ارتباطًا وثيقًا بالحكومة (فرانس برس)

أثــارت تصريحات امللياردير املصري البارز
ن ـج ـيــب سـ ــاويـ ــرس ،ب ـش ــأن اق ـت ـص ــاد ال ـق ــوات
املسلحة املـصــريــة ،وتــدخـلـهــا فــي القطاعات
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ،وانـ ـتـ ـق ــاده ف ـك ــرة أن
«ال ـش ــرك ــات امل ـم ـلــوكــة لـلـحـكــومــة أو الـتــابـعــة
للجيش ال تدفع ضرائب أو جمارك» ،عالمات
اس ـت ـف ـهــام ح ــول م ــروره ــا مـ ــرور الـ ـك ــرام على
النظام املصري ولجانه على مواقع التواصل
االجتماعي .وقــال رجــل األعـمــال املـصــري في
تـصــريـحــاتــه ،إن «املـنــافـســة مــن ال ـبــدايــة غير
عادلة» ،وإنه «يجب أن تكون الدولة (املصرية)
ج ـه ــة تـنـظـيـمـيــة ول ـي ـس ــت م ــال ـك ــة» لـلـنـشــاط
االقتصادي ،مضيفًا أن «االقتصاد (املصري)
تلقى دفـعــا أخـيـرًا بسبب اإلن ـفــاق الحكومي
عـلــى البنية التحتية ،مـثــل ال ـطــرق الـجــديــدة
والـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وش ـ ــرك ـ ــات ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ه ــي ال ـت ــي ت ـب ـنــي هـ ــذه املـ ـش ــاري ــع».
وإذ اع ـت ـبــر أن ــه «ال تـ ــزال ه ـنــاك مـنــافـســة من

الحكومة» ،لفت إلى أن «املستثمرين األجانب
خائفون بعض الشيء» .وأضاف« :أنا نفسي
ال أخـ ـ ــوض عـ ــروضـ ــا عـ ـن ــدم ــا أرى ش ــرك ــات
ح ـك ــوم ـي ــة ،لـ ــذا فـ ــإن س ــاح ــة ال ـل ـع ــب ال ت ـعــود
متكافئة».
وفــي الــوقــت ال ــذي ش ـ ّـدد فيه الـنـظــام العقوبة
على كــل مــن يتناول شــؤون الــدفــاع والـقــوات
امل ـس ـل ـح ــة ،ي ـت ـح ــدث سـ ــاويـ ــرس ب ـح ــري ــة عــن
شؤون الجيش وينتقد تدخله في االقتصاد.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ـص ـ ــادر حـ ـك ــومـ ـي ــة م ـ ـصـ ــريـ ــة ،فــي
تصريحات لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «حديث
ســاويــرس حــول أهمية خ ــروج الحكومة من
املنافسة وترك املجال للقطاع الخاص ،يتسق
م ــع تــوجــه ال ــدول ــة امل ـصــريــة إلشـ ــراك الـقـطــاع
الـخــاص فــي ملكية الـشــركــات الـتــي تمتلكها
الحكومة والقوات املسلحة ،وهو ما أكد عليه
الــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي فــي أكـثــر من
مناسبة» .ولفتت املصادر إلى أن «تصريحات
ســاويــرس بصفته رجــل أعمال بــارزا ،ترتبط
مشاريعه في الخارج ارتباطًا وثيقًا بالنظام
االقتصادي العاملي ،يمكن أن يكون لها تأثير
إيجابي بالنسبة لتحسني صــورة الحكومة
املصرية ،امللتزمة باتفاق مع صندوق النقد
ال ــدول ــي ،مــن ضـمــن شــروطــه إتــاحــة الـفــرصــة
لـلـشــركــات الـخــاصــة داخ ــل مـصــر وخــارجـهــا،
للملكية واملشاركة في االقتصاد القومي».
وترتبط شركات رجل األعمال املصري نجيب
ساويرس ارتباطًا وثيقًا بالحكومة املصرية
ال ـت ــي ت ـت ــول ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـش ــاري ــع
الـضـخـمــة ،وخ ـصــوصــا ف ــي ق ـطــاع امل ـق ــاوالت
(مـجــال عمل ســاويــرس الــرئـيـســي) مــن خالل
القوات املسلحة ،وتحديدًا الهيئة الهندسية.
وال ي ـ ـكـ ــاد ي ـخ ـل ــو م ـ ـشـ ــروع واحـ ـ ـ ــد مـ ــن تـلــك
املشاريع من اسم شركة «أوراسكوم» اململوكة
لـعــائـلــة س ــاوي ــرس ،ذل ــك االس ــم ال ــذي تلمحه
باستمرار مع االقتراب من العاصمة اإلدارية

أو م ــن الـ ـط ــرق الـ ـج ــدي ــدة أو ح ـت ــى م ـش ــروع
«املــونــوريــل» ،وكـلـهــا مـشــاريــع تـتــولــى شركة
«أوراس ـكــوم» الجزء األكبر من تنفيذها ،إلى
جانب شركات مقاوالت أخرى مثل «املقاولون
العرب» و«حسن عالم» ،وأخرى أصغر.
وعلى الــرغــم مما يــدور فــي الكواليس عــن أن
س ــاوي ــرس ل ــدي ــه مـسـتـحـقــات مــال ـيــة ضخمة
ل ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــة ال ـه ـن ــدس ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـقــوات
املسلحة واملشرفة على الكثير مــن املشاريع
ال ـك ـبــرى فــي ال ـب ــاد ،عـلــى غ ــرار أزم ــة امل ـقــاول
ال ـ ـهـ ــارب إلـ ــى إس ـب ــان ـي ــا م ـح ـمــد ع ـل ــي ،إال أن
املصادر الحكومية أكدت لـ«العربي الجديد»
أن ال ـعــاقــة م ــع س ــاوي ــرس «أك ـب ــر وأهـ ــم» من
ُ
أن تـضــر بـهــا بـعــض ال ــدي ــون ،وأن ســاويــرس
ّ
«لطاملا استفاد وكــون ثــروات من خالل عمله
مع الدولة ،وعلى أي حال فإن تلك املستحقات
سوف يتم تسديدها ،ولكن على مراحل».
قيادي سابق في حــزب «املصريني األحــرار»،
وهـ ــو الـ ـح ــزب ال ـ ــذي ّأسـ ـس ــه س ــاوي ــرس بـعــد
ثــورة  25يناير/كانون الثاني  ،2011وصف
عــاقــة نـجـيــب س ــاوي ــرس بــالــدولــة والـجـيــش
ب ــ«االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ،م ــؤك ـدًا أن تـصــريـحــات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر حـ ـ ـ ــول أه ـ ـم ـ ـيـ ــة أن تـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ــدول ـ ــة
«ج ـه ــة تـنـظـيـمـيــة ،ول ـي ـســت مــال ـكــة لـلـنـشــاط
االقـ ـتـ ـص ــادي» ،ل ــم تـغـضــب ال ــدول ــة ،وت ـحــدث
الـسـيـســي عـنـهــا أكـثــر مــن م ــرة ،وك ــان آخــرهــا
فــي أغـسـطــس /آب املــاضــي ،عندما أعـلــن عن
مـخـطــط لـ ــ«ط ــرح ش ــرك ــة ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ــة
الجديدة في البورصة خالل الفترة املقبلة».
وق ـ ـ ــال ال ـس ـي ـس ــي خ ـ ــال ك ـل ـم ـتــه فـ ــي اف ـت ـت ــاح
ع ــدد مــن امل ـشــروعــات السكنية بمدينة بــدر،
ف ــي أغ ـس ـط ــس املـ ــاضـ ــي« :ع ــام ـل ــن حـســابـنــا
العاصمة تــدخــل الـبــورصــة فــي أق ــرب فرصة.
وأت ـص ــور أن ــه خ ــال الـسـنـتــن ال ـجــايــن بعد
طرحها في البورصة ،أصول الشركة تتجاوز
 3و 4تريليون جنيه ..والكالم ده ينطبق على

دعم لالنقالب

لم تقتصر عالقة نجيب ســاويــرس بالنظام المصري على الشراكة
االقتصادية ،إذ إن الملياردير المصري كان من أشد الداعمين للنظام منذ
انقالب يوليو/تموز  .2013وعن 30
يونيو/حزيران  ،2013قال ساويرس:
«اليوم الذي بكيت فيه من الفرح...
كابوس وانزاح» .واستغل ساويرس
مكانته كرجل أعمال عالمي بارز،
في تدعيم نظام االنقالب على
المستوى الــدولــي ،وطالب وزير
الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي
(الــصــورة) بإعالن ترشحه للرئاسة
و«االستجابة للشارع».

الـعـلـمــن ومـ ــدن أخ ـ ــرى»« .ح ــدي ــث ســاويــرس
لـ ــم ي ـ ــأت ب ـج ــدي ــد ول ـ ــم ي ـخ ـت ـلــف إطـ ــاقـ ــا عــن
السابقة» .هكذا
تصريحات الرئيس السيسي
ّ
قال القيادي الحزبي السابق ،الذي فضل عدم
ذكر اسمه ،مضيفًا أن «ساويرس يقدم خدمة
كبيرة للنظام ،في تحسني صورته الخارجية
بالحديث عن فرص االستثمار التي تقدمها
الحكومة للقطاع الخاص» .ورأى املصدر أن
«ح ــدي ــث س ــاوي ــرس ف ــي ال ـخ ــارج س ـي ـكــون له
مصداقية أكبر من مصداقية الدولة املصرية
ال ـتــي تـتـحــدث عــن ف ــرص االس ـت ـث ـمــار ،بينما
ت ـس ـجــن رج ـ ــال األعـ ـم ــال ال ــذي ــن رفـ ـض ــوا بيع
شركاتهم للجيش» ،مثل صفوان ثابت مالك
شــركــة «ج ـه ـي ـنــة» ملـنـتـجــات األلـ ـب ــان ،ونـجـلــه

سيف الدين ،الذي انضم أخيرًا لوالده ولرجل
األع ـم ــال الـشـهـيــر سـيــد ال ـســويــركــي ،صاحب
سلسلة محال التوحيد والـنــور ،املحبوسني
حــال ـيــا رف ـقــة آخ ــري ــن بـتـهـمــة ت ـمــويــل جـمــاعــة
إرهابية واالنتماء إلى تنظيم محظور بهدف
قلب نظام الحكم ونشر الفوضى في البالد.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ق ــال امل ـصــدر إن ــه عـلــم من
مـقــربــن مــن رج ــل األع ـمــال ص ـفــوان ثــابــت ،أن
«األجهزة األمنية تحاول إجبار رجل األعمال
املعتقل على بيع حصة تقدر ب ــ 80فــي املائة
مــن شــركــة جهينة للجيش مــن أج ــل اإلف ــراج
ع ـنــه ه ــو ون ـج ـلــه ،لـكـنــه أك ــد أن ــه ل ـيــس املــالــك
الوحيد للشركة ،وأن هناك مساهمني آخرين،
فأخبرته األجهزة األمنية بأن عرضهم األخير

هــو نسبة  20فــي املــائــة ،يــوزعـهــا كـمــا يشاء
بينه وبني شركائه» .وأكد املصدر أن ذلك «ال
يمكن أن يحدث مــع رجــل أعـمــال مثل نجيب
س ــاوي ــرس ،ال ــذي يـتـمـتــع ب ـعــاقــات خــارجـيــة
وداخـلـيــة قــويــة ،إضــافــة إلــى أنــه يـعــرف جيدًا
حدود عالقته مع النظام ،ويعرف كيف يناور
أحيانًا للحصول على مكاسب معينة ،وكيف
يـتــراجــع فــي مــواقــف أخ ــرى ،وكـيــف يدعمهم
بـشـكــل جـ ّـيــد كـمــا فـعــل أخ ـي ـرًا بــالـحــديــث عن
ش ــرك ــات ال ــدول ــة» .وق ــال امل ـص ــدر« :إذا كــانــت
ت ـصــري ـحــات س ــاوي ــرس ق ــد أغ ـض ـبــت ال ــدول ــة
ً
فعال ،فمن املؤكد أن وسائل اإلعالم التي يتبع
معظمها جهاز االستخبارات العامة ،كانت
ستشن هجومًا عليه ،وهــو مــا لــم يـحــدث إال
في أضيق الحدود ،من خالل املذيعني نشأت
الديهي وأحمد موسى فقط».
وأوض ـ ـ ـ ــح امل ـ ـصـ ــدر أنـ ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
تصريحاته تبدو وكأنها هجوم على الجيش،
ل ـكــن س ــاوي ــرس أشـ ــاد بــالـحـكــومــة ب ـقــولــه إن
«االقتصاد تلقى دفعًا أخيرًا بسبب اإلنفاق
الحكومي على البنية التحتية مثل الطرق
الـجــديــدة والـعــاصـمــة ال ـجــديــدة ،وه ــو الـكــام
ذاتــه الــذي قاله رجل األعمال ياسني منصور
خالل لقاء أجراه مع اإلعالمية مليس الحديدي
ع ـلــى ق ـن ــاة «أون» امل ـم ـلــوكــة لــاس ـت ـخ ـبــارات
العامة ،مساء أول مــن أمــس الـثــاثــاء ،عندما
ســألـتــه وقــالــت نـصــا« :ع ــاوزي ــن نحكي قصة
الشراكة بني القطاع الدولة والقطاع الخاص،
حيث إن األولــى توفر البنية التحتية بكافة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ـض ـخ ـم ــة ،ل ـي ــأت ــي ال ـق ـط ــاع
الـخــاص كشريك مهم ق ــادر بالعلم والخبرة
للمشاركة في إقامة هذه املدن»ّ .
ورد منصور،
رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هليز» ،بأنه
«ال يمكن تحقيق التنمية ،دون بنية تحتية
تـقـيـمـهــا ال ــدول ــة وه ــو نـفــس ك ــام ســاويــرس
تقريبًا» ،بحسب املصدر.
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شرق
غرب
اتفاق عسكري بين
المغرب وإسرائيل

ّ
وق ـ ـ ـ ــع امل ـ ـغ ـ ــرب وإسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،أم ــس
األربـ ـع ــاء ،خ ــال ل ـقــاء جـمــع الــوزيــر
امل ـ ـن ـ ـتـ ــدب امل ـ ـك ـ ـلـ ــف إدارة ال ـ ــدف ـ ــاع
ال ــوطـ ـن ــي ،ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ل ــودي ــي،
ب ـ ــوزي ـ ــر األمـ ـ ـ ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـنــي
غانتس (الـصــورة) ،اتفاقًا للتعاون
العسكري ،هو األول من نوعه منذ
إعـ ـ ــان اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بــن
ال ـب ـلــديــن ف ــي  22دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول امل ــاض ــي .وبـيـنـمــا ل ــم يكشف
ال ـ ـجـ ــانـ ــب امل ـ ـغـ ــربـ ــي ع ـ ــن ت ـفــاص ـيــل
االت ـ ـفـ ــاق ال ـع ـس ـك ــري ،قـ ــال مـتـحــدث
بــاســم وزارة األم ــن اإلســرائـيـلـيــة إن
االت ـف ــاق يـسـمــح بــالـقـيــام بمبيعات
عسكرية محتملة.
(العربي الجديد)

«حماس» تدين زيارة
غانتس للرباط
دان ال ـق ـيــادي ف ــي حــركــة «امل ـقــاومــة
اإلس ــامـ ـي ــة» (ح ـ ـمـ ــاس) إس ـمــاع ـيــل
رضوان ،أمس األربعاء ،زيارة وزير
األمـ ـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـن ــي غــان ـتــس
لـلـمـغــرب ،داع ـي ــا «ال ـش ـعــب املـغــربــي
ال ـش ـق ـيــق وقـ ـ ــواه ال ـح ـيــة إل ــى رفــض
هــذه الــزيــارة والتنديد بـهــا» .ودعــا
إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة م ــاحـ ـق ــة «امل ـ ـجـ ــرم»
غ ـ ــانـ ـ ـت ـ ــس وتـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــه ل ـل ـم ـح ـك ـم ــة
الجنائية الدولية «الرتكابه جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق
الشعب الفلسطيني».
(العربي الجديد)
اتفاقيات اقتصادية
تركية ـ إماراتية
حضر الرئيس التركي رجــب طيب
أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد
ب ــن زاي ـ ــد ،أم ــس ف ــي أنـ ـق ــرة ،مــراســم
ت ــوق ـي ــع ع ـ ــدد م ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات بــن
الـبـلــديــن ،مــن بينها مــذكــرة تفاهم
ب ــن ال ـب ـن ـكــن امل ــرك ــزي ــن ل ـل ـت ـعــاون
ال ـث ـن ــائ ــي .وأفـ ـ ـ ــاد وزيـ ـ ــر ال ـص ـنــاعــة
والتكنولوجيا املتقدمة اإلمــاراتــي،
سلطان بن أحمد الجابر ،أن تركيا
«أفـ ـض ــل ش ــري ــك ط ـب ـي ـعــي» ل ـب ــاده.
ومن املقرر أن يزور وزير الخارجية
ال ـت ــرك ــي ،م ــول ــود ج ـ ــاووش أوغ ـلــو
أبوظبي ،الشهر املقبل ،حسبما ذكر
بيان للوزارة أمس.
(األناضول)
إثيوبيا :أبي أحمد يقود
الحرب
أعلنت وسائل إعالم تابعة للدولة،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،أن رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلث ـيــوبــي أب ــي أح ـمــد تــوجــه إلدارة
ج ـ ـ ـهـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
األمامية ،وأن نائب رئيس الــوزراء
ديميكي ميكونني سيتولى إدارة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـي ــوم ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة فــي
غ ـيــابــه .وكـ ــان أب ــي أح ـم ــد ق ــد أعـلــن
يـ ــوم االثـ ـن ــن املـ ــاضـ ــي ،أنـ ــه يـعـتــزم
قـيــادة الـحــرب شخصيًا ضــد قــوات
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»
وحلفائها.
(رويترز)
ألمانيا :تفاهم نهائي
على حكومة جديدة

ت ــوصـ ـل ــت أحـ ـ ـ ـ ــزاب «االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي»
و«الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــر» و«ال ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــرالـ ــي» فــي
أملــان ـيــا ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،إل ــى اتـفــاق
ع ـلــى تـشـكـيــل ح ـكــومــة .وم ــن امل ـقــرر
أن يخلف االشتراكي أوالف شولتز
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،امل ـس ـت ـش ــارة ال ـســاب ـقــة
أنـجـيــا م ـيــركــل .وأب ــرم ــت األحـ ــزاب
الـ ـث ــاث ــة «ع ـ ـق ـ ـدًا» ائ ـت ــاف ـي ــا يـعـطــي
األولوية لحماية البيئة .ومع تعيني
شــولـتــز مـسـتـشــارًا فــي أوائـ ــل شهر
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ـق ـبــل من
قبل أعضاء البوندستاغ (البرملان)،
ستقلب أملانيا صفحة حكم ميركل
الـ ــذي اس ـت ـمــر  16ع ــام ــا .وبـمــوجــب
االتـفــاق ،حصل حــزب الخضر على
وزارة الشؤون الخارجية ،باإلضافة
إلى وزارة املناخ واالقتصاد ،بينما
سيحتفظ الحزب الليبرالي باملالية.
(فرانس برس)
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لم يدم عمل المبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيتش في هذا المنصب
ّ
فضل االكتفاء بالمرحلة االنتقالية التي م ّرت بها ليبيا خالل
طويًال ،إذ
األشهر األخيرة ،بدل أن يكون شاهدًا عن قرب على عودة التأزم ،وهو
ّ
ظل معضلة االنتخابات
أمر مرجح في

خاص

أنباء عن استبعاد سيف اإلسالم من السباق الرئاسي

مشاورات بين صالح وحفتر

االستعصاء
الليبي يطيح
يان كوبيتش

تجري تحركات على
أكثر من صعيد بشأن
المرحلة المقبلة في
ليبيا ،فيما يبدو أن
سيف اإلسالم القذافي
استُبعد من السباق
الرئاسي

القاهرة ،طرابلس ـ العربي الجديد

استقالة على أبواب االنتخابات

نيويورك ـ ابتسام عازم
طرابلس ـ العربي الجديد

قبل شهر من االنتخابات الليبية
الرئاسية املقررة في  24ديسمبر/
ك ــان ــون األول امل ـق ـب ــل ،وب ـع ــد يــوم
مــن إقـفــال املفوضية العليا لالنتخابات في
هــذا البلد ،بــاب الترشح للرئاسيات ،والــذي
أغلق على  98مرشحًا ،لم تكن ّ
شهية املبعوث
األممي إلى ليبيا ،السلوفاكي يان كوبيتش،
مفتوحة كثيرًا للبقاء في منصبه ،بقدر شهية
شخصيات ليبية على طــرق بــاب الــرئــاســة،
تطبيقًا ربما ملشيئة األمم املتحدة واملجتمع
الدولي بأن تكون االنتخابات املرتقبة شاملة
وجامعة ،وال تستثني أحدًا .وعلى الرغم من
ّ
الحساس ،من املرجح أن
أن مقر هذا املنصب
ُينقل مــن جنيف إلــى طــرابـلــس (أو تــونــس)،
وهــو أمــر يبدو أن الدبلوماسي السلوفاكي
لــم يـحـ ّـبــذه كـثـيـرًا ،إال أن ذل ــك ال يـعــدو كونه
النقطة التي فاضت بكأس كوبيتش ،الذي لم
يمض عام بعد على تسلمه منصبه لينضم
إلى قائمة من املبعوثني األمميني إلى ليبيا
الذين قدموا استقاالتهم.
وعانى معظم املبعوثني األمميني إلى ليبيا،
مــن معضلة هــذا البلد ،إبــان الـثــورة ،ومنهم
من قدموا استقاالتهم ،معربني عن شعورهم
بالخيبة والفشل ،وباملرارة من تغذية الدول
الـخــارجـيــة لـلـصــراع .وت ـنــاوب عـلــى املنصب
ّ
كل من وزير الخارجية األردني األسبق عبد
اإلل ــه الـخـطـيــب ،والــدب ـلــومــاســي الـبــريـطــانــي
إيان مارتن ،والوزير اللبناني األسبق طارق
متري ،والدبلوماسي اإلسباني برناردينو
لـ ـي ــون (أشـ ـ ـ ــرف ع ـل ــى ات ـ ـفـ ــاق الـ ـصـ ـخـ ـي ــرات)،
واألمل ــان ــي مــارتــن كــوبـلــر ،والـلـبـنــانــي غسان
سالمة ،ثم كوبيتش.
وع ـ ّـن األم ــن ال ـع ــام ال ـســابــق لــأمــم املـتـحــدة
بان كي مون ،عبد اإلله الخطيب ،في منصب
املبعوث األممي إلى ليبيا ،في إبريل/نيسان
من العام  ،2011وذلك بهدف إجراء مشاورات
عــاجـلــة ،فيما كــانــت ال ـثــورة فــي أوج ـهــا ضد
نظام القذافي ،واملعارك الدموية مندلعة بني
الـطــرفــن ،لكن األخـيــر لــم يــدم ســوى  4أشهر
ف ــي مـنـصـبــه ،الـ ــذي ك ــان م ــن مـهـمــاتــه تــولــي

ال ــوس ــاط ــة ب ــن ج ـمــاعــة ال ـق ــذاف ــي وامل ـج ـلــس
الوطني االنتقالي السابق ،وهي مهمة فشل
فيها ،إذ غ ــادر منصبه فــي سبتمبر/أيلول
ّ
من العام ذاته .وكلف بان كي مون البريطاني
إيــان مارتن (عمل أشهرًا في البعثة األممية
كمبعوث ّ
خاص لألمم املتحدة للتخطيط في
فترة مــا بعد ال ـنــزاع) ،لتولي املهمة الشاقة.
واستمر مــارتــن ،كما كوبيتش ،فــي منصبه
أق ــل مــن ع ــام ،إذ غ ــادره فــي أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول  ،2012بعدما تحدث باكرًا عن ضرورة
ن ــزع ال ـســاح مــن ال ـث ــوار ،مــن دون أن يحقق
أي شــيء خــال توليه منصبه .وخـلــف إيــان
م ــارت ــن الـلـبـنــانــي طـ ــارق م ـتــري الـ ــذي أج ــرى
بالفعل مباحثات مكثفة مع جميع األطــراف
الليبيني ،فــي عــز فوضى الـســاح فــي ليبيا،
وإذ استمر في منصبه ما يقارب العامني ،إال
أنــه قــال إنــه غــادر «حــن شعرت بــأن مهمتي
بــاتــت مستحيلة ،وفشلت فــي إقـنــاع النخب
السياسية بالتسوية» .وأعلنت األمم املتحدة
اس ـت ـق ــال ــة مـ ـت ــري ف ــي أغـ ـسـ ـط ــس/آب ،2014
بـعــدمــا ك ــان ق ــد ب ــدأ ال ـل ــواء املـتـقــاعــد خليفة
حفتر بالتحرك في إطــار ما ّ
سماها «عملية
الكرامة» شرقي ليبيا ،ليخلفه الدبلوماسي
اإلسـبــانــي بــررنــاديـنــو لـيــون ،ال ــذي ساهمت
جـهــوده فــي التوصل إلــى اتـفــاق الصخيرات
(امل ـغ ــرب) الـلـيـبــي فــي ع ــام  ،2015وع ـمــل في
وقت كانت قرقعة السالح واالقتتال الداخلي
واالن ـق ـســام الـسـيــاســي تـطـفــو ف ــوق كــل شــيء
ف ــي ل ـي ـب ـيــا .ل ـكــن ل ـي ــون ،الـ ــذي ات ـه ــم بــالـعـمــل
م ــع اإلم ـ ـ ــارات ،غـ ــادر مـنـصـبــه ،وس ــط سخط
بـعــض األف ــرق ــاء الليبيني مــن االت ـف ــاق ،الــذي
ّ
ّأســس لحكومة وحــدة ليبية ظلت تعمل من
الـغــرب .وغ ــادر ليون بفضيحة تفاوضه مع
اإلم ـ ــارات لـشـغــل مـنـصــب «أك ــادي ـم ــي» ،حيث
تـ ّـسـلــم املـنـصــب فــي نوفمبر/تشرين الثاني
 ،2015األملــانــي مارتن كوبلر ،الــذي فشل في
تطبيق اتفاق الصخيرات بالكامل ،واعتماده
مـ ــن ق ـب ــل م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب .وخـ ـل ــف كــوب ـلــر
اللبناني غسان سالمة ،الــذي جــرى تعيينه
في املنصب في يونيو/حزيران  .2017وعلى
الرغم من أن سالمة نشط في إحياء حوارات
بــن الـقـبــائــل الـلـيـبـيــة ،وف ــي إج ــراء تعديالت
عـلــى ات ـفــاق الـصـخـيــرات ،إال أن ح ــرب حفتر

شغل كوبيتش المنصب
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ّ
،2019
على طرابلس ،والتي شنها في إبريل ّ
حــالــت دون ال ـت ـقــدم ال ـس ـيــاســي ،حـيــث غ ــذت
ال ــدول الخارجية االنقسام الــدمــوي الليبي،
ليعلن سالمة عن استقالته في م ــارس/آذار
 ،2020متحدثًا عن «أسباب صحية» .وجاءت
استقالة سالمة متزامنة مع انخراط أميركي
أكـبــر فــي األزم ــة الليبية ،حيث أدارت نائبة
سالمة ،األميركية ستيفاني ويليامز ،مهمة
رئ ــاس ــة الـبـعـثــة ب ــاإلن ــاب ــة ،إل ــى ح ــن تكليف
كوبيتش .وعـلــى الــرغــم مــن أن ويـلـيــامــز ،قد
ق ــام ــت ب ــ«ت ـن ـظ ـيــف األرض» أمـ ــام كــوبـيـتــش
ق ـبــل تـسـلـمــه م ـه ــام ــه ،وأنـ ـج ــزت ال ـك ـث ـيــر من
رســم معالم خريطة الطريق نحو «السالم»
الليبي ،إال أن األخير ،الذي اكتسب خبرة في
رصد املستقبل القاتم للدول التي عمل فيها،
ومـنـهــا لـبـنــان ،قــد أدرك أن املــرحـلــة الليبية
املقبلة ،بعد االنتخابات إذا ما حصلت ،قد
تكون أشد قتامة من السنوات املاضية.
ويـخـتـلــف املـتــابـعــون ألح ــداث لـيـبـيــا ،حــول
تداعيات استقالة كوبيتش ،التي تبلغها
أعضاء مجلس األمن الدولي ،أول من أمس
ال ـث ــاث ــاء .وم ــن ب ــن امل ـتــاب ـعــن م ــن رأى أن
الخطوة قد تؤدي إلى تأجيل االنتخابات،
فيما يرى آخرون أن من شأنها أن تضعف
دور األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة وم ـص ــداق ـي ـت ـه ــا فــي
ليبيا فــي ظــرف بــالــغ األهـمـيــة ،حيث يقف
هــذا البلد م ـجــددًا ،أم ــام مفترق صـعــب ،قد
ي ـق ــوده إل ــى امل ــرب ــع األول ،لـجـهــة الـتـنــاحــر

تسلّم كوبيتش مهامه خلفًا لغسان سالمة ()Getty

واالخـتــاف والتوتر ،والــذي قد ينقلب إلى
ع ـس ـكــري .ودف ـع ــت األم ــم امل ـت ـحــدة ،بثقلها،
لتنفيذ خريطة الطريق املنبثقة عن جهود
ويليامز وملتقى الحوار السياسي ،وإجراء
االن ـت ـخــابــات الـلـيـبـيــة ف ــي مــوعــدهــا املـحــدد
الـ ـشـ ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،وهـ ـ ــي الـ ـت ــي أق ـ ـ ـ ّـر مـجـلــس
الـنــواب الليبي مـنـفــردًا ،قوانينها ،على أن
تجرى االنتخابات النيابية بعد الرئاسية
بـشـهــر .وال ت ــزال الـكـثـيــر مــن ب ـنــود خــرائــط
ّ
الحل الليبي عالقة ،ومنها إخــراج املرتزقة
األجــانــب والـقــوات األجنبية مــن هــذا البلد.
وتـ ـج ــرى االن ـت ـخ ــاب ــات امل ــرت ـق ـب ــة ،م ــن دون
قــاعــدة دس ـتــوريــة يـتـفــق حــولـهــا الليبيون
املختلفون أيضًا حول قانوني االنتخابات،
وي ـع ـتــرض ج ــزء مـنـهــم عـلــى تــرشــح أسـمــاء
جدلية ،أبرزها اللواء املتقاعد خليفة حفتر
وسيف اإلسالم القذافي ،املتهمان بارتكاب
جرائم حرب.
وأكـ ـ ــد دب ـل ــوم ــاس ــي ك ـب ـي ــر ،مل ــوق ــع «ف ــوري ــن
بـ ــول ـ ـي ـ ـسـ ــي» ،أن ك ــوبـ ـيـ ـت ــش ت ـ ـ ـصـ ـ ــادم مــع
غــوتـيــريــس ح ــول مـقــاربــة املـنـظـمــة األممية
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وه ـ ــو دع ـ ــم ع ـل ـن ــا ال ـق ــان ــون
االنتخابي الذي تبناه برملان ليبيا ،من دون
أن يؤمن دعم األطراف األخرى ،وهي خطوة
رأى بعض الخبراء أنها ّ
أضرت بقدرة األمم
امل ـت ـح ــدة ع ـلــى ال ـت ـح ــرك ،ومــرون ـت ـهــا داخ ــل
ليبيا .ورأى خبراء تحدثوا للوقع أن دعم
كوبيتش لقانون البرملان ،جعل أحد أطراف
ال ـ ـصـ ــراع ال ـل ـي ـب ــي ،أي م ـع ـس ـكــر ح ـف ـتــر فــي
ال ـشــرق ،يستعيد زم ــام امل ـب ــادرة .ول ــم يبلغ
كــوب ـي ـتــش أول م ــن أم ـ ــس ،أع ـض ــاء مجلس
األمن الدولي ،بسبب رسمي واضح لقراره
املفاجئ باالستقالة ،علمًا أنه ّ
قدم إحاطته
الـشـهــريــة (ورب ـم ــا األخـ ـي ــرة) ح ــول الــوضــع
الليبي أمام املجلس ،أمس األربعاء.
واعتبر كوبيتش ،أمس ،أن ليبيا ال تزال في

مرحلة هشة فــي طريقها نحو االنتخابات،
متحدثًا عــن مخاطر كـثـيــرة .ودع ــا الليبيني
إل ــى ال ـح ـفــاظ عـلــى امل ـس ــار االن ـت ـخــابــي ال ــذي
تــم االت ـفــاق عليه ،واألطـ ــراف الليبية إلجــراء
االن ـت ـخــابــات ف ــي م ــوع ــده ــا ،م ـش ــددًا ع ـلــى أن
«الـ ـقـ ـي ــود ع ـل ــى الـ ـح ــري ــات األس ــاسـ ـي ــة قـبـيــل
االنتخابات الليبية مصدر قلق لنا» .ورأى
كوبيتش أنه «يجب احترام حقوق الخصوم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن وت ـ ـج ـ ـنـ ــب ال ـ ـع ـ ـنـ ــف وخ ـ ـطـ ــاب
الـ ـك ــراهـ ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «الـ ـشـ ـع ــب الـلـيـبــي
س ـي ـجــد حـ ـل ــوال مل ـشــاك ـلــه إن ل ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
ّ
تدخل خارجي» .وذكــر بأن «وجــود املقاتلني
األجانب واملرتزقة يشكل مصدر قلق لليبيا
ولـلــدول املـجــاورة» ،داعيًا اللجنة العسكرية
املشتركة إلى عقد اجتماعات أخرى في أنقرة
وموسكو.
وتـعـلـيـقــا عـلــى االس ـت ـقــالــة ،اكـتـفــى املـتـحــدث
ب ــاس ــم األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة س ـت ـي ـفــان دوغـ ــاريـ ــك،
بالقول الثالثاء ،إن «كوبيتش ّ
قدم استقالته
إل ــى األم ــن ال ـعــام ال ــذي قبلها مــع األس ــف»،
موضحًا أن كوبيتش لــن يـغــادر على الفور
منصبه ،وأن موعد ذلك لم يحدد بعد ،لكنه لم
يؤكد إذا كان ذلك سيحصل قبل االنتخابات
أو بعدها.
وكــان مجلس األمــن الدولي قد انقسم أخيرًا
حـ ــول م ـســألــة إعـ ـ ــادة تـنـظـيــم قـ ـي ــادة الـبـعـثــة
السياسية األممية إلــى ليبيا ،إذ طالب عدد
من أعضاء املجلس بنقل منصب املوفد من
جنيف إلى طرابلس .وأكــد دبلوماسيون أن
ً
يان كوبيتش كان متحفظا على نقل منصبه.
ّ
وجدد مجلس األمن لعمل بعثة األمم املتحدة
لـلـيـبـيــا ف ــي سـبـتـمـبــر/أيـلــول امل ــاض ــي ،حتى
ً
نهاية يناير/كانون الثاني املقبل ،بــدال من
الـتـجــديــد املـع ـتــاد مل ــدة س ـنــة ،وذل ــك مــن أجــل
العمل خــال األشـهــر املقبلة على ردم الهوة
في مواقف الــدول األعضاء في مجلس األمن
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ُ
ت ـن ـهــي امل ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات في
الـعــراق ،اليوم الخميس ،عملية العد والفرز
ال ـيــدوي للمحطات االنـتـخــابـيــة الـتــي قــررت
اإلثنني املاضي إعادة فتحها وتدقيقها بعد
قبول الطعون التي قدمتها القوى الخاسرة،
وعددها  870محطة موزعة على محافظات
عدة تشهد تنافسًا حادًا بني القوى املعترضة
الحليفة إليران من جهة ،وبني التيار الصدري
من جهة أخرى .ومع نهاية عملية العد والفرز
ال ـج ــدي ــدة ل ـل ـم ـح ـطــات امل ـط ـع ــون بـصـحـتـهــا،
يكون إجمالي عدد املحطات االنتخابية التي
جرى استقدام صناديقها من املخازن ملراكز
الـعــد داخ ــل املنطقة الـخـضــراء وســط بـغــداد،
وفتحها بحضور مراقبني محليني وممثلني
عــن الكتل والكيانات السياسية املعترضة،
قــرابــة  16أل ــف محطة انـتـخــابـيــة ،غالبيتها
عــن دوائ ــر بـغــداد وبــابــل والـبـصــرة وذي قار
والنجف وميسان .ويمثل ذلك أكثر من ربع
عــدد املحطات اإلجمالي بعموم مــدن البالد
والبالغة  55ألف محطة موزعة على  83دائرة
انتخابية.
وأنهت املفوضية أمس األربعاء عملية تدقيق
امل ـح ـطــات ال ـتــاب ـعــة ل ــدوائ ــر ب ـغ ــداد والـنـجــف
واملثنى ،بعد يوم من إعادة فتح أكثر من 300
محطة انتخابية فــي ذي ق ــار .ويـفـتــرض أن
تختتم اليوم املرحلة الحالية بفتح محطات
انتخابية عن محافظة نينوى شمالي البالد.
فــي الـسـيــاق ،شــرح قــاض عــراقــي منتدب في
مفوضية االنـتـخــابــات الـخـطــوات التالية ملا

استبعاد سيف اإلسالم
بسبب حكم قضائي
نهائي بحقه
تأجيل االنتخابات
ما زال مطروحًا على
الساحة الدولية

بـعــد ان ـت ـهــاء عـمـلـيــة ال ـعــد والـ ـف ــرز .وق ــال في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن املفوضية
«س ـت ـت ـج ــه ب ـم ـح ــاض ــر رس ـم ـي ــة إل ـ ــى الـهـيـئــة
القضائية التابعة لها للنظر بنتائج عد وفرز
أص ــوات املـحـطــات ال ـ ــ 870ال ـجــديــدة وإص ــدار
ق ــرار بـشــأن ســامــة اإلج ـ ــراءات» .وأض ــاف أن
«هذه املرحلة يفترض أن تكون األخيرة ،وفي
ح ــال س ــارت األم ــور كـمــا يـجــب ،يمكن الـقــول
إن األحــد املقبل سترسل النتائج للمحكمة
االتحادية التي لم تبت لغاية اآلن بقبول أو
رفــض شـكــوى تـقــدمــت بـهــا الـقــوى الـخــاســرة
تطعن بصحة االنتخابات ،وسيأخذ النظر
فـتــرة  10أي ــام ،ونــأمــل أال تستخدم كــل هــذه
الفترة الدستورية إلصدار القرار».
وكشف القاضي الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه،
أن التغييرات املرتقبة في النتائج ،ستكون
بـنـسـبــة  90ف ــي امل ــائ ــة ،م ـن ـهــا ب ـس ـبــب إل ـغــاء
آالف املحطات ومراكز االقتراع بشكل كامل،
بسبب ثبوت إغالقها بعد الساعة السادسة
(الـ ــوقـ ــت امل ـ ـحـ ــدد إلغ ـ ــاق مـ ــراكـ ــز االق ـ ـتـ ــراع)
أو ل ــوج ــود ت ـك ــرار ف ــي الـبـصـمــات للناخبني
بــأجـهــزة الـتـحـقــق ،أو تــأخــر إرس ــال النتائج
عبر اإلنترنت لحظة اإلغــاق» .ورأى أن ذلك
«قــد يدخلنا فــي أزم ــة أخ ــرى إذا مــا اعترض
املـ ـتـ ـض ــررون م ــن هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء ،إذ إن ـه ــم قد
يتجهون الستئناف القرار بشكوى قضائية
أي ـض ــا ،خ ــاص ــة وأن ـه ــم يـمـتـلـكــون م ـب ــررًا في
م ـســألــة إل ـغ ــاء م ـح ـطــات وم ــراك ــز كــام ـلــة ،في
وقت يمكن فيه إلغاء أصــوات من اقترع بعد
الساعة السادسة ،وكذلك إلغاء أصــوات من
تكررت بصمته مرتني وليس حذف األصوات

ّ
ستتغير ،قال
السليمة» .وبشأن املقاعد التي
امل ـت ـحــدث نـفـســه إن ـهــا «ف ــي املـجـمــل سـتـكــون
ل ـصــالــح قـ ــوى اإلطـ ـ ــار الـتـنـسـيـقــي الـطــاعـنــة
بصحة االنتخابات ،وقد تبلغ  10مقاعد أو
حتى أكـثــر» ،مضيفًا أن «التغييرات األكيدة
حتى اآلن ستكون في كركوك وبابل ونينوى
والبصرة وبغداد وأربيل».
وفـ ــي آخـ ــر م ــوق ــف ل ـه ــا ،اع ـت ـب ــرت مـفــوضـيــة
االنتخابات ،اإلحاطة التي قدمتها املبعوثة
األممية للعراق ،جنني هينيس بالسخارت،
في كلمة لها أمام مجلس األمن الدولي ،أول
من أمس الثالثاء ،بشأن االنتخابات العراقية
التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين
األول امل ــاض ــي «ت ــأك ـي ـدًا ج ــدي ـدًا ع ـلــى نــزاهــة

االنـتـخــابــات» ،وذلــك بحسب مــا نقلت وكالة
األن ـب ــاء الـعــراقـيــة الــرسـمـيــة (واع) عــن بـيــان
للمفوضية.
وك ــان ــت ب ــاسـ ـخ ــارت ق ــد أكـ ـ ــدت ف ــي إح ــاط ــة
قدمتها ملجلس األمن الدولي أن االنتخابات
البرملانية العراقية «تــم تقييمها على أنها

قيادي في تحالف
الفتح :بالسخارت أحد
أطراف المؤامرة

تنهي المفوضية عملية العد والفرز اليدوي اليوم (أحمد الربيعي/فرانس برس)

سـلـيـمــة بـشـكــل ع ـ ــام» ،م ـح ــذرة م ـمــا وصـفـتــه
ب ــ«م ـحــاوالت لـنــزع مـصــداقـيـتـهــا» .وأضــافــت
أن «أي م ـحــاوالت غير مـشــروعــة تـهــدف إلى
إطالة أو نزع مصداقية عملية إعــان نتائج
االنتخابات ،أو ما هو أسوأ ،كالقيام بتغيير
نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط
ً
مثال ،لن تسفر إال عن نتائج عكسية» ،داعية
األطــراف املعنية كافة إلــى «عــدم الدخول في
هذا املنزلق».
وهاجم القيادي في تحالف «الفتح» مختار
ً
امل ــوس ــوي ،بــاس ـخــارت ،قــائــا إن «اإلحــاطــة
ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا ت ــؤك ــد ل ـنــا أن ـه ــا أح ــد أط ــراف
املؤامرة للتالعب باالنتخابات ،وبالتالي ما
طرحته سيدفع باتجاه التصعيد».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اع ـت ـبــر زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري،
م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر ،م ــوق ــف امل ـب ـعــوثــة األم ـم ـيــة
بــأنــه «ي ـب ـعــث األمـ ـ ــل» .وقـ ــال ف ــي ب ـيــان ل ــه إن
«ت ـصــري ـحــات أم ـم ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي م ــا يخص
االنـتـخــابــات الـعــراقـيــة تبعث األم ــل ،وهـنــاك
تــوص ـيــات أمـمـيــة ج ـي ــدة ،نـنـصــح بــاتـبــاعـهــا
واالبتعاد عن املهاترات السياسية والعنف
وزعزعة األمن» .وأضاف «هي فرصة جديدة
لرافضي نتائج االنتخابات ملراجعة أنفسهم
واإلذع ــان للنتائج ،ال ألجــل منافع سياسية
فحسب ،بل من أجل الشعب الذي يتطلع إلى
حـكــومــة أغـلـبـيــة وطـنـيــة ،تـفــيء عـلــى الـعــراق
وال ـعــراق ـيــن ب ــاألم ــن وال ـس ـي ــادة واالس ـت ـقــرار
واإلعمار والخدمات التي يصبو لها شعبنا
ّ
األبــي الصابر» .وتابع أن «مــن أهــم ما صدر
عن مبعوثة األمم املتحدة ،أن ال وجود ألدلة
على تزوير االنتخابات».

أمين العاصي

تتوالى زيــارات قياديني من «مجلس سورية
الديمقراطية» واملعروف بـ«مسد» ،وهو املظلة
الـسـيــاسـيــة لـ ــ«ق ــوات س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة»
(قسد) ،إلى العاصمة الروسية موسكو ،بحثًا
كـمــا ي ـبــدو عــن ح ـلــول ل ــأوض ــاع فــي الـشـمــال
ّ
الشرقي من ســوريــة ،في ظــل تهديدات تركية
لم تنقطع.
وقال «مسد» في بيان صحافي ،أول من أمس
الثالثاء ،إن وفـدًا منه ترأسته رئيسة الهيئة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة مل ـج ـلــس س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
إلهام أحمد« ،التقى وزير الخارجية الروسي
س ـيــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،ون ــائ ـب ــه لـ ـش ــؤون ال ـش ــرق
األوسط ميخائيل بوغدانوف ،وعددا من كبار
املـســؤولــن عــن املـلــف الـســوري فــي الخارجية
ال ــروس ـي ــة ،ح ـيــث ت ــم ب ـحــث س ـبــل ح ــل األزم ــة
السورية وامللفات الثنائية التي تهم الجانبني
لــدفــع الـتـســويــة ال ـســوريــة ع ـمــومــا» .وأض ــاف

العراق :خروج كل
القوات األجنبية
خالل  15يومًا
أع ـل ـنــت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات الـعــراقـيــة
املشتركة ،أمس األربعاء ،عن خروج
أغلب القوات القتالية األجنبية من
الـبــاد قبل الـتــاريــخ املـحــدد لها في
 31دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول املـقـبــل.
ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـع ــراق ـي ــة
الرسمية (واع) عــن املتحدث باسم
قيادة العمليات العراقية املشتركة
ال ـلــواء تحسني الـخـفــاجــي ،قــولــه إن
«جـمـيــع ال ـقــوات األجـنـبـيــة ستخرج
خ ـ ـ ــال  15ي ـ ــوم ـ ــا ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مــن
ت ـحــولــت مـهـمـتـهــم إل ــى االس ـت ـشــارة
وت ـق ــدي ــم م ـع ـلــومــات ودع ـ ــم ال ـق ــوات
األمنية العراقية».
(العربي الجديد)
غروندبرغ :ال حل
مستدامًا للنزاع اليمني

ش ـ ّـدد امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى الـيـمــن،
هانس غروندبرغ (الـصــورة) ،أمس
األرب ـ ـع ـ ــاء ،ع ـل ــى أن ـ ــه ال ي ــوج ــد حــل
مـسـتــدام ل ـل ـنــزاع .ودع ــا عـقــب زي ــارة
قام بها إلى القاهرة ،جميع األطراف
املـ ـتـ ـح ــارب ــة إل ـ ـ ــى خـ ـف ــض ت ـص ـع ـيــد
ال ـع ـنــف وإعـ ـط ــاء األول ــوي ــة ملـصــالــح
ً
املــدنـيــن ب ــدال مــن تحقيق املكاسب
العسكرية .والتقى املبعوث األممي
خ ـ ــال الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
امل ـ ـصـ ــري ،س ــام ــح شـ ـك ــري ،واألمـ ــن
العام لجامعة الدول العربية ،أحمد
أبو الغيط.
(العربي الجديد)

مفاوضات بين واشنطن
وطالبان في الدوحة
أوضح نائب املتحدث باسم طالبان،
بــال كريمي ،أمــس األربـعــاء ،أجندة
املـ ـف ــاوض ــات ال ـع ـت ـيــدة ب ــن الـحــركــة
والواليات املتحدة ،املقررة األسبوع
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـق ـط ــري ــة
الـ ــدوحـ ــة .وشـ ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن األج ـن ــدة
ستتمحور ّحول تطبيق كامل اتفاق
الدوحة (املوقع في  29فبراير/شباط
ً
 ،)2020ف ـض ــا ع ــن رفـ ــع الـتـجـمـيــد
عن أصــول أفغانية ،ومناقشة سبل
فـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة م ــن الـعــاقــات
الدبلوماسية مع واشنطن.
(العربي الجديد)

خالل تظاهرة في طرابلس ضد ترشح سيف اإلسالم وحفتر (حازم تركية/األناضول)

التهديد التركي يدفع «مسد» باتجاه روسيا
يبدو من خالل الزيارات
المتتالية لوفود
من «مجلس سورية
الديمقراطية» (مسد) إلى
روسيا ،أن القادة األكراد
يحاولون ترسيخ العالقة
مع موسكو
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 3جرحى فلسطينيين
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تقرير

االنتخابات العراقية :نتائج جديدة قريبًا وأزمة إضافية
بغداد ـ محمد علي

حول تفاصيل عمل ومهام بعثة األمم املتحدة
لـلـيـبـيــا .وجـ ــاء ذل ــك بـعــد مــواج ـهــة اسـتـمــرت
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ب ــن م ــوس ـك ــو ،ال ـت ــي هـ ـ ّـددت
باستخدام حق النقض (الفيتو) ،إذا ما أقر
أي تـعــديــل خ ــال تـجــديــد تـفــويــض الـبـعـثــة،
ول ـنــدن ،املـســؤولــة عــن ملف تمديد تفويض
البعثة .وقال دبلوماسي في تصريح لوكالة
«فرانس برس» ،إن «كوبيتش لم يشأ التخلي
عن الراحة في سويسرا للذهاب إلى ليبيا».
ونـقـلــت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن دبـلــومــاسـيــن،
أن األم ــم املـتـحــدة تقترح بشكل غير رسمي
تعيني الــدبـلــومــاســي الـبــريـطــانــي نيكوالس
كاي ،خلفًا لوكبيتش.
وكــوبـيـتــش ( 69عــامــا) تــولــى مـهــامــه كممثل
خاص لألمم املتحدة في ليبيا في  28يناير
املـ ــاضـ ــي خ ـل ـف ــا ل ـغ ـس ــان س ــام ــة ال ـ ـ ــذي ك ــان
استقال قبل ذلك بـ 10أشهر .وكان غوتيريس
ّ
ق ــد رش ـ ــح ال ـب ـل ـغــاري ن ـي ـك ــوالي م ــادي ـن ــوف،
ل ـتــولــي امل ـن ـصــب ب ـعــد س ــام ــة ،ل ـكــن األخ ـيــر
اع ـتــذر .وكــانــت الــواليــات املـتـحــدة قــد أعاقت
ف ــي األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ت ـع ـيــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
الفلسطيني الـســابــق س ــام ف ـيــاض فــي هــذا
امل ـن ـصــب ،كـمــا ك ــان ل ــدول ع ــدة دور ف ــي عــدم
تسمية وزي ــر الـخــارجـيــة الـجــزائــري الحالي
رمطان لعمامرة.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ذلـ ــك ،رأى املـحـلــل الـسـيــاســي
الليبي م ــروان ذوي ــب ،فــي حــديــث لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،أن األخ ـيــر تسلم مـهــامــه فــي وقــت
ليبي ح ــرج ،الفـتــا إل ــى أن الـصـعــوبــات التي
واج ـهــت كــوبـيـتــش «تـمـثـلــت فــي ع ــدم قــدرتــه
على توجيه األوضاع وفقًا لبوصلة خريطة
الـ ـط ــري ــق األمـ ـمـ ـي ــة ،ن ـح ــو املـ ــراحـ ــل املـ ـح ــددة
للوصول لالنتخابات» .وبحسب ذويب ،فإن
السياسي
إعالن كوبيتش فشل ملتقى الحوار
ّ
في إنجاز قاعدة دستورية لالنتخابات «مثل
أول مؤشر على بداية ارتباك عمله».

كشفت مصادر مصرية وأخرى غربية في
القاهرة ،تفاصيل جديدة بشأن التحركات
الخاصة بالترتيبات السياسية في ليبيا،
في أعقاب غلق باب الترشح لالنتخابات
الرئاسية املقررة في  24ديسمبر/كانون
األول املـقـبــل ،فــي وق ــت تــوالــت فـيــه ،أمــس
األرب ـ ـعـ ــاء ،ال ـت ـســري ـبــات ب ـش ــأن اسـتـبـعــاد
سيف اإلسالم القذافي من االنتخابات.
وقالت مصادر مصرية على صلة بمتابعة
امل ـل ــف ال ـل ـي ـبــي ،ل ــ»ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن
فرص سيف اإلسالم باتت ضعيفة للغاية
ف ــي ظ ــل وجـ ــود مــوقــف أوروب ـ ــي أمـيــركــي
موحد بشأن رفــض تــواجــده من األســاس
في قائمة املرشحني ،مضيفة أن «اإلدارة
األميركية أكــدت فــي أكثر مــن موضع أنه
ال يمكنها الـقـبــول بــوجــود رئـيــس ليبي
متورط في جرائم حرب».
ك ــذل ــك ،ن ـق ــل «ال ـت ـل ـف ــزي ــون الـ ـع ــرب ــي» عــن
مصادر قضائية ليبية تأكيدها استبعاد
سيف اإلسالم القذافي ومرشحني آخرين
مــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،بينما ذكــرت
ً
وك ــال ــة «األن ـ ــاض ـ ــول» ال ـت ــرك ـي ــة ،ن ـق ــا عن
م ــا وص ـف ـت ــه ب ــأن ــه م ـص ــدر ل ـي ـبــي مـطـلــع،
أن «ال ـس ـل ـطــات الـقـضــائـيــة ات ـخ ــذت ق ــرارًا
ب ــاس ـت ـب ـع ــاد س ـي ــف اإلس ـ ـ ــام م ــن خ ــوض
االنتخابات الرئاسية ،بسبب صدور حكم
قضائي نهائي في حقه سابقًا من القضاء
الليبي» بخصوص ارتكابه جرائم حرب.
ورجحت املصادر التي تحدثت لـ»العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ت ـص ـف ـي ــة ق ــائـ ـم ــة امل ــرش ـح ــن
للرئاسة فــي ليبيا عقب عــرض أوراقـهــم
على الجهات الرقابية هناك ،إلــى  7أو 8
مرشحني ،بعدما كان وصل العدد إلى 98
مرشحًا.
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،قــالــت مـصــادر مصرية

على صلة بمتابعة امللف الليبي ،إن الفترة
الراهنة تشهد مشاورات موسعة بني كل
من رئيس مجلس الـنــواب عقيلة صالح،
خليفة حفتر لتنسيق
وال ـل ــواء املـتـقــاعــد
ً
تحالف بينهما ،كاشفة أن مصر وفرنسا
تــريــان أن ف ــرص حـفـتــر سـتـكــون ضعيفة
للغاية في حال لم يتمكن من عقد تحالف
مع طرف قوي في غرب ليبيا .وأوضحت
املصادر ،أن املشاورات الجارية في الوقت
ُ
الــراهــن بــن حفتر وعقيلة صــالــح ،طــرح
خــالـهــا انـسـحــاب قــائــد مـلـيـشـيــات شــرق
ليبيا ،في مقابل الحصول على ضمانات
مــن جــانــب عقيلة صــالــح ،تضمن تعيني
أحــد أبـنــائــه فــي منصب كبير حــال فــوزه
بالرئاسة.
ولفتت املـصــادر إلــى أن فــرص صالح في
التحالف مــع طــرف قــوي فــي غــرب ليبيا
أكبر كثيرًا مــن حفتر ،الــذي ترفض قوى
الغرب التعامل معه تحت أي ظرف ،وهو
مــا يقلل فرصه أيضًا فــي الحصول على
دعـ ــم دول ـ ــي ك ـب ـيــر ،خ ــاص ــة أن ف ـ ــوزه فــي
االنتخابات قد يقود ملزيد من التأزم في
املشهد حال رفضت قوى الغرب التعامل
معه واالعتراف بنتائج االنتخابات.
إلى ذلك ،قالت مصادر دبلوماسية غربية
رفـيـعــة املـسـتــوى فــي ال ـقــاهــرة ،لــ»الـعــربــي
ال ـجــديــد» ،إن سـيـنــاريــو تــأجـيــل العملية
االنتخابية ما زال مطروحا على الساحة
الــدولـيــة ،على الــرغــم مــن املضي قدمًا في
اإلج ـ ــراءات كــافــة املتعلقة بــاالنـتـخــابــات،
مضيفة أنــه على الرغم من الخالفات في
ال ــرؤى بــن مصر وتركيا وفرنسا بشأن
األوضـ ـ ــاع ف ــي لـيـبـيــا ،إال أن ه ـنــاك رغـبــة
ل ــدى األط ـ ــراف ال ـثــاثــة بـتــأجـيــل العملية
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ل ـح ــن الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى آل ـيــة
واض ـح ــة تـضـمــن تـهـيـئــة امل ـش ـهــد الليبي

بعد نتائج االنتخابات .وأكــدت املصادر
أن ــه «ح ـتــى الـلـحـظــة ،ال يــوجــد يـقــن لــدى
األط ــراف الدولية الفاعلة ،بالتزام القوى
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ال ــداخ ــل ال ـل ـي ـبــي بـنـتــائــج
االنتخابات النهائية حال إجراء العملية
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن ال ـقــوى
الــدولـيــة الـكـبــرى لــم تصل بعد إلــى حالة
من التنسيق مع مرشحني يمكنهم حسم
املنافسة لصالحهم ،في ظل افتقاد الكثير
مـنـهــم لـبـعــض امل ـقــومــات ال ــازم ــة لـقـيــادة
لـيـبـيــا ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ــراهـ ـن ــة» .وأش ـ ــارت
امل ـصــادر إلــى أن اإلدارة األمـيــركـيــة أبــدت
أيـ ـض ــا ،ع ـ ــدم م ـع ــارض ــة ق ــاط ـع ــة لـعـمـلـيــة
تأجيل االنـتـخــابــات ،شريطة أن ال يكون
الـتــأجـيــل لـفـتــرة طــويـلــة ،وبـحـيــث تجري
االنتخابات في موعد ال يتجاوز مارس/
آذار .2022
في غضون ذلك ،كشف دبلوماسي غربي
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ع ــن ت ـصــور بــديــل م ـطــروح
أم ــام ال ـقــوى الــدولـيــة الـفــاعـلــة فــي املشهد
الليبي ،بحال لــم يتم إج ــراء االنتخابات
الرئاسية في موعدها املحدد ،موضحًا أن
التصور يتضمن تشكيل مجلس النواب
املنعقد في الشرق ،حكومة جديدة ،تتولى
إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة فـقــط قبل
نهاية العام الحالي ،على أن تتولى هذه
الحكومة التجهيز لالنتخابات الرئاسية
فـ ــي ال ـن ـص ــف األول مـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ـق ـب ــل».
وكشف املـصــدر أن املقترح يتضمن اسم
وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق
الوطني السابقة ،فتحي باشاغا ،لتولي
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـت ـص ــور ال ـبــديــل
إلجــراء االنتخابات الرئاسية املـقــررة في
 24ديسمبر/كانون األول املقبل.
في غضون ذلــك ،دعــا أعضاء في مجلس
النواب الليبي في بيان مشترك أمس ،إلى
جلسة طــارئــة ،ال ـيــوم الـخـمـيــس ،لــ»إنـقــاذ
العملية االنتخابية» ،متهمني مفوضية
االنتخابات بـ»االنحراف بمسار العملية
االنتخابية ومخالفة القوانني االنتخابية
الصادرة عن مجلس النواب» ،من دون أن
يوضحوا شكل هذه املخالفات.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،رحـ ـب ــت س ـ ـفـ ــارات أم ـي ــرك ــا
وأملــان ـيــا وفــرنـســا وبــريـطــانـيــا وإيـطــالـيــا
فــي بيان مشترك أمــس بــإعــان مفوضية
االن ـت ـخ ــاب ــات ع ــن عــزم ـهــا تــدق ـيــق قــوائــم
املـ ـت ــرشـ ـح ــن ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
ل ــدى «الـسـلـطــات امل ـســؤولــة عــن املــراجـعــة
ال ـق ـضــائ ـيــة» ،وطــال ـبــت «ج ـم ـيــع الـجـهــات
الفاعلة باحترام هذه القرارات».
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الـبـيــان« :تــركــز اللقاء على الكثير مــن النقاط
املـشـتــركــة ،أهمها ال ـحــوار ال ـســوري-ال ـســوري،
ودعــم موسكو وتشجيعها للحوار بني مسد
وال ـس ـل ـط ــة ف ــي دم ـ ـشـ ــق» .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،قــالــت
الخارجية الروسية في بيان إنه «جرى بحث
الــوضــع فــي ســوريــة مــع التركيز على الوضع
ف ـُـي ش ـمــال شــرقــي الـ ـب ــاد» .وأضـ ــاف الـبـيــان:
«أعـيــر اهـتـمــام خــاص ملهمة تفعيل التسوية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــة ع ـل ــى أس ـ ــاس قـ ــرار
مجلس األمن الدولي رقم  ،2254وإعادة تأهيل
اقتصاد الدولة ومجالها االجتماعي ،وعودة
ال ــاج ـئ ــن والـ ـن ــازح ــن ،وت ـق ــدي ــم امل ـس ــاع ــدات
اإلن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـم ـح ـتــاجــن إلـ ـيـ ـه ــا» .وأشـ ـ ــارت
الخارجية الروسية إلى أن «الجانب الروسي
أكد استعداده ملواصلة الجهود للمساعدة في
توصل السوريني التفاقات بمختلف الصيغ
م ــن أج ــل اس ـت ـع ــادة س ـي ــادة ووح ـ ــدة أراض ــي
ســوريــة بــالـكــامــل بــأســرع مــا يـمـكــن ،وضـمــان
الحقوق املشروعة لكافة املجموعات اإلثنية
وال ــدي ـن ـي ــة ف ــي الـ ـ ـب ـ ــاد» .م ــن ج ـه ـت ــه ،وص ــف
سيهانوك ديبو ،عضو املجلس الرئاسي في
«م ـســد» وه ــو مــن أع ـضــاء وف ــد املـجـلــس الــذي
زار موسكو ،الــزيــارة بـ«اإليجابية» .وأوضــح
في حديث مع «العربي الجديد» ،أنها «كانت
استجابة لدعوة من وزارة الخارجية الروسية
لوفد مشترك من مجلس سورية الديمقراطية
واإلدارة الذاتية» .وأشار إلى أنه «تطرقنا إلى
ع ــدد مــن املــواض ـيــع بـشـكــل م ـبــاشــر ،وخــاصــة
لجهة األخ ــذ بشكل متطور ملـبــدأ الالمركزية
بما يناسب التنوع السكاني في سورية وهذه
نقطة مهمة» .وأشار إلى أنه تم خالل االجتماع

«التأكيد على دور روسي فاعل لرعاية حوار
م ـب ــاش ــر بـ ــن م ـس ــد وال ـس ـل ـط ــة فـ ــي دمـ ـش ــق»،
موضحًا أن االجتماع «تطرق إلى املساعدات
الدولية اإلنسانية كي ال تستثنى أي منطقة
من هذه املساعدات» ،مضيفًا« :اقترحنا فتح
معبر اليعربية بــن ســوريــة والـعــراق إلدخــال
مساعدات دولية لنحو خمسة ماليني مدني
ي ـع ـي ـشــون ف ــي مـنـطـقــة ش ــرق ــي ن ـهــر الـ ـف ــرات».
وكان الجانب الروسي رفض إعادة فتح معبر
الـيـعــربـيــة الـ ـح ــدودي أم ــام تــدفــق امل ـســاعــدات
الدولية منتصف العام الحالي.
وزارت إلـ ـه ــام أحـ ـم ــد ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
العاصمة الروسية أكثر من مــرة ،في سياق
سعي «قـســد» لترسيخ الـعــاقــة مــع الجانب
الروسي لتفادي «الغضب» التركي ،في حال
قـ ــررت أن ـق ــرة تــرج ـمــة ت ـهــديــدات ـهــا إل ــى عمل
عسكري واس ــع الـنـطــاق مــن شــأنــه هــذه املــرة
الذهاب بعيدًا في عمق الجغرافيا السورية.
ومنذ أكثر من شهر وأنقرة ّ
تلوح بإجراءات
عـقــابـيــة ض ــد «ق ـس ــد» ال ـتــي يـشـكــل مـقــاتـلــون
أكـ ــراد ع ـمــادهــا الــرئـيـســي ف ــي غــربــي ال ـفــرات
وشرقه ،ولكن الجانب الروسي يرفض حتى
اللحظة أي مـحــاولــة تركية لتغيير خريطة

تم التأكيد على دور
روسي لرعاية حوار بين
«مسد» والنظام

الـسـيـطــرة الـحــالـيــة فــي الـشـمــال الـشــرقــي من
ّ
للتريث قبل القيام
سورية ،وهو ما دفع أنقرة
بـعـمــل عـسـكــري جــديــد ضــد «ق ـس ــد» .ويـبــدو
أن هـ ــذه الـ ـق ــوات تـخـشــى م ــن ات ـف ــاق روس ــي
ت ــرك ــي ف ــي اج ـت ـم ــاع م ــرت ـق ــب ف ــي ال ـعــاص ـمــة
ال ـت ــرك ـي ــة أن ـ ـقـ ــرة مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـنــاقــش
مجمل األوضاع في الشمال السوري .ويؤكد
االندفاع الكردي باتجاه موسكو الخشية من
تـخـ ٍـل أمـيــركــي مـفــاجــئ عــن األكـ ــراد يجبرهم
على عقد اتفاق مع النظام السوري ال يحقق
الحد األدنى من مطالبهم ،وأهمها االعتراف
ب ـ ــ«اإلدارة الــذات ـيــة» .وتــدفــع روس ـيــا باتجاه
م ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري واإلدارة
الذاتية ،مستغلة التهديدات التركية التي من
شأنها إجبار هذه اإلدارة على تقديم تنازالت
كـبـيــرة تـسـمــح لـلـنـظــام بــاس ـت ـعــادة ال ـث ــروات
فــي منطقة شــرقــي نـهــر ال ـف ــرات .مــن جانبه،
اعتبر الكاتب املتخصص بالشأن الروسي،
ط ــه ع ـبــد ال ــواح ــد ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـعــربــي
الجديد» ،أن «قسد تحاول عبر الزيارات إلى
موسكو ،خلق توازن تستفيد منه الحقًا في
حال تخلت عنها اإلدارة األميركية» ،مشيرًا
إلــى أن «موسكو مستفيدة مــن هــذا التوجه
لـ ــدى قـ ـس ــد» .وتـ ــابـ ــع« :ي ـع ـم ــل ال ـ ـ ــروس عـلــى
تحقيق هدف واحد ،وهو التوصل إلى اتفاق
مصالحة واضح بني قسد والنظام» .وأضاف
«تجني موسكو العديد من الفوائد اإلضافية
مــن خ ــال عــاقـتـهــا مــع ق ـســد ،ف ـهــذه الـعــاقــة
ت ـخــول ـهــا ل ـع ــب دور ال ــوس ـي ــط ب ــن األكـ ـ ــراد
وتــركـيــا ،وه ــذا أمــر يسهم فــي تعزيز موقف
الروس ونفوذهم في شمال شرق سورية».

ُ
أص ـيــب ثــاثــة فلسطينيني بـجــروح
أحـ ـ ــدهـ ـ ــم جـ ـ ــروحـ ـ ــه بـ ـلـ ـيـ ـغ ــة ،أمـ ــس
األرب ـع ــاء ،ج ــراء اع ـتــداء مستوطنني
إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــرك ـ ـب ـ ــات
الفلسطينيني ورشقها بالحجارة،
بــال ـقــرب م ــن الـ ـش ــارع االسـتـيـطــانــي
املـ ـق ــام ش ــرق ــي ق ــري ــة امل ـغ ـي ــر ،شـمــال
شـ ــرقـ ــي رام ال ـ ـل ـ ــه ،وس ـ ـ ــط ال ـض ـف ــة
ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ـلــة .ف ــي س ـي ــاق آخ ــر،
صــادرت قــوات االحـتــال أربــع خيام
فــي مـنـطـقــة عــن ســامـيــة ق ــرب قــريــة
كـفــر مــالــك ،شــرقــي رام ال ـلــه ،بحجة
أن ـ ـهـ ــا تـ ـق ــع ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة (ج) وف ــق
اتفاقية أوسلو.
(العربي الجديد)

األردن :مذكرة نيابية
لمناقشة «الماء
مقابل الكهرباء»
وقع أكثر من  70نائبًا أردنيًا ،أمس
األربـ ـع ــاء ،مــذكــرة نـيــابـيــة يطالبون
فـ ـيـ ـه ــا بـ ـعـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــة م ـس ـت ـع ـج ـلــة
ملناقشة «إعالن النوايا» الذي وقعته
الحكومة ،يــوم اإلثـنــن املــاضــي ،مع
اإلم ـ ــارات ودولـ ــة االح ـت ــال ،لـتـبــادل
املـ ـ ــاء م ـق ــاب ــل ال ـك ـه ــرب ــاء ب ــن ع ـ ّـم ــان
وتــل أبـيــب ،وذلــك فــي م ــوازاة ّ
توسع
الرفض الشعبي لإلعالن .وجــاء في
املذكرة «نحن النواب املوقعني أدناه
نطالب بجلسة مناقشة عامة حول
اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة
ممثلة بوزير املياه (محمد النجار)
مع العدو الصهيوني واإلمارات في
دولة اإلمارات بأمر مستعجل».
(العربي الجديد)
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سعيد،
بدأت تتصاعد في تونس نبرة المقاومة ضد الرئيس قيس
ّ
خصوصًا مع تزايد انفضاض األحزاب التي كانت داعمة النقالبه الذي
أدى إلى توتير عالقات تونس بأصدقائها

تردد النهضة

 4أشهر على انقالب
قيس سعيّد

تــقــف حــركــة الــنــهــضــة مــتــرددة
إزاء المشهد الجديد في تونس،
وغــارقــة فــي مشاكلها الداخلية
وانقساماتها ،بعد استقالة العشرات
مـــن كــــوادرهــــا .وفــيــمــا تــحــاول
إعادة ترتيب بيتها وتقليص حجم
الخسائر ،لكنها تدعم ،بشكل غير
مــبــاشــر ،الــحــراك الــمــعــارض لقيس
سعيّد ،وتحاول أن تقوم ببعض
المراجعات ،بعدما كانت قد اتخذت
مــواقــف متناقضة عقب فرض
الرئيس ما سماه «التدابير االستثنائية».

فشل باإلجهاز على بذور المقاومة الديمقراطية
تونس ـ وليد التليلي

مـضــت أرب ـعــة أش ـهــر عـلــى ي ــوم 25
يوليو /تموز املاضي ،عندما قرر
ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي ق ـيــس سـ ّـعـيــد
أن ينقلب على الــدسـتــور والـنـظــام السياسي
ّ
وي ـع ــل ــق أعـ ـم ــال الـ ـب ــرمل ــان وي ـق ـي ــل ال ـح ـكــومــة،
ليضيف إليها بعد شهرين في  22سبتمبر/
أي ـل ــول امل ــاض ــي الـ ـق ــرار  ،117الـ ــذي ج ـمــع فيه
كـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة،
ب ــن ي ــدي ــه ،ف ـي ـمــا ت ـس ـت ـمــر م ـعــرك ـتــه ال ـك ـب ـيــرة
م ــع ال ـق ـضــاء وال ـق ـض ــاة ،ال ــذي ــن ي ــداف ـع ــون عن
اسـتـقــالـيــة مــؤسـسـتـهــم .أرب ـعــة أش ـهــر توقف

فيها مـســار االنـتـقــال الديمقراطي ،وتصاعد
فيها الخوف على الحريات وحقوق اإلنسان،
وطنيًا ودوليًا ،وتراجعت فيها كل املؤشرات
االقـتـصــاديــة ،بما يــؤشــر على خــريــف ساخن
اج ـت ـمــاع ـيــا ،خ ـصــوصــا أن ك ــل امل ــان ـح ــن ،من
دول ومــؤسـســات ،ربـطــوا مباشرة بــن الدعم
وال ـع ــودة ســريـعــا لـلـمـســار ال ــدس ـت ــوري ،الــذي
يقول الرئيس ،منذ أربعة أشهر ،إنــه سيعلن
ّ
يتبي أي تطور في األفق
عنه قريبًا ،فيما لم
ّ
حتى اآلن .كما يـصـ ّـر سعيد على أنــه لــم ينه
العمل بالدستور ،وأنه يتحرك داخله وال يريد
أن يتدخل في القضاء ،ولكن «عليه أن يلعب
دوره في هذه املرحلة التاريخية» ألن «الشعب

مشهد حزبي انتهازي

يؤكد المحلل السياسي قاسم الغربي أن «المشهد الحزبي التونسي
بالفعل انتهازي ،ألن أغلب المواقف المساندة في الظاهر لقيس سعيّد
(الـــصـــورة) لــم تكن مــســانــدة له
في الحقيقة ،وإنما كانت تريد
استعماله ضد خصمها السياسي،
برغم أنه لم يغالط في هذا الشأن
وكـــان واضــحــً ،ألنــه رفــض منذ
الــبــدايــة كــل األحــــزاب» .ويــقــول،
لـ«العربي الجديد» ،إن هناك انسحابًا
تدريجيًا أو تكتيكيًا حصل لحزب
«التيار الديمقراطي».

يريد تطهير البالد والقضاء» بحسب تعبيره.
ُ
وفيما تطرح أسئلة حول مــآالت هذا الوضع
واملخارج املتاحة واقعيًا إلنهاء األزمة وحالة
االنقسام ،يتوقع كثيرون أن تكون الحقيقة،
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ـحــركــا داف ـعــا
لطاولة حوار ال مفر منها ،ولكن بثمن باهظ
ّ
ً
سيدفعه الـتــونـسـيــون .ويـعــلــق البعض آمــاال
محدودة على مبادرة االتحاد العام التونسي
للشغل إلقناع ّ
سعيد بالحوار ،بينما لم ترد
ال ــرئ ــاس ــة ع ـلــى ه ــذا امل ــوض ــوع إل ــى ح ــد اآلن،
وي ــؤم ــل أال ي ـك ــون ن ـفــس امل ــوق ــف م ــن ال ـح ــوار
الذي كانت دعت له املنظمة النقابية منذ عام،
وتجاهله الرئيسّ .
يفسر مدير املركز العربي
ل ــأب ـح ــاث ودراس ـ ــة ال ـس ـيــاســات ف ــي تــونــس،
الوزير السابق مهدي مبروك ،واقع الحال في
ً
ّ
سعيد استطاع أن
تــونــس ،قــائــا« :ال شــك أن
يستثمر غضب الناس من تأخر اإلصالحات
االجتماعية واالقتصادية التي تمنح الناس
الرخاء ،حيث تفاقمت البطالة وتدهور املرفق
العمومي في مجاالت الصحة والتعليم .وال
ّ
لسعيد البالد
شك أن أزمــة كورونا قد قدمت
على طبق من ذهــب ،حتى يذهب في تطبيق
مشروعه الهالمي الذي ّ
عبر عنه أثناء حملته
االنتخابية مــن دون أن ننتبه إلـيــه» .وبــرأيــه
ّ
«سعيد التحف بالدستور ،واستند إلى
فــإن
الفصل  80حتى يقدم انقالبًا ناعمًا ال نرى فيه
بدلة (ب ــزة) عسكرية .وقــد اختلف الكثير من
اإلعــامـيــن والـخـبــراء فــي توصيف مــا حــدث،
ولـكـنـهــم أجـمـعــوا عـلــى أن ــه قـبـضــة مــن حديد
َّ
توجه إلى تجربة االنتقال الديمقراطي».
ويقول مبروك ،لـ«العربي الجديد» ،إنه «تمت
تـعـبـئــة الـ ــرأي ال ـعــام وتـجـيـيــش ال ـش ــارع ليلة
 25يــول ـيــو لـتـقــديــم ان ـط ـبــاع ع ــام ب ــأن سـعـ ّـيــد
اسـ ـتـ ـج ــاب مل ـط ــال ــب الـ ـشـ ـع ــب ،و«أن ال ـش ـعــب

ّ
سعيد لــم يكن يــريــد أن
يــريــد» ،والحقيقة أن
يجهز على ما ُس ّ
مي باملنظومة فقط ،بل على
تجربة االنتقال الديمقراطي برمتها» .ويلفت
إلــى أنــه «تــم التالعب بالرأي العام والتحايل
عليه ،وانطلى األمــر على الكثير من األحــزاب
والنخب .ولكن لم تمض أسابيع قليلة حتى
بـ ــدأ ال ـن ــاس ي ـن ـف ـضــون تــدري ـج ـيــا م ــن حــولــه،
ً
وك ــان خ ـطــاب سـعـ ّـيــد مــوغــا فــي الـشـعـبــويــة،
وعنيفًا تـجــاه خـصــومــه إلــى حــد شيطنتهم،
ً
وقد استعمل قاموسًا موغال في التنكيل بهم:
فيروسات ،جراثيم ،فئران ،خونة ومخمورون.
وه ــو نـ ّـصــب نـفـســه حــاك ـمــا أوح ـ ــد ،بـحـكــم ما
منح لنفسه مــن صــاحـيــات واسـعــة استولى
بموجبها على جميع السلطات».
ويسيطر ّ
سعيد على املشهد الرسمي بالكامل،
حيث يبدو املدير الوحيد للشأن العام ،بعدما
شكل حكومة نجالء ب ــودن ،إثــر طــول انتظار
وطـلـبــات ملحة مــن الــداخــل وال ـخ ــارج ،يــرأس
مـجـلــس وزرائ ـه ــا أسـبــوعـيــا وي ـبــدو املـتـحــدث
ال ــوح ـي ــد بــاس ـم ـهــا ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ـت ـحــدث ب ــودن
ول ــو م ــرة واحـ ــدة لـلـتــونـسـيــن مـنــذ تعيينها
في أكتوبر /تشرين األول املــاضــي ،وهــو أمر
مـثـيــر ل ـل ـغــرابــة ،لـكـنــه يـعـكــس رغ ـبــة الــرئـيــس
ف ــي الـسـيـطــرة عـلــى املـشـهــد بــال ـكــامــل ،ولكنه
فــي نـفــس الــوقــت سيتحمل وزره وتــداعـيــاتــه
بالكامل أيضًا.
ّ
سعيد فــي إدارة الشأن
وفــي تقييم الخـتـبــار
الـعــام ،يـبـ ّـن مـبــروك أن «سـعـ ّـيــد فشل فــي أول
االخ ـت ـبــارات :احـتـجــاج مــديـنــة ع ـقــارب بسبب
الــوضــع الـبـيـئــي ال ـكــارثــي بـمــديـنــة صـفــاقــس،
والتلميح بإلغاء القانون  38املتعلق بتشغيل
م ــن ط ــال ــت بـطــالـتـهــم م ــن حــام ـلــي ال ـش ـهــادات
الـجــامـعـيــة الـعـلـيــا ،ولــذلــك فـشـتــاء االحـتـجــاج
قادم ،ولن تستطيع حكومة الرئيس هذه املرة
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مهدي مبروك:
ديمقراطية بال أجسام
وسيطة شعبوية تسلطية
شاكر الحوكي :غابت
المقاومة خالل األسبوع
األول من االنقالب
قاسم الغربي:
هناك أحزاب ساندت سعيّد
ضد «النهضة»

تقرير

أجواء انتخابات جزائرية باردة :أزمة سياسة وأحزاب
تشهد االنتخابات البلدية
الجزائرية ،المقررة بعد
غد السبت ،فتورًا على
صعيد حماسة الناخبين،
الذين أظهروا قلّة اهتمام
باالنتخابات
الجزائر ـ عثمان لحياني

دخلت االنتخابات الجزائرية املحلية ،املقررة
بعد غد السبت ،مرحلة الصمت االنتخابي،
بعد  21يومًا من الحملة االنتخابية التي جاب
فيها ق ــادة األح ــزاب السياسية واملستقلون
امل ــدن واألح ـي ــاء الـشـعـبـيــة ،إلق ـنــاع الناخبني
ب ــال ــذه ــاب إل ــى ص ـنــاديــق االق ـ ـتـ ــراع ،وإن ـه ــاء
حالة الـعــزوف االنتخابي ،الــذي بــات مالزمًا
لالستحقاقات االنتخابية في الجزائر ،منذ

االنتخابات الرئاسية في  12ديسمبر/كانون
األول  .2019وبــاسـتـثـنــاء حــزبــن سياسيني
نجحا فــي تحقيق تقدم نسبي على صعيد
التعبئة الشعبية خالل الحملة االنتخابية،
وهما جبهة التحرير الوطني كبرى أحــزاب
املــواالة ،وحركة مجتمع السلم كبرى أحزاب
املـعــارضــة ،فــإن هـنــاك إجـمــاعــا عــامــا على أن
الحملة االنتخابية هذه املرة قد ُت ّ
عد األضعف
واألكـ ـث ــر فـ ـت ــورًا ،م ـقــارنــة م ــع االسـتـحـقــاقــات
املاضية ،التي جرت منذ الحراك الشعبي في
فبراير/شباط  .2019مع العلم أن االستحقاق
هو أول انتخابات بلدية ووالئية تجرى منذ
ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،وأول ان ـت ـخــابــات محلية
تـشــرف عليها سلطة مستقلة لالنتخابات.
وتـتـبــايــن الـتـفـسـيــرات بـشــأن ضـعــف الحملة
وفتور تفاعل الجزائريني مع االنتخابات ،بني
دوافــع وعوامل اجتماعية تتعلق بالظروف
املـعـيـشـيــة وغ ـ ــاء األسـ ـع ــار م ــن ج ـه ــة ،وبــن
م ــأزق الـخـطــاب السياسي لغالبية األح ــزاب
السياسية خصوصًا مــن كتلة امل ــواالة التي
استدعت نفس الخطاب الــذي يبرر خيارات

تشهد الجزائر أول انتخابات بلدية بعد الحراك الشعبي (العربي الجديد)

السلطة ،مــن جهة أخ ــرى .كما ُيظهر ضعف
حـمــاســة ال ـجــزائــريــن ،اس ـت ـمــرار حــالــة الشك
إزاء امكانية تحقيق تغيير جــدي عبر آلية
االن ـت ـخ ــاب ــات .وه ــي ع ــوام ــل س ـت ــؤدي ال ــدور
األبرز في تحديد سقف املشاركة الشعبية في
عمليات التصويت بعد غد السبت.
ّ
ويحمل الكثير من املحللني مسؤولية ضعف
ً
الحملة االنتخابية إلى السلطة أوال ،بسبب
إفسادها العمل السياسي والتضييق على
األحزاب الحقيقية وسياساتها الفاشلة ،التي
عمقت الشرخ بني املواطن والصندوق ،جراء
تــاحــق األزمـ ــات االجـتـمــاعـيــة .لـكــن املحللني
ّ
يحملون أيضًا األحــزاب النصيب األكبر من

هذه الحملة االنتخابية
ُعد األضعف لناحية
ت ّ
الحماسة الشعبية

املسؤولية ،بسبب عــدم وجــود أي تطور في
األداء السياسي وعــودة الخطاب الشعبوي.
برأي الباحث املختص في اإلعالم والتسويق
ّ
الـسـيــاســي عـبــد ال ـعــالــي زواغ ـ ــي ،فـ ــان «ه ــذه
الحملة االنتخابية كــانــت األضـعــف مقارنة
مــع ســابـقــاتـهــا ،لـجـهــة مضمونها وأس ـلــوب
الـخـطــاب السياسي فيها ،ال ــذي لــم يــرق إلى
املستوى العقالني ،بل انغمس في الشعبوية
التي ّ
تسوق لألمنيات وليس للممكن فعله».
ـث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
وأض ــاف فــي حــديـ ٍ
أن «مـعـظــم املــرشـحــن لــم تـكــن لــديـهــم بــرامــج
عـ ـم ــل ج ـ ـ ــادة م ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى رؤي ـ ـ ــة م ـت ـب ـصــرة
للواقع والــرهــانــات التي تعيشها البلديات،
ولــم تبتكر الـحـلــول للمشاكل اليومية التي
يواجهها املواطنون ،بل اكتفوا بإطالق وعود
مكررة تعاد كل خمس سنوات من مرشحني
ج ــدد ل ـهــذه االن ـت ـخــابــات» .والح ــظ أي ـضــا أن
«ح ــرارة الخطاب الحزبي فــي شكله املنظم،
أي الـ ــذي ت ـســوقــه ال ـق ـي ــادات وال ـ ـكـ ــوادر ،كــان
منخفضًا جدًا ،إذ إن صوت هذه األحزاب كان
خافتًا هذه املرة» .وعزا السبب إلى «السياق
العام الذي يشهد عزوفًا انتخابيًا ،باإلضافة
إلـ ـ ــى غـ ـ ــاء األسـ ـ ـع ـ ــار ون ـ ـ ـ ــدرة بـ ـع ــض املـ ـ ــواد
الغذائية ،وقلة ثقة املواطنني باألحزاب .وهو
ش ــرخ تــوســع فــي أع ـقــاب مــا يـعــرف بــالـحــراك
الـشـعـبــي» .وخ ــال االنـتـخــابــات التشريعية
األخ ـيــرة الـتــي جــرت فــي  12يونيو/حزيران
امل ــاض ــي ،خـ ــاض اإلع ــام ــي ب ـل ـقــاســم عـجــاج
حملة انتخابية ضمن قائمة مستقلة ،ولم
ينجح في الظفر بمقعد نيابي ،لكنه عاد هذه
امل ــرة لـلـتــرشــح ضـمــن قــائـمــة ح ــزب سياسي
(حركة البناء الوطني) للمنافسة على مقعد
في املجلس الوالئي.
ويـ ـ ـق ـ ــارن عـ ـج ــاج فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ب ــن أج ـ ــواء ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة
وم ــدى تـفــاعــل الـنــاخـبــن مــع املــرش ـحــن ،في
الـتـشــريـعـيــة وامل ـح ـل ـيــة ،وي ـق ــول «إذا قــارنــت
بــن الحملة الـتــي خضتها فــي االنـتـخــابــات
التشريعية املــاضـيــة واالن ـت ـخــابــات املحلية
الـحــالـيــة ،فأعتقد أن هـنــاك تــراجـعــا واضحًا
فــي اإلقـبــال والـتـفــاعــل» .ويلفت إلــى أن «هــذا
ّ
األم ــر يـتـطــلــب ج ـه ـدًا أك ـبــر ،بـسـبــب ال ـظــروف
االجـتـمــاعـيــة الصعبة (غ ــاء األس ـع ــار) التي
تـجــرى فيها االنـتـخــابــات ،واس ـت ـمــرار غياب
الثقة بــن الناخبني والسلطة وفــي العملية
االنتخابية برمتها» .ويشير إلى أن «املالحظ
خ ــال الحملة االنـتـخــابـيــة وخ ــال الـلـقــاءات
الـ ـح ــواري ــة امل ـب ــاش ــرة م ــع الـ ـن ــاس ،أن ه ـنــاك

انطباعًا يشي بــوجــود إحـبــاط حقيقي لدى
امل ــواط ـن ــن ،غ ـيــر أن ذل ــك ال يـمـنــع م ــن تــرقــب
مشاركة في التصويت أفضل بقليل مقارنة
بانتخابات يونيو املاضي» ،عازيًا ذلك إلى
«نـ َـســب اإلق ـبــال فــي املحليات تـكــون عــادة
أن ِ
أكـبــر منها فــي الـتـشــريـعـيــات ،لـعــوامــل عــدة،
تـتـعـلــق ب ـكــون ـهــا ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـه ـ ّـم امل ـصــالــح
ً
اليومية للمواطن مـبــاشــرة ،فـضــا عــن قرب
املرشحني من األحياء الشعبية».
ويـتـطــرق عـجــاج إلــى مالحظة تتعلق «بقلة
تفاعل الناخبني مــع الـبــرامــج ،إذ إن قلة من
الناخبني تحاول التمييز بني املرشحني على
أســاس الـبــرامــج ،كما أن الناخبني أســاســا ال
يعيرون اهتمامًا السم الحزب» .ويشير إلى
أن «ال ـت ـفــاعــل وت ـعــامــل ال ـنــاخــب م ــع املــرشــح
مباشرة ،سواء العتبارات القرابة أو املعرفة
ال ـســاب ـقــة أو لـلـثـقــة وال ـش ـخ ـص ـيــة وسـمـعـتــه
وأفكاره هو أساس هذه االنتخابات ،وهو ما
ّ
ُيشكل حالة مغايرة للتجارب االنتخابية في
العقود املاضية ،حني كان الــوالء االنتخابي
ّ
موجها للحزب أكثر منه للمرشح».
ُ
ّ
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ه ـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــألـ ــة ح ـ ـصـ ــول تـ ـغ ــي ــرات
وت ـحــوالت كـبـيــرة خ ــال الـفـتــرة األخ ـيــرة في
ع ــاق ــة الـ ـج ــزائ ــري ــن بــامل ـج ـت ـمــع ال ـس ـيــاســي
واألح ــزاب ،التي باتت فــي الغالب ومــن دون
تـعـمـيــم ،م ـج ــرد غ ـط ــاء وت ـفــويــض انـتـخــابــي
بــالـنـسـبــة لـلـمــرشـحــن ،فيعفيهم مــن بعض
األعـبــاء التقنية والفنية ،خصوصًا بعد أن
أدت مــرحـلــة ال ـح ــراك الـشـعـبــي إل ــى انـكـشــاف
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ــدع ــم
س ـيــاســات الـسـلـطــة والــرئ ـيــس ال ـســابــق عبد
العزيز بوتفليقة.
ويعزو األسـتــاذ في كلية العلوم السياسي،
العضو الـســابــق فــي حــزب طــائــع الـحــريــات،
م ـح ـم ــد ح ـس ــن دواج ـ ـ ـ ــي ،ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة إل ــى
ه ـ ـشـ ــاشـ ــة امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـحـ ــزب ـ ـيـ ــة والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة
السياسية غير السليمة في الجزائر .ويعتبر
حديث مع «العربي الجديد» ،أن «الجميع
في
ٍ
يعلم أن املـنـظــومــة الـحــزبـيــة فــي الـجــزائــر لم
ت ـت ـغ ـيــر بـ ـع ــد ،ول ـ ــم ي ـح ـصــل ف ـي ـهــا اإلص ـ ــاح
الذي يجعل خطابها أكثر إقناعًا ومردودية.
ويعود السبب إلى ضعف التكوين السياسي
وإه ـمــال التنشئة السياسية والـظــرفـيــة في
مــرحـلــة االن ـت ـخ ــاب ــات» .ويـشـيــر دواجـ ــي إلــى
أن رصـ ــد ال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي ف ــي الـحـمـلــة
االنتخابية يؤكد ذلك بوضوح ،إذ لم تستطع
غ ــال ـب ـي ــة األح ـ ـ ـ ــزاب ص ـي ــاغ ــة خـ ـط ــاب خ ــاص
بانتخابات بلدية لها خصوصياتها.

أن تتعلل بأي علة مقبولة ،فهي سيدة نفسها،
ّ
تتحرك تحت ظل ّ
«سعيد
سعيد» .ويوضح أن
ّ
وتــر عالقات تونس بأصدقائها التقليديني،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وأم ـ ـيـ ــركـ ــا،
وتــراجـعــت مكانة تــونــس فــي منتظم البلدان
الديمقراطية .وال شك في أن معضالت البالد
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة س ـت ـت ـفــاقــم ،ولــن
ّ
سعيد مــن تحقيق مـشــروعــه الهالمي:
تمكن
دي ـم ـقــراط ـيــة ب ــا ن ـخــب وال أج ـس ــام وسـيـطــة،
دي ـم ـقــراط ـيــة غ ـيــر ت ـمـث ـي ـلـيــة .إن ـه ــا شـعـبــويــة
تسلطية» .وبدا األمر محبطًا للتونسيني ،أمس
األرب ـعــاء ،عندما طالعوا قائمة ال ــدول ال ــ110
املــدعــوة لقمة الديمقراطية االفتراضية التي
تنتظمها اإلدارة األميركية ،واستثنيت منها
تونس .ويقول مبروك« :ستكون تجربة قيس
سـعـ ّـيــد قــوســن سيغلقان ول ــو ط ــال أمــدهـمــا،
وال شك ستكون التكلفة باهظة على مقدرات
البالد والثقافة السياسية وصورة مؤسسات
الدولة وأجهزتها ،الناعمة أو الصلبة .وال شك
أن بــادنــا ستعيش نكوصًا ديمقراطيًا مـرًا،

ول ـكــن سـتـتـعــافــى مـنــه لــو اسـتـطــاعــت النخب
أن ت ـس ـتــوعــب ال ـ ـ ــدرس وت ـس ـت ـن ـتــج م ــا يـجــب
ّ
ّ
سعيد
سعيد هو
استنتاجه :من يعيننا على
نفسه ،بأخطائه ،والزمن الذي يلعب ضده».
وأص ــاب ــت ال ـصــدمــة أغ ـل ــب م ـكــونــات الـســاحــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األولـ ـ ــى
لالنقالب ،خصوصًا بعدما ترافقت إجــراءات
سـعـ ّـيــد م ــع وجـ ــود دع ــم شـعـبــي ،عـكــس رغـبــة
تونسيني كثيرين فــي تغيير األوض ــاع التي
كــانــت عليها ال ـبــاد مـنــذ س ـن ــوات ،وتـ ُكـ ّـرســت
فــي مشهد سياسي وبــرملــانــي رديء ،أضيف
إليه اشتغال ُمحكم لتهيئة األجواء وقبول أي
ّ
سعيد يقول في كل مرة إن
تغيير يأتي .وكان
ما أقدم عليه كان تكريسًا إلرادة شعبية مطلقة،
وإن «ال ـش ـعــب ي ــري ــد» ذل ــك ،وإن ه ـنــاك صــوتــا
واحدًا جامعًا إلقصاء كل املنظومة ،واستقدام
مفهوم جديد إلدارة الدولة والحياة السياسية
عـبــر بــرنــامــج ،لــم يـتـبـ ّـن إل ــى حــد اآلن ،ولكنه
يكتفي بالحديث عن ديمقراطية قاعدية تنهي
الديمقراطية التمثيلية وتستبدل نظامها ،في

انـتـظــار اإلع ــان عــن ذل ــك بـصــراحــة ووض ــوح.
ً
لكن لــم يــدم األمــر طــويــا حتى بــرزت أصــوات
م ـت ـنــاثــرة م ـع ــارض ــة ورافـ ـض ــة ل ـه ــذا ال ـتــوجــه،
تشكلت تدريجيًا في مبادرة مواطنية اسمها
«مواطنون ضد االنقالب» ،سرعان ما تمكنت
مــن تغيير املعادلة فــي الـشــارع وتحولت إلى
عامل ضغط بمواجهة إجراءات ّ
سعيد.
وي ــوض ــح ش ــاك ــر الـ ـح ــوك ــي ،وه ـ ــو أح ـ ــد ق ــادة
«مــواط ـنــون ضــد االن ـق ــاب» وأس ـتــاذ الـقــانــون
الدستوري ورئيس الجمعية العربية للعلوم
السياسية والقانونية ،أن املبادرة نجحت في
تصويب املـفـهــوم ،وجعلت الـنــاس يتحدثون
ع ـمــا حـ ــدث ب ـم ـس ـمــاه ال ـح ـق ـي ـقــي ،أي ان ـق ــاب،
والعبارة شقت طريقها في الخطاب اليومي،
داخـلـيــا ودول ـي ــا ،وه ــذا دلـيــل عـلــى أن مــا وقــع
م ــن ق ـبــل س ـعـ ّـيــد ل ـيــس تـصـحـيــح م ـس ــار كما
يزعم البعض ،بــل هــو انـقــاب .ويلفت إلــى أن
«مواطنون ضد االنقالب» أنقذت املوقف ،ألنها
أكـ ــدت أن املـجـتـمــع الـتــونـســي مـنـقـســم ولـيــس
كله مــع االن ـقــاب ،وال يــوجــد تفويض شعبي

لرئيس الجمهورية كي يفعل ما يريد ،وكان
كل تحرك للمبادرة في الـشــارع يوجه رسالة
ل ـلــداخــل والـ ـخ ــارج ول ـس ـعـ ّـيــد .ويـشـيــر إل ــى أن
«الخروج األول (إلى الشارع) ،في  18سبتمبر،
كـ ــان ه ــدف ــه ك ـســر ح ــاج ــز ال ـص ـمــت والـ ـخ ــوف،
والـخــروج الثاني في  26سبتمبر ،ثم يــوم 10
أكـتــوبــر كــانــا مــن أج ــل كـســر ادع ــاء التفويض
ووحدة الشعب ،والرسالة تقريبًا وصلت إلى
ّ
سعيد واملراقبني في الخارج كذلك .والخروج
األخير أمــام البرملان يوم  14نوفمبر (تشرين
الـ ـث ــان ــي الـ ـح ــال ــي) ك ـ ــان مـ ــن أج ـ ــل اس ـت ـئ ـنــاف
املسار الديمقراطي والشرعية من أجــل عودة
البرملان ،وهذا ليس حبًا في البرملان بل لعودة
املؤسسات (إلــى عملها) .ولهذا كانت الدعوة
للذهاب إلى انتخابات سابقة ألوانها» .ووفقًا
للحوكي فإن «مواطنون ضد االنقالب» تنتشر
ف ــي املـ ـي ــدان ،وه ــي اب ـن ــة ال ــواق ــع املــوضــوعــي،
مشيرًا إلــى أن لقائهم فــي ال ـحــراك كــان سببه
موقفهم املبدئي ضد االنقالب ،بمعنى أنه تم
تقييم الــوضــع السياسي فــي حينه ،واعتبار
م ــا ق ــام ب ــه رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ان ـقــابــا على
الدستور وعلى االنتقال الديمقراطي .وإذا كان
السؤال اليوم مطروحًا حول األفق واملستقبل
ل ـل ـم ـب ــادرة ،ي ــوض ــح ال ـح ــوك ــي أن سـقـفـهــا في
املرحلة الراهنة هو إسقاط االنـقــاب ال أكثر،
ً
وت ـح ــول ـه ــا إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم س ـي ــاس ــي مـسـتـقـبــا
سيكون رهن الحاجة املوضوعية إلى ذلك .أما
فــي مــا يتعلق بمستقبل الـبــاد فهناك تكلفة
سـيــدفـعـهــا الـشـعــب الـتــونـســي ،ألن م ــا حصل
ت ــرك ال ـبــاد والـ ّحـكــومــة فــي عــزلــة دول ـي ــة ،ألن
ه ــذا الــوضــع نــفــر املستثمرين ّ
وأج ــل الهبات
وال ـ ـق ـ ــروض ،وضـ ـ ــرب ن ـس ــق ال ـن ـش ــاط امل ــدن ــي
والفكري ،وبالتالي فاملستقبل ال ينبئ بالكثير
من التفاؤل ،وإنما إذا سقط االنقالب فسيتم
استئناف املـســار االنـتـقــالــي مــن جــديــد ،ولكن
الصعوبات ستكون أكبر وسيتم دفع ثمن هذه
األش ـهــر ،وأثــرهــا سيكون عميقًا على مفهوم
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الديمقراطية وعلى هضمه مجددًا والتطبيع
م ـعــه ،ألن م ــا يـحـصــل حــال ـيــا يـمـثــل ردة فعل
على مفهوم العمل السياسي والديمقراطي
والقيم املشتركة والحريات وحقوق اإلنسان.
وط ــرح ــت ت ـجــربــة األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة أسـئـلــة
عــدة حــول التجربة الديمقراطية فــي تونس،
وقــدرتـهــا عـلــى الـصـمــود ،وإن كــانــت تغلغلت
بالقدر الكافي في الذهنية العامة واملمارسة
الجماعية ،وقادرة على أن تدافع على نفسها.
ويـقــول الـحــوكــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :لست
ً
متفائال بهذا الخصوص ،وأعتقد أننا نحتاج
إل ــى الـكـثـيــر مــن الــوقــت للتطبيع مــع الثقافة
الـسـيــاسـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وب ـصــراح ــة كــانــت
الفضيحة لتكون كبيرة للتجربة الديمقراطية
ل ـ ــوال «م ــواطـ ـن ــون ض ــد االن ـ ـق ـ ــاب» ،وه ـ ــو مــا
أث ــار الـتـســاؤل والــدهـشــة بالنسبة للمراقبني
وامل ـت ــاب ـع ــن فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ألن االن ـ ـقـ ــاب قــد
يحصل فــي امل ـس ــارات االنـتـقــالـيــة ،ألن ــه مسار
غير ثابت بطبيعته ومـعــروف بالتخبط ،بل
يحتمل املخاطر .ولكن ما طــرح التساؤل هو
غـيــاب املـقــاومــة ،خــاصــة خــال األسـبــوع األول
عـلــى األقـ ــل م ــن االنـ ـق ــاب ،فـقــد حـصـلــت حــالــة
ان ـك ـمــاش وص ـمــت وخـ ــوف أف ــزع ــت املـتــابـعــن
ف ــي الـ ـخ ــارج ،خـصــوصــا أن بـعــض املـنـظـمــات
والجمعيات والشخصيات ،التي كانت تتدرب
عـلــى املـمــارســة الــديـمـقــراطـيــة ،أصـبـحــت تبرر
االنقالب» .ويقول إن «الحضور كان مكثفًا في
ً
مسيرة باردو األخيرة مثال ،وحضر محتجون
م ــن ع ــدي ــد م ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــات ،ولـ ـك ــن م ـشــاركــة
العاصمة كانت بصراحة ضعيفة ،واملحتجون
هم أقرب لالنتماءات الحزبية .وكان يؤمل أن
يكون الدفاع عن الديمقراطية ألسباب مبدئية
صــرفــة ،ولـكــن التقاطع بـهــذا الخصوص غير
ثــابــت تـمــامــا ،فـهـنــاك نسبة مهمة مــن قــواعــد
حــزبـيــة م ــن امل ـشــاركــن ف ــي ال ـت ـحــركــات ،ولـكــن
هناك مــن يؤكد أن ذلــك كــان دفــاعــا عــن املسار
الديمقراطي وليس على الــوجــود واملصلحة
الحزبية؟».
وبدا املشهد الحزبي عقب  25يوليو قائمًا على
انـتـهــازيــة واض ـحــة فــي الـتـعــامــل مــع األح ــداث
على قــاعــدة املصلحة القريبة اآلن ـيــة ،واألمــل
ّ
سعيد عملية إقـصــاء املنافس
فــي أن يتولى
العنيد ال ــذي سيطر على املشهد االنتخابي
وال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،حــركــة
«النهضة» .وذهبت أغلب األحزاب في البداية
ّ
سعيد ،بشكل مباشر أو مبطن
إلــى مساندة
أو بشروط ،قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا
مع توضح مشروع الرئيس ،وخسارته حتى
ألغ ـلــب م ـســانــديــه واحـ ـ ـدًا ت ـلــو اآلخ ـ ــر ،بـعــدمــا
تأكد أنــه يلفظ كل املنظومة الحزبية .وفيما
حصلت القطيعة بشكل واض ــح مــع «الـتـيــار
الديمقراطي» ،بدأت حركة «الشعب» بدورها
تــؤكــد أن مساندتها للرئيس ليست مطلقة،
وأن عليه إنهاء الفترة االستثنائية ،وأنها ال
تلتقي معه في ضرب الديمقراطية التمثيلية.
وحتى حزب «الدستوري الحر» ،الذي تقوده
ّ
لسعيد،
عبير مــوســي ،وال ــذي صفق بـحــرارة
تراجع عن ذلــك وأصبح من أشــد املعارضني،
داعيًا إلــى انتخابات سابقة ألوانها بسرعة،
ومنتقدًا دعوة الرئيس الستفتاء على طريقته.
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روسيا :أميركا تدربت على ضربنا نوويًا

ضجيج عسكري يتصاعد في البحر األسود
تتزايد المناورات العسكرية
في البحر األسود منذرة
باحتمال تدهور الوضع
الميداني هناك ،خصوصًا
بعد إعالن روسيا أن أميركا
تدربت على ضربها نوويًا
لـ ــم تـ ـه ــدأ ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ال ــروسـ ـي ــة ـ
األميركية إثر املناورات األطلسية
األخـ ـي ــرة والـ ـحـ ـض ــور ال ـع ـس ـكــري
ً
األميركي في البحر األسود ،فضال عن تتالي
التقارير حول الحشود العسكرية الروسية
على الحدود مع أوكرانيا .ودفع ذلك الروس
إلى اإلعالن عن قيامهم بمناورات عسكرية
في البحر نفسه ،أمس األربعاء .وزادت دعوة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن 110 ،دول
لحضور «قمة الديمقراطية» افتراضيًا في 9
و 10ديسمبر/كانون األول املقبل ،االحتقان
ال ـس ـيــاســي ،ب ـعــد ت ـجــاهــل روس ـي ــا وال ـصــن
في الــدعــوة .غير أن أخطر ما في التصعيد
األخ ـي ــر ك ــان ح ــدي ــث روس ـي ــا ع ــن تــدري ـبــات
أمـيــركـيــة ب ـهــدف اسـتـهــدافـهــا ن ــووي ــا .وأف ــاد
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ــروس ــي ،س ـيــرغــي شــويـغــو،
ّ
أمــس األرب ـعــاء ،بــأن قــدرات روسـيــا النووية
وقــوات ـهــا املـسـلـحــة فــي حــاجــة إل ــى الـحـفــاظ
عـلــى جــاهــزيـتـهــا الـقـتــالـيــة فــي ض ــوء زي ــادة
أن ـش ـطــة دول ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي قــرب
حدود روسيا .وكان شويغو قد ادعى مساء
أول مــن أمــس الـثــاثــاء ،أن قــاذفــات أميركية
تدربت على توجيه ضربة نووية لروسيا
م ــن اتـ ـج ــاه ــن م ـخ ـت ـل ـفــن ف ــي وق ـ ــت ســابــق
مــن الشهر الحالي ،وشكا مــن أن الطائرات
اق ـتــربــت ملـســافــة  20كـيـلــومـتـرًا مــن ال ـحــدود
الروسية .ونقل بيان لوزارة الدفاع الروسية
ت ــأكـ ـي ــد ش ــويـ ـغ ــو أنـ ـ ــه «خـ ـ ـ ــال الـ ـت ــدريـ ـب ــات
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة (غـ ـل ــوب ــال ث ــان ــدر)،
تدربت عشر قاذفات استراتيجية أميركية
ع ـل ــى إط ـ ــاق أس ـل ـح ــة ن ــووي ــة ض ــد روس ـي ــا
م ــن االتـ ـج ــاه ــن الـ ـغ ــرب ــي (م ـ ــن ج ـه ــة ش ــرق
أوروبـ ــا) والـشــر ُقــي (مــن جهة والي ــة أالسكا
األم ـي ــرك ـي ــة)» .ون ـق ــل ع ـنــه قــولــه إن وح ــدات
الــدفــاع ال ـجــوي الــروس ـيــة رص ــدت وتعقبت
الـقــاذفــات األميركية واتـخــذت إجـ ــراءات ،لم
يكشف عنها لتجنب أي حوادث.
وكشف أن موسكو الحظت زيادة كبيرة في
نشاط الـقــاذفــات اإلستراتيجية األميركية،

مشيرًا إلى تنفيذها  30طلعة جوية بالقرب
من روسيا هذا الشهر .وأضــاف شويغو أن
هذا العدد يزيد بمعدل مرتني ونصف املرة
م ـقــارنــة بـنـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي.
وأبدى استياءه مما قال إنه محاكاة لضربة
نووية أميركية ضد روسيا في وقت سابق
من هذا الشهر.
لـكــن وزارة الــدفــاع األمـيــركـيــة (الـبـنـتــاغــون)
ن ـف ــت ذلـ ـ ــك ،م ـ ـشـ ـ ّـددة ع ـل ــى أن ـ ــه ت ـ ـ ّـم اإلع ـ ــان
ع ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات ف ــي ح ـي ـن ــه ،وتـ ـ ـ ّـم االلـ ـت ــزام
ب ــال ـب ــروت ــوك ــوالت ال ــدولـ ـي ــة خ ــال ـه ــا .وق ــال
املـتـحــدث بــاســم «ال ـب ـن ـتــاغــون» الليفتنانت
كولونيل أنطون سيميلروث ،إنه «تم اإلعالن
عن هذه املهام في حينها وجرى التخطيط
لـهــا عــن كـثــب مــع (ال ـق ـيــادة االسـتــراتـيـجـيــة)
و(الـقـيــادة األوروب ـيــة) والحلفاء والشركاء،
ل ـض ـم ــان أقـ ـص ــى ق ـ ــدر م ــن ف ـ ــرص ال ـت ــدري ــب
واإلدماج وكذلك االمتثال لجميع املتطلبات
وال ـب ــروت ــوك ــوالت الــوطـنـيــة وال ــدول ـي ــة» .من
جهتها ،ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية،
ً
نـ ـق ــا عـ ــن األس ـ ـطـ ــول الـ ــروسـ ــي فـ ــي ال ـب ـحــر
األسود ،أن روسيا باشرت تدريبات عسكرية
في البحر األس ــود ،تشارك فيها نحو عشر
طائرات وبعض السفن .وكــان األطلسي قد
ب ــدأ م ـن ــاورات عـسـكــريــة فــي الـبـحــر األس ــود
مطلع الـشـهــر الـحــالــي ،إث ــر تــدهــور الــوضــع
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــول ـن ــدي ــة ـ ال ـب ـيــاروس ـيــة
بسبب الالجئني ،وإجــراء مينسك وموسكو
م ـن ــاورات عـسـكــريــة ،وف ـقــا التـفــاقـيــة الــدفــاع
املشترك بينهما .مع العلم أن موسكو أجرت
تــدريـبــات مكثفة مطلع الشهر الـحــالــي ،في
شبه جزيرة القرم األوكرانية ،التي ّ
ضمتها
بالقوة في مارس/آذار .2014
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،وب ـعــد ت ــزاي ــد ال ـتــوتــر بني
روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا ،أجـ ــرى رئ ـيــس األركـ ــان
األميركي مــارك ميلي ،اتصالني ،مع نظيره
الروسي فاليري غيراسيموف ،وقائد القوات
املسلحة األوكرانية فاليري زالوجني ،لبحث
الـ ـتـ ـط ــورات .وأف ـ ــاد ب ـي ــان صـ ــادر ع ــن ق ـيــادة
األركان األميركية ،مساء الثالثاء ،بأن ميلي
ت ـب ــادل م ــع زال ــوج ـن ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر إزاء
املتغيرات األمنية في منطقة شرقي أوروبا،
م ــن دون ال ـت ـط ــرق ل ـل ـت ـعــزيــزات الـعـسـكــريــة
الــروس ـيــة بــالـقــرب مــن ال ـح ــدود األوكــران ـيــة.
كما بحث مع نظيره الروسي بعض امللفات
األمنية «املثيرة للقلق».
بدوره ،أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة نـيــد ب ــراي ــس ،أن بـ ــاده تحافظ
عـلــى االت ـص ــاالت مــع روس ـيــا ح ــول الــوضــع
ف ــي أوك ــران ـي ــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ع ـلــى مـسـتــوى

السودان :غرامات لـ  11خطًا مالحيًا
الخرطوم ـ هالة حمزة

رفـضــت  11مــن أص ــل  16شــركــة خـطــوط مالحية
عــاملـيــة ال ـت ـنــازل عــن حـقــوقـهــا عــن الـخـســائــر التي
نجمت عن اإلغالق األخير للموانئ الرئيسة الذي
دام  45يــومــا ،مــن قـبــل محتجني ينتمون للمجلس األعـلــى
لدواع
لنظارات البجا والعموديات املستقلة شرقي السودان
ٍ
سياسية واقـتـصــاديــة .وقــال وكيل خــط مالحة «بــاي اليــن»
التابع لشركة «سومارين أورينت» اإلماراتية  -الهندية ،عماد
ّ
الدين هارون ،لـ«العربي الجديد» إن خطوطا مالحية عاملية
ّ
امتنعت عن إعفاء رســوم كل متأخرات وغرامات األرضيات
على حــاويــات الـ ــواردات الـتــي تــم احـتـجــازهــا بامليناء طيلة
فترة إغــاق الـشــرق التي امـتــدت ل ــ 45يــومــا ،وطالبت بسداد
مستحقاتها كــامـلــة .وأش ــار إلــى أن بـعــض الـخـطــوط تحدد
رســومــا بمبلغ  90ي ــورو فــي ال ـيــوم عـلــى ال ـحــاويــة الــواحــدة
 40قــدمــا وه ــي تكلفة ضـخـمــة عـلــى امل ــوردي ــن الـســودانـيــن،
وال يـتـحـمـلــونـهــا وح ــده ــم إذ ي ــؤث ــر ذل ــك أي ـض ــا سـلـبــا على

املواطنني بارتفاع أسعار السلع املستوردة .وكشف هارون
عــن تـنــازل  5خـطــوط مالحية عاملية فقط عــن حقوقها على
املوردين تقديرًا للظروف االقتصادية والسياسية التي يمر
بها السودان وشعبه ،وتضم خط «ميرسك» ويتبع لشركة
«م ـيــرســك» الــدن ـمــارك ـيــة ،وخ ــط «ب ــاي الي ــن» ويـتـبــع لشركة
«سومارين أورينتال» اإلماراتية الهندية ،وخط «أم أس سي»
التابع لشركة سويسرية ،وخــط «بــي آي ال» التابع لشركة
سنغافورية ،وخط «سي أم أي» الذي يتبع شركة تحمل ذات
االسم فرنسية األصل تعمل في مجال إدارة الحاويات .وطالب
هارون مجلس السيادة السوداني ووزارة املالية والتخطيط
االقتصادي وهيئة املوانئ البحرية بعدم تجديد الترخيص
املالحي ألي شركة رفضت إعفاء رسوم أرضياتها خالل فترة
اإلغالق وعدم إعفائها باملقابل من رسوم أرضيات الفوارغ،
وإصــدار خطاب بذلك تنديدًا بعدم مساندتها الـســودان في
ظرفه الراهن وخالل فترة إغالق شرق السودان .وأشار إلى
توجيه من املالية االتحادية لهيئة املوانئ بإعفاء كامل لكافة
املوردين من أصحاب الحاويات املشحونة بالبضائع والتي

تعطل تخليصها بامليناء بسبب األزمة ،من رسوم األرضيات.
وم ــن جــانـبــه ،ق ــال م ـســؤول فــي مـكـتــب الـتــوكـيــات املــاحـيــة
ّ
ببورتسودان ،لـ«العربي الجديد» إن هناك مخاطبات تمت
لعدد من الخطوط املالحية العاملية عبر وكالئها بالسودان
بــإعـفــاء الــرســوم املستحقة لـهــا خ ــال فـتــرة إغ ــاق املــوانــئ،
مــؤك ـدًا تـبــايــن رس ــوم األرض ـي ــات الـتــي تـفــرضـهــا الـخـطــوط،
وعدم قدرة املورد واملواطن السوداني على اإليفاء بالتكلفة
العالية للغرامات .ودعا رئيس النقابة البديلة لعمال ميناء
بورتسودان ،عثمان طاهر ،في حديثه لـ«العربي الجديد» إلى
ضــرورة اإلس ــراع في حسم مشكلة األرضـيــات والتي تعيق
انسياب العمل بامليناء لتسهيل عملية استقبال الــواردات
ّ
للبالد بال عــوائــق ،مشيرًا إلــى أن فترة اإلغــاق تسببت في
ازدحام األرضيات بأكثر من  100ألف حاوية.
وأعرب طاهر عن أمله في أن تحذو التوكيالت العاملية حذو
املالية السودانية بإصدار خطاب عفو عام عن رسوم املوانئ
للموردين ،اعتبارًا مــن بــدايــة اإلغ ــاق وحتى عــودة افتتاح
الشرق لكونها مشاكل طارئة لم يكونوا سببًا فيها.

أجرت روسيا تدريبات في القرم مطلع الشهر الحالي (سيرغي مالغافكو)Getty/

بايدن يستبعد
روسيا والصين من
قمة افتراضية حول
الديمقراطية

الـخــارجـيــة واالس ـت ـخ ـبــارات .وق ــال بــرايــس،
فــي تصريحات صحافية ،مـســاء الـثــاثــاء:
«أجــري ـنــا مـنــاقـشــات م ــع ال ـجــانــب الــروســي
حول ذلك ،وتم اإلعالن عن بعضها ،بما في
ذلــك عبر وزارة الـخــارجـيــة ومجلس األمــن
ال ـقــومــي واالس ـت ـخ ـب ــارات» .وأض ـ ــاف« :كما
تعلمون عــن زي ــارة مــديــر وكــالــة املـخــابــرات
امل ــرك ــزي ــة ،ول ـي ــام ب ـيــرنــز إل ــى مــوس ـكــو قبل
أســابـيــع قليلة» .وش ـ ّـدد على أن «مـنــاورات
القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا
ال ت ـ ــزال م ـص ــدر ق ـلــق ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة»،
مشيرًا إلى أن «نوايا موسكو غير معروفة

ل ــواش ـن ـط ــن» .وكـ ــان رئ ـيــس االس ـت ـخ ـبــارات
العسكرية األوكرانية كيريلو بودانوف ،قد
ذكــر يــوم األحــد املــاضــي ،أن روسيا تخطط
لشن هجوم ضد بــاده مطلع العام املقبل،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن مــوس ـكــو ح ـش ــدت أك ـث ــر من
 92أل ـفــا مــن قــواتـهــا ح ــول ح ــدود أوكــرانـيــا
وت ـس ـت ـعــد ل ـش ــن الـ ـهـ ـج ــوم ،ب ـح ـل ــول ن ـهــايــة
شهر يناير /كانون الثاني ،أو بداية شهر
ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط امل ـق ـب ـلــن .ك ـمــا رأى وزي ــر
الخارجية األوكــرانــي دميترو كوليبا ،يوم
اإلثـنــن املــاضــي ،أن احتمال تنفيذ روسيا
هـجــومــا ج ــدي ـدًا عـلــى ب ـ ــاده ،يـتـعـلــق بـقــوة
كييف وقدرة شركائها .لكن املتحدث باسم
ال ــرئ ــاس ــة ال ــروس ـي ــة (ال ـك ــرم ـل ــن) دي ـم ـتــري
بـيـسـكــوف ،نـفــى أول مــن أم ــس ،نـيــة جيش
ّ
بــاده شــن هجومًا عسكريًا على أوكرانيا،
مؤكدًا أن روسيا ال تنوي شن هجوم على
أي دولة.
واعتبر أن مــن الخطأ ربــط امل ـنــاورات التي
يـجــريـهــا ال ـج ـنــود الـ ــروس بـخـطــط م ــن هــذا
ال ـق ـب ـي ــل .ك ـم ــا ن ـف ــى جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الخارجية الــروســي ،اإلثنني املــاضــي ،األمر

ً
ق ــائ ــا إن «األم ـي ــرك ـي ــن ي ــرس ـم ــون ص ــورة
مخيفة لـحـشــود الــدبــابــات الــروس ـيــة التي
س ـت ـبــدأ س ـحــق م ــدن أوك ــرانـ ـي ــة ،قــائ ـلــن إن
ل ــدي ـه ــم م ـع ـل ــوم ــات م ــوث ــوق ــة بـ ـش ــأن ن ــواي ــا
روسية من هذا النوع» ،معتبرًا أن الواليات
امل ـت ـحــدة تــرســل إل ــى حـلـفــائـهــا «مـعـلــومــات
باطلة تمامًا» .فــي م ــوازاة ذلــك ،بــرز عنوان
ج ــدي ــد ل ـل ـخ ــاف األمـ ـي ــرك ــي الـ ــروسـ ــي بـعــد
تــوجـيــه بــايــدن إل ــى ق ــادة حــوالــى  110دول
دع ــوة للمشاركة فــي قـمــة افـتــراضـيــة حــول
الديمقراطية ،في ديسمبر املقبل .وكما كان
ّ
ّ
ـإن بــايــدن لــم يـ ُ
ـدع إلــى هــذه ّ
القمة
متوقعًا فـ
روسيا التي اعتبرت على لسان بيسكوف
أن «الــواليــات املـتـحــدة تـهــدف إلــى التفريق
بني الدول في القمة» .كما استثنى الرئيس
األميركي الصني ،في مقابل دعوة تايوان ،في
خـ ـط ــوة أثـ ـ ـ ــارت غ ـض ــب بـ ـك ــن ،الـ ـت ــي شـ ـ ّـدد
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة خــارج ـي ـت ـهــا تـشــاو
ل ـي ـج ـيــان ع ـلــى أنـ ــه «ل ـي ــس ل ـت ــاي ــوان مـكــانــة
أخ ــرى ف ــي ال ـقــانــون ال ــدول ــي غـيــر مكانتها
كجزء ال يتجزأ من الصني».
(العربي الجديد ،األناضول ،رويترز ،فرانس برس)

()Getty

إيطاليا تستهدف العودة لنمو ما قبل الجائحة
قـ ــال وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد اإليـ ـط ــال ــي ،دان ـي ـي ـل ــي ف ــرانـ ـك ــو ،إن
اقـتـصــاد ال ـبــاد قــد ينمو  6.3بــاملـئــة ه ــذا ال ـعــام ،وه ــو ما
ي ـفــوق املـسـتــوى الــرسـمــي املـسـتـهــدف الـبــالــغ سـتــة باملئة
الذي حددته الحكومة في شهر سبتمبر /أيلول املاضي.

أخبار مختصرة

الفائض التجاري السعودي يصعد %228
صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية
(النفطية وغير النفطية) بنسبة  228بالمائة على أساس
سنوي ،خالل أول تسعة أشهر من العام الحالي (من
يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول) .وحسب مسح
لألناضول استنادًا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة
لإلحصاء في السعودية (حكومية) ،أمس األربعاء،
بلغ فائض الميزان التجاري  80.2مليار دوالر .وكان فائض
الميزان التجاري للسعودية بلغ ،خالل الفترة المناظرة
من عام  ،2020نحو  24.4مليار دوالر .وارتفعت قيمة
الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) ،بنسبة 54.1
بالمائة ،إلى  193.9مليار دوالر ،فيما ارتفعت الواردات
 12.2بالمائة ،إلى  113.7مليار دوالر .وصعدت قيمة

وأبـلــغ الــوزيــر دانييلي فرانكو الـبــرملــان ،أول مــن أمــس أن
«هدفنا هو إعادة الناتج املحلي اإلجمالي إلى مستويات
م ــا قـبــل األزمـ ــة ف ــي الـنـصــف األول م ــن  ،2022ورب ـم ــا في
الربع األول من  .»2022وقــال إن «إيطاليا من املتوقع أن

تنهي الـعــام بنسبة الــديــن إلــى الـنــاتــج املحلي اإلجمالي
ب ــأق ــل م ــن  153.5ب ــامل ـئ ــة الـ ـت ــي تــوق ـع ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة فــي
سبتمبر /أيـلــول وعـجــز فــي املـيــزانـيــة أقــل مــن نسبة 9.4
باملئة التي توقعتها الحكومة.

مصدر للنفط
الصادرات «النفطية» للسعودية ،أكبر ُ
في العالم ،خالل الفترة المذكورة ،بنسبة  63.2بالمائة.

شركة السايبر اإلسرائيلية قد تواجه صعوبة في سداد
ديونها ،التي تبلغ حاليا  500مليون دوالر».

شركة  NSOاإلسرائيلية مهددة باإلفالس
قالت صحيفة «غلوبس» االقتصادية إن شركة
السايبر اإلسرائيلية « »NSOالتي تنتج برمجيات التجسس
«بيغاسوس» باتت مهددة باإلفالس .وأشارت الصحيفة
إلى أن خطر اإلفالس الذي تواجهه « ،»NSOوالذي
حذرت منه شركات االئتمان ،تعاظم بعد سلسلة
العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على الشركة
أخيرًا .وأوضحت الصحيفة أن شركة التصنيف االئتماني
«موديز» قد خفضت تصنيف « »NSOبمقدار درجتين
لتصل إلى Caa2؛ حيث حذرت شركة التصنيف من أن

فرنسا تواصل تقييد التأشيرات المغربية
لن تخفف فرنسا اإلجراءات المشددة التي فرضتها
على المغاربة من أجل الحصول على تأشيرات شنغن،
فقد أكدت أن قرارها سيبقى ساريًا ما دامت أسبابه
قائمة ،فيما يعبّر رجال أعمال عن ضيقهم من
ذلك القرار .وعبّر فرانك ريستر ،الوزير المكلف بالتجارة
الخارجية الفرنسي ،في مؤتمر صحافي ،أول من
أمس ،في الرباط ،عن ربط العودة عن تشديد الشروط
بعودة الرعايا المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية
في فرنسا.

الليرة التركية
و«معركة
االستقالل»
مصطفى عبد السالم

دعونا نضع أمور بجانب بعضها
حتى نحاول فهم ما يدور في
تركيا من تهاو غير مسبوق
لعملتها ،وقفزات في أسعار السلع
والخدمات لم تشهدها البالد منذ
سنوات .خارجيًا ،هناك ضغوط
على أردوغان من عدة أطراف
بهدف التأثير على شعبيته عبر
إثارة االضطرابات ليس فقط في
سوق الصرف ،أو التأثير على
االقتصاد ،ولكن بهدف أكبر وهو
إهالة التراب على تجربة «العدالة
والتنمية» وإزاحته عن الحكم.
وهناك دول تضغط على تركيا
للعودة لالقتراض من صندوق
النقد الدولي ،والخضوع لشروطه
املجحفة بحق املواطن واالقتصاد.
داخليا يجب أن نرصد عدة
أمور منها السباق املحموم من
قبل األتراك على شراء الدوالر
والذهب حفاظا على ما تبقى من
مدخراتهم ،وهذه ظاهرة جديدة
على املجتمع الذي طاملا دافع عن
عملته في مواجهة املضاربات
والضغوط.
يواكب هذا السباق تحرك بطيء من
قبل البنك املركزي ملعالجة التهاوي،
وهنا نحن أمام عدة تفسيرات لهذا
البطء ،منها أن التهاوي جاء على
هوى الحكومة التي تسعى إلحداث
طفرة في الصادرات التي تجاوزت
بالفعل  200مليار دوالر ،أو أن
الحكومة ال تريد أن يستدرجها
املضاربون للتضحية باالحتياطي
النقدي ،أو أن أولوية الحكومة حاليا
هي االلتزام بسداد الديون وفاتورة
الواردات ،وليس مكافحة التضخم
واملضاربة في العملة.
داخليا أيضا ،يجد أردوغان أن
قضية خفض الفائدة مطلب
جماهيري سواء لقطاع كبير
من الشارع الذي يعتبرها ربا
من الناحية الدينية ،أو لقطاع
املال واألعمال والصناعة حيث
إن الخفض في صالحه ألنه
يقلل تكلفة اإلنتاج ويزيد أرباح
الشركات ،وبالتالي ال يريد التخلي
عن هذه القضية.
وسط هذه االعتبارات الداخلية
والخارجية فإن الالفت أن أردوغان
لم ُ
يدع هذه املرة األتراك للدفاع عن
عملتهم ،ولم يستدع شعارات منها
أن العملة مثل علم الدولة وأنها خط
أحمر وأن هناك مؤامرة عليها،
بل تحدث عن حرب االستقالل
االقتصادي وأننا سنخرج
منتصرين فيها ،ألن أردوغان يدرك
أن املضاربة هذه املرة تأتي من
الداخل ،وأن املواطن بات يتململ
من التضخم العالي وربما بدأ يفقد
الثقة في عملته .الليرة سترتفع
خالل الفترة املقبلة خاصة مع
تحسن مؤشرات االقتصاد ،لكن
بشرط أن يرفع أردوغان وصايته
عن البنك املركزي ،وأال يعتبر
قضية خفض الفائدة أولوية في
ظل زيادة التضخم ،واألهم إعادة
ثقة املواطن في عملته ،ألن الخطوة
كفيلة بتوقف األتراك عن املضاربة،
والحد من ظاهرة «الدولرة» ،وإعادة
السيولة الدوالرية التي تراكمت
في البيوت إلى البنوك ،وبالتالي
تعويض النقص الحاصل في سوق
النقد األجنبي.

العملة اللبنانية تتهاوى إلى  24ألف ليرة مقابل الدوالر
ارتفع سعر الدوالر األميركي مقابل الليرة في لبنان،
أمس األربعاء ،قرب  24ألف ليرة للدوالر الواحد في
تعامالت السوق غير الرسمية «السوداء» ،في ارتفاع
غير مسبوق منذ تشكيل الحكومة .وبلغ سعر الدوالر
الـيــوم وفــق بيانات الـتــداول فــي الـســوق ال ـســوداء24 ،
ألف ليرة لبنانية للشراء ،في حني ّ
سجل  24.050ألف
ليرة للبيع ،وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه.
فــي الـسـيــاق ،ت ــرأس الــرئـيــس اللبناني ميشال عــون،
أمـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا ف ــي ق ـصــر ال ــرئ ــاس ــة ش ــرق ب ـي ــروت،
حـضــره وزي ــر امل ــال يــوســف الخليل ،وحــاكــم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ريـ ـ ـ ــاض س ـ ــام ـ ــة .وح ـ ـسـ ــب ب ـ ـيـ ــان ل ـل ــرئ ــاس ــة

اللبنانية ،خصص االجتماع لعرض األوضاع املالية
في البالد ،والصعوبات التي تواجه مؤسسة «ألفاريز
ومارسال» في عملية التدقيق املحاسبي الجنائي في
حاكمية مصرف لبنان .وكان حاكم «مصرف لبنان»،
أعـلــن أول مــن أم ــس ،أن الـبـنــك املــركــزي لــديــه اآلن 14
مليار دوالر من السيولة املتاحة في احتياطي العملة
الصعبة ،كاشفًا أن لبنان لم يقدم بعد تقديرات لحجم
الخسائر في نظامه املالي إلى صندوق النقد الدولي
لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق
بحلول نهاية العام.
ومــع بــدايــة األزم ــة االقـتـصــاديــة فــي نهاية عــام 2019

ُ
وبدء انهيار الليرة اللبنانية استنزفت االحتياطات
اإللــزام ـيــة للبنك املــركــزي بينما ق ــدم مـصــرف لبنان
الـ ـ ــدوالرات بــأسـعــار ص ــرف مــدعــومــة ب ـشــدة لتمويل
واردات ،من بينها الوقود واملواد الغذائية والدواء.
وتفاقمت األزمة املالية في لبنان ،التي وصفها البنك
ال ــدول ــي بــأنـهــا واحـ ــدة مــن أس ــوأ ح ــاالت ال ــرك ــود في
التاريخ الحديث ،بسبب الجمود السياسي والخالف
ح ــول التحقيق فــي انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت ال ــذي وقــع
العام املاضي وأودى بحياة أكثر من  200شخص.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من  90باملئة من قيمتها،
ودفعت األزمة ثالثة أرباع السكان إلى الفقر؛ وبسبب
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نقص السلع األساسية مثل الوقود واألدوية تحولت
الحياة إلى صراع يومي.
في املقابل ،ثبتت نقابة الصرافني في لبنان ،تسعير
سعر صرف الــدوالر مقابل الليرة اللبنانية بهامش
متحرك بــن سعر  3850لـيــرة لـلـشــراء ،و 3900ليرة،
للبيع كحد أقصى.
وجــراء نضوب احتياطي املصرف املركزي بالدوالر،
شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيًا
عن سلع رئيسية أبرزها الوقود واألدوية ،ما أدى إلى
ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
(العربي الجديد ،األناضول)
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متفرقات اقتصادية

الجزائر تخفض فوائد القروض االستثمارية
الجزائر ـ حمزة كحال

اض ـطــر الـبـنــك امل ــرك ــزي ال ـجــزائــري للتدخل
مـجــددا ،لتحريك مياه االقتصاد الجامدة،
وفـ ــك االن ـ ـسـ ــداد ال ـح ــاص ــل ب ــن املــؤس ـســات
املالية والشركات ورجــال األعـمــال ،املتعلق
بـ ـع ــزوف ف ــي االتـ ـج ــاه ــن ع ــن م ـن ــح وط ـلــب
القروض البنكية.
ووج ــه الـبـنــك امل ــرك ــزي تعليمة مستعجلة
للبنوك الناشطة في الجزائر ،دعتهم فيها
لـتـلـيــن إج ـ ـ ــراءات وش ـ ــروط م ـنــح ال ـقــروض
للمؤسسات االقتصادية ،مع تقليص مدة
دراسـ ــة الـ ـق ــروض .كـمــا أم ــر الـبـنــك املــركــزي
البنوك في وثيقة أصدرها بتخفيض نسب
الفائدة من  20باملائة كأعلى نسبة إلى 10
باملائة ،أي بتخفيض  50باملائة مهما كان
حـجــم ال ـق ــرض .وكـ ــان الـبـنــك ق ــد رف ــع نسب
ال ـف ــوائ ــد امل ـط ـب ـقــة ع ـلــى الـ ـق ــروض املــوجـهــة
لالستثمار واالقـتـصــاد مــن  16باملائة إلى
 20بــاملــائــة سنة  ،2016وذل ــك بعد تسجيل
ارتـفــاع فــي نسبة الـقــروض املتعثرة ،إال أن
دخـ ــول االق ـت ـص ــاد «مــرح ـلــة اإلنـ ـع ــاش» مع

تحقيق

تــراجــع ع ــائ ــدات الـنـفــط ومـخـلـفــات جائحة
ك ـ ــورون ـ ــا ،دف ـ ــع ب ــال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى م ــراج ـع ــة
قراراتها ،لبعث االقتصاد.
وفــي الـسـيــاق يـقــول عـضــو جمعية البنوك
الجزائري ،محمد جابري ،إن «البنك املركزي
ال ـج ــزائ ــري تــدخــل تـحــت ضـغــط الـحـكــومــة،
لـحـمــايــة املـقـتــرضــن وخ ــاص ــة املستهلكني
(املستفيدين من القروض االستهالكية) من
أسـعــار الـفــائــدة التعسفية ،ومــن الطبيعي
جــدا أن يلعب بنك الـجــزائــر دوره الوقائي
ف ــي ات ـج ــاه امل ـق ـتــرضــن» .وأض ـ ــاف جــابــرى
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن الـ ـه ــدف م ــن ق ــرار
امل ــرك ــزي امل ــوج ــه إل ــى ال ـب ـنــوك لـيــس تثبيت
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ،ول ـ ـكـ ــن تـ ـق ــدي ــم ق ـ ــروض
ب ـه ــوام ــش ع ـل ـ ًـى أسـ ـ ــاس مـ ـع ــدالت مـقـبــولــة
مـحـســوبــة وف ــق ــا لـتـكــالـيــف امل ـ ــوارد وإعـ ــادة
التمويل وإدارة املخاطر».
وكـ ـ ــان ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ق ــد ض ــخ مـنـتـصــف
يوليو /تموز املاضي  2100مليار دينار ،ما
يعادل  15.5مليار دوالر في شريان البنوك
م ــن أج ــل ب ـعــث االق ـت ـص ــاد ب ـق ــروض بنكية
م ــوج ـه ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى وامل ـت ــوس ـط ــة،

ملساعدتها على مواجهة مخلفات جائحة
ك ـ ــورون ـ ــا ،إال أن ن ـس ــب الـ ـف ــوائ ــد املــرت ـف ـعــة
وصـ ــرامـ ــة شـ ـ ــروط م ـن ــح ال ـ ـقـ ــروض خــاصــة
فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـنـجــاعــة وت ــأم ــن املـخــاطــر
جعل البنوك تـتــردد فــي منح الـقــروض من
جهة ،ومــن جهة أخــرى عــزوف املستثمرين
واملتعاملني االقتصاديني عن طلب قروض.
وتهاوت سيولة املصارف خالل أشهر قليلة
من  8مليارات دوالر منتصف  ،2020إلى 4.8
مليارات دوالر نهاية ديسمبر/كانون األول
 ،2020ليتواصل التهاوي إلى  3.7مليارات
دوالر ،مطلع  ،2021حسب آخر تقرير للبنك
املركزي الجزائري ،وذلك ألول مرة منذ أكثر
من  20سنة.
إلى ذلك ،أكد عضو الكونفدرالية الجزائرية
ل ـل ـم ـق ــاول ــن ،ع ـب ــد ال ـ ــواح ـ ــد بـ ــن ن ـ ـبـ ــري ،أن
«تخفيض نسب الفوائد من طــرف املركزي
وإن كــانــت خـطــوة مرحبا بها إال أنـهــا جد
م ـتــأخــرة ،كـنــا نـطــالــب بـهــذا اإلجـ ــراء نهاية
 2020حـتــى نستطيع الـنـهــوض مــع بــدايــة
السنة الحالية ،في قطاع البناء واألشغال
العامة».

سوق العقارات المصري يعيش أزمة
واسعة منذ فترة ،وسط تحذيرات من
تفاقم الركود في ظل االرتفاع الكبير ألسعار

نقص التمويالت يخنق االقتصاد التونسي
تواجه الحكومة
التونسية صعوبات بالغة
تعرقل حصولها على
ّ
تخفف عبرها
تمويالت
أزمتها المالية
تونس ـ إيمان الحامدي
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الوحدات المترتبة على قفزات أسعار مواد
البناء .وحسب مراقبين ،يعاني السوق ،من
عمليات احتكار واسعة من الدولة ورجال

تضيق تدريجيا مصادر التمويل الخارجي
بالنسبة للسلطات التونسية ،فيما ترتفع
املـ ـط ــال ــب االج ـت ـم ــاع ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل ال ـعــاط ـلــن
ع ــن ال ـع ـمــل وامل ــواط ـن ــن ال ــراف ـض ــن ل ـظــروف
عيشهم الصعبة نتيجة تراجع كل الخدمات
الـعــامــة .وبـسـبــب صـعــوبــات تـمــويــل املــوازنــة
ت ــدي ــر ال ـس ـل ـطــة ظ ـه ــره ــا مل ـط ــال ــب امل ــواط ـن ــن
وس ــط تــوق ـعــات ب ــأن يـحـمــل م ـش ــروع قــانــون
م ــوازن ــة  2022إجـ ـ ــراءات تـقـشـفـيــة ت ـحــد من
الدعم الحكومي املوجه للطبقات الضعيفة
وامل ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار وص ـ ـفـ ــة اإلص ـ ـ ــاح

االقـتـصــادي الـتــي ستنفذها حكومة نجالء
بـ ــودن مـقــابــل ال ـح ـصــول عـلــى ت ـمــويــات من
صندوق النقد الدولي .وكشف بيان نشرته
سفارة الــواليــات املتحدة األميركية ،أول من
أمــس ،أن نائب مساعد وزيــر الخزانة املكلف
بأفريقيا وال ـشــرق األوس ــط إري ــك مــايــر حث
الحكومة التونسية فــي لقاء جمعه بوزيرة
املــالـيــة سـهــام ال ـبــوغــديــري ،ومـحــافــظ البنك
املركزي مروان العباسي ،على اتخاذ إجراءات
بشأن مجموعة اإلصالحات الهيكلية الالزمة
لوضع االقتصاد التونسي واملالية العمومية
ع ـل ــى م ـس ــار مـ ـسـ ـت ــدام .ك ـم ــا أش ـ ــار امل ـس ــؤول
األميركي وفق ما ورد في البالغ ذاته إلى أن
تنفيذ هذه اإلصالحات يمثل أيضا األساس
الستمرار الدعم االقتصادي القوي من قبل
شركاء تونس الدوليني .وقال الخبير املالي،
مـحـمــد مـنـصــف ال ـشــريــف ،إن الــرســالــة التي
حملها مسؤول الخزانة األميركية واضحة
وه ــي أن ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ل ــن يمنح
ال ـس ـل ـطــات ال ـتــون ـس ـيــة أي ه ــوام ــش م ـن ــاورة
جديدة على غرار املفاوضات السابقة .وأشار
الخبير املالي في تصريح لـ«العربي الجديد»

األعمال ،ما ساهم في تعميق األزمة التي
ّ
ظل هذه التطورات
يمرّ بها القطاع .وفي
يتوقع مراقبون لـ«العربي الجديد» أن

أميركا تحث
الحكومة التونسية على
إجراء اإلصالحات

إل ــى أن وصـفــة اإلص ــاح ستطبق ه ــذه املــرة
للحصول عـلــى الـتـمــويــات الــازمــة وفرملة
األزم ـ ــة املــال ـيــة رغ ــم امل ـع ــارض ــة االجـتـمــاعـيــة
التي قد تواجهها ،مرجحا تحمل التونسيني
لضغوط جديدة قد تنتج عن الرفع السريع
ل ـلــدعــم وارت ـ ـ ــداد ذل ــك ع ـلــى ح ـي ــاة املــواط ـنــن
مــن ذوي الــدخــل املـتــوســط والضعيف .وأكــد
الشريف أن الحكومة ب ــدأت فعال فــي تنفيذ
توصيات املؤسسات املالية بإعالنها رفض
تفعيل قــانــون تــوظـيــف مــن طــالــت بطالتهم
في القطاع العام ،ما تسبب في حالة احتقان
عامة فــي صفوف مئات اآلالف مــن خريجي
الجامعات .ومؤخرا بدأت تونس مفاوضات

تـقـنـيــة م ــع ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي م ــن أجــل
برنامج تعاون مالي جديد لم تحدد قيمته
بعد مقابل إصــاحــات اقتصادية ستنفذها
ح ـكــومــة ن ـج ــاء بـ ـ ــودن .وي ــواج ــه االق ـت ـصــاد
التونسي صعوبات منذ عام  ،2011حيث لم
يتجاوز مـعـ ّـدل النمو  %0.6خــال السنوات
العشر األخيرة .كما ارتفعت نسبة التضخم
إلى  %6وزادت األزمة الصحية تفاقم الوضع
في البالد وحرمتها من إيراداتها السياحية.
وكشف قانون املوازنة التعديلي الذي نشرته
الـحـكــومــة مــؤخــرا بــالـجــريــدة الــرسـمـيــة ،عن
مراجعة شاملة لكافة املؤشرات االقتصادية
للعام الحالي ،حيث توسع العجز في موازنة
العام الحالي ليبلغ  9.7مليارات دينار مقابل
عجز متوقع بـ 7مليارات دينار في املشروع
الرئيسي الــذي أقــره البرملان املجمدة أعماله
في نوفمبر /تشرين الثاني .2020
كما رفعت الحكومة مبلغ اعتمادات التعهد
لنفقات امليزانية مــن  43.9مليار ديـنــار إلى
 48.4م ـل ـيــارا ،فـيـمــا زادت مـ ــوارد االق ـتــراض
ال ــداخ ـل ــي م ــن  5.5م ـل ـي ــارات دي ـن ــار إل ــى 8.1
مليارات دينار.

تحدث «فقاعة عقارية» بالتوازي مع
استمرار تضخم األسعار محليًا وعالميًا،
واالنكماش في الشراء

عقارات مصر في «اإلنعاش» :احتكار وفوضى باألسواق
القاهرة ـ عادل صبري

َّ
غادر الصيف وهل الشتاء والحال
الـ ــذي يـعـيــش ب ــه س ــوق ال ـع ـقــارات
ف ــي م ـص ــر ك ـم ــا ه ــو م ـن ــذ ع ــام ــن.
زي ــادة فــي الـعــرض مــع ن ــدرة الـطـلــب ،وارتـفــاع
ف ــي أس ـع ــار ال ــوح ــدات ،وان ـخ ـفــاض ف ــي قيمة
دخـ ــل امل ــواطـ ـن ــن ،وف ــوض ــى ت ـس ـكــن األس ـ ــواق
ألس ـبــاب قــانــونـيــة وسـيــاسـيــة ،مـنــذ س ـنــوات،
تبحث عن حل ،مهددة تارة بـ«فقاعة عقارية»،
وأخــرى بركود تضخمي ،يأتي على األخضر
والـيــابــس .ســوق الـعـقــارات فــي مصر يعيش
أزمة واسعة منذ فترة ،حسب دراسات حديثة،
آخ ــره ــا أط ـل ـق ـهــا امل ــرك ــز املـ ـص ــري ل ـل ــدراس ــات
االقتصادية ،حذر فيها من «مواجهة القطاع
الـعـقــاري ألزم ــة نتيجة زي ــادة امل ـع ــروض ،مع
تراجع القدرة الشرائية للمصريني ،بما أدى
إلى تباطؤ البيع في أسواق التجزئة».
الـ ـن ــداء ال ـ ــذي أط ـل ـقــه ب ــاح ـث ــون ومـسـتـثـمــرو
عـ ـ ـق ـ ــارات ،خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ــم يـجــد
ص ــدى مـسـمــوعــا ل ــدى ال ـج ـهــات املـعـنـيــة في
الدولة ،وعلى رأسها الحكومة ،واملؤسسات
ّ
ال ـس ـي ــادي ــة ،ال ـت ــي دخ ـل ــت ب ـك ــل ثـقـلـهــا املــالــي
واإلداري ملنافسة الشركات فــي إقــامــة مئات
امل ـ ـشـ ــروعـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ذات امل ـس ـت ــوي ــات
الفاخرة فــي أغلبها واملتوسطة أحيانًا بما
زاد السوق تخمة .ويأتي ذلك رغم استعانة
الحكومة بـعــدد مــن كـبــار رج ــال األع ـمــال من
أراض
ذوي الـحـظــوة الــذيــن تـحـصـلــوا عـلــى
ٍ
م ـن ـهــا ،ف ــي وقـ ــت أص ـب ـحــت ف ـيــه ال ــدول ــة هي
املحتكر لبيع األراضي للقطاع العقاري ،بعد
وق ــف امل ـش ــروع ــات األه ـل ـيــة ف ــي امل ـحــاف ـظــات،
ّ
والــذيــن ب ـشــروا الـصـيــف املــاضــي ب ــأن حركة
السوق ستعود بقوة بعد توقفها ملدة عامني
بسبب اإلغالق اإلجباري مع انتشار جائحة
كوفيد  ،19ومع ذلك خابت توقعاتهم.
فشل مبادرة التمويل

ارتفاع  %70في أسعار بعض مواد البناء (أحمد حسن/فرانس برس)

كـ ــان م ـن ـت ـظ ـرًا أن ت ـش ـهــد األس ـ ـ ــواق ان ـف ــراج ــة،
خصوصًا مع إعالن الحكومة عن دعم للقطاع
بـ ـمـ ـب ــادرة ت ـب ـلــغ ق ـي ـم ـت ـهــا  100م ـل ـي ــار جـنـيــه
للتمويل الـعـقــاري (الـ ــدوالر =  15.7جنيهًا)،
والتعهد بدعم الراغبني من متوسطي الدخل
ف ــي الـ ـش ــراء ب ـف ــائ ــدة بـنـكـيــة ال ت ــزي ــد ع ــن %3
وزيادة مدة السداد إلى  30عامًا.
كما بشرت بعض شــركــات التسويق بحاجة
الـعــاصـمــة وحــدهــا إل ــى بـنــاء  500أل ــف وحــدة
ّ ّ
خـ ــال  3سـ ـن ــوات فـ ـق ــط ،إل أن الـ ــواقـ ــع ج ــاء
ّ
عكس ذلــك .فــاملـبــادرة الرئاسية لــم تنفذ ،ألن
البنوك تضع شروطًا قاسية إلقراض القطاع
الـعـقــاري ،خوفًا مــن أن يمر بـ«فقاعة» مثلما
مــرت به األس ــواق األميركية عــام  ،2008وأدت
إلى إفالس بنوك وأزمة مالية دولية.
ّ
وتمر الصني بأزمة حــادة مع انهيار القطاع
ّ
العقاري بها ،باإلضافة إلى أن أغلب الشركات
التي تتولى إنشاء وتسويق العقارات لم تنهِ
إجراءات نقل ملكية األراضي التي تقام عليها
تلك املشروعات ،بما يزيد من حذر البنوك في
التعامل معها.
ي ـحـ ّـمــل م ــراق ـب ــون ال ـح ـكــومــة امل ـس ــؤول ـي ــة عــن
ت ــده ــور ح ــال ــة الـ ـس ــوق ،ال ـت ــي «اح ـت ـك ــرت بيع
ّ
األراضي ،وأصبحت املنافس لكل املستثمرين
ً
الـعـقــاريــن ،وب ــدال مــن أن تــوجــه مشروعاتها
لخدمة موظفيها والطبقة الـعــامـلــة ،اتجهت
إل ــى اإلس ـك ــان ال ـفــاخــر وف ــوق امل ـتــوســط ال ــذي

ك ــان ــت ت ــوف ــره ال ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ،امل ـحــركــة
ل ـل ـس ــوق خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة ل ــأزم ــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة .ويـ ــرجـ ــع امل ـخ ـت ــص فـ ــي الـ ـش ــؤون
العقارية تامر فهمي األزمة إلى كثرة املعروض
ورفع املطورين سعر البيع ،للوحدات القديمة
والـجــديــدة ،مع اعتمادهم على اإلنـفــاق ببذخ
على التسويق ،بما أصــاب «قلب السوق» في
مقتل.
ومن جانبها ،تلفت ماري بطرس ،في حديثها
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى تــراجــع استثمار
األفراد في العقارات ،بعدما كانت هي الوعاء
االدخ ـ ــاري األول لـلـمـصــريــن ،بـسـبــب ارت ـفــاع
أسـعــار الـبـيــع ،مــع إحـجــام شريحة كـبــرى من
املصريني عن الـشــراء ،فأحدث ذلــك فجوة بني
العرض والطلب.
مخاوف الركود

وفــي اسـتـطــاع «الـعــربــي الـجــديــد» آلراء عدد
من املواطنني ،أعــربــوا عن مخاوفهم من عدم
ّ
وج ـ ــود م ـن ـظــومــة ت ـح ـمــي امل ـش ـتــريــن ف ــي ظــل
االرتـ ـف ــاع الـجـنــونــي ل ـل ـع ـقــارات ،وف ــي املـقــابــل
يتخوف املستثمرون من تفاقم حالة الركود.
ويتوقع ممدوح الشاهد ،في حديثه لـ«العربي
الجديد» ،أن تحدث «فقاعة عقارية» بالتوازي
مع استمرار املوجة التضخمية في األسعار
محليًا وعامليًا ،واالنكماش في الشراء .بينما
ّ
يــرى حـســام عبد الغني أن األزم ــة تــرجــع إلى
عــدم وجــود منظومة قوانني تحمي املشتري
من التعرض لـ«النصب والـخــداع» من جانب
الشركات املنفذة واملطورة ،وأصبح االستثمار
في العقار أمرًا غير مربح.
ويفسر عــادل بدير هــذه النفقات بما فرضته
الحكومة من ضريبة التصرفات العقارية على
املـشـتــري بــواقــع  ،%2.5والـضــريـبــة الـعـقــاريــة
ع ـلــى ال ـع ـق ــارات امل ـغ ـل ـقــة .بـيـنـمــا ي ــؤك ــد عـمــاد
حسني أن تــدخــل شــركــات الــدولــة فــي السوق
ّ
العقاري «لخبط» كل شيء ،إذ تقود املضاربة
ع ـلــى رف ــع األسـ ـع ــار ،وه ــو م ــا ي ــؤي ــده آخ ــرون
ّ
بــأن الحكومة هي التي بــدأت برفع قيمة بيع
األراض ــي ووحــداتـهــا بـعـشــرات األضـعــاف عن
قيمتها السوقية ،فأسرعت الشركات األخرى
بتقليدها ،خصوصًا فــي املناطق التي يقبل
ً
عليها املشترون أمــا في حفظ استثماراتهم
وتحقيق أرباح من الوحدات التي يشترونها
ً
مستقبال.

مشروعات الشركات
الحكومية وراء زيادة
أسعار مواد البناء

«نصب المطورين»
ّ
ويتهم مواطنون الحكومة بأنها وراء ركود
السوق العقاري ،كما تذكر هالة الكرابيجي،
لعدم وجود مظلة قانونية تحمي املشترين
م ــن «ن ـصــب امل ـط ــوري ــن» ال ـع ـقــاريــن ،الــذيــن
ي ـ ـتـ ــأخـ ــرون ع ـ ـ ــادة فـ ــي ت ـس ـل ـي ــم ال ـ ــوح ـ ــدات،
وكثيرون منهم يسلم الوحدات غير مطابقة
للشروط ،بما يشعر املشترين بعدم األمان.
ّ
وتذكر شاهيناز الخياط أن القوانني الحالية
ال تحمي حقوق املشتري ،لذلك يظل خاضعًا
لعقود اإلذع ــان الـتــي يكتبها لصالحه ،وإمــا
يتعرض لبطشه واملشاكل املترتبة عن قدرته
على التالعب بالعمالء.
لــذلــك ،يـنــادي مختصون فــي الـشــأن العقاري
بسرعة إصدار البرملان لقانون املطور العقاري
ال ــذي تعطل إص ــداره الـعــام املــاضــي ،لتنظيم
ال ـســوق ال ـع ـقــاري ،وي ـلــزم ال ـشــركــات املــرخــص
لها فقط بالبناء ويـضــع رقــابــة صــارمــة على
ّ
التنفيذ تضمن حـقــوق كــل األطـ ــراف ،وينظم
سوق العمل.
وع ـن ــدم ــا س ــأل ـن ــا ح ـس ــام ف ــري ــد ،وهـ ــو أح ــد
امل ـت ـضــرريــن م ــن امل ـط ــوري ــن ال ـع ـقــاريــن بما
قررته الرئاسة املصرية بعدم بدء الشركات
ب ــاإلع ــان عــن ال ــوح ــدات الـعـقــاريــة وبيعها
دون تنفيذ  %30مــن امل ـبــانــي ،ق ــال إن هــذا
ل ــم ي ـحــدث ع ـلــى أرض ال ــواق ــع .وبـمــراجـعــة
مل ــا ق ــررت ــه ال ــرئ ــاس ــة ،ف ــي ش ـهــر سـبـتـمـبــر/
أيـلــول املــاضــي ،تبني عــدم ال ـتــزام الشركات
ب ـمــا ق ــررت ــه ح ـتــى اآلن ،إذ م ــا زال ال ـســوق
يعمل باألساليب نفسها ،فتعلن الشركات،
ومــن بينها الحكومية والتابعة لألجهزة
األمنية والـسـيــاديــة ،عــن بيع مشروعاتها،
بمجرد االتـفــاق األول ــي مــع ال ــوزارة املعنية
عـلــى املـ ـش ــروع ،وت ـســوقــه بـنـفـسـهــا أو عبر
مـطــوريــن تــابـعــن ل ـهــا ،دون االل ـت ــزام بهذه
الضوابط.

ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج
تلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية ،مؤخرا ،عــددًا من الشكاوى
المقدمة من الصناعة المحلية في مصر .وأكد مساعد وزيرة التجارة
والصناعة للشؤون االقتصادية ،إبراهيم السجيني ،في تصريحات صحافية
سابقة ،أنــه تبين بعد دراســة الشكاوى وجــود ارتفاع كبير في أسعار
مدخالت اإلنتاج والسلع الوسيطة ،فضًال عن عدم توافر المنتج المحلي
البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي ،مشيرا إلى أن ذلك
أثر على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع ،األمر الذي يؤثر سلبًا على
تنافسية الصادرات المصرية ،مما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار إلغاء الرسوم
على واردات الحديد واأللومنيوم.

تفاقم ركود أسواق العقارات خالل الفترة األخيرة (خالد دسوقي/فرانس برس)

مخالفات البيع المبكر

حسب مراقبني ،تتوسع العديد من الشركات
فــي عمليات البيع ملــراحــل تالية فــي املشروع
دون أن تحصل على ّ
أي موافقات رسمية ،أو
األراضـ ــي ال ــازم ــة ل ـهــا ،بــل ه ـنــاك مــن استغل
تــرك ـيــز ال ــرئــاس ــة ع ـلــى م ـشــروعــات الـعــاصـمــة
اإلداري ـ ـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وبـ ـ ــاع عـ ــدة م ــراح ــل فــي
امل ـشــروعــات دون أن ي ـشــرع فــي ب ـنــاء مرحلة
واح ـ ـ ـ ــدة ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا مـ ـش ــروع ــات ل ـشــركــات
حـ ـك ــومـ ـي ــة .وكـ ــانـ ــت الـ ــرئـ ــاسـ ــة املـ ـص ــري ــة قــد
أعلنت ،مؤخرًا ،عن انتقال الحكومة بالكامل
إل ــى الـعـمــل مــن ال ـحــي الـحـكــومــي بالعاصمة
اإلدارية الجديدة ،ابتداء من ديسمبر /كانون
األول امل ـق ـبــل .وك ـل ــف ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي رئ ـيــس حـكــومـتــه مصطفى
م ــدب ــول ــي ،ب ـب ــدء ف ـت ــرة ت ـجــري ـب ـيــة م ــن الـعـمــل
مــدتـهــا سـتــة أش ـهــر ،لتقييم املــزايــا والـعـيــوب
وأوج ـ ـ ــه ال ـق ـص ــور ال ـت ــي س ـت ـظ ـهــر خـ ــال تـلــك
الـفـتــرة والـعـمــل على حلها .ويمتلك الجيش
 %51مــن شــركــة «العاصمة اإلداري ــة للتنمية
العمرانية» املشرفة على تنفيذ املشروع ،الذي
يقع في قلب الصحراء على بعد  45كيلومترًا
شرق العاصمة القاهرة ،وبلغت كلفة املرحلة
األولــى منه نحو  300مليار جنيه ( 19مليار
دوالر تقريبًا) ،مقابل  %49لهيئة املجتمعات
العمرانية التابعة لوزارة اإلسكان املصرية.
قفزات أسعار مواد البناء

ورغم تقديم املطورين العقاريني (املستثمرين)
تسهيالت كـبـيــرة فــي ال ـس ــداد ،أم ــا فــي جمع
أكبر نسبة من قيمة العقار ،قبل الشروع في
تنفيذه ،إال أن األســواق شهدت ارتفاعا كبيرا
فــي األس ـع ــار ،يــرجـعـهــا أص ـحــاب املـشــروعــات
واملطورين إلى االرتفاع الجنوني في أسعار
الـ ـخ ــام ــات ب ــال ـس ــوق املـ ـص ــري وع ـل ــى رأس ـه ــا
الحديد واإلسمنت واألخشاب وأجور العمالة
وال ـن ـق ــل ،م ــع ذل ــك يـتـجــه ال ـس ــوق ن ـحــو امل ــوت
البطيء.
وحسب بيانات حديثة ،سجلت أسعار مواد
ال ـب ـن ــاء ارتـ ـف ــاع ــات م ـت ـتــال ـيــة خـ ــال ال ـش ـهــور
األخ ـي ــرة تخطت مـعــدالتـهــا  70فــي املــائــة في
بعض امل ــواد ،إذ ارتـفـعــت أسـعــار الـحــديــد من
 9950جنيهًا للطن العام املاضي إلى 15.500

جنيه فــي نوفمبر /تشرين الثاني ،وبنسبة
زيـ ــادة ( ،)%62وزاد سـعــر طــن اإلسـمـنــت من
 720جنيهًا إلــى  1100جنيه بارتفاع نسبته
( ،)%52بـ ـخ ــاف الـ ــرمـ ــل وال ـ ــزل ـ ــط والـ ـط ــوب
والجير والسيراميك .وفي إطار قفزات أسعار
م ــواد الـبـنــاء ،ق ــررت الحكومة املـصــريــة إلغاء
رسوم الحماية املفروضة على واردات البالد
مــن البليت (خ ــام الـحــديــد) وحــديــد التسليح
وم ـن ـت ـجــات األل ــوم ـن ـي ــوم ،تـجـنـبــا ل ـتــداع ـيــات
ارت ـف ــاع أس ـعــار ه ــذه الـسـلــع عـلــى الـصـنــاعــات
امل ـح ـل ـيــة ،خ ـصــوصــا ق ـطــاع اإلنـ ـش ــاءات ال ــذي
يعاني من قفزات حادة في أسعار مواد البناء.
وتـ ـف ــرض وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ،مـنــذ
عــام  ،2019رسوما وقائية بنسبة  %25على
واردات حــديــد التسليح و %15على واردات
ال ـب ـل ـي ــت ،ك ـم ــا ت ـف ــرض م ـن ــذ إبـ ــريـ ــل /نـيـســان
امل ــاض ــي رس ــوم ــا عـلــى مـنـتـجــات األلــومـنـيــوم
ب ـن ـس ـبــة ت ـص ــل إل ـ ــى  .%16.5وق ــال ــت وزي ـ ــرة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة نيفني جــامــع ،األسـبــوع
ّ
املاضي ،إن الوزارة قررت إيقاف العمل بقراري
ف ــرض تــداب ـيــر وقــائ ـيــة عـلــى واردات البليت
وحديد التسليح ومنتجات األلومنيوم.
وقــال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد
ال ـص ـنــاعــات ،وك ـيــل لـجـنــة اإلس ـك ــان بمجلس
النواب طارق شكري ،في بيان ،األسبوع قبل
ّ
امل ــاض ــي ،إن ه ـن ــاك زي ـ ــادة مـتــوقـعــة بــأسـعــار
الـ ـعـ ـق ــارات ن ـت ـي ـجــة زي ـ ـ ــادة أّسـ ـع ــار م ــدخ ــات
صـنــاعــة الـعـقــار .وأض ــاف أن ــه بالنسبة ملــواد
ّ
الـبـنــاء املـصـنـعــة محليًا مـثــل اإلس ـم ـنــت ،فــإن
م ـص ــر ال تـ ــواجـ ــه ب ـخ ـصــوص ـهــا ّ
أي مـشـكـلــة
إم ــداد لكنها تــواجــه مشكلة ارتـفــاع األسـعــار،
وبــالـنـسـبــة لـلـعـنــاصــر ال ـتــي يـتــم ا ّسـتـيــرادهــا
م ـث ــل ال ـن ـح ــاس واألل ــومـ ـنـ ـي ــوم ف ــإن ـه ــا تـشـهــد
ارتـ ـف ــاع ــات س ـع ــري ــة .وأوض ـ ـ ــح رئـ ـي ــس غــرفــة
ّ
ال ـت ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـق ــاري أن م ــدخ ــات ال ـص ـنــاعــة
ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعًا بنسبة %80
تقريبًا .وأشار شكري إلى أن الزيادة املتوقعة
للعقار ت ــراوح بــن  10و %15خــال الشهرين
امل ـق ـب ـل ــن ،ح ـت ــى ي ـت ـم ـكــن املـ ـط ــور م ــن ال ــوف ــاء
وخامات
بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء
ّ
جديدة .وبالنسبة للمبيعات التي تمت ،فإنها
ّ
لن تتأثر بارتفاع كلفة التنفيذ ،لكن املبيعات
الجديدة تواجه هذه الزيادات الجديدة.
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مؤشرات
األسواق
قطر
س ـج ــل امل ــؤش ــر ال ـع ــام
ل ـب ــورص ــة ق ـط ــر ،أم ــس
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ان ـخ ـفــاضــا
ب ـق ـي ـم ــة  6.04نـ ـ ـق ـ ــاط ،أي مــا
ن ـس ـب ـتــه  0.05ب ــامل ـئ ــة ،لـيـصــل
إل ــى  11أل ـفــا و 790.01نقطة.
وتــم خــال جلسة أمــس ،تــداول
 96مـلـيــونــا و 020أل ـفــا و669
س ـه ـم ــا ،ب ـق ـي ـمــة  292مـلـيــونــا
و 955أل ـفــا و 190.510ري ــاال،
ن ـت ـي ـجــة ت ـن ـف ـيــذ  7536صـفـقــة
في جميع القطاعات .وارتفعت
خالل الجلسة أسهم  17شركة،
بـيـنـمــا ان ـخ ـف ـضــت أسـ ـع ــار 24
شركة أخــرى ،فيما حافظت 4
ش ــرك ــات ع ـلــى س ـعــر إغــاقـهــا
السابق .وبلغت رسملة السوق
فــي نهاية جلسة ال ـتــداول 680
مليارا و 131مليونا و 747ألفا
و 182.690ريـ ــال ،م ـقــارنــة مع
آخــر جلسة تــداول والتي بلغت
 680مليارا و 682مليونا و586
ألفا و 989.410رياال.
السعودية
ش ـه ــد س ـ ــوق األس ـه ــم
ال ـس ـع ــودي ــة «ت ـ ـ ـ ــداول»،
خ ـ ـ ــال ج ـل ـس ــة أم ـ ــس،
تنفيذ  19صفقة خاصة على
سـ ـه ــم شـ ــركـ ــة ذي ـ ـ ــب ل ـتــأج ـيــر
السيارات ،بأقل من مستويات
تـ ــداول الـسـهــم خ ــال الـجـلـســة.
ووف ـقــا لـبـيــانــات ال ـســوق املــالـيــة
السعودية «تــداول» ،بلغت قيمة
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات  478.59م ـل ـيــون
ري ــال ،مــن خ ــال  9.03ماليني
سـ ـه ــم ،ع ـن ــد س ـع ــر  53ريـ ــاال
لجميع الـصـفـقــات .وت ــم ت ــداول
سـ ـه ــم «ذيـ ـ ـ ـ ــب» خ ـ ــال جـلـســة
األربـعــاء بني مستويات 54.50
ريــاال كأدنى سعر لــه ،و57.90
ري ــاال وهــو أعـلــى سعر للسهم
حتى هذه اللحظات .وتم تنفيذ
الـصـفـقــات الـخــاصــة عـلــى نحو
 %21من أسهم الشركة البالغة
 43م ـل ـي ــون س ـه ــم ،ع ـل ـمــا ب ــأن
رأس امل ـ ــال ي ـب ـلــغ  430مـلـيــون
ريــال بقيمة اسمية  10ريــاالت
للسهم.
الكويت
أغ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ــة
الـ ـك ــوي ــت ت ـعــامــات ـهــا،
أمـ ــس ،عـلــى انـخـفــاض
مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام ب ـ ــ36.76
نقطة ليبلغ مستوى 7140.47
ن ـق ـط ــة ،أي ب ـن ـس ـبــة ان ـخ ـفــاض
بلغت  0.51فــي املـئــة .وشهدت
ال ـج ـل ـســة ت ـ ـ ــداول ك ـم ـيــة أس ـهــم
بلغت  250مليون سـهــم ،تمت
ع ـب ــر ت ـن ـف ـيــذ  11392صـفـقــة
نقدية بقيمة  52.6مليون دينار
(ن ـحــو  173.6مـلـيــون دوالر).
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
الرئيسي بـ ــ 30.54نقطة ليبلغ
مـسـتــوى  5990.54نـقـطــة ،أي
بنسبة انـخـفــاض بـلـغــت 0.51
في املئة بعد تداول كمية أسهم
بلغت  173.3مليون سهم ،تمت
عبر إبــرام  6552صفقة نقدية
بقيمة  20.3مليون دينار (نحو
 67مليون دوالر).
اإلمارات
ق ـ ــال ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ن ـع ـيــم
لـلــوســاطــة فــي األوراق
امل ــالـ ـي ــة ،إن ري ـج ـي ـنــال
لــاس ـت ـث ـمــار رف ـع ــت حـصـتـهــا
ف ـ ــي أس ـ ـهـ ــم رأس ـ ـم ـ ــال ش ــرك ــة
النعيم القابضة لالستثمارات
م ــن  17.95ب ــامل ــائ ــة إلـ ــى 18.5
ب ــامل ــائ ــة .أض ــاف ــت ال ـش ــرك ــة في
ب ـي ــان ل ـب ــورص ــة م ـص ــر ،أم ــس،
أن الشركة اشترت  1.9مليون
سهم ،بقيمة  477.4ألف دوالر،
بمتوسط سعر  00.24دوالر.
وس ـج ـلــت الـنـعـيــم صــافــي ربــح
بلغ  1.7مليون دوالر منذ بداية
يناير/كانون الثاني حتى نهاية
سبتمبر/أيلول املاضي ،مقابل
أرباح بلغت  652.35ألف دوالر
خ ــال ن ـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ال ـعــام
املاضي.
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رؤية

طاقة
جاءت القرارات المتالحقة ألميركا واليابان والصين والهند وكوريا
الجنوبية وبريطانيا ،السحب من المخزون النفطي ،بنتائج عكسية على
مستوى األسعار عالميًا ،على الرغم من أن هذه الدول تستحوذ على
أكثر من  %40من الطلب العالمي على الخام ،ما يطرح تساؤالت حول
أسباب ارتفاع األسعار

اقتصاد قطر
في مواجهة  3هزات
جواد العناني

معركة
مخزون النفط

لماذا ترتفع أسعار الخام رغم تكتل
الدول الكبرى ضد «أوبك»؟
واشنطن ـ العربي الجديد

صعدت أسعار النفط الخام بقوة
ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ،متجاهلة
قـ ـ ـ ــرارات دول ك ـب ــرى ال ـس ـح ــب مــن
مخزوناتها االستراتيجية فــي تكتل منسق
لكبح األس ـعــار والـضـغــط عـلــى منظمة أوبــك
وحلفائها مــن كـبــار املنتجني مــن أجــل زيــادة
اإلمـ ـ ــدادات .ويـشـكــك املـسـتـثـمــرون فــي فاعلية
التحرك الذي تقوده الواليات املتحدة للسحب
من احتياطيات النفط االستراتيجية ،ال سيما
أن الكميات املقرر ضخها بالتعاون مع الدول
الكبرى األخــرى ،على رأسها اليابان والصني
وال ـه ـنــد ،ق ــد ال ت ـت ـجــاوز  120مـلـيــون بــرمـيــل،
وهــو مــا يـعــادل استهالك هــذه الــدول لبضعة
أيــام فقط ،كما تنطوي الخطوة على مخاطر
ك ـب ـيــرة ،ق ــد ت ـضــع واش ـن ـطــن ف ــي مـ ــأزق أك ـبــر،
بينما تستفيد بـكــن ونـيــودلـهــي مــن تسرب
الــوقــود األمـيــركــي إلـيـهـمــا .وج ــاءت ال ـقــرارات
املتالحقة ألميركا والـيــابــان والـصــن والهند
وكــوريــا الـجـنــوبـيــة وبــريـطــانـيــا ،الـسـحــب من
امل ـ ـخ ـ ــزون ،ب ـن ـت ــائ ــج ع ـك ـس ـيــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
األسعار عامليًا ،على الرغم من أن هــذه الــدول
ت ـس ـت ـح ــوذ ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن  %40م ــن ال ـط ـلــب
ال ـعــاملــي عـلــى ال ـخ ــام ،لـتـتـجــه جـمـيــع األن ـظــار
اآلن إل ــى مـنـظـمــة ال ـب ـلــدان امل ـص ــدرة لـلـبـتــرول
(أوبــك) وحلفائها ،وفي مقدمتهم روسيا ،أو
الـتـكـتــل امل ـع ــروف بــاســم «أوبـ ـ ــك ،»+ملـعــرفــة رد
فعلهم تجاه التكتل املناوئ ،إذ من املقرر عقد
اجتماع لتحالف منتجي الخام في الثاني من
ديسمبر /كانون األول املقبل ملناقشة سياسة
اإلنتاج في األشهر املقبلة.
وعلى غير ما تصبو إليه أميركا وحلفاؤها
في السحب من املخزون االستراتيجي ،كسرت
العقود اآلجلة لخام برنت حاجز  82.4دوالرًا
للبرميل ،أمــس األرب ـعــاء ،لتواصل مكاسبها
الـتــي سجلتها يــوم الـثــاثــاء املــاضــي بنسبة
 %3.3ع ـق ــب ص ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي .كـمــا
ارتـفـعــت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام غ ــرب تكساس
الــوس ـيــط إل ــى  78.7دوالرًا لـلـبــرمـيــل ،بينما
كانت قد ّ
سجلت زيادة بنسبة  %2.3في اليوم
السابق.
ويوم الثالثاء املاضي ،قال البيت األبيض إن
الرئيس األميركي جو بايدن أمــر باستخدام
 50مـ ـلـ ـي ــون ب ــرمـ ـي ــل مـ ــن احـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـب ــاد
االستراتيجي مــن الـخــام ،ضمن جهد منسق
مــع كــل مــن الـصــن وال ـيــابــان والـهـنــد وكــوريــا
الـجـنــوبـيــة وبــريـطــانـيــا .وأعـلـنــت الـهـنــد أنها
ستسحب  5مــايــن بــرمـيــل مــن احتياطيها،
فيما أعلنت بريطانيا أنها سمحت باستخدام
 1.5م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ،ط ــوع ــا ،م ــن اح ـت ـيــاطــي
الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،وأعـلـنــت كــوريــا الجنوبية
أنها وافقت على السحب من مخزونها ،على
أن تـعـلــن ح ـجــم ال ـك ـم ـيــة ومـ ــدة ال ـس ـحــب بعد
مـنــاقـشــات مــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .كـمــا أكــدت
ال ـصــن ،أمــس األرب ـع ــاء ،عـلــى لـســان املتحدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة ت ـجــاو لـيـجـيــان ،أنــه
«نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى حــاجــات ـه ــا وظ ــروف ـه ــا ال ـحــال ـيــة،
سـتـسـتـخــدم مـخــزونـهــا الـطـبـيـعــي م ــن النفط
الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف
الحفاظ على استقرار السوق» ،دون أن تحدد
بكني متى ستتم عمليات السحب أو الكمية
التي تخطط لضخها في السوق.
وذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا،
أمـ ـ ـ ــس ،أي ـ ـضـ ــا أن ح ـك ــوم ـت ــه س ـت ـس ـح ــب مــن
احتياطيات النفط ،استجابة لطلب أميركي
بطريقة ال تنتهك الـقــانــون الـيــابــانــي ال ــذي ال
يسمح ببيع املخزونات إال في وجود مخاطر
لتعطل اإلمدادات.
وك ـ ــان وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة ال ـي ــاب ــان ــي كــويـتـشــي
هاجيودا قد قال للصحافيني في وقت سابق،
أمس ،إن اليابان ستسحب «بضع مئات اآلالف
من الكيلولترات» ،لكن لم يتم تحديد توقيت
البيع .ويعادل كيلولتر واحد  6.29براميل من
النفط .بينما ذكرت صحيفة نيكاي في وقت
سابق أن اليابان ستطرح بحلول نهاية العام
ح ــوال ــي  4.2مــايــن بــرم ـيــل ،وه ــو م ــا يـعــادل
يومًا أو يومني من حجم الطلب املحلي على
النفط ،فيما يبلغ إجمالي املـخــزون الوطني
 490مليون برميل تقريبًا.
فــي امل ـقــابــل يــؤكــد مـحـلـلــون فــي ق ـطــاع النفط
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 %30من الطلب ألميركا والصين
تستحوذ الواليات المتحدة والصين ،أكبر اقتصادين في العالم ،على
قرابة  %30من الطلب الدولي للنفط الخام ،بمتوسط استهالك لألولى
يبلغ  17مليون برميل يوميًا،
و 12.5مليون برميل يوميا للثانية،
بينما تأتي الهند فــي المرتبة
الثالثة بمتوسط واردات يومية
تقدر بحوالي   4.1ماليين برميل،
تليها اليابان في المرتبة الرابعة
بمتوسط  2.7مليون برميل يوميًا.
ويقدر االحتيا ط ي االستراتيجي
من النفط في أ ميركا بنحو 612
مليون برميل.
محطة وقود في لوس أنجليس ()Getty

ومــؤس ـســات مــالـيــة دول ـيــة أن تــأثـيــر السحب
امل ـن ـس ــق مـ ــن االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات ع ـل ــى األسـ ـع ــار
سـيـكــون قـصـيــر األمـ ــد عـلــى األرج ـ ــح ،خــاصــة
أن الـ ـخـ ـط ــوة ت ــأت ــي ب ـع ــد أعـ ـ ـ ــوام مـ ــن ت ــراج ــع
وتعاف عاملي قوي من
االستثمارات في النفط
ٍ
جائحة فيروس كورونا.
ك ـمــا ق ــد تــرتــد ال ـخ ـطــوة ل ـتــزيــد مـ ــأزق اإلدارة
األمـيــركـيــة بينما تستثمرها عــواصــم أخــرى
لصالحها ،مثل بكني ونيودلهي ،ما دعا نوابًا
أميركيني إلى إعالن تحفظهم على السحب من
االحتياطي دون أن تكون هناك تدابير تحول
دون تسرب الكميات إلى الخارج.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ي ـت ــوق ــع م ـت ـع ــام ـل ــون أن يـتــم
ت ـصــديــر ج ــزء كـبـيــر م ــن ك ـم ـيــات ال ـن ـفــط الـتــي
ستطرحها ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــن احتياطي
الـنـفــط االسـتــراتـيـجــي إل ــى بـكــن ونـيــودلـهــي،
وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ األميركية ،أمس،

مشيرين إلــى أن اإلمـ ــدادات تتألف مــن الخام
منخفض النقاء ،وهو نوع من النفط تتجنبه
مصافي التكرير األميركية ،ألنه يحتوي على
نسبة عالية من الكبريت ،مما يجعل معالجته
أكـ ـث ــر ت ـك ـل ـف ــة ،إال أن ـ ــه بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى بـعــض
املـشـتــريــن األج ــان ــب ،يعتبر ال ـخــام األمـيــركــي
عالي الكبريت جذابًا ألنــه أرخــص بكثير من
خام برنت القياسي العاملي.
وتـبـيــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة الـنـفــط بــالـفـعــل من
اح ـت ـي ــاط ــي ال ـن ـف ــط االس ـت ــرات ـي ـج ــي بــان ـت ـظــام
ه ــذا الـ ـع ــام ،وت ــم ت ـصــديــر ح ـجــم ق ـيــاســي من
ت ـل ــك ال ـب ــرام ـي ــل ف ــي أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول
امل ــاض ــي .وت ـش ـت ــري ال ـص ــن وال ـه ـن ــد بـنـشــاط
ال ـخ ــام األم ـي ــرك ــي ع ــال ــي ال ـك ـبــريــت الـ ــذي يتم
إنتاجه فــي خليج املكسيك ،لذلك مــن السهل
مـعــرفــة سـبــب مــوافـقــة نـيــودلـهــي وب ـكــن على
املشاركة في االستخدام املنسق لالحتياطيات

الشركات الكورية الكبرى
تقلص إنفاقها
سيول ـ العربي الجديد

أف ــادت بيانات متعقب للشركات ،بأن
املـ ـس ــاهـ ـم ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـشــركــات
ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة ال ـك ـبــرى تــراجـعــت
بنحو  ،%37في األشهر التسعة األولى
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،وس ـ ــط ج ــائـ ـح ــة فـ ـي ــروس
ك ــورون ــا .وق ــال متتبع الـشــركــات «ســي
أي أو سـ ـ ـك ـ ــور» ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ـت ـبــع إدارة
الـشــركــات ،إن  255شركة مــن أكبر 500
شــركــة فــي ال ـبــاد مــن حـيــث املـبـيـعــات،
تبرعت بمبلغ  1.01تريليون وون (850
م ـل ـيــون دوالر) لـلـجـمـعـيــات الـخـيــريــة،
خالل التسعة شهور األولــى من العام،
تراجعا بـ %37.1مقارنة بعام سابق.
وأوضــح ،وفق وكالة يونهاب الكورية،
أمس ،أن التراجع يأتي في ظل جائحة
كورونا ،على الرغم من أن أداء الشركات

متجر لشركة سامسونغ في سيول (فرانس برس)

ك ــان أف ـضــل م ـقــارنــة ب ـعــام س ــاب ــق .فقد
توسعت املبيعات اإلجمالية للشركات
بنسبة  %13.8إلى  186.2تريليون وون
خــال الـفـتــرة املــذكــورة ،وارت ـفــع الدخل
الـتـشـغـيـلــي بـنـسـبــة  %73.5إل ــى 62.7
تريليون وون.
وتشمل الشركات الـ 255الشركات التي
أع ـل ـنــت ع ــن ت ـق ــاري ــره ــا ال ــرب ــع سـنــويــة
ومساهماتها االجتماعية التفصيلية.
وكانت سامسونغ لإللكترونيات أكبر
مشارك اجتماعيا بقيمة  187.8مليار
وون فــي الـفـتــرة امل ــذك ــورة ،عـلــى الــرغــم
مــن أن املـبـلــغ انـخـفــض بنسبة %21.6
م ـقــارنــة ب ـع ــام س ــاب ــق .وج ـ ــاءت كــوريــا
ل ـل ـطــاقــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ال ـح ـكــوم ـيــة فــي
املركز الثاني بــ 88مليار وون ،وتلتها
«إل ج ــي» لــأجـهــزة املـنــزلـيــة والــرعــايــة
الصحية بـ 68.23مليار وون.

االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن ال ـن ـفــط ب ـق ـيــادة الــرئـيــس
األميركي ،وفق بلومبيرغ .ويتم تداول الخام
األميركي عالي الكبريت حاليًا عند حوالي 75
دوالرًا للبرميل ،في مقابل أكثر من  82دوالرًا
لخام برنت .وقال روب هــاورث ،كبير محللي
االستثمار لدى «يو بي إس ويلث مانجمنت»،
إن تأثير السحب من املخزون األميركي سيكون
ً
ضئيال على األسعار ،موضحًا في تصريحات
ملوقع «ماركت ووتش» االقتصادي األميركي،
أمـ ـ ــس ،أنـ ــه رغـ ــم أن ح ـج ــم ال ـض ــخ األم ـي ــرك ــي
الـبــالــغ  50مليون برميل أكـبــر مــن  35مليون
بــرمـيــل كــانــت متوقعة عـلــى نـطــاق واس ــع ،إال
أن عدم وضوح خطة تفاصيل استرجاع هذه
الكميات في غضون ما يـتــراوح بني عــام إلى
ثالثة أعــوام قــادمــة ،قلل مــن تأثير الـقــرار إلى
حــد مــا على أسـعــار النفط الـعــاملـيــة .وأضــاف
ه ـ ــاورث« :الـحـقـيـقــة ه ــي أن الـتــأثـيــر سيكون

الطلب العالمي على
النفط يتجه للصعود إلى
 96.6مليون برميل يوميًا
متواضعًا» ،مشيرًا إلى أن بيانات النقل ،بما
في ذلــك أرقــام ركــاب شركات الطيران ،ال تزال
قوية ،الفتًا إلى أنه من غير املرجح أن يتراجع
الطلب بشكل كبير رغم ارتفاع حاالت اإلصابة
بكورونا وتجدد القيود في أوروبــا .ووصف
روبرت يوجر ،املدير التنفيذي لعقود الطاقة
اآلج ـل ــة ف ــي شــركــة م ـيــزوهــو لـ ـ ــأوراق املــالـيــة
التابعة لبنك ميزوهو الياباني ،فــي مذكرة،
وضع السوق النفطية في ظل قرارات السحب

أسعار المنتجين في الصين
تعاود التراجع

مــن امل ـخــزونــات االسـتــراتـيـجـيــة بــأنــه سيكون
«م ـتــأرج ـحــا» ،الفـتــا إل ــى إمـكــانـيــة ع ــدم الـتــزام
الصينيني بالقرار.
وفـ ــي املـ ـ ــرات ال ـســاب ـقــة ل ـت ـحــريــر االح ـت ـيــاطــي
االس ـت ــرا ُت ـي ـج ــي م ــن الـ ـبـ ـت ــرول ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،أرسلت بعض الكميات إلى الخارج.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،حـ ــث اثـ ـن ــا ع ـش ــر عـ ـضـ ـوًا مــن
الــديـمـقــراطـيــن فــي الـكــونـغــرس الــرئـيــس جو
ب ــاي ــدن ع ـلــى مـكــافـحــة ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط
وال ـغــاز ليس فقط مــن خــال إط ــاق البراميل
من االحتياطي النفطي ،ولكن عن طريق حظر
صــادرات النفط األميركية ،وفقًا لشبكة «سي
أن أن» يوم الثالثاء .ويرى النواب أن السحب
ً
من االحتياطي ليس كفيال وحده بحل مشكلة
ارتفاع أسعار النفط والغاز ،والتي أدت لزيادة
التضخم إلــى معدالت قياسية ،إذ إن «فرض
حظر على ص ــادرات النفط الـخــام األميركية

لندن ـ العربي الجديد

مصنع فوالذ في الصين ()Getty

بكين ـ العربي الجديد

أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة ،أن مـعـظــم
الـ ـسـ ـل ــع ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ــراق ـب ـه ــا
الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة ،سـجـلــت أس ـعــارًا
أقل في منتصف شهر نوفمبر/تشرين
الثاني الجاري ،مقارنة بمطلع الشهر
ن ـف ـســه .ومـ ــن ب ــن  50س ـل ـعــة رئـيـسـيــة
خاضعة لرقابة الحكومة ،بما في ذلك
األنابيب الـفــوالذيــة والبنزين والفحم
واألس ـم ــدة وب ـعــض املـ ــواد الـكـيـمــاويــة،
سجلت  14سلعة ارتفاعًا في األسعار
خالل الفترة املذكورة ،بينما سجلت 35
سلعة انخفاضا في األسعار ،في حني
أن سلعة واح ــدة شـهــدت بـقــاء السعر
ب ــدون تـغـيـيــر ،وف ـقــا للهيئة الــوطـنـيــة
لإلحصاء ،أمس األربعاء.،
وت ـس ـت ـنــد ال ـب ـي ــان ــات ال ـت ــي ت ـص ــدر كــل

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أوروبا تزيد االعتماد على الفحم
يـتــزايــد الـطـلــب عـلــى الـفـحــم فــي أوروبـ ــا قبل
حـلــول فـصــل ال ـش ـتــاء ،فــي ظــل ال ـق ـفــزات التي
سـجـلـهــا سـعــر ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ،األم ــر ال ــذي
يــدفــع الــوقــود األس ــود األكـثــر تلويثا للبيئة
إلى الصعود مع نمو االعتماد عليه.
وصـعــدت أسـعــار الــوقــود بالفعل فــي جميع
أن ـحــاء أوروب ـ ــا ،حـيــث ض ــرب الـطـقــس األكـثــر
ب ـ ــرودة الـ ـق ــارة وبــري ـطــان ـيــا هـ ــذا األسـ ـب ــوع.
وأدى انـخـفــاض ال ــري ــاح إل ــى تشغيل املــزيــد

 10أي ــام ،إلــى مسح مــا يقرب مــن 2000
تاجر جملة وموزع في  31منطقة على
مستوى املقاطعة ،وفق وكالة شينخوا
الصينية .وكــانــت بيانات ص ــادرة عن
الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة لــإح ـصــاء ف ــي وقــت
سابق مــن الشهر ال ـجــاري ،قــد أظهرت
ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار امل ـن ـت ـجــن ف ــي الـصــن
بـنـسـبــة قـيــاسـيــة ف ــي أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول املــاضــي ،حيث واجـهــت املصانع
ك ـل ـفــا م ـت ــزاي ــدة ب ـس ـبــب قـ ـف ــزات أس ـعــار
ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـ ــواد الـ ـخ ــام ،ف ــي ظ ــل أزم ــة
سالسل التوريد العاملية.
وذكرت الهيئة حينها أن مؤشر أسعار
املنتجني ،الــذي يقيس تكاليف السلع
ع ـن ــد بـ ــوابـ ــة املـ ـصـ ـن ــع ،ارت ـ ـفـ ــع بـنـسـبــة
 %13.5ع ـلــى أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ،الـشـهــر
املاضي ،بعد زيادة نسبتها  %10.7في
سبتمبر/أيلول.

سـيـعــزز اإلمـ ـ ــدادات املـحـلـيــة وي ـضــع ضغوطًا
هبوطية على األسعار للعائالت األميركية».
لكن بنك «غــولــدمــان ســاكــس» قــال فــي تقرير
ســابــق لــه إن حظر التصدير مــن املحتمل أن
يكون «غير مجد» وسيكون له «تأثير صعودي
محتمل» عـلــى أس ـعــار الـتـجــزئــة لـلــوقــود ،ألن
عــدم تصدير النفط األمـيــركــي سـيــؤدي لرفع
أسـعــار خــام برنت بسبب قلة املـعــروض .كما
رأى مارك زاندي ،كبير االقتصاديني في وكالة
موديز لشبكة «سي أن أن» ،أن «حظر صادرات
ال ـن ـفــط ل ــن ي ـخ ـفــض أسـ ـع ــار ال ـب ـنــزيــن بـشـكــل
م ـل ـمــوس ،ألن ال ـس ـعــر ي ـت ـحــدد إل ــى ح ــد كبير
مــن خــال أسـعــار النفط العاملية وليس سعر
النفط املنتج محليًا ،كما أنه من غير الواضح
ما إذا كانت املصافي املحلية ستكون قــادرة
على معالجة نــوع النفط بـكـفــاءة» .وتنطوي
خطوة السحب من االحتياطي االستراتيجي

على مخاطر ،وفق بلومبيرغ ،منها رد الفعل
العكسي املحتمل من جانب تحالف «أوبك»+
والـ ــذي ي ـهــدد بــإلـغــاء أي تخفيف عـلــى قيود
اإلنتاج.
وت ـم ـســك ت ـحــالــف «أوب ـ ـ ـ ــك »+ف ــي اج ـت ـم ــاع لــه
فــي وقــت سابق مــن نوفمبر /تشرين الثاني
الـ ـج ــاري بـخـطـتــه ل ــزي ــادة تــدري ـج ـيــة إلن ـتــاج
ح ــوال ــي  400ألـ ــف ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا ك ــل ش ـهــر،
ويقاوم ضغط األسواق العاملية إلنتاج املزيد،
إذ اتـفــق على هــذه الــزيــادة فــي يوليو /تموز
املـ ــاضـ ــي ،ل ـت ـس ـت ـمــر ك ــل ش ـه ــر ح ـت ــى إب ــري ــل/
نيسان  2022على األقــل ،للتخلص تدريجيًا
من تخفيضات تبلغ  5.8ماليني برميل يوميًا.

محطة إلنتاج الكهرباء من الفحم في ألمانيا ()Getty

مــن مـحـطــات الـفـحــم ،وف ــق وكــالــة بلومبيرغ
األمـيــركـيــة .وتــم ت ــداول أسـعــار الـكـهــربــاء في
فــرنـســا ،أم ــس األرب ـع ــاء ،عـنــد أعـلــى مستوى
منذ عــام  .2012وصـعــدت أسـعــار الفحم إلى
أعـلــى مـسـتــوى فــي  13عــامــا .قــالــت مؤسسة
فيكتوري هيل كابيتال أدفايزورز ،في مذكرة
حول مزيج الطاقة في بريطانيا« :لقد بدأنا
ن ــرى م ــرة أخ ــرى الـعــامــات املــألــوفــة ملـصــادر
الطاقة الحرارية التقليدية لسد الفجوة التي
خلفها التوليد املتقطع املتجدد».
وأض ــاف ــت« :إذا اس ـت ـمــر ه ــذا االتـ ـج ــاه خــال

شهري ديسمبر/كانون األول ويناير/كانون
الثاني ،فمن املحتمل أن ترتفع أسعار الطاقة
مرة أخــرى إلى أعلى مستوياتها املوسمية،
حـيــث تستهلك الـشـبـكــة الــوطـنـيــة املــزيــد من
الغاز والفحم لتلبية الطلب».
وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني
ال ـجــاري ،أظـهــرت بيانات ص ــادرة عــن مكتب
إحصاءات التجارة األملاني ،أن حجم واردات
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ان ـخ ـفــض بـنـسـبــة  %4في
األشهر التسعة األولى من  ،2021مقارنة مع
الفترة نفسها من العام املاضي ،لكن قيمتها
قفزت  %57بفعل زيادات حادة في األسعار.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـب ـي ــان ــات إلـ ــى أن ح ـجــم واردات
أكبر اقتصاد في أوروب ــا من الغاز انخفض
إل ــى  108.7مـلـيــارات مـتــر مـكـعــب .لـكــن قيمة
الواردات قفزت إلى  19.9مليار يورو (22.51
مليار دوالر) ،من  12.7مليار يورو في الفترة
نفسها من  .2020وأدى ارتفاع أسعار الغاز
إل ــى زيـ ــادة أس ـع ــار ال ـك ـهــربــاء ه ــذا ال ـع ــام في
مختلف ال ــدول األوروب ـي ــة .وعـلــى الــرغــم من
الـتــوســع فــي مـصــادر الـطــاقــة املـتـجــددة ،مثل
طاقة الرياح والطاقة الشمسية خالل العقد
امل ــاض ــي ،ال ي ــزال ال ـغــاز أك ـبــر م ـصــدر منفرد
لـتــولـيــد ال ـك ـهــربــاء ف ــي دول مـثــل بــريـطــانـيــا،
ح ـي ــث ي ـم ـثــل عـ ـ ــادة م ــا يـ ـق ــرب م ــن  %40مــن
اإلن ـتــاج .وك ــان املكتب املنظم ألس ــواق الغاز
والـكـهــربــاء فــي بــريـطــانـيــا قــد ذك ــر ،فــي وقــت
سابق من نوفمبر/تشرين الثاني ،أن أفــراد
نحو  15مليون أسرة يعانون منذ األول من
أكـتــوبــر/تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،مــن ارت ـفــاع
ف ــوات ـي ــر ال ـط ــاق ــة .وت ـت ـس ـبــب ف ــوات ـي ــر الـطــاقــة
املتصاعدة في ارتفاع معدالت التضخم في
منطقة الـيــورو ،إلــى أعلى مستوياته في 13
عامًا في أكتوبر/تشرين األول.

حسب تقارير صندوق النقد والبنك الدوليني ،أثبت اقتصاد
قـطــر مــرونــة وقـ ــدرة عـلــى الـتـكـيــف مــع ال ـه ـ ّـزات الـتــي واجهها
خالل السنوات األخيرة .وقد سجلت له في هذا املجال ثالثة
نـجــاحــات واض ـح ــة .ال ـهــزة األولـ ــى كــانــت ع ــام  ،2008عندما
تــراج ـعــت أس ـ ــواق املـ ــال ع ـقــب ان ـ ــدالع األزم ـ ــة املــال ـيــة الـعــاملـيــة،
وأثـبــت قطاع قطر املــالــي أنــه استوعب تلك الصدمة باقتدار،
حـتــى أن تـقــريــر وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة ي ـقــول« :إن
القطاع املالي القطري قد نجا من تلك الهزة بدون أية خدوش
أو عالمات».
الهزة الثانية تمثلت في املقاطعة االقتصادية التي فرضتها
أربع دول عليها ،السعودية واإلمارات والبحرين ومصر .وقد
استطاعت دولة قطر أن تستوعب تلك ّ
الهزة التي جاءت على
شكل إعــان مفاجئ يــوم الخامس من يونيو /حــزيــران عام
ّ
 .2017ولكن قطر سرعان ما مللمت جهودها ،واتحدت اإلرادة
ّ
السياسية مع اإلرادة الشعبية ،وتمكنت دولة قطر من الخروج
ّ
مــن األزم ــة ،محققة مـعــدالت نمو إيجابية فــاقــت  ،%1.5ولم
ُ
تحدث فراغًا ألي سلع أساسية في السوق .وملا تضافرت أزمة
ّ
كــورونــا مع استمرار الحصار عــام  ،2020تمكنت قطر من
تحقيق معدل نمو بلغ  ،%0.4على الرغم من تراجع االقتصاد
العاملي كله بنسبة فاقت .%6
وج ــاءت الـهـ ّـزة الثالثة على شكل «وب ــاء كــورونــا» الــذي صدع
له العالم بأسره ،وقــد استطاعت الدولة أن تسارع في اتخاذ
ُ
اإلجراءات االحترازية املطلوبة ،وتحدث نظمًا متكاملة متناغمة
من أجل ضبط مصادر الفيروس كوفيد  19واحتوائها ،وأن
تعمم استخدام ّ
ّ
الكمامات ،وتسرع في الفحوص ،وتبادر إلى
ّ
تزويد املطاعيم وتعميمها ،ما مكنها من أن تــوازن بني نمط
النشاط االقتصادي واالجتماعي من ناحية ،وأن تبقي عدد
اإلصابات والوفيات بني القاطنني على أرضها ،والبالغني أقل
من ثالثة ماليني نسمة ،ضمن الحدود الدنيا املمكنةّ .
ويقدر
معدل النمو لهذا العام سيبلغ  ،%1.5وهو ّ
أن ّ
معدل جيد جدًا
باملقارنة مع الدول األخرى ،وبذلك تعود إلى معدل النمو الذي
حققته في العامني اللذين سبقا أزمة كورونا.
ولذلك يجب أن نطرح السؤال الكبير :كيف استطاع االقتصاد
القطري أن يتجاوز هذه الصدمات ،ويخرج منها بعدما انتهت
املقاطعة ،وزالــت آثــار الـهـ ّـزة املالية للعام  ،2008وأن تتجاوز
كــل هــذه املحن وتحافظ على منزلتها .وبموجب املــؤشــرات
واملقاييس املالية الدولية ،فإن تقدير وكالة ستاندرد آند بورز
العاملية للتصنيف االئـتـمــانــي ( )S&Pلــدولــة قطر مــن حيث
اإلق ــراض هــي  ،AAوبحسب وكــالــة «مــوديــز» فــإن تقديرها
 .Aa2وهذا تقدير متميز.
حصلت دولــة قطر على استقاللها رسميًا عــن االستعمار
البريطاني في ديسمبر /كانون األول من العام  .1971وسعت
لكي تنوع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز .وقد فعلت ذلك
في البدايات عن طريق استعمال الغاز والنفط في الصناعات
املعتمدة ًبكثافة على الطاقة مصدر تشغيل للصناعات ،أو
ً
مادة أولية.
ومن هذه الصناعات ،األسمدة واألمونيا ،التي تعود بداياتها
إلى عام  ،1969أي قبل االستقالل .وهنالك صناعة الحديد،
وصناعات البتروكيماويات التي نمت وازدهرت بشكل كبير.
وفي أثناء الحصار الرباعي ،اتجهت قطر إلى تمكني الحكومة
والقطاع الخاص املحلي والعربي واألجنبي إلنشاء صناعات
غذائية ودوائية متميزة .ومع شمول قطاع الصناعة في قطر
للغاز والـبـتــرول ،إال أنــه ال يشكل أكثر مــن  %50مــن الناتج
ّ
املحلي اإلجـمــالــي ،مــا قلل مــن االعتماد على ص ــادرات الغاز
والنفط ككل إلى ما دون .%42
في املقابلّ ،
تطور قطاع الخدمات كثيرًا .ولعل أبرز القطاعات
التي شهدت نموًا متسارعًا القطاع املصرفي واملــالــي ،حيث
أنشئت فــي قطر بنوك تقليدية ،وبـنــوك تعمل على الطريقة
اإلسالمية ،وأقامت قطر «بورصة قطر» التي تعتبر واحدة من
األنشط في املنطقة العربية ،وكذلك أقامت منطقة مالية ّ
حرة.
ولكن اإلنجاز الكبير جاء في إنشاء جهاز قطر لالستثمار
الــذي يــرأســه أمير الـبــاد ،ويـقــوم باالستثمار محليًا ودوليًا
بنجاعة وإنجاز كبير في السوق املحلية واالقتصادات الدولية.
وكــذلــك ط ــورت قـطــر صـنــاعــاتـهــا الـسـيــاحـيــة ،فــأكـمـلــت البنى
التحتية والفوقية وانـشــأت املــرافــق التقليدية (ســوق واقــف)،
وأنشأت املتاحف واملكتبات ومركز التوثيق ،وأقامت الفنادق
واملرافق الرياضية التي ستشهد قريبًا انطالق كأس العرب،
ومــن بعد ذلــك الـحــدث األكـبــر عــام  ،2022وهــو سـبــاق كأس
العالم الـكــروي ،والــذي سيبقي دولــة قطر أمــام أعــن أكثر من
نصف سكان العالم شهرا.
ويدعم كل هذه الجهود الجبارة شركة الخطوط الجوية القطرية
(ال ـق ـطــريــة) ،الـتــي تعتبر مــن األف ـضــل فــي الـعــالــم بخدماتها
وانتظامها وتنوع خطوطها.
ّ
أمــا سياسة قطر الخارجية ،والـتــي مكنت دولــة بحجم قطر
مــن أن تـتـجــاور ح ــدود قـيــد املـســاحــة إل ــى الـعــاملـيــة ،وأن تنال
دول كثيرة ،هي قدرتها على أن تتخذ سياسة
التعاطف من ٍ
خارجية تسعى إلــى حــل األزم ــات والتوفيق بــن ال ــدول .وقد
َ ِّ
نزاعات كثيرة ،وتوسطت ِلفضها .وال
ساهمت قطر في حل
ٍ
أدل على ذلك من الوساطة التي ساهمت في إنهاء الحرب في
أفغانستان ،ودورهــا في حل صراعات عربية .وكونت قطر
صداقات متينة مع دول ُه ِرعت للتعاون معها ،ودعمتها كما
حصل مع تركيا .وال شك أن الذي دعم سياستها الخارجية
ودورها املؤثر وسائل اإلعالم العاملية التي تحسب على دولة
عالية من املشاهدة والتأثير.
بدرجة
قطر ،والتي تتمتع
ٍ
ٍ
دولــة قطر تستحق أن تهنأ بعيد استقاللها الخمسني ،كما
تفعل كل من دولــة اإلم ــارات ومملكة البحرين .وأنــا واثــق كل
الثقة أن دولة قطر ستحقق مزيدا من التعاون .وأن الخمسني
عامًا املقبلة ستبقي املنافسة بني دول الخليج ،وكلها ستحقق
ٌ
إنجازات ،وقطر بالذات سائرة ،بخطى واثقة بدون تفريط في
عالقاتها مع جيرانها في الخليج أو الوطن العربي ،نحو مزيد
ّ
من النجاح واملرونة العالية .ويشكل هذا كله رصيدًا متميزًا
ليس لدولة قطر وحدها ،أو دول الخليج وحسب ،ولكن للوطن
العربي بمشرقه ومغربه.
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ساللم وأرانب

في آفاق انعطافة العالقات التركية اإلماراتية

ًّ
ّملا ُ
رأيت السلم الخشبي جاسرا الجدار بــاألرض ،والعابرين يصعدون لقطف ثمار
َّ
ّ
رت أول رسم في التاريخ املصري ،وظننت كل ِّ
املعالي ،تذك ُ
الظن َّأن الصورة في األرض
ٌٍ
َّ
املحتلة ،فاالحتالل رائد في بناء األسوار والحصون ،ثم علمت أن الجدار في «قاهرة
ِّ
َّ ّ
وأن السلم أصبح جسر أهالي منطقة املرج شرقي القاهرة إلى الطريق الدائري،
املذل»،
ً
ّ
جدل ً
كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي.
وأن صورته أثارت
هدم النظام املصري بعض املنازل اقتداء باملحتل «الكريم» ،فجرف الدرج الخرساني
إلى الطريق الدائري ،وعلمت ّأن اإلدارة الذاتية في سورية قد حظرت على أهل الجزيرة
ّ
السفر إلــى مناطق النظام إال في حــاالت الـضــرورة القصوى بسلم خشبي أيضا،
َّ
وكأن النظام دولة العدو مع أنهما يعيشان «قصة حب ال تنتهي» ،وبينهما ابن حرام
ً
ْ
أيضا ،والغرض هو الحجر السياسي على السوريني ،فأصل الطغيان هو العوز كما
ورد في أمهات كتب السياسة ،مثل «األمير» مليكافيلي ورواية جورج أورويل الشهيرة
« »1984وغيرها من أمهات الكتب وخاالتها.
ً
اقتباسا من
غضب سجني ســابــق مــن إط ــاق وصــف السجن الكبير على الــوطــن
ّ
فذكرنا َّ
بأن املرء في السجن الكبير يستطيع أن ّ
يتزوج وأن يقرأ،
السجن الصغير،
ً
عمل مثل البيع على بسطة ،وليس في السجن الكبير تعذيبْ ،
وإن كان
وقــد يجد
االنتظار ً
عذابا ،وكاد أن يقول :عذاب الظلم أحلى عذاب ،وهو ٌ
رأي ال يخلو من وجاه ٍة
وس ــداد .ويعلم بعضنا أن ّثمة سجونا فــي أميركا الالتينية تشبه أوطــانـنــا ،فهي
يعيش فيها املجرمون مع أسرهم في تبات ونبات،
قرى صغيرة محاطة باألسوار،
ٌ
وفي شوارعها عربات ،والخبز مبذول من غير طوابير وحصص وبطاقات ذكية.
ولم تكن الحواجز واألســوار في بالدنا ّ
األبية أكثر مما هي اآلن ،حتى في األوطــان
ـروب أهلية صامتة .وهناك
الناجية من الحروب األهلية اإلجبارية ،أو الغارقة في حـ ّ ٍ
ٌ
الطيارة ،والحواجز املائية مثل
أنواع من الحواجز ،مثل الحواجز الراجلة ،والحواجز
ّ
ّ
ترعة السويس .وما دمنا ذكرنا قناة السويس ،فإن عاشق الفكة قد أفرط في بناء
الجسور العازلة بني أبناء الشعب بعد شطره إلى شعبني ،لكل منهما ٌّ
رب كما جاء
في أغنية شهيرة ألحد مطربيه ،فاملشير يبحث لنفسه عن منزل ٍة أو مدين ٍة إدارية في
ُ
ً
جسورا
التاريخ يذكره بها الناس ويحمدونه عليها ،وقد نقلت لنا الصور والشاشات
ً
حجزا لقوم يأجوج ومأجوج املفسدين في
عالية تشبه السد الذي بناه ذو القرنني
ّ
األرض ،بناها «الـفــكــة» مــن أجــل حجر املصلحني فــي األرض .غلظت الحواجز بني
ّ
واضطر رؤساء دول كثيرة إلى بناء أسوار حول البالد ،منها أميركا وبولندا
الدول،
ُ
وإسرائيل ،وقد عبرت الحدود التركية بسهول ٍة في مبتدأ الثورة وبيض الهند ال تقطر
من دمــي ،ثم ما لبثت الحكومة التركية أن ّ
حصنت حدودها باألسوار الخرسانية،
بعد أن كثرت العمليات اإلرهابية ،وقد حالت بني النازحني وأوروبــا أســاك شائكة
َ
أحسن العراق إذ بادر
نصبتها بولندا على حدود طويلة طولها أربعمائة كيلومتر.
إلى استعادة بعض من مواطنيه املهاجرين ،ولو كانت حكومة خير ما فارقها أهلها
ً
بحثا عن حياة جديدة في بالد األعاجم ،أما رئيس فراطة سورية ،فقد رحب بنزوح
ُ
ً
وانتظرت أن تبادر دولة
استبشارا بتجانس شعبه غير املتجانس،
نصف الشعب
كريمة ،مثل كندا أو أستراليا ،إلى إرســال طائرة تغيث بها النازحني العالقني على
حدود بولندا ،لتستفيد منهم في زراعة بالدها الواسعة ،لكن ال ّ
يحن على العود إال
ُ
ُّ
قشره ،والعود أمسى من غير قشر .عبر صاحب كتاب «تحفة النظار في غرائب
قاراتً ،
األمصار وعجائب األسفار» ثالث ّ
قاطعا خمسة وسبعني ألف كيلومتر من
غير جواز سفر ،وكان ُيستقبل استقبال امللوك ،كما يستقبل جورج غالوي اآلن في
ـان دولة ورجــال ،وقد ارتفعت األســوار بني
الــدول العربية من غير تأشيرة ،فلكل زمـ ٍ
القرى واألحياء ،حتى بني البشر ،ثم جاء فيروس كورونا فمسخ الناس ومحا الوجوه،
ولم نعد نرى من بعضنا سوى العيون التي ليس في طرفها حور.

محمود علوش

أحمد عمر

عـنــد وص ــول ح ــزب الـعــدالــة والتنمية إلــى
السلطة في تركيا عام ُ ،2002وضع الرئيس
رجــب طيب أردوغـ ــان نـصــب عينيه إعــادة
مد الجسور مع العالم العربي بعد انقطاع
طويل .حظي هذا التوجه وقتها بترحيب
عربي ،حيث سعت تركيا إلى تقديم نفسها
لـلـعــالــم ال ـعــربــي بـشـكــل مـخـتـلــف كـلـيــا عن
قــوى أخ ــرى سعت إلــى الهيمنةّ ،
وأجـجــت
الصراعات الطائفية واملذهبية والعداء مع
الحكومات العربية .قوة إسالمية صاعدة
وعضو في حلف شمال األطلسي (الناتو)
ت ــرغ ــب ب ــال ــدخ ــول فـ ــي شـ ــراكـ ــة س ـيــاس ـيــة
واقتصادية ّمع املنطقة على قاعدة الربح
املتبادل وتتبنى نهج تصفير املشكالت مع
جيرانها .كان ذلك وصفة مثالية متكاملة
لشراكة وليدة ُسرعان ما وجدت نفسها في
قلب عاصفة الربيع العربي التي اجتاحت
ّ
املنطقة في  ،2011وخلفت فراغًا سياسيًا
وأمنيًا كبيرًا ،دفــع أنـقــرة إلــى التخلي عن
نـهــج ع ــدم الـتــدخــل واالن ـخ ــراط السياسي
والـعـسـكــري الــواســع فــي صــراعــات امـتـ ّـدت
م ــن س ــوري ــة إل ــى لـيـبـيــا م ـ ــرورًا بــالـخـلـيــج،
سعيًا إلــى إثـبــات حضورها ،ولضمان أال
ّ
يتحول الفراغ الناشئ إلى تهديد مباشر
لها وملصالحها ،ولكي ال تمأله قوى أخرى
من خارج املنطقة.
كان لصعود تيار اإلســام السياسي بعد
الــرب ـيــع ال ـعــربــي دور رئـيـســي ف ــي تكوين
نظرة عدائية لتركيا في بعض العواصم،
سيما الرياض وأبو ظبي ،ثم القاهرة بعد
إطاحة حكم الرئيس محمد مرسي ،حيث

كاريكاتير

تعاملت ه ــذه ال ــدول مــع جـمــاعــة اإلخ ــوان
امل ـس ـل ـمــن ذراع ـ ــا ل ـل ـم ـشــروع ال ـت ــرك ــي فــي
املنطقة .بقدر مــا ساهمت تـحــوالت 2011
في منح تركيا دورًا كبيرًا في عملية إعادة
تشكيل اإلقليم ،فإنها ،في املقابلّ ،
تسببت
ـرار جسيمة في عالقاتها مع
بإلحاق أض ـ ٍ
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ال ـفــاع ـلــة ،وأدخ ـل ـت ـهــا في
مواجهةٍ معها .لم تقتصر حدود املواجهة
على حدود الدول التي شهدت اضطرابات
وص ــراع ــات ،بــل تـ ّ
ـوس ـعــت لتشمل منطقة
الخليج بعد اصطفاف تركيا إلــى جانب
قـطــر فــي أزمـتـهــا مــع الـ ــدول األربـ ــع وبـنــاء
قاعدة عسكرية في الــدوحــة ،ثم االنخراط
العسكري التركي في الصراع الليبي .في
املقابلّ ،
صعد التحالف العربي من وسائل
املواجهة باالصطفاف إلى جانب اليونان
ف ــي صــراع ـهــا م ــع تــركـيــا ش ــرق املـتــوســط،
ث ــم ات ـف ــاق ال ـس ــام ال ــذي أبــر ُم ـتــه اإلمـ ــارات
والـبـحــريــن مــع إســرائ ـيــل ،ون ـظــر إل ـيــه في
أنقرة توسيعا للتحالف املناهض لها.
خالل العقد املاضي ،بدت العالقات التركية
مع القوى العربية الفاعلة أسيرة التنافس
ُ
الحاد الذي افتقر إلى قواعد تديره بشكل
س ـلــس ،م ــا ح ــال دون تـ ـط ـ ّـوره إل ــى ص ــدام
عـسـكــري بــالــوكــالــة كـمــا حـصــل فــي ليبيا.
ال ـي ــوم ،وب ـعــد عـقــد مــن مــواجـهــة مفتوحة
ُ
وغير منضبطة ،تبدي تركيا وخصومها
العرب الرئيسيون استعدادًا لطي صفحة
م ــا بـعــد الــرب ـيــع ال ـعــربــي ،وإع ـ ــادة تنظيم
خالفاتهم من خــال التركيز على جوانب
الـتـعــاون املـتــاحــةً ،كــاالقـتـصــاد والـتـجــارة.
كانت تركيا ّ
سباقة في هذا اإلطار ،عندما
ّ
تبنت مطلع العام الجاري ( )2021سياسة

خ ــارجـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى إصـ ــاح
العالقات مع الــدول العربية ،حيث أطلقت
مسارًا إلعــادة إصالح العالقات مع مصر،
أعـقـبــه م ـســار آخ ــر إلص ــاح ال ـعــاقــات مع
اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة .على عكس املسار
عقبة
املصري التركي الذي ال يزال يواجه ّ
تضارب مصالح البلدين في ليبيا ،حقق
ُ
املسار التركي اإلماراتي تقدمًا كبيرًا توج
ب ــزي ــارة لــولــي عـهــد أب ــو ظ ـبــي ،مـحـمــد بن
زايـ ــد ،أن ـ ُق ــرة ،بـعــد أش ـ ُهــر م ــن امل ـفــاوضــات
املكثفة املعلنة وغير املعلنة بني مسؤولي
البلدين لوضع صيغة للعالقة الجديدة.
بــاإلضــافــة إلــى الـعــوامــل الــذاتـيــة ،املتمثلة
برغبة كــل مــن تركيا واإلم ــارات ،فــي الحد
مــن ص ــراع اس ـت ـنــزف مــن قـ ــدرات الـطــرفــن
العسكرية واالقـتـصــاديــة ،وحـ ّـد مــن فرص
الـتـعــاون بينهما فــي الـنــزاعــات اإلقليمية
التي أثرت سلبا على كليهما ،برزت خالل
ال ـعــامــن األخ ـيــري ــن ع ــوام ــل أخ ـ ــرى ،زادت
مــن قناعتهما بالبحث عــن مـســار جديد
للعالقة ،فــي مقدمتها الـتـ ّحــول األميركي
م ــن إدارة ت ــرام ــب ال ـت ــي غ ـ ــذت ال ـخــافــات
ً
غطاء
التركية العربية ،ومنحت أبو ظبي
ك ـب ـي ـرًا لـسـيــاسـتـهــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،إل ــى إدارة
بــايــدن الـتــي سحبت هــذا الـغـطــاء ،وتعمل
على تخفيف انخراطها في قضايا املنطقة
لصالح التركيز على مناطق أخرى توجد
ُ
فـيـهــا ال ـصــن .ت ـضــاف إل ــى ذل ــك تــداعـيــات
أزمة كورونا على اقتصادات دول املنطقة،
ومـنـهــا تــركـيــا واإلمـ ـ ـ ــارات ،وال ـت ــي جعلت
مـ ــن ال ـب ـح ــث عـ ــن ف ـ ــرص ع ـ ـ ــودة ال ـت ـع ــاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن إلـ ـ ــى س ــاب ــق
عـ ـه ــده وم ـن ـح ــه زخـ ـم ــا إض ــاف ـي ــا ل ـت ـجــاوز

عماد حجاج

ّ
هذه التداعيات أولوية لدى صناع القرار
ً
ف ــي أن ـق ــرة وأبـ ــو ظ ـبــي ،ف ـضــا ع ــن البيئة
اإلقـلـيـمـيــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي أخـ ــذت منحى
التهدئة بعد حل األزمة الخليجية وإطالق
مسار التسوية السياسية في ليبيا.
لـ ـ ــم تـ ـنـ ـقـ ـط ــع الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة بــن
اإلمــارات وتركيا تمامًا خالل فترة األزمــة،
ول ــم ت ــؤد خ ــاف ــات ال ـب ـلــديــن الـعـمـيـقــة في
م ـقــاربــة ال ـق ـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة إل ــى قطيعة
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،ك ـم ــا فـ ــي ا ًل ـح ــال ـ ًـة
ّ
املـصــريــة الـتــركـيــة ،مــا شــكــل أرض ـيــة مهمة
إلعــادة التطبيع .وما كان للمسار الجديد
أن يـنـجــح ل ــوال الـبــراغـمــاتـيــة ال ـتــي تتميز
بها السياسة الخارجية لكل من البلدين،
والـ ـت ــي ســاعــدت ـه ـمــا ع ـل ــى إح ـ ـ ــداث ت ـح ـ ّـول
ســريــع فــي الـسـيــاســات ،وف ــق مــا تقتضيه
مـتـطـلـبــات امل ـص ــال ــح وال ـ ـظـ ــروف املـتـغـيــرة

رحلة إلى لبنان بعد سنة غياب
دالل البزري

خالفات أيديولوجية لساويرس
وهاني وحمو بيكا
عبد الحكيم حيدر

رحم الله محمود شاكر ولويس عوض وعباس العقاد وخصومه و«سن قلمه» الذي
يستطيع أن يشيل حكومة بحالها وخالخيلها ،ومحمد مـنــدور ،وغـيــرهــم ،حتى
وصلنا في املحروسة إلى الزمن الذي تكون فيه زبدة أفكار امللياردير ساويرس على
مائدة الجدل مع نقيب املوسيقيني وأمير الطرب ،هاني شاكر .وفي القلب من الصراع
األيديولوجي املحتدم فــي حــق الغناء ،املـطــرب حمو بيكا ،وريــث إبراهيم املوصلي
ومعبد وإسحق املوصلي وعبد العظيم عبد الحق .وقد يجود عليه الزمان بوتر سابع
للعود من على شواطئ اإلسكندرية ،وتكون الفاتحة الجديدة للطرب ،كما جادت
يوم بعيد على الفارابي بالوتر السادس .وقد يقلب حمو بيكا االتجاه
العبقرية في ٍ
بوتره السابع رأســا على عقب ،وتكون موسيقي ُ
تخرج بشهية ومرونة
املوسيقي
من أسفل دكاكني جزارة لحمة الراس وسمكرية السيارات وورش الخراطة ،ودكاكني
الخردة في بوالق أبو العال ودكاكني الكبدة والعطارة ،وربك قادر.
نحن أمام معادل ٍة في الخالف األيديولوجي مضحكة ،بل في غاية اإلضحاك ،أطرافها
كاآلتي :ملياردير تقدر ثروته بحوالي أربعة مليارات دوالر ،ويتمتع بقبول واسع لدى
السلطة بدليل أنها تسامحت معه في سبعة مليارات جنيه مصري ضرائب ّ
أقرتها
حكومة الراحل محمد مرسي ،ملياردير لديه مهرجان سينمائي ينافس مهرجان
ّ
ويتفوق عليه في مهارة قصة الفساتني وطالتها ونيرانها التي تشتعل في
الدولة،
ّ
الجونة في «دولــة فقيرة أوي» .وكانت ملهرجانه ردود أفعال «هــزت وســط الوطن»،
بفساتني بطالته مــن أسبوعني ،وهــو مــع النظام قلبا وقالبا مــن سـنــوات .والطرف
الثاني ،وهو هاني شاكر ،مطرب األمراء وامللوك ورئيس النقابة املوسيقية ،وهو يمثل
النظام في كل شــاردة وواردة ،ويكون على يمينه بزاوية حرجة جــدا ،ومــع «وجهة
نظر األخ ــاق الحميدة فــي اللبس والكلمة والـلـحــن» ،وابــن النظام قلبا وقالبا ،ليال
ونهارا ،داخل النقابة وخارجها .والطرف الثالث وهو حمو بيكا وأقرانه من مطربي
املهرجانات الراقصة على إيقاع رقص الشباب مع حسن شاكوش وغيرهما ،على
اعتبار أن النقابة تهاجم «غـنــاء ثــوريــا» ،يكاد يجرف الـبــاد إلــى الـثــورة واملتاهات.
«الحظ أن قرار منع الغناء» لهوالء الشبيبة ّ
«الثوار» استثنى املطرب محمد رمضان،
ّ
وال نعرف ما سـ ّـر هــذا االستثناء ،فهل كلمات أغانيه ولباسه يــؤديــان إلــى «تثبيت
األخالق الحميدة تحت خيام الوطن؟ ال أحد يعرف ،الحظ أن الخالف ما بني ملياردير
«رأسـمــالــي» ،وال ينكر ذلــك ،ومطرب يغني لألمراء من نصف قــرن حفالت خاصة
وعامة وشبيبة تغني باملاليني أيضا .يعني نحن أمــام خــاف استراتيجي ما بني
أثرياء وعلى عالقة بالسلطة صباح مساء ،ال أحد منهم له غزوة ثورية ،فهل عجز
النظام عن توليد وتخصيب معارضات ومشاحنات وعراك داخله إلى هذا الحد؟
وق ــد اسـتـطــاع حـمــو بـيـكــا ،مــن سـنــة أو أك ـثــر ،أن يكسر الـنـقــابــة مـ ّـرتــن بكراسيها
وطاوالتها والبوفيه ،وتم الصلح ما بني النقيب واملطرب بعد فنجان قهوة ،وتناقلت
القنوات موضوع الصلح ،وكأن الحرب «معلنة» في جبهات العلمني وشرق أوروبا .ثم
عاد حمو بيكا ،بعد التصالح ،إلى التصريحات عن شرب الويسكي والعياذ بالله ،ولم
يتكلم الشيخ أحمد كريمة بحرف ،وال الشيخ علي جمعة .وكانت في أصابع حمو بيكا
ستة خواتم ،وفي رقبته سلسلة من الذهب ،يتعب من ثقلها بغل ،ولم ّ
يتعرض هاني
شاكر وال محمد صبحي وال غيرهما من «أصحاب أجندة األخالق الحميدة في الفن
بأي كلمة» ،لحمو بيكا .والحمد لله أن السيدة آثار الحكيم في إجازة ،وإال لكان املركب
قد غرق .أما سمير اإلسكندراني فقد توفاه الله هو وداود حسني قبل أن يستفحل
أمر حمو بيكا .أما لو مد الله في عمر املحامي سمير صبري ،ال حرم محاكم مصر
يتقدم ببالغ بأن محتوي هذه األغاني ّ
من إطاللته وبالغاته أبدا ،فسوف ّ
يهدد األمن
الوطني وحدود البالد .أما لو قال ساويرس للمحامي سمير صبري« :وأنت تعرف
إيــه في الفن عشان تقيمه يا سمير؟» ،ساعتها سيركب املحامي سمير صبري
ّ
ويتوجه إلى تقديم بالغ عاجل ،وسيكبر رأس املوضوع وذيله ويمأل قنوات
رأســه،
املحروسة شططا وتالسنا.

خالل العقد الماضي،
بدت العالقات التركية
مع القوى العربية
الفاعلة أسيرة
تنافس حاد

التغيير في العالم العربي
وطريق مسدود
حلمي األسمر

بـعــدمــا ج ـ ّـرب املـصـلـحــون ودعـ ــاة التغيير
ّ
وال ــدع ــاة وال ـن ـخــب امل ـت ـن ــورة وال ـث ــائ ــرة كــل
األسـ ــال ـ ـيـ ــب امل ـ ـعـ ــروفـ ــة إلح ـ ـ ـ ــداث ال ـت ـغ ـي ـيــر
ّ
املـ ـطـ ـل ــوب ف ــي ال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي ،يـ ـب ــدو أن
مـشــروع التغيير برمته ّ
يمر اآلن فــي أزمــةٍ
تـ ـه ــدد ب ـم ــوت ــه ،أو ق ــل ه ــو اآلن ًف ــي غــرفــة
اإلنعاش بني الحياة واملوت .بداية ،ال بد أن
نتفق ّأن الوطن العربي ّ
يمر اليوم بواحد ٍة
ً
من أكثر األزمات قسوة في حياة أهله ،فهو
ّ
فــي حــالــةٍ م ــزري ــةٍ عـلــى ك ــل األص ـع ــدة ،وفــي
ّ
كل الحقول تقريبًا ،ودالالت هذا تراها في
األرقام التي تصف حالة التخلف والتراجع
والبؤس التي يعيشها في جوانب الحياة
ك ــاف ــة ،اق ـت ـص ــادي ــة ك ــان ــت أو س ـيــاس ـيــة أو
اجتماعية ،وفي طبيعة أخباره املستدعية
للكآبة والحزن التي تمأل ّ
منصات اإلعالم
املرئي واملسموع واملقروء .وحدها ّ
منصات
اإلعـ ـ ـ ــام ال ــرسـ ـم ــي هـ ــي مـ ــا ي ــرس ــم صـ ــورة
«إي ـج ــاب ـي ــة» م ـغ ــاي ــرة ل ـل ــواق ــع ال ـب ــائ ــس ،إذ
تمتلئ باألكاذيب واإلنـجــازات والبطوالت
ال ــوهـ ـمـ ـي ــة ،وهـ ـ ــي ت ـ ـ ــدور حـ ـ ــول شـخـصـيــة
الــزعـيــم وظــالــه وأتـبــاعــه مــن نـخــب ّ
مطبلة
ٍ
ّ
مـســخــرة لـخــدمـتــه .أم ــا ال ـصــورة الحقيقية
ف ـهــي م ــوج ــودة ف ــي الـ ـش ــارع الـ ــذي يعكس
الصورة الحقيقية للواقع البائس .تعيش
استبداد شامل،
البالد العربية اليوم حالة
ٍ
ّ
وتخلف اقتصادي ،وشبه انهيار في بعض
وشظف عيش ،ومديونيةٍ
األصقاع ،وجوع ّ
هائلة ،وبطالة متفشية ،وبؤس اجتماعي،
تتمتع ببعض ٌالثروة،
وحتى في البالد التي ٌ
ّ
ف ـ ــإن خ ـيــرات ـهــا م ـن ـهــوبــة وم ـص ــروف ــة على
نـ ــزوات الـحــاكــم وم ـغــامــراتــه ،ومـشــروعــاتــه
ٌ
املـجـنــونــة ،فـهــو مـسـكــون بـهــاجــس تحقيق
ـازات ف ــردي ــةٍ رب ـم ــا لـيـســت ل ـهــا عــاقــة
إن ـ ـجـ ـ ٍ

وال ـت ـك ـيــف ال ـجــديــد ف ــي م ـج ــال االق ـت ـصــاد.
لذلك تبدو الحاجة االقتصادية للطرفني،
وت ـط ـل ـع ـه ـمــا إل ـ ــى الـ ـف ـ ُـوائ ــد االق ـت ـص ــادي ــة
املشتركة للمصالحة ،املحركني الرئيسيني
لها في هذا اإلطار .ويشكل عزل الخالفات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ال ـت ـحـ ّـدي
األكبر أمام البلدين إلنجاح املسار الجديد،
ويـ ـت ــوق ــف هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر بـ ــالـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى
عـلــى ق ــدرة الـطــرفــن فــي تحصني الـتـقــارب
االقتصادي من تضارب املصالح في بعض
صراعات املنطقة ،ال سيما ليبيا وسورية
وتـحــويـلــه إلــى فــرصــة للبحث عــن مـقــاربــةٍ
مشتركةٍ لسياستهما املستقبلية فيها.
وبالنسبة للرئيس أردوغــان الــذي يواجه
وض ـعــا اقـتـصــاديــا صـعـبــا فــي ب ــاده على
أب ـ ــواب ان ـت ـخــابــات  ،2023س ـت ـكــون ع ــودة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ت ــرك ـي ــا،
والــدخــول فــي مـشــاريــع تـعــاون اقتصادي
ج ــدي ــدة ،م ـف ـيــدة ل ــه ف ــي الـ ــداخـ ــل .ك ـمــا أن
إص ــاح الـعــاقــات مــع اإلمـ ــارات ُ
سيساعد
صعوبات في العالقات
تركيا التي تواجه
ٍ
ال ـت ـجــاريــة م ــع دول امل ـن ـط ـقــة ،وي ــوف ــر لها
ف ــرص ــا اق ـت ـص ــادي ــة ج ــدي ــدة ،بــال ـن ـظــر إلــى
م ــزاي ــا اإلم ـ ـ ــارات ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج في
التجارة واالقتصاد .لذا ،ستوفر العالقات
الوثيقة التي سيتم إقامتها ً
فرصا مهمة
للمنتجات الـتــركـيــة لـلــوصــول لـيـ ًـس فقط
إلـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـي ــج ،ول ـك ــن أي ــض ــا إل ــى
األسـ ـ ـ ـ ــواق األف ــريـ ـقـ ـي ــة واآلس ـ ـيـ ــويـ ــة .وم ــن
امل ــزاي ــا األخـ ــرى ال ـتــي سـيــوفــرهــا الـتـقــارب
م ــع اإلم ـ ـ ـ ــارات ل ـتــرك ـيــا ت ـف ـك ـيــك ال ـت ـحــالــف
املناهض لها في مناطق جغرافية عدة ،ال
سيما في شرق البحر املتوسط .وهــذا ما

ُيفسر أيضًا اهتمام أنقرة بإنهاء القطيعة
الدبلوماسية مع مصر.
وت ـبــدو دواف ــع اإلمـ ــارات مشابهة لتركيا.
خالل حرب اليمن ،كان التركيز اإلماراتي
ينصب عـلــى الــوجــود فــي محيط مضيق
ب ــاب امل ـن ــدب ،وك ــذل ــك ال ــوص ــول إل ــى شــرق
املتوسط عبر اتفاقية مع إسرائيل ،ضمن
رغـبـتـهــا فــي أن تـكــون نـشـطــة فــي امل ـمـ ّـرات
امل ــائ ـي ــة وط ـ ــرق ال ـت ـج ــارة ال ـب ـلــديــة .تــركـيــا
ُ
هذا اإلطــار ،إذ تحاول
مهمة لإلمارات في ً
األخيرة أن تكون فعالة في املشروع الذي
أعلنته إيــران لنقل البضائع من اإلمــارات
عبر أراضيها إلــى ميناء مرسني التركي،
والـ ــذي يختصر عملية الـنـقــل عـلــى نحو
أسـ ـب ــوع ،ب ـعــد أن ك ــان ن ـقــل ال ـب ـضــائــع من
م ـي ـن ــاء الـ ـش ــارق ــة إلـ ــى م ــرس ــن ،ع ـب ــر ب ــاب
امل ـنــدب وق ـنــاة الـســويــس والـبـحــر األحـمــر،
يستغرق عشرين يومًا .ومن املزايا األخرى
ال ـت ــي ت ـط ـمــح ل ـه ــا اإلم ـ ـ ـ ــارات أن ال ـت ـع ــاون
التجاري مع تركيا ُيساعدها في الوصول
ّبرًا إلى أسواق آسيا الوسطى ،بعد إنشاء
املمر ّ
مشروع ّ
البري بني تركيا وأذربيجان.
على الرغم من أن البلدين أنهيا القطيعة،
ّ
إال أن امل ـ ـسـ ــار الـ ـج ــدي ــد ي ـس ـيــر فـ ــي حـقــل
ألغام ،ومن غير الواضح ما إذا كان قادرًا
عـلــى االس ـت ـمــرار مــن دون تحقيق تغيير
حقيقي في مقاربتهما اإلقليمية .أوجدت
املصالحة التركية اإلماراتية آفاقًا جديدة
ليس للبلدين فحسب ،بل للمنطقة عمومًا،
وي ـج ــب ال ـن ـظــر إل ـي ـهــا أن ـه ــا ف ــرص ــة ن ــادرة
للخروج من الدائرة املفرغة التي دخلتها
العالقات التركية العربية بعد .2011
(كاتب لبناني)

ب ـم ـع ــال ـج ــة مـ ـشـ ـك ــات ش ـع ـب ــه ال ـح ـق ـي ـق ـيــة،
واألدلـ ــة أم ــام كــل ذي بـصــر وبـصـيــرة .منذ
انهارت دولــة الخالفة العثمانية قبل نحو
مائة عام ،وكان العالم العربي جزءًا منها،
ّ
قطعت اتـفــاقــات سايكس وبيكو أوصــالــه،
ّ
وحولت الضواحي واملشيخات والنواحي
إل ــى دول ل ـكــل مـنـهــا ج ـيــش وع ـلــم ونـشـيــد
وط ـن ــي ،وع ـلــى ال ـف ــور ن ـشــأت إث ــر الـهــزيـمــة
املـنـكــرة لــأمــة حــركــات التغيير والتحرير
التي قاومت املستعمر ،ومن ورثه من وكالء
ّ
استمروا في حكم البالد باسمه ومباركته،
ف ـخ ــرج ــت الـ ـب ــاد م ــن م ــرح ـل ــة االس ـت ـع ـمــار
األجنبي إلى مرحلة «االستعمار الوطني».
وبـسـبــب هــذا الــواقــع الـبــائــس ،تـفـ ّـجــرت في
وتحر ٌ
ٌ
ّ
كات هدفها استعادة
حركات
البالد
األوطــان املسلوبة ممن سرقها ،وانتهجت،
فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـق ـيــق ه ــدفـ ـه ــا ،ع ـ ــدة طـ ــرق،
كلها لــم تنجح ،فــي النهاية ،بغض النظر
عــن أسـبــاب الفشل .وبعجالةٍ يمكن لنا أن
نـحـصــر ال ـط ــرق ال ـت ــي سـلـكـهــا املـصـلـحــون
وطالب الحرية (واملغامرون والثوار أيضًا)
على النحو التالي:
ً
أوال :االنـ ـق ــاب ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،أو طــريــق
ال ـق ــوة ف ــي الـتـغـيـيــر ،وق ــد ب ــدا ف ــي مستهل
ّ
هـ ــذا ال ـط ــري ــق أن ال ـش ـعــب ف ــي طــري ـقــه إلــى
ّ
ّ ّ
ّ ّ
نيل حريته ،إل أن ما حصل أن كــل أو جل
ق ـي ــادات االن ـق ــاب ــات ال ـتــي وق ـعــت ف ــي بــاد
العرب (بعضهم ّ
سماها ثورة!) تحولوا إلى
أن يكونوا «جمل محل جمل برك» بالتعبير
الــدارج ،فقد جلس الدكتاتور الجديد على
ك ــرس ــي ال ــدكـ ـت ــات ــور الـ ـق ــدي ــم ،و«ه ـ ـنـ ــدس»
عالقاته جيدًا مع القوى اإلقليمية والدولية
ّ
امل ـت ـح ــك ـم ــة ب ـم ـص ــائ ــر الـ ـشـ ـع ــوب ،وض ـمــن
سكوتها أو «تطنيشها» عما يرتكبه بحق
ش ـع ـبــه ،م ـقــابــل ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى مـصــالـحـهــا
فــي ب ــاده (يسمونها االل ـتــزام باالتفاقات

تعيش البالد العربية
استبداد
اليوم حالة
ٍ
شامل ،وتخلّف
اقتصادي

الدولية!) .وفي املحصلة ،لم ّ
تجر االنقالبات
إال ا ًل ــوي ــات عـلــى ال ـبــاد وال ـع ـبــاد ،فكانت
لعنة على كل مشاريع التغيير واإلصــاح،
مــع بـعــض إن ـج ــازات هـنــا أو هـنــاك مـمــا لم
تؤثر كثيرًا على الواقع البائس.
ث ــان ـي ــا :ان ـت ـهــج بـعـضـهــم ط ــري ــق ال ــدع ــوة
بالتي هــي أحـســن ،والتحالف مــع النظم
الـقــائـمــة ،ومـهــادنـتـهــا ،وال ـت ـعــاون معها،
ً
ّ
أمــا في تحقيق مصالح البالد .وبــدا أن
ً
ه ــذا ال ـطــريــق أك ـثــر ط ــوال مـمــا ت ــوق ــع ،بل
استعمل دعاة هذا الطريق كشاهد الزور،
ّ
فقد استعان الحكام بهم إلضفاء شرعيةٍ
ّ
استتب لهم األمر
على حكمهم ،حتى إذا
م ــال ــوا عـلـيـهــم فـبـطـشــوا ب ـهــم ،وم ــن بقي
ّ
استقر في غيابات السجون.
منهم
ثالثًا :أمــا طــاب التغيير بالثورة والـقــوة،
وحشد التأييد الشعبي ،فنالهم هم أيضًا
ما نــال من انتهج طريق ُ التغيير السلمي،
فـقــد ُســرقــت ال ـث ــورات ،وشـيـطـنــت ،ودعـمــت
الـ ـ ـث ـ ــورات املـ ـ ـض ـ ـ ّـادة املـ ـتـ ـض ـ ّـرري ــن داخ ـل ـي ــا
وخارجيًا بتخريب منجز الثوار.
(كاتب من األردن)

غ ـ ـبـ ـ ُـت سـ ـن ــة ب ــأك ـل ـم ـه ــا ع ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان .فــي
ّ ُ
ـوع ج ــدي ــد من
أث ـن ــائ ـ ّه ــا ،تـ ــدربـ ــت ع ـلــى ن ـ ـ ٍ
«ال ـت ـكــيــف» .لـيــس عـلــى م ـضــض ،كـمــا قد
يتراءى من تجربة كبار السن مثلي .فقبل
أيامي األولى في بالد الصقيع هذهُ ،
قلت
لنفسي مــا يـلــي :لــم يـ ُـعــد مفيدًا وال الئقًا
وال منطقيًا أن ّ
أتكيف مع انهيار لبنان.
ُ
كنت خالل السنوات العشر األخيرة أبذل
ّ
أنواع ال
ُما تجوده علي ّإرادة البقاء ،من ُ ٍ
التكيفات .وكل مـ ّـرة ،تضاف
تحصى من
إلى «برنامجي» نقطة جديدة ،موضوع
ّ
تكيف .وكل ّ
مرة ،أدعو في قلبي أال تزيد
األم ـ ـ ــور س ـ ـ ــوءًا .وأضـ ـي ــف أنـ ـن ــي اآلن مــا
زل ـ ُـت ق ــادرة عـلــى «ال ـت ـكـ ّـيــف» .ولـكــن غ ـدًا؟
ٌ
إذا سـقـطــت واحـ ــدة مــن كـبــريــات أحـجــار
الــدوم ـي ـنــو؟ مـ ــاذا يـخـبــئ لـنــا ه ــذا ال ّـغــد؟
وأك ـت ــب ض ــد ال ـت ـكـ ّـيــف ،أه ـج ــوه ،أســفـهــه،
أركان االنهيار .ولكن
وأقول إنه واحد من
ً
ّ
م ــن دون ال ـت ـخــلــي ل ـح ـظــة ع ــن تـمــريـنــات
ّ
التكيف ..بصفتها قتاال من أجل البقاء.
َ
حتى انفجار املرفأ شبه الـنــووي  ..الذي
أوض ـ ـ ــح لـ ــي أن كـ ــل مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـكـ ّـيــف
الشخصية التي بذلتها جــاءت بنتيجة
ص ـ ـفـ ــر ،أي مـ ــن غـ ـي ــر أن تـ ـ ـ ـ ّ
ـدر ع ـ ـلـ ـ ّـي أي ــة
ّ
نـعـمــة ،ب ــل بــالـعـكــس ،بـضــربـهــا مـقــومــات
ُ
هاجرت إلى بالد
استمراري .لذلك ،عندما
ّ ْ
ّ
ـف
الـصـقـيــع ،وتـحــتـمـُـت ع ـلـ ّـي عملية تـكــيـ ٍ
جديد ٍة قاسية ،قلت لنفسي إنني خارجة
من جحيم ،نحو إمكانية أن أعيش ،ليس
مكان سوف
في الجنة بالضبط ،إنما في
ٍ
يكافئني على تكيفي مع نظامه ما بعد
الـحــداثــي وعــواصـفــه الثلجية .وك ــان من
ُ
فعلت،
شروط هذا التكيف أال أشتاق .وإذا
ُ
اقتربت من تلك املنطقة التي ّ
حرمتها
إذا
ّ
ع ـلــى ن ـف ـســي ،يــوج ـع ـنــي ق ـل ـبــي ،تـتـعــطــل
طاقاتي ،ويضيع جديد ّ
تكيفي ،فأبتعد
بسرعةٍ من تلك املنطقة ،أهرب منها.
وعـ ـن ــدم ــا جـ ـئ ـ ُـت إل ـ ــى ل ـب ـن ــان فـ ــي زي ـ ـ ــار ٍة
ٌ
شيء
قصيرة ،بعد هذه السنة الصامتة،
ما ّ
قليل من الذنب على
حرك شوقي .مع
ٍ
ّ
ُ
تجنبي له طوال تلك السنة .وقلت لنفسي
إن الجغرافيا اآلن تتطلب مني الـعــودة
ّ
إلى ّ
تكيفي القديم .اآلن ،ال يختل ميزاني
ُ
إذا أطلقت العنان لشوقي .وكأنني بذلك
ُ
عدت إلى خوض معركة مباشرة ،عادية،
من دون مصفاة املسافات ،أو الغربة ،أو
إرادة البقاء.
لـ ـ ــم أسـ ـ ـك ـ ــن فـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ـتـ ــي ،ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع داخـ ـ ــل
الـعــاصـمــة .ال كـهــربــاء فـيــه وال م ــاء .إنما
ّ
عند أختي ،في أعالي إحدى التالل املطلة
ُ
عدت إلى عادتي
عليها .منذ اليوم األول،
القديمة .أستفيق قبل الفجر .وكل أنواع
ال ـك ـه ــرب ــاء م ـق ـطــوعــة .ك ـه ــرب ــاء «ال ــدول ــة»
الــرسـمـيــة الـعــامــة ،وكـهــربــاء «االش ـت ــراك»
األهلية الخاصة .أقف أمــام النافذة التي
ّ
تطل على الخارج .املشهد ليس «شامال».
فأمامي بالضبط عمارة قليلة االرتفاع،
ول ـك ـن ـه ــا ت ـف ـص ــل بـ ــن ج ـ ـنـ ــوب الـ ـن ــاف ــذة
ْ
ـام ال ـن ــاف ــذة ،وم ــاذا
وش ـمــال ـهــا .أج ـم ــد أمـ ـ ّ
أف ـع ــل؟ أس ـ ــارع إل ــى تـنــشــق عـطــر الـفـجــر،
ق ـبــل أن تـ ــدوس عـلـيــه ع ـ ّــوادم ال ـس ـيــارات
ومـ ــازوت امل ــول ــدات وتـعــفــن الـنـفــايــات .ثم
ّ
أحـ ـ ـ ّـدق بــال ـنــاح ـي ـتــن ،ل ـعــل ـنــي أن ـج ــح في
ـيء مــن الطبيعة املحيطة ،في
التقاط ش ـ ٍ
الهواء الطلق ،أو حتى شيء من العمران..
فماذا «أرى»؟ في الجنوب سوادا صافيا.

ّ
ْ
أحملق في هذا السواد .أحــاول أن أتذكر
ك ـي ــف ت ـب ــدو هـ ــذه ال ـج ـه ــة ع ـن ــدم ــا يـطـلــع
َ
ال ـض ــوء .ول ـكــن امل ـحــاولــة تـفـشــل .فــألــتـهــم
هــذا الـســواد املــديــد ،أنسى نفسي .ألعود
ببعض نقاط ضوء في الجهة الجنوبية
من النافذة .أضواء قليلة ،مبعثرة .أتنفس
ً
قليال .ولـكــن مــع تــوالــي األي ــام ،تتناقص
أعداد هذه النقاط .كل يوم ينطفئ ضوء
أو اثنان .وال أعرف اآلن ،بعد مرور شهر
على عــودتــي مــن لبنان ،إن كانت الجهة
الجنوبية قد انطفأت كليًا ،كما حصل مع
الجهة الشمالية..
لم أصمد كثيرًا في عملية تكيفي القديم.
خـيـبـ ُـت نـفـســي بـنـفـســي .وغ ـ ّـص ــة ودمـعــة
َ
محبوستان ،طوال النهار .ودخل الوقت
على الخط .بعفوية ،من دون إذن .الحاضر
هنا ،يا عزيزتي ،هو ما ترينه اآلن .سواد
عـظـيــم .ال ش ــيء مـحـ ّـبــب ف ـيــه ،وال مبهج.
بالعكسُ ،يعمي البصرُ ،يبطل البصيرة.
واقــع في مخالب اليأس الشامل .اليأس
العقيم .املستقبل؟ ال تسأل .ســواد املوت
أرحـ ـ ــم .إال ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـب ـع ـيــد رب ـمــا.
ـاحــل .وكيف
بعد أن تصبح عظامنا مـكـ ِ
«ي ـع ــود» لـبـنــان إل ــى نـفـســه؟ كـيــف يـكــون
وجه لبنان من بعد هذا املستقبل؟
ـاض .أو تلك
يبقى املــاضــي .ولـيــس أي م ـ ٍ
ا ُل ـُس ـنــوات الـعـشــر األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي دفعنا
نذرها غاليًا .انتفضنا عليها بما ملكنا
من رجاء .لم نفرح بها كما كنا نفرح في
ماض أبعد .وكلما ابتعد هذا املاضي كان
ٍ
ٌ
واضح
أكثر جاذبية ،أكثر مدعاة للشوق.
ه ـن ــا أن ت ـح ــدي ـق ــي ب ــالـ ـس ــواد أص ــاب ـن ــي
بــال ـشــوق إل ــى ذاك امل ــاض ــي ال ــذي أصـبــح
ْ
أخذت طاقة الشوق حريتها،
غابرًا .هكذا
َ
هجم ّ
علي الشوق ،فانفصلت الجغرافيا
عن التاريخ.
ُ
كيف َ
تفاعلت
داري ـ ُـت هــذا الـشــوق؟ كيف
م ـع ــه؟ اآلن أف ـه ــم مـ ــاذا ف ـعــل ب ــي ال ـش ــوق.
فــي لحظتها ،كــأن ي ـدًا صديقة تقودني،
من دون أن تشرح لي معنى ما تريدني
أن أفعل .تقودني إلــى األواص ــر القديمة:
إلى أختي ،إلى أبناء عمومتي وخاالتي،
إلى األصدقاء الخلصاء ،الذين لم أنقطع
عنهم خــال وج ــودي األخـيــر فــي لبنان.
ولكن أيضًا ،وبشكل خاص ،قادتني هذه
الـعـفــويــة إل ــى االت ـص ــال بـمــن لــم أره منذ
أرب ـعــن وخـمــس وأرب ـعــن سـنــة .زمــائــي
ف ــي ال ـجــام ـعــة ورف ــاق ــي الـ ـق ــدم ــاء .وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن تـعـثــر املـ ــواصـ ــات ،وان ـك ـبــاب
ُ
الج ُدد والقدماء في هموم اإلنهيار القاتل

يوميات لبنانية من دون كهرباء
(فضل عيتاني)Getty/

يبقى الماضي .وليس
ماض .أو تلك
أي
ٍ
السنوات العشر األخيرة،
التي دفعنا ن ُ ُ
ذرها
غاليًا .انتفضنا عليها
بما ملكنا من رجاء
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أبعد من قاعدة عسكرية
صينية في اإلمارات
ياسر أبو هاللة

مضى أكثر من أربع سنوات على غياب ،ولي عهد أبوظبي ،الحاكم الفعلي لإلمارات،
محمد بن زايد ،عن واشنطن ،وهي مدة طويلة للساسة العرب عموما ،وخصوصا
في الخليج .وهو ما أوحــى بأزمة صامتة وبــرودة العالقة بني الحليفني ،خصوصا
بعد أن بلغت أوجها في عهد إدارة ترامب .قد تحل األزمة ويعود الدفء ،وقد تبقى
بانتظار تغير اإلدارة األميركية .املدخل الكالسيكي عربيا لحل املشكالت مع اإلدارات
األميركية هو البوابة اإلسرائيلية ،واالتفاقات اإلبراهيمية وقعت في هذا السياق .وفي
األسبوع املاضي شوهد مبعوث اإلدارة األميركية لشؤون املناخ ،جون كيري ،يرعى
اتفاقية مزرعة الطاقة الشمسية وتحلية املياه بني األردن وإسرائيل واإلمارات .وعلى
أهمية التحالف مع الصهاينة في أميركا والغرب ،إال إن هذا وحده ليس كافيا على
ما يبدو لعودة درجة حرارة العالقات كما كانت .توصل اإلمارات رسائل مفادها أن
ّ
مستقرة سياسيا في نظام ديكتاتوري
الصني حليف أفضل من أميركا ،فهي بالد
ال تتغير تحالفاته ،ومليء ماليا ويقارب حجم اقتصاده االقتصاد األميركي .وتعلم
أنها ال تستطيع ،حتى في أيام ترامب ،الجمع بني تحالف مع أميركا وآخر مع الصني،
عدوها األول .لكنها وسيلة ضغط قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ،في األسبوع املاضي ،عن توقف بناء منشأة
سرية صينية في اإلمــارات ،بعد ضغط أميركي .وفي اتصال هاتفي أجراه الرئيس
بايدن مع محمد بن زايد ،أعرب عن قلقه بشأن الوجود الصيني املتزايد في اإلمارات،
ضار على الشراكة»ّ .
وأنه يخشى أن يكون لنشاط الصني تأثير» ّ
ورد بن زايد بأنه
ً
سمع السيد بايدن «بصوت عال وواضــح» ،وفقا ملسؤولني تحدثوا للصحيفة التي
ذكــرت أن «تـلــك املـحــادثــة تــركــت املـســؤولــن األميركيني غير متأكدين مما إذا كان
اإلمــارات ـيــون ملتزمني بــإبـقــاء الـصــن خ ــارج ال ـبــاد» .وق ــال مطلعون إن املسؤولني
األميركيني واإلماراتيني أجروا مناقشات عديدة حول قضية ميناء خليفة في وقت
سابق من هذا العام .ثم في أواخــر سبتمبر /أيلول املاضي ،أثناء زيارته أبو ظبي،
ّقدم مستشار األمن القومي للبيت األبيض ،جيك سوليفان ،وكبير مساعدي الشرق
ً
ً
تفصيليا حول املوقع الصيني ،حسبما قال مطلع
األوسط ،بريت ماكغورك ،عرضا
على األمر .عاد ماكغورك للقاء ولي العهد ،وأجرى األميركان ،أخيرا ،تفتيشا للموقع.
قبلها كان وزير الخارجية اإلماراتي ،عبدالله بن زايد ،في دمشق ،وبموضوع له عالقة
بالصني ،فبحسب مصادر مطلعة على مباحثاته مع بشار األسد ،فإنها ركزت على
فرصة لربط خط الصادرات الصيني باملوانئ السورية على املتوسط .فبعد اتفاق
اإلمــارات املبدئي مع حكومة مصطفى الكاظمي في العراق على تأهيل ميناء الفاو
بالتنسيق مع الصني ،ستصل البضائع الصينية من جبل علي وغيره إلى العراق،
وتجد طريقها إلــى أوروبــا عبر سورية وموانئ املتوسط أو عبر تركيا .واإلمــارات
ّ
تفضل سورية على تركيا .وفــي حــال تعذر نجاح الخط الـســوري بسبب عقوبات
قيصر ،والتحفظ األميركي ،قد تكون تركيا بديال ،وهذا جزء من القضايا التي طرحت
في زيارة محمد بن زايد ،أمس األربعاء ،تركيا ،املنزعجة ألسبابها من إدارة بايدن.. .
فوق ذلك ،في وقت تضغط الواليات املتحدة والعالم بأجمعه على الصني بخصوص
ملف املسلمني اإليـغــور ،كشفت وسائل إعــام غربية عن منشأة تحقيق صينية
في اإلمارات مع املسلمني اإليغور .قد يؤدي التحالف مع الصني إلى غضب أميركي
على الحليف اإلماراتي ،خصوصا أن املحاكم األميركية ال تزال في معركة مفتوحة
مع إرث ترامب ،الذي ال يزال يشكل ّ
تحديا عميقا لإلدراة الديمقراطية وللديمقراطية
عموما فــي أميركا .وفــي قضية تــوم ب ــاراك ،املنظورة فــي املحاكم األميركية ،وهي
قضية تمس األمن القومي األميركي ،يظهر بوضوح اسم الحاكم الفعلي لإلمارات،
وقبلها اعتقل مستشاره جورج نادر ،وال تعرف املعلومات التي قدمها بخصوص
الدور اإلماراتي في التدخل الروسي في انتخابات  2016الرئاسية.

ُّ
تذكر الصادق النَّ ْيهوم
في

محمد أحمد بنّيس

ُ
موعد مع
وجدت نفسي في املقهى ،على
..
ٍ
ليندا ،أمل ،ميشال ،دينا ،جورج ،يوالند
ّ
ـاءات كـثـيـفــة ،م ــت ـق ــدة ،تثير
 ..فـ ْكــانــت لـ ـق ـ ٍ
القشعريرة .تحمل االنهيار على كتفيها،
ْ
ح ــزي ـن ــة ،م ــك ـف ـه ــرة ..ول ـك ـن ـهــا أس ـعـ ُـدت ـنــي.
أدخلتني إلى عالم مألوف .بدفئه وأنسه،
ّ
والطمأنينة املتجلية فيه .عامله ،مسرحه،
شبابا ،تغمرنا البراءة.
نحن .عندما كنا
َّ
ولــم تكن الحياة قد كذبت علينا مليون
كذبة ،بعد.
وال ـ َـي ــد ن ـف ـس ـهــا ،م ــن دون إبـ ـط ــاء ،كــانــت
ت ـق ــودن ــي إلـ ــى ح ــارس ــةٍ أخ ـ ــرى ل ـل ــذاك ــرة.
ألبومات الصور والرسائل القديمةُ .
كنت
أخـشــى ط ــوال ه ــذه الـسـنــة املـنـصــرمــة ،أن
يصيبها صاروخ ،فيحرقها كلها ،فتزداد
حرقتي مــن بعيد .وأق ــول لنفسي إن لي
ـويــة مــع أول ـئــك الــذيــن ّ
سـ ّ
دمـ ــرت بيوتهم
وفقدوا صورهم إلى األبد.
ج ـم ـع ـ ُـت ال ــرس ــائ ــل وال ـ ـصـ ــور ف ــي شـنـطــة،
وأخ ــذت ـه ــا م ـع ــي ،ف ــي رح ـل ــة ع ــودت ــي إلــى
ب ــاد الـصـقـيــع .ســاعــات طــويـلــة قضيتها
معها .مسرح آخر للذاكرة .رسائل طريفة،
سـ ـعـ ـي ــدة ،وأخـ ـ ـ ــرى ك ـئ ـي ـب ــة ،درام ــات ـي ـك ـي ــة
أحيانًا .وصور الطفولة والشباب .وخلف
ك ــل واح ـ ــد ٍة مـنـهــا ق ـصــة ،تـمـتـعـ ُـت بدفئها
أي ـض ــا ،فــأبـهـجـتـنــي رف ـق ـت ـهــا .إن ــه املــاضــي
الخمسة واألربعني
بامتياز .مثل أصدقاء
ٌ ُ ِّ
ـرح خــلــدت بعض
سـنــة ،وأق ــدم مـنـهــم .م ـسـ
ْ
وقـفــاتــه .مــاذا أفعل اآلن بهذا كله؟ بعدما
ّ
ُ
ع ــدت إل ــى الـصـقـيــع؟ أت ــذك ــر .ذاكــرتــي هي
حصانتي .وأحـ ُـمــد القدر أحيانًا أنها ،أي
ذاكــرتــي ،على الــرغــم مــن ثقلها ،هــي أيضًا
مثل مـخــزونــي الـشـتــوي .مـخــزون الـغـ ْـربــة،
نـقـيـضــة األلـ ـف ــة .مـ ـخ ــزون ال ـق ـصــص الـتــي
لــن تنقطع فــي هــذه الغربة .بــا قصة ،في
الغربة ،أنت بال معنى .بال ألوان .بال حرية.
علي االنتباه إلى عدم َ
ولكن أيضًاّ ،
الغرق
ُ ْ
ـوق كـهــذا .لــو أخـلـيــت ح ــدوده ،كما
فــي شـ ٍ
ّ
يتحول الـشــوق إلــى عملية
قــال الـشــاعــر،
ـارات َرتـيـبــة ،مــؤملــة،
ـات وعـ ـب ـ ٍ
ـرار لـكـلـمـ ْ ٍ
ت ـ ْك ـ ٍ
مــضـجــرة ،متعبة .يصير شـ َـبــه الضباب
ّ
يضيع األفكار ويخلطها
الخفيف ،الــذي
ببعضها .والـشــوق ينطوي على مــرارة،
غضب
استياء من ظلم ،على
خيبة ،على
ٍ
ٍ
أو حقد .وفي نهاية طريقه ،تفقد شجرته
خضارهاُ ،عصارها .هزيلة بال حيوية،
وغصونها بال ثمار.
ال ـش ــوق ،ال ــذاك ــرة ،الـحـنــن  ..هــم السجن
وهم الحرية.
(كاتبة لبنانية)

َّ
حلت قبل أيــام الذكرى السابعة والعشرون لرحيل الكاتب واملفكر الليبي الصادق
َّ
الن ْيهـوم ( ،)1994-1937أحد املفكرين األكثر إثارة للجدل خالل النصف الثاني من
القرن املنصرم .وعلى الرغم من ّ
جدة طروحاته ،إال أنه يصعب تصنيفها ضمن تيار
فكري بعينه على غرار مفكرين عرب آخرين.
َّ
بدأ الن ْيهوم نشاطه الفكري بالكتابة في الصحافة الليبية نهاية الخمسينيات،
قبل أن يسافر إلى مصر الستكمال دراساته العليا في جامعة القاهرة ،ومناقشة
أطــروحـتــه لنيل الــدكـتــوراة فــي علم األدي ــان امل ـقــارن ،غير أن الجامعة رفضتها
بدعوى معاداتها اإلســام ،ما جعله ينتقل إلى أملانيا حيث ناقشها في جامعة
َّ
ميونخ وحصل على الدكتوراة .وللن ْيهوم مسار أكاديمي حافل ،توجه بتدريس
علم األديان املقارن في قسم الدراسات الشرقية في جامعة هلسنكي في فنلندا،
ثم الحقا في جامعة جنيف بسويسرا.
َّ
كان الن ْيهوم يجيد ،إضافة إلى العربية ،األملانية والفنلندية واإلنكليزية والفرنسية،
كما كان ُم ًّلما بالعبرية واآلرامية .وتوزعت انشغاالته بني الصحافة والنشر والترجمة
والفكر وعلم األديان املقارن والقصة والرواية والنقد األدبي .وقد أسهم بشكل الفت
َ
نشر وأشرف
في تنشيط الحياة الثقافية في ليبيا،
فأصدر صحفا ،وأســس دور ٍ
ّ
على إصــدار موسوعات علمية .وقــد مكنه ذلــك من خلفية ثقافية ولغوية متنوعة
امل ـشــارب ،ساعدته على امـتــاك الـقــدرة املعرفية وال ـجــرأة لالشتباك بأسئلة الفكر
إشكالي ال ّ
ٍّ
يتردد في
مفكر
العربي وقضاياه الحساسة .وبمرور السنوات ،تحول إلى
ٍ
مساءلة اليقينيات ،واستنطاق املسكوت عنه في البنية الثقافية والسياسية العربية،
والكشف عن دور التقليد في الحيلولة دون ّ
تحرر العقل العربي .وفي هذا الصدد،
ِ
‹›أسر
في
نظره،
وجهة
من
نجحوا،
الذين
الفقهاء،
سلطة
من
اإلسالم
بتحرير
طالب
ِ
َ
ّ
اإلسالم›› ورهنه لتفسيراتهم الضيقة التي تغذي سلطوية الدول واملجتمعات .وعليه،
فإن إنجاح مشروع التنوير العربي واإلسالمي رهني بنقد الفكر الديني ،الذي يقف
حجر عثرة أمام امتالك املواطن املسلم حريته وتوظيف عقله في مغالبة املشكالت
التي تواجهه .وهو النقد الذي ينبغي أن ينطلق من إنهاء وصاية الفقهاء ،باعتبارها
من املقومات األساسية لالستبداد العربي .وفي مسعى إلى إضفاء النسقية على
َّ
مشروعه ،دعا الن ْيهوم إلى إحياء مؤسسة ‹›الشورى›› ،من خالل استعادة املسجد
دوره االجتماعي والسياسي ،بتحويله من ّ
مجرد ‹›مكان للصالة إلى مكان للقاء
السياسي›› ،فيما يحيل إلى أحد أشكال الديمقراطية املباشرة.
ّ
َّ
أثارت كتابات الن ْيهوم جدال في األوساط الثقافية العربية ،سيما أنها شذت عما دأبت
اإلصالحية العربية املعاصرة على مطارحته من قضايا ،وربما لهذا لم تحظ بمتابعة
نقدية وأكاديمية واسعة .لكن ذلك لم يمنع من أن تعرف هذه الكتابات طريقها إلى
شرائح واسعة من ّ
القراء العرب ،من خالل الكاتب والناشر السوري الراحل رياض
َّ
ْ
نجيب الريس الذي لعب دورا بارزا في التعريف بالنتاج الفكري للنيهوم ،سواء من
خالل االحتفاء بمقاالته في مجلة الناقد اللندنية ( ،)1995-1988أو بإصدار أهم كتبه،
ومنها ‹›إســام ضد اإلســام :شريعة من ورق›› ،و››اإلســام في األســر :من سرق
الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟››.
َّ
من ناحية أخرى ،حظي الن ْيهوم بمكانة الفتة لدى العقيد معمر القذافيّ ،إبان السنوات
األولى التي أعقبت ما كان يسمى بثورة الفاتح ( ،)1969فأصبح أمني ‹›لجنة الدعوة
والفكر فــي االتـحــاد االشـتــراكــي›› ،وقــد كــان لسجاالته داخلها ٌ
دور فــي إشــاعــة ما
تـ ّ
ـردد بشأن تأليفه «الكتاب األخضر» الــذي ُينسب للقذافي ،وهــو األمــر الــذي طاملا
أزعجه ،خصوصا بعد أن صار في نظر بعضهم منظر ‹›ثورة الفاتح›› وأحد أذرعها
الفكرية والثقافية .وقد أحدث ذلك سوء فهم بينه وبني مثقفني ومعارضني ليبيني،
على الرغم من أن شهر العسل لم يدم طويال بينه وبني القذافي ،سيما بعد أن بدأ نظام
األخير يكشف عن ّ
تغوله السلطوي واألمني منتصف السبعينيات ،وهو ما تزامن مع
َّ
مغادرة الن ْيهوم ليبيا إلى بيروت ثم إلى جنيف.
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التفكير في الراهن العربي
كمال عبد اللطيف

مـ ـ ـ ّـرت سـ ـن ــوات ع ــدي ــدة ع ـل ــى ريـ ـ ــاح الـ ـث ــورات
ّ
ال ـعــرب ـيــة وأع ــاص ـي ــره ــا ،ب ـك ــل م ــا حـمـلـتــه من
َّ
مكاسب وتــرتــب عنها من خيبات ومــآزق في
آن األوان عند
أغ ـلــب ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة .وق ــد
َ َّ
التفكير فــي الــراهــن الـعــربــي أن نتخلص من
ثنائية الـثــورات العربية وال ـثــورات املـضـ ّـادة،
ّ
ونــتـجــه ب ـ َـدل املـنــاكـفــات الـسـهـلــة ،املتمثلة في
ج ـمـ ٍـل مــن قـ ِـبـيــل خ ــروج ال ـشــارعــن التونسي
ّ
والـ ـس ــودان ــي ،ف ــي ال ـص ـبــاح ،مل ـســانــدة ك ــل من
ّ
سعيد وقائد الجيش
الرئيس التونسي قيس
السوداني عبد الفتاح البرهان ،وخروجهما
ثانية في املساء ،للتنديد باألخير ،واملطالبة
َ
بـ َـال ـعــودة إل ــى ال ـبــرملــان ف ــي ت ــون ــس ،ن ـقــول آن
ّ
األ َوان للتخلص ِمـ َّـمــا ذكــرنــا ،وأن نتجه إلى
ّ
ّ
اسـتـخــاص دروس مــن كــل مــا وق ــع ،ومــن كل
ما كنا ننتظر حصوله من الحراك االجتماعي
الذي زعزع أركان أنظمة سياسية عربية ودفع
بممارسات وإعالن مواقف،
أخرى إلى القيام
ٍ
ب ـه ــدف م ـحــاصــرة ال ـح ــال ــة ال ـث ــوري ــة الـعــربـيــة
ووقفها ،خوفًا ِم َّما يمكن أن تلحقه بأنظمتها
من زالزل.
تـتـشــابــه األوضـ ــاع الـعــربـيــة ال ـيــوم ،س ــواء في
بلدان الثورات أو في البلدان العربية األخرى،
وه ـ ــي ،ف ــي م ـج ـمــوع ـهــا ومـ ــن دون اس ـت ـث ـنــاء،
ـاالت م ــن االن ــدح ــار وال ـت ــراج ــع عن
تـعـيــش ح ـ ـ ٍ
ٌ
املبادئ الكبرى التي ناضلت أجيال عربية من
أجــل بلوغها ،نقصد بذلك مبادئ االستقالل
ُوالحرية والــدولــة املدنية الديمقراطية ...وما
َّ
عرب كثيرين إلى
ن
عاينه اليوم من تحول قاد ٍة ٍ
ّ
مجرد وكالء تابعني ومنفذين الستراتيجيات
قلق كثير.
ِقــوى إقليمية أو دولية ،يدعو إلى ٍ

أم ــا دروب مــا ُي ـعــرف بــاالنـتـقــال الديمقراطي
ال ـتــي ولـجـتـهــا ب ـعــض ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة بعد
انفجارات سنة  2011ومــا تالها ،فقد أفضت
إلــى نــوع مــن الـعــودة إلــى مــا قبل االنـفـجــارات
املذكورة ،إذ عادت كثير من مظاهر االستبداد
َّ
والفساد ،وتقلصت مساحات الحرية وغابت
مالمح مجتمع املواطنة الذي الحت تباشيره
زمن الغليان الثوري العربي.
ّ
نعتبر أن ما يحصل اليوم في العالم العربي
َّ
َّ
تتحمل فيه
مرتب في سياق تاريخي معني،
أنـظـمـتـنــا ومـجـتـمـعــاتـنــا ون ـخ ـب ـنــا الـنـصـيــب
األول واألك ـب ــر .والـتـكــالــب وامل ــؤام ــرات الـلــذان
ت ـم ــارس ـه ـم ــا األط ـ ـ ـ ـ ــراف األخ ـ ـ ـ ــرى اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية ِب َم ِع َّي ِتنا ،أو يمارسهما بعضنا ضد
الـبـعــض اآلخ ــر ،لـحـســاب مـصــالــح فــي أجـنــدة
ال ـ ِقــوى اإلقليمية والــدولـيــة ،يـنــدرجــان ضمن
ّ
السياق نفسه ،بحكم أن الـتــواطــؤات القائمة
ُ
واملعلنة ،وحسابات املصالح التي تقوم بها
األط ــراف املـتـصــارعــة داخ ــل األنـظـمــة العربية
امل ـن ـهــارة ،أو األنـظـمــة الـتــي تنتظر استكمال
ع ـم ـل ـي ــات ان ـ ـه ـ ـيـ ــارهـ ــا ،تـ ـ ـمـ ــارس مـ ــع ال ـ ـ ِقـ ــوى
امل ـتــرب ـصــة ب ـنــا أدوارًا م ـش ـتــركــة ،األمـ ــر ال ــذي
ُ ِّ
ّ
ويـ َـمــكــن ،في
يسهل عمليات التفكك الجارية،
النهاية ،من عودة شكل من أشكال االستعمار
إلى البالد العربية.
ّ
ـامــع واحــد
نستطيع أن نـتـحــدث الـيــوم عــن جـ ِ
ي ـش ـمــل م ـخ ـت ـلــف األق ـ ـطـ ــار ال ـع ــرب ـي ــة ،يـتـعـلــق
األم ــر بالنفور مــن مـبــدأ ال ـحــوار والـنـفــور من
َ َ
ـات
اإلص ـ ــاح ،وال ــدخ ــول ،بـ ــدل ذل ــك ،فــي دوامـ ـ ٍ
مــن الـتـنــافــس غـيــر املـفـهــومــة وغـيــر محسوبة
الـ ـع ــواق ــب ،وذل ـ ــك َب ـ ـ ـ َـدل رسـ ــم س ـي ـنــاريــوهــات
التعاون والتكامل والتنمية بلغة مقتضيات
الظرفية العامة ومتطلبات األزمنة الحديثة.

ولعل ُّ
تأمل ما يجري هنا وهناك في املشرق
ّ
ُ
واملغرب العربيني يظهر أن األنظمة العربية
تـقــوم الـيــوم ب ــأدوار ًترتبط أســاســا بمصالح
ِق ـ ـ ـ َـوى أخـ ـ ــرى ،تـ ــاركـ ــة م ـخ ـت ـلــف ال ـط ـم ــوح ــات
واآلمال العربية جانبًا.
لـيـســت ال ـث ــورات امل ـض ـ ّـادة مــا أوق ــف انــدفــاعــة
َ َّ
وع ـ ــط ـ ــل مـ ـب ــدأ تـطـبـيــق
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات الـ ـع ــربـ ـ َي ـ َّـة،
َ
الـشـعــارات التي تغنى بها الشباب َفــي َ كثير
ْ
من ساحات املــدن العربية ،فاملسألة أعقد من
الثنائية التي أصبحت تجري على أكثر من
لسان ،وال أتـصـ َّـور أن الذين ّ
يكررونها كانوا
ُ
ي ـع ـت ـقــدون أن الـ ـث ــورات ال ـعــرب ـيــة ستستقبل
ب ــاألحـ ـض ــان! ك ـمــا ال أتـ ـص ـ َّـور أن ـه ــم ُيـغـفـلــون
مـخـتـلــف أشـ ـك ــال ال ـت ـضــامــن ال ـت ــي نـسـجـتـهــا
ّ
املستبدة مع بعضها ...وإذا
العربية
األنظمة َّ
كــان مــا تبقى مــن حـكــام أنظمة الـفـســاد التي
تعثرت فيها الثورات ال ّ
يترددون في تقسيم
ّ
أوطانهم ،بل وفي بيعها ،فإن األنظمة األخرى
اخـ ـت ــارت ط ــواع ـي ــة ال ـق ـي ــام ب ـ ــأدوار الــوســاطــة
بني ال ِقوى االستعمارية ومجتمعاتها ،وفي
الحاالت جميعها ،تختفي العروبة ويختفي
حلم التقدم العربي.
تـحـتــاج عـمـلـيــات تفكيك مـعـضــات الـحــاضــر
ـازالت ثـ ــوريـ ـ ُـةٍ عـ ــديـ ــدة ،مــن
ال ـع ــرب ــي إل ـ ــى مـ ـ ـن ـ ـ
ٍ
َ ُّ
أجـ ــل ت ـك ـس ـيــر ال ـق ـي ــود ال ـت ــي تـ ــشـ ــل ال ـط ــاق ــات
ّ
وال ـط ـمــوحــات ال ـعــرب ـيــة ،وال ــذي ــن اع ـت ـبــروا أن
ال ـثــورات امل ـضـ ّـادة هـ ْـي سبب فشل الـثــورة في
االنفجارات املتأخرة
سورية ،وهي سبب َوقف
ّ
ف ــي لـبـنــان وال ـج ــزائ ــر والـ ـع ــراق ،وأن ـه ــا سبب
التعثر الذي لحق ّ الثورات في مصر وتونس
وال ـســودان ،كما أنـهــا وراء مختلف املشكالت
ّ
املتواصلة في كل من اليمن وليبيا ،يتناسون
اإلش ــارة إلــى أخـطــاء مــن أوصلتهم صناديق

ما يحصل اليوم
في العالم العربي
مرتَّب في سياق
تاريخي معين،
تتحمل فيه أنظمتنا
َّ
ومجتمعاتنا ونخبنا
النصيب األول واألكبر
من المسؤولية

االن ـت ـخــابــات إل ــى تــدبـيــر الـسـيــاســات الـعــامــة،
خ ــال م ــراح ــل م ــا ب ـعــد الـ ـث ــورة أو م ــا ُي ـعــرف
باملرحلة االنتقالية ،في كل من تونس َومصر
َّ ّ
نتصور أن املسألة ْأعقد من
وليبيا والسودان.
الثنائية الـجــاريــة الـيــوم فــي اإلع ــام العربي،
إن ـهــا ال يـمـكــن أن تـفـ ّـســر وح ـ َـد َه ــا م ــا يحصل
ْ
َفي َّبلدان الـثــورات ،فاملسألة أعقد من ثنائيةٍ
تتخلص من إشكاالت الوضع العربي ،لتمنح
ـات تـفــوق حجمها ،وال
بـعــض األنـظـمــة سـلـطـ ٍ
تتناسب مــع شروطها السياسية وأحوالها
ال ـعــامــة .ن ـت ـســاءل م ــاذا يـفـيــد ال ـحــديــث الـيــوم
ّ
مضادة تحصل
عن ثــورات حصلت ،وثــورات

ّ
ال ـيــوم انـتـقــامــا مــن ك ــل مــا ح ـصــل؟ خصوصًا
ّ
ونحن نعاين أن أغلب األنظمة العربية التي
َ ْ
ّ
نــنـ ُـســب إليها الـيــوم أفـعــال ال ـثــورات املـضــادة
بأدوار
ومبادراتها أنظمة موكول إليها القيام
ٌ
معينة فــي الجغرافية العربية ،وهــي أنظمة
خــائ ـفــة م ــن ِق ـ ــوى إقـلـيـمـيــة م ـع ـي ـنــة ،وتـبـحــث
لنفسها عن قوى تقوم بحمايتها ،فكيف تقوم
ّ
مضادة؟ وكيف
أنظمة من هذا القبيل بثورات
ت ــواج ــه ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ال ـي ــوم ج ـشــع ال ـ ِق ــوى
اإلقليمية التي أصبحت لها مواقع في كثير
من بلدان املشرق العربي؟
ل ــم تـسـتـفــد الـ ـث ــورات امل ـت ــأخ ــرة ف ــي ال ـس ــودان
ولبنان والجزائر مما لحق الـثــورات العربية
األول ـ ــى ف ــي تــونــس وم ـص ــر ،وال ـ ـثـ ــورات الـتــي
ّ
تلتها فــي كــل مــن اليمن وســوريــة وليبيا ،إذ
مــا زال ــت األوض ــاع فــي الـبـلــدان املــذكــورة على
حــالـهــا ،كـمــا تضاعفت املـخــاطــر والـتـحـ ّـديــات
وتــراك ـمــت أم ــام ال ـش ـعــوب خ ـي ـبـ ٌ
ـات مـضــاعـفــة،
من أنظمتها الفاسدة ومــن النخب املعارضة
ل ــاس ـت ـب ــداد والـ ـفـ ـس ــاد ،والـ ـع ــاج ــزة ،ف ــي اآلن
نفسه ،عــن بـنــاء وحــدتـهــا ووح ــدة شعاراتها
وم ــواق ـف ـه ــا ،ث ــم ب ـن ــاء امل ـس ــال ــك ال ـ ـقـ ــادرة على
ـاع أصبح
تــركـيــب الـخـطــوات املـنــاسـبــة ألوضـ ـ ٍ
مــن الصعب معرفة كيفيات تـجــاوزهــا ،وذلــك
بسبب األيــدي واألصابع التي مألت األوطــان
بمليشيات تابعةٍ للقوى اإلقليمية والدولية،
ٍ
ّ
وقد استوت جميعها بجانب األنظمة املعتلة
َْوال ْـخــائ ـفــة ،ف ـضــاق ال ـح ــال بــال ـحــال ،وأص ـبــح
ّ
الخرج القريب واملناسب صعب املنال ...وكل
ّ
مجددًا
ما ذكــر يدفعنا إلــى مواصلة التفكير
فــي الـنـهــوض ال ـعــربــي ،وف ــي ال ـث ــورة العربية
الشاملة.
(أكاديمي مغربي)
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وفاة أكبر معمرة على األرض

ّ
تسببت سحابة كثيفة من الضباب الدخاني ،الذي غلف العاصمة الثقافية لباكستان الهور ،في
تلقيبها باملدينة األكثر تلوثًا في العالم ،وفقًا لتصنيف شركة «آي كيو إير» السويسرية ملراقبة
جودة الهواء .ووفقًا ملوقع الشركة ،تتصدر الهور حاليًا تصنيف املدن األكثر تلوثًا ،بمعدل جودة
الـهــواء  203على مقياس «إيــه كيو آي» األميركي ،مقارنة بمدينة دلهي الهندية التي تأتي في
املرتبة الثانية بمعدل  .183وأدى تزايد الضباب الدخاني والهواء املحمل بالجسيمات الدقيقة إلى
(أسوشييتد برس)
إصابة آالف األشخاص بأمراض تنفسية وأمراض أخرى .

توفيت فرانسيسكا سوسانو ،أكبر معمرة على وجه األرض ،عن عمر ناهز  124عامًا ،وذلك في مدينة
كابانكاالن الفيليبينية .ووفقًا للوثائق الرسمية ،ولدت فرانسيسكا في  11سبتمبر /أيلول ،1897
وتعد أكبر معمرة على هذا الكوكب ،وهو ما أكدته رسميًا موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية.
وذكــر املكتب الصحافي إلدارة املدينة أن فرانسيسكا كانت آخــر شخص على قيد الحياة ُولــد في
القرن التاسع عشر .ولم يتم تحديد سبب الوفاة ،ولكن إدارة الصحة املحلية الفيليبينية ،أكدت أنه
(قنا)
لم تظهر على املعمرة فرانسيسكا أي أعراض لفيروس كورونا الجديد.

بولندا وبيالروسيا :انتهاك لحقوق المهاجرين
أع ـل ـن ــت م ـن ـظ ـمــة «ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووت ـ ـ ــش» ّأن
بيالروسيا وبولندا ارتكبتا «انتهاكات خطيرة
ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان» ح ـي ــال م ـهــاجــريــن وطــال ـبــي
ل ـج ــوء ع ـل ــى الـ ـحـ ــدود ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن .وأوض ـح ــت
أن الـحـكــومـتــن «مـلــزمـتــان بمنع سـقــوط وفـيــات
جديدة من خالل تأمني وصــول إنساني منتظم
لألشخاص العالقني على الحدود» .وأشار باحثو
املنظمة إلــى أنهم أجــروا مقابالت ّ
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شخصًا كشفت شهاداتهم أن بعضهم ُ«دفعوا،
بعنف أحيانًا ،من قبل حرس الحدود البولنديني».
وأوض ـ ـحـ ــت «ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووت ـ ـ ــش» أن ه ــذا
ّ
التصدي «ينتهك حق اللجوء املنصوص عليه في
ّ
الـقــانــون األوروبـ ــي» ،وحــضــت االتـحــاد األوروب ــي
عـلــى «بـ ــدء إظ ـه ــار تـضــامــن م ــع الـضـحــايــا على
الـحــدود مــن الجانبني الــذيــن يعانون ويـمــوتــون».
وفـ ــي ب ـي ــاروس ـي ــا ،أك ـ ــدت امل ـن ـظ ـمــة أن «ال ـع ـنــف

واملعاملة غير اإلنسانية واملهينة ،والضغط الذي
يـمــارســه ح ــرس ال ـحــدود الـبـيــاروسـيــون ،كانت
أمورًا شائعة» .أضافت أن هذه املعاملة كان يمكن
أن «تشكل في بعض الحاالت تعذيبًا ،في انتهاك
لاللتزامات القانونية الدولية لبيالروسيا».
في هذا السياق ،تقول الخبيرة في شؤون أوروبا
وآسيا الوسطى في املنظمة ليديا غال« :في وقت
افتعلت بيالروسيا هذا الوضع من دون االكتراث

ل ـل ـع ــواق ــب اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ت ـت ـش ــارك ب ــول ـن ــدا مـعـهــا
مسؤولية املعاناة الحادة في املنطقة الحدودية».
ّ
ويشير التقرير إلــى أن ثــاثــة أشـخــاص اتهموا
حرس الحدود البولنديني بفصل عائالتهم ،بما
في ذلك أهل عن أطفالهم ،عبر أخذ األفراد الذين
يحتاجون لرعاية صحية إلى املستشفى وإعادة
اآلخرين إلى بيالروسيا».
(فرانس برس)

مهاجرون عالقون بين االبتزاز والعداء
عمر كوش

ّ
يتكدس آالف املهاجرين في أيامنا هذه على
ً
الـحــدود البيالروسية البولندية ،أمــا في أن
يـجـتــازوهــا ويـتــابـعــوا طريقهم بــاتـجــاه دول
أوروبـ ــا الـغــربـيــة ،لكنهم يــواج ـهــون مختلف
امل ــوان ــع والـ ـح ــواج ــز ،وح ـت ــى ال ـع ـنــف امل ـفــرط
وإطـ ــاق ال ــرص ــاص ،مـنـعــا لــدخــولـهــم أراض ــي
ب ــول ـن ــدا ،وب ــات ــوا م ـحــاصــريــن وعــال ـقــن على
الـ ـح ــدود .ال ت ــري ــد ل ـهــم س ـل ـطــات بـيــاروسـيــا
ال ـب ـقــاء عـلــى أراض ـي ـه ــا ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنـهــا
ّ
سهلت وصولهم إليها ونقلتهم إلى الحدود،
وفي املقابل ،ال تسمح لهم السلطات البولندية
بالعبور إلى أراضيها ،فنشرت آالف الجنود،
ون ـص ـب ــت أس ــاك ــا ش ــائ ـك ــة ك ــي ت ـم ـن ـع ـهــم مــن
اجتياز حدودها.
وتحولت مسألة التدفق الجماعي للمهاجرين
ب ــات ـج ــاه الـ ـح ــدود ال ـب ـي ــاروس ـي ــة ال ـبــول ـنــديــة
إلــى أزمــة سياسية ح ـ ّـادة بــن بولندا ومعها
االتحاد األوروبــي وبيالروسيا ،مدعومة من
روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة ،حـيــث اعـتـبــر مـســؤولــون
أوروبـ ـي ــون أن ـهــا عملية منظمة وم ـقـصــودة،
ُي ـس ـت ـخــدم ف ـي ـهــا املـ ـه ــاج ــرون س ــاح ــا لـلـنـيــل
م ــن اس ـت ـق ــرار دول االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،ومــن

دون األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار مـعــانــاة املـهــاجــريــن
وأوض ــاعـ ـه ــم اإلن ـس ــان ـي ــة ،ويـ ـق ــوده ــا رئ ـيــس
بيالروسيا ألكسندر لوكاشينكو ،بوصفها
ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن «نـ ـه ــج غ ـي ــر إنـ ـس ــان ــي ع ـل ــى غـ ــرار
نهج الـعـصــابــات ال ــذي يتبعه لوكاشينكو»،
وأنـ ـه ــا ت ــأت ــي ً
ردا ان ـت ـقــام ـيــا م ــن ال ـع ـقــوبــات
الـتــي فــرضـتـهــا دول االت ـح ــاد األوروب ـ ــي على
بـ ـي ــاروسـ ـي ــا فـ ــي ي ــونـ ـي ــو /ح ـ ــزي ـ ــران ،2021
عـلــى خلفية «االنـتـهــاكــات الجسيمة لحقوق
اإلنسان في بيالروسيا» ،التي قام بها نظام
لوكاشينكو بحق املتظاهرين الذين خرجوا
إل ــى ســاحــات الـعــاصـمــة مينسك وشــوارعـهــا
احتجاجًا على فــوزه في االنتخابات املـ ّ
ـزورة
التي جرت في أغسطس /آب  .2020وبالتالي،
يريد لوكاشينكو توظيف مسألة املهاجرين
واستغاللها البتزاز االتحاد األوروبــي ،بغية
رفع العقوبات املفروضة وفك عزلته من خالل
الجلوس معه على طاولة الحوار .ووصــل به
األم ــر إلــى حـ ّـد التهديد بقطع إم ــدادات الغاز
الــروســي إل ــى دول أوروب ـ ــا ،فــي ح ــال فرضها
عقوبات جديدة عليه بسبب األزمة.
تــوجـهــت أص ــاب ــع االت ـه ــام األوروبـ ـي ــة ،أيـضــا،
ن ـح ــو ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن،
بــوصـفــه الــاعــب األســاســي وراء ه ــذه األزم ــة،

حيث ســارعــت املـسـتـشــارة األملــانـيــة ،املنتهية
والي ـت ـه ــا ،أن ـغ ـيــا م ـيــرك ــل ،إل ــى االتـ ـص ــال مع
بوتني ،وطلبت منه التدخل عند لوكاشينكو،
بينما اعتبرت وزيــرة الخارجية البريطانية
إليزابيث تراس أن الكرملني يتحمل مسؤولية
أزم ـ ــة امل ـه ــاج ــري ــن ع ـل ــى الـ ـح ــدود ال ـبــولــون ـيــة
البيالروسية ،وطالبت بوتني بالضغط على
ح ـل ـي ـفــه وص ــدي ـق ــه لــوكــاش ـي ـن ـكــو ل ــوض ــع حــد
لألزمة .والواقع أن ساسة الكرملني سبق وأن
استخدموا املهاجرين وطالبي اللجوء ورقة
فــي مواجهتهم ضــد دول االت ـحــاد األوروب ــي
فــي أكـثــر مــن مناسبة ،عبر تسهيل عبورهم
ّ
إلى فنلندا ،لكن فنلندا تمكنت من االتفاق مع
روسيا على إغالق الطريق الواصل بينهما ،ثم
تدفق املهاجرون على طول حدود بيالروسيا
مع ليتوانيا والتفيا في أغسطس /آب املاضي،
وأعلنت ليتوانيا حالة الـطــوارئ ملنع دخــول
الــاجـئــن إل ــى أراض ـي ـهــا ،وبـعــدهــا ق ــام نظام
لوكاشينكو بتحويل جـمــوع مــن املهاجرين
إل ــى ال ـح ــدود م ــع بــول ـنــدا ال ـتــي يـبـلــغ طــولـهــا
 271كـيـلــومـتـرًا ،حـيــث ذك ــرت ت ـقــاريــر عــديــدة
أن ن ـظ ــام لــوكــاش ـي ـن ـكــو اس ـت ـق ــدم امل ـهــاجــريــن
إلــى أراضـيــه وشجعهم ،ولــم يكتف بــذلــك ،بل
أظـ ـه ــرت ت ـس ـج ـيــات م ـ ـصـ ـ ّـورة أنـ ــه اس ـت ـخــدم

الحلقة األضعف في
عالمنا الراهن هم
المهاجرون وطالبو
اللجوء ،الهاربون
من بلدان الحروب
والكوارث واألزمات

عناصر من قواته وأجهزة أمنه من أجل دفع
املـهــاجــريــن ونـقـلـهــم إل ــى ال ـحــدود الـبــولـنــديــة.
وه ــذه ليست امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي يـجــري فيها
ً
اسـ ـتـ ـغ ــال مـ ـع ــان ــاة الـ ـبـ ـش ــر ،أط ـ ـفـ ــاال ون ـس ــاء
ورجاال ،واستخدام حياتهم كسلعة للمتاجرة
أو كسالح في الحروب والصراعات واألزمات
الدولية واإلقليمية .ولعل الحلقة األضعف في

عاملنا الراهن هم املهاجرون وطالبو اللجوء،
ال ـ ـهـ ــاربـ ــون مـ ــن ب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـحـ ــروب وال ـ ـكـ ــوارث
واألزمــات في كل من سورية والعراق واليمن
وأفغانستان وســواهــا ،حيث تستغل أنظمة
سياسية عــديــدة ورقــة الالجئني واملهاجرين
ُ
الهاربني من أوضاعهم الكارثية التي ال تطاق
في بلدانهم .وقد وجد نظام لوكاشينكو ،ومن
خـلـفــه ن ـظــام بــوتــن ،مــا يستغله فــي مـعــانــاة
املهاجرين الحاملني بالخالص من أوضاعهم
املــأســاويــة فــي تلك ال ــدول ،وراح يستخدمهم
وق ــودًا فــي مواجهته مــع ال ــدول الغربية التي
لــم تلتفت بــدورهــا إل ــى الـجــانـبــن ،اإلنـســانــي
والحقوقي ،ملسألة املهاجرين وطالبي اللجوء،
وال إلــى األسـبــاب التي دفعتهم إلــى املغامرة
بحيواتهم ،وتعاملت معهم بوصفهم خطرًا
ّ
يهدد استقرارها ،وع ـ ّ
ـدوًا يجب التغلب عليه
يخف مسؤولون أوروبيون
ودحــره ،فيما لم
ِ
تفضيلهم موت املهاجرين على أن يسمح لهم
ً
بدخول دول أوروبا الغربية ،فضال عن العنف
ّ
امل ـنــظــم ال ــذي تـسـتـخــدمــه أج ـه ــزة بـعــض هــذه
ال ــدول بغية طــرد املهاجرين ،وأزهـقــت أرواح
عــدد منهم على حــدود بولندا الـتــي تعاملت
معهم كأنهم غزاة يهددون باجتياحها.
(كاتب سوري في إسطنبول)

في التوظيف اإلسرائيلي لعملية القدس
أحمد الجندي

ي ــوم واحـ ــد ف ـصــل ب ــن تـصـنـيــف بــريـطــانـيــا
حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) إرهابية
عملية في القدس
وتنفيذ
واحد من أبنائها ُ
ُ
املـحـتـلــة ،اســتـشـهــد فـيـهــا ،وق ـتــل إســرائـيـلــي،
وأص ـي ــب أرب ـع ــة آخـ ـ ــرون .فـ ــادي مـحـمــد أبــو
شخيدم من مخيم شعفاط لالجئني ،يعمل
م ــدرس ــا ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ــوي ــة ،ف ـضــا عن
ق ـي ــام ــه ب ــال ــوع ــظ ال ــديـ ـن ــي .وذك ـ ـ ــرت ت ـقــاريــر
إسرائيلية أنه ينتسب إلى الشق السياسي
للحركة ،لتأكيد إسرائيل صفة اإلرهاب على
الشق السياسي إلى جانب الشق العسكري
لـ ـ ــ«حـ ـ ـم ـ ــاس» .وحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــاري ــر ن ـف ـس ـهــا،
كــانــت زوج ــة ف ــادي قــد غ ــادرت فلسطني إلى
األردن قبل ثالثة أيــام من العملية ،وأوالده
موجودون خارج البالد ،ما يوحي بأنه كان
يــرتــب للعملية الـتــي نـفــذهــا ،وه ــو مــا نفته
عــائـلــة الـشـهـيــد الح ـقــا ،وتــأكــد بـعــدمــا ألقت
الـسـلـطــات اإلســرائـيـلـيــة الـقـبــض عـلــى ابـنــي
الـشـهـيــد ،وهـمــا طـفــان صـغـيــران ،واعتقلت
الــزوجــة فــي أث ـنــاء عــودتـهــا مــن األردن ،بعد
زيارة والدتها املريضة هناك.
ت ــرتـ ـب ــط م ــاحـ ـظ ــة أول ـ ـ ـ ــى هـ ـن ــا ب ـت ــوظ ـي ــف
امل ـعــارضــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـح ــدث ومـحــاولــة
الضغط على الحلقة األضعف في التحالف
ال ـح ـك ــوم ــي فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وهـ ـ ــو ال ـقــائ ـمــة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي الـكـنـيـســت ،بــرئــاســة مـنـصــور

عباس؛ فقد طلبت املعارضة ،وفي مقدمتها
حــزب الـلـيـكــود ،مــن القائمة إص ــدار بـيــان ال
لـبــس ف ـيــه ،وخ ــال مــن أي تـحـفـظــات ،إلدان ــة
ه ــذا ال ـع ـمــل اإلره ــاب ــي (ح ـســب لـفـظــة حــزب
الليكود فــي حسابه فــي «تــويـتــر») ،فأصدر
عـبــاس بيانا بالعبرية( ،عـلــى صفحته في
«ت ــوي ـت ــر») ،ج ــاء فـيــه «طـ ــوال ع ـقــود مـضــت،
دانت القائمة العربية إلحاق األذى باألبرياء
مــن كــا الـجــانـبــن ،وعـمـلــت عـلــى مـنــع ذلــك،
خـصــوصــا حينما يتعلق األم ــر باملدنيني
األبــريــاء .ولطاملا دعت القائمة العربية إلى
الحفاظ على قدسية الحياة ،وتجنب ٍّ
أي من
أشكال العنف ،والسعي إلى العيش معا في
سالم وأمن وشراكة وتسامح ،وال يستطيع
الليكود أن ّ
يقدم للقائمة وال ملنصور ّ
عباس
وعظا أخالقيا».
ل ــم ي ــأت ب ـيــان م ـن ـصــور ع ـ ّـب ــاس ع ـلــى الـنـحـ ٌـو
ال ـ ــذي ط ــال ــب ب ــه «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» ،ف ـل ـغ ـتــه قــاب ـلــة
ّ
وحمالة أوج ــه ،وهــو مــا كــان يريده
للتأويل
ح ــزب الـلـيـكــود فـعـلـيــا ،حـتــى يـسـتـخــدم ذلــك
في حملته ضد استمرار الحكومة ،بدعوى
ت ـحــال ـف ـهــا م ــع م ــؤي ــدي «اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،مـثـلـمــا
اعتادت املعارضة و«الليكود» ترويجه ضد
ال ـقــائ ـمــة ال ـع ــرب ـي ــة .وط ـب ـقــا لــرئ ـيــس تـحــريــر
األخبار في راديو الناس ،واملحلل في القناة
 12اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،مـحـمــد م ـجــادلــة ،أص ــدرت
القائمة العربية هذا اإلعــان بالعبرية فقط،
ُ
يصدر
موجها إلــى الجمهور اليهودي ،ولــم

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

بالعربية خشية أن يكون محل انتقادات من
الجمهور الـعــربــي والـفـصــائــل الفلسطينية.
وصادف البيان تعليقات إسرائيلية غاضبة؛
مـ ــن ن ــوع ـي ــة «ه ـ ــل م ـس ـم ــوح ب ـق ـت ــل ال ـج ـن ــود
إذن؟»« ،أنتم لم تدينوا إطالقا عمليات قتل
الجنود وال العمليات ضد مستوطني الضفة
الغربية»« ،ملاذا يصعب عليك إدانة ما حدث
ب ـصــورة ال تحتمل ال ـتــأويــل ،مل ــاذا تستخدم
هذه الصياغة الغامضة؟» ،فضال عن عشرات
التعليقات األخــرى التي لم يأت البيان على
هوى أصحابها.
وعلى الرغم من ذلــكّ ،أدى البيان ،من وجهة
نـظــر أع ـض ــاء الـتـحــالــف ال ـح ـكــومــي ،الـغــرض
مـنــه؛ حيث حملته على النحو ال ــذي يجعل
املــوضــوع يمر مــن دون الــوقــوف كثيرا أمــام
ّ
ـطـ ــاطـ ــة ،وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه م ــؤي ــدوه ــا فــي
ألـ ـف ــاظ ــه املـ ـ
مقابل ذلــك إلــى املـعــارضــة عــامــة« ،الليكود»
خ ـص ــوص ــا ،ب ـقــول ـهــم إنـ ـه ــم ي ــرق ـص ــون عـلــى
جثث الضحايا مــن أجــل مكاسب سياسية.
وفي السياق نفسهّ ،
تقدمت القائمة العربية
بدعوى تشهير ضد القناة  13اإلسرائيلية،
مطالبة بتعويض  300أل ــف شـيـكــل ،بسبب
تقرير بثته القناة يربط بني القائمة العربية
وحركة حماس ،واعتبرت ذلك تحريضا ضد
القائمة وأعضائها.
تــرتـبــط مــاحـظــة ثــانـيــة بــالـجـنــدي املـقـتــول؛
إلـيــاهــو ك ــاي ( 26عــامــا) ،ي ـهــودي هــاجــر من
ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا إل ــى فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ثم
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ّ
شاذة
أصوات عربية
تتهم من يقاوم
المحتل باإلرهاب،
وتتماهى مع موقف
االحتالل والغرب ،تمثل
البؤس بعينه

الـتـحــق بالجيش لـيـخــدم فــي ل ــواء املظليني،
وأخيرا كان حارسا في منطقة حائط البراق.
هــاجــر إل ــى فـلـسـطــن م ـن ـفــردا ع ــام  ،2016ثم
تبعته الـعــائـلــة (وال ـ ــداه ،وإخــوتــه ه ــذا الـعــام
فقط) ،فأصبح هو وعائلته مواطنني كاملي
ّ
بمجرد وصولهم
املواطنة في دولــة محتلة،
ُ
ـت يطرد
إلــى
أرض ال عالقة لهم بها ،فــي وقـ ٍ
ٍ
الفلسطينيون من أرضهم ،ويصادر االحتالل
ب ـيــوت ـهــم م ــن أج ــل هـ ــؤالء ال ـق ــادم ــن ال ـج ــدد،
مــن دون أن ي ـكــون للفلسطينيني الـحــق في
الدفاع عن أرضهم طبقا ملا يحاول االحتالل

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 :

أن يـفــرضــه ،وتــدعـمــه فـيــه ال ــوالي ــات املتحدة
وال ــدول الغربية ،وتلحق بهم أخـيــرا أنظمة
عربية اختارت التطبيع مع دولة االحتالل.
وعلى الرغم من أن الشعوب العربية ال تزال
تحتفظ بموقفها الداعم للحق الفلسطيني،
وال ــراف ــض لــاح ـتــال ،واملـ ــدرك ب ــأن املشكلة،
في األساس ،ترتبط بوجود االحتالل وليس
مقاومتهّ ،إال أن ذلك لم يمنع من وجود أصوات
عربية شاذة تتهم من يقاوم املحتل باإلرهاب
وتتماهى مع موقف االحتالل والغرب .إنها
تمثل البؤس بعينه ،وهي انسالخ عن الهوية
العربية ،وعن أبسط قواعد العقل واملواثيق
اإلنسانية التي تعطي الحق لصاحب األرض
املحتلة بأن يدافع عنها.
ترتبط مالحظة ثالثة بقرار بريطانيا الذي
اعـتـبــر حــركــة حـمــاس إرهــاب ـيــة؛ وه ــو موقف
ليس جــديــدا على بريطانيا صاحبة الوعد
املشؤوم ،خصوصا وأن املقاومة الفلسطينية
ع ــام ــة ،ول ـيــس «ح ـم ــاس» وح ــده ــا ،تـحــرص،
الجنود
منذ سنوات طويلة ،على استهداف ً
اإلسرائيليني فحسب ،لتبقى محافظة على
ً
صــورت ـهــا األخ ــاق ـي ــة ،م ـت ـج ــاوزة بــذل ــك تلك
املعضلة التي ربما كانت تؤثر في شعبيتها
في الحواضر العربية ،أو تسحب من رصيد
اح ـت ــرام غــربـيــن كـثـيــريــن ل ـهــا ،حـتــى وإن لم
يستطيعوا التعبير عن ذلك ،حني كانت تنفذ
التفجيرات في العمق اإلسرائيلي.
(أستاذ جامعي مصري)
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نساء لبنان في حاجة إلى الحماية

بيروت ـ مالك مكي

«إحـ ــدى أه ــم أول ــوي ــات ــي ك ــام ــرأة لبنانية
هـ ــي أن ت ـح ـصــل ع ــائ ـل ـت ــي ع ـل ــى ال ـ ـغـ ــذاء،
وتــأمــن ال ــدواء الـخــاص بــي ال ــذي أصبح
ثمنه باهظًا»« ،نسينا أنفسنا في هذه األوضــاع،
وأص ـب ـح ـن ــا ن ـت ـج ــاه ــل أول ــوي ــاتـ ـن ــا ك ـن ـس ــاء ألن ـنــا
ّ
م ـح ــط ـم ــات ن ـف ـس ـيــا ونـ ـع ــان ــي ع ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار»،
«ينعكس سوء األوضاع االقتصادية سلبيًا داخل
عائلتي بعدما زادت حدة العنف الذي أتعرض له
أنــا وأطفالي .أصبحنا نعاني جديًا صعوبة في
تأمني الحاجات األساسية ألطفالنا كالحليب أو
امللبس ،مــا يسبب لنا شـعــورًا بالتوتر والضغط
الـنـفـســي ال ــدائ ــم ويـ ــؤدي ف ــي بـعــض األح ـي ــان إلــى
عنف متواصل».
ه ــذه عـيـنــة مــن م ـقــوالت بـعــض الـنـســاء فــي لبنان
اللواتي شاركن في دراسة محلية حول «أولويات
الفتيات والنساء في لبنان اليوم ومدى شعورهن
بالحاجة إلــى الحماية» أعدتها منظمة «أبـعــاد».
وشملت الدراسة  1800امرأة من مختلف املناطق
اللبنانية والفئات االجتماعية وتم االتصال بهن
عبر الهاتف ،وتراوحت أعمارهن بني  18و 55عامًا.
ولــم تقتصر الــدراســة على النساء اللبنانيات بل
شملت السوريات والفلسطينيات اللواتي يعشن
في لبنان ( 1200امرأة لبنانية 400 ،امرأة سورية،

و 400امــراة فلسطينية) .وتــرى نساء لبنان ،وفق
ال ــدراس ــة ،أن الـحـمــايــة أول ــوي ــة ،فـيـمــا تــؤكــد 94.7
في املائة منهن أنهن بحاجة إلــى الحماية خارج
املنزل .وتعتبر  3نساء من أصل خمس أن املشاكل
االقتصادية هي أبــرز التحديات التي يواجهنها.
ّ
وتـشــكــل الـتـحــديــات االق ـت ـصــاديــة ،وف ــق ال ــدراس ــة،
أبــرز التحديات التي تواجهها النساء في لبنان،
تليها التحديات االجتماعية ثم النفسية .وتندرج
الحماية في املرتبة الثانية بني أولويات الفتيات
وال ـن ـس ــاء ف ــي ل ـب ـنــان ف ـي ـمــا ي ـح ـتــل ت ــأم ــن ال ـغ ــذاء
والدخل املادي املرتبة األولى.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ت ـبـ ّـن ال ــدراس ــة إنـخـفــاض نسبة
التبليغ عــن الـتـعــرض للعنف املـنــزلــي أو اللفظي
(أكـثــر أن ــواع العنف ال ــذي تتعرض لــه النساء في
لبنان) أو غيره ألسـبــاب عــدة ،وهــي انـعــدام الثقة
بــالـتـعــامــل ب ـجــديــة م ــن ق ـبــل املـعـنـيــن أو تحقيق
نتيجة مرجوة ،الخوف من رفض املجتمع ،الخوف
من ردة فعل الجاني ،قلة املعرفة بالجهات املعنية
بــاملـســاعــدة ،االسـتـســام لــأمــر ال ــواق ــع ،أو اعتبار
أن األم ــر لـيــس أولــويــة بسبب األوضـ ــاع الصعبة
ال ـتــي يـمــر بـهــا ل ـب ـنــان .عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،تشير
أرق ــام الــدراســة إلــى أن تسع نـســاء مــن أصــل عشر
لم يبلغن عن العنف الــذي تعرضن لــه ،وأن امــراة
واحـ ــدة فـقــط م ــن أص ــل عـشــر ل ـجــأت إل ــى الـجـهــات
األمنية أو القضائية للتبليغ عن العنف .وتشمل

الدراسة إحصائيات قوى األمن الداخلي املرتبطة
بــاتـصــاالت ش ـكــاوى الـعـنــف األس ــري الـ ــواردة إلــى
الخط الساخن  1745في الفترة الزمنية املمتدة ما
بني األول من يناير /كانون الثاني  2021والتاسع
مــن نوفمبر /تشرين الـثــانــي  .2021وبلغت عدد
شكاوى العنف األسري  ،1184منها  1056للتبليغ
عن العنف الجسدي .وتقوم املرأة املعنفة بالتبليغ
أو يقوم أحد أفراد األسرة أو الجيران بذلك.
فــي هــذا الـسـيــاق ،تــؤكــد مؤسسة ومــديــرة منظمة
«أب ـ ـعـ ــاد» غ ـي ــدا ع ـنــانــي ف ــي حــدي ـث ـهــا ل ـ ـ «ال ـعــربــي
الجديد» ،أن عينة الدراسة تمثيلية لكافة النساء
امل ـق ـي ـمــات ف ــي ل ـب ـنــان ،وأن األزمـ ـ ــات االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية التي ّ
يمر بها لبنان انعكست بشكل
كبير على أولويات الفتيات والنساء إذ لم يعدن
ي ـش ـعــرن بــالـحـمــايــة داخـ ــل امل ـن ــزل وخ ــارج ــه ،وأن
الــدولــة اللبنانية تتجاهل واقــع النساء واألطفال
واملشاكل التي يواجهونها.
تـضـيــف عـنــانــي أن إقـ ــرار نـسـبــة  94ف ــي امل ــائ ــة من
امل ـشــاركــات فــي ال ــدراس ــة بحاجتهن إل ــى الحماية
خارج املنزل أمر خطير في ظل ارتفاع نسب العنف،
وفقدان الشعور باألمان .على سبيل املثال ،تفتقد
النساء الشعور باألمان في الشوارع املظلمة غير
املـضــاءة فــي لبنان ،كما تجاهد امل ــرأة ،فــي الوقت
الحالي ،لتأمني معيشة أطفالها ودعم عائلتها ما
يجعلها تهمل صحتها أو واقعها في ظل أولويات

جهل بالقوانين
تكشف الدراسة التي أعدتها منظمة «أبعاد»
نقصًا فــي مــدى معرفة الــنــســاء فــي لبنان
بجهات الحماية أو األطر القانونية أو تقديمات
المنظمات المعنية بحقوق المرأة وحمايتها.
وتعرف نسبة  17.7في المائة فقط من النساء
اللواتي شاركن في الدراسة بالخط الساخن 1745
التابع لقوى األمن الداخلي.

معيشية صعبة .وفي ظل هذه الوقائع واملعطيات،
تطلق منظمة «أبعاد» اليوم حملة وطنية بعنوان
«#دايـمــا_وقـتـهــا» خــال حملة ال ــ 16يــومــا العاملية
التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وترتكز الحملة على نشر نتائج الدراسة الوطنية
حول واقع الفتيات والنساء في لبنان على منصات
التواصل االجتماعي إلبراز مدى حاجة النساء في
لبنان للحماية واملساعدة ،وعلى التواصل املباشر
مع الفتيات والنساء في مختلف األراضي اللبنانية
بغية التعريف بخدمات «أبعاد» في مناصرة املرأة
وتأمني الحماية لها بشكل آمن.
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انتحار مراهقين في الصين

يرتقب أن يعزز القانون الجديد لالنتخابات المحلية
المقبلة في الجزائر حضور الشباب في مجالس البلديات
والواليات .وينبئ ذلك بفوائد كبيرة للمواطنين ،وقد
يقودهم إلى مسارات القرارات الكبيرة

أثارت حادثة انتحار
مراهق في الصين
مخاوف من ارتفاع
نسبة إقدام المراهقين
على االنتحار ألسباب
كثيرة ،منها جائحة
كورونا

شباب
الجزائر
الجزائر ـ فتيحة زماموش

تـ ـشـ ـه ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـح ـل ـي ــة
املقبلة املـقــررة فــي الـجــزائــر ،بعد
غد السبت ،بخالف تلك السابقة
ك ـل ـهــا ،ح ـض ــورًا ك ـب ـي ـرًا وق ـيــاس ـيــا لـلـشـبــاب
وال ـكــوادر الجامعية فــي قــوائــم األح ــزاب أو
تلك الخاصة باملستقلني .ورغم قلة خبرتهم
السياسية ،يـبــذل الـشـبــاب الــذيــن ترشحوا
ف ــي غــال ـب ـيــة ق ــوائ ــم ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــات
الـ ـ ـ ــ 1541ف ــي ع ـم ــوم الـ ـب ــاد ،ج ـه ــودًا كـبـيــرة
لتقديم بــرامــج يـتــولــون شرحها بأنفسهم
للناخبني والسكان في حمالتهم ،ما يشكل
مــؤش ـرًا بــالــغ األهـمـيــة لـحـصــول ت ـحـ ّـول في
أساليب مقاربتهم الستحقاق االنتخابات
املحلية ،علمًا أن فوز أي منهم بمنصب في
املجلس البلدي أو مجلس الوالية سيضعه
أمــام مسؤوليات صعبة باعتبار أن املراكز
املـحـلـيــة تـهــم املــواط ـنــن م ـبــاشــرة ،وترتبط
بحياتهم اليومية.
ف ــي ب ـل ــدة س ـي ــدي ل ـع ـج ــال ب ــوالي ــة الـجـلـفــة
غـ ــرب ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،ش ـجــع نـظــام
القائمة املفتوحة فــي االنـتـخــابــات املحلية
ع ـش ــرات ال ـش ـبــاب ع ـلــى ال ـتــرشــح لـعـضــويــة
ّ
امل ـج ــال ــس ،وبـيـنـهــم مـحـمــد وط ــاس ــي ال ــذي
ي ــرب ــط ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
ت ــرشـ ـح ــه ب ـم ـع ــرف ـت ــه ال ـع ـم ـي ـق ــة ب ــالـ ـظ ــروف
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـس ــائ ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـتــي
ت ــرع ــرع ف ـي ـه ــا ،واح ـت ـك ــاك ــه طـ ـ ــوال س ـن ــوات
بسكانها ،ونشاطاته فيها ومساهمته في
فعاليات عــدة تهتم بتنميتها .ويقول« :لم
تحظ هذه البلدة الصغيرة بتنمية مناسبة
ط ـ ـ ــوال سـ ـ ـن ـ ــوات ،رغ ـ ــم أنـ ـه ــا ت ـم ـل ــك ق ـ ــدرات
بـشــريــة وطـبـيـعـيــة ك ـث ـيــرة ،خـصــوصــا أنـهــا
تربط بني واليتني مهمتني ،وتشكل منطقة
ع ـب ــور إلـ ــى واليـ ـ ــات عـ ــدة غـ ــرب الـ ـب ــاد .من
هنا توجب علينا كشباب وكــوادر الترشح
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات امل ـح ـل ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة .وغــال ـب ـيــة
امل ــرش ـح ــن ال يـ ـتـ ـج ــاوزون األرب ـ ـعـ ــن ،وهــم
من حملة الشهادات العليا ،ولديهم أفكار
وبرامج لتنمية املنطقة واالهتمام بمطالب
مواطنيها ،وهذا أمر جيد».
جاذبية القانون

يـعــزز الـقــانــون االنتخابي الجديد حضور
الشباب في االنتخابات املحلية ،باعتباره
ي ـف ــرض ض ــم ك ــل قــائ ـمــة يـشـكـلـهــا ح ــزب أو
م ـس ـت ـق ـل ــون ،ن ـس ـبــة ال ـث ـل ــث مـ ــن املــرش ـحــن
ال ـش ـبــاب الــذيــن يـجــب أن يـمـلـكــوا ش ـهــادات
جامعية ،في خطوة تهدف إلى دفع الشباب
وحتى الطبقة السياسية إلش ــراك وإقحام
هــذه الفئة في السياسة .كما يلزم القانون
تــوفـيــر الـسـلـطــات دع ـمــا مــالـيــا للمرشحني

بكين ـ علي أبو مريحيل

حضور وازن
في االنتخابات
المحلية

الشباب الذين تراهن أحــزاب كثيرة عليهم
ب ـعــدمــا ب ـل ـغــت نـسـبـتـهــم  61ف ــي امل ــائ ــة في
االنتخابات النيابية السابقة.
وفيما يـكـ ّـرس الـقــانــون االنتخابي الجديد
مـ ـح ــاول ــة ال ـس ـل ـط ــة ت ـل ـب ـيــة ب ـع ــض م ـطــالــب
الـتـغـيـيــر ال ـتــي أطـلـقــت ف ــي الـ ـش ــوارع خــال
املسيرات الشعبية التي شهدتها الجزائر
ف ــي ال ـس ـن ـتــن األخـ ـي ــرت ــن ب ـش ـع ــار« :ج ـيــل
جديد في الحكم والتسيير» ،ويؤكد ّ
تغير
مفاهيم كثيرة لــدى الشباب والجامعيني،
ي ـج ــزم ع ـضــو ال ـس ـل ـطــة الــوط ـن ـيــة املـسـتـقـلــة
لالنتخابات فــي والي ــة بــومــرداس واملكلف
ش ــؤون اإلع ــام عبد الـلــه ن ــدور ،فــي حديثه
لـ«العربي الجديد» بأن «إشراك الشباب في
العملية االنتخابية فرضه َ
الحراك الشعبي
ال ــذي انطلق فــي  22فـبــرايــر /شـبــاط ،2019
وطــالــب بفتح املـجــال أمــام دخــول الكفاءات
الشابة عــالــم السياسة ،وتوليهم مناصب
ّ
املشرعني النظر
املسؤولية ،ما حتم إعــادة
في قوانني تنظيم االنتخابات .وقد منحت
ال ـس ـل ـط ــات خ ــري ـج ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـش ـبــاب
فرصة املشاركة في تنظيم االنتخابات ،ثم
دخــول عــدد مهم من ذوي الكفاءات اللجنة
الوطنية املستقلة لالنتخابات».
وتشير أرقام كشفها رئيس اللجنة الوطنية

املـسـتـقـلــة لــان ـت ـخــابــات مـحـمــد ش ــرف ــي في
ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ســاب ـقــة ،إل ــى أن الـشـبــاب
املرشحني لالنتخابات املحلية الــذيــن تقل
أعمارهم عن الـ  40يمثلون أكثر من النصف
املــرش ـحــن ،بنسبة  54فــي امل ــائ ــة ،وبينهم
نـسـبــة  87ف ــي امل ــائ ــة م ــن ال ــذك ــور ،و 13في
املائة من اإلناث .أما فيما يتعلق باملستوى
الدراسي ،فتبلغ نسبة املرشحني الجامعيني
 44في املائة ،و 56في املائة للمرشحني غير
الحاصلني على شهادات جامعية.
تكوين مناضلين

تقول الشابة زواغــي نعيمة التي ترشحت
الن ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس ب ـلــديــة م ـي ـلــة (شـ ــرق)
على قائمة «حــركــة مجتمع الـسـلــم» ،كبرى
األحزاب اإلسالمية في الجزائر ،والتي تضم
مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب املـهـتـمــن بتنشيط
ال ـت ـن ـم ـي ــة وت ـف ـع ـي ـل ـهــا فـ ــي قـ ـط ــاع ــات عـ ــدة،
لـ«العربي الجديد»« :الشباب هم قوة العمل
التنموي فــي املجالس املحلية ،واقترابهم
مــن املــواطـنــن يكسب دوره ــم ّ
فعالية أكبر،
ويعزز إمكان تحقيقهم نجاحات في تسيير
الشؤون املحلية» .تضيف« :نسبة الشباب
في قوائم ترشيحات حركة مجتمع السلم
النتخابات البلديات تبلغ  65في املائة ،ما
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وإنـهــاء حياتهم بأيديهم .ويــرى أن عدم
االستجابة السريعة ملتطلبات هــؤالء قد
يـنـعـكــس سـلـبــا ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع ،فيصبح
االن ـت ـحــار ثـقــافــة جـيــل وأداة لــاحـتـجــاج
والتمرد على الواقع املرير.
مسؤولية الدولة

ّ
ويحمل ناشطون على مــواقــع التواصل
االجتماعي الصينية ،مسؤولية اتساع
ظـ ــاهـ ــرة االن ـ ـت ـ ـحـ ــار ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،بـسـبــب
سـيــاســاتـهــا الـســاعـيــة إل ــى تـعــزيــز مكانة
ال ــدول ــة اقـتـصــاديــا عـلــى ح ـســاب الصحة
النفسية لجيل كامل .ويقول البعض على
مــوقــع «وي ـب ــو» (امل ـع ــادل الـصـيـنــي ملوقع
تويتر) ،إنه «على مدار عقود عدة ،لم نكن
ســوى روبــوتــات مبرمجة لإلنتاح ،حتى
أنـنــا نسينا كيف نتعامل كبشر ،وكيف
تـكــون لدينا أس ــرة وأط ـفــال نجتمع على
مائدة واحدة» .ويكتب آخر« :بعد انتحار
لــن (الطفل الــذي ألقى بنفسه مــن نافذة
ال ـف ـص ــل) ،بـ ـ ّـت أخ ـش ــى ع ـلــى ط ـف ـلــي أكـثــر
م ــن ذي ق ـبــل ،خـصــوصــا أن لــديــه جميع
مسببات االنتحار ،فأنا لست سوى والد
سيئ ،تركته وحيدًا ،ألن الدولة لم توفر
لي فرصة العمل بالقرب منه».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،يـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن إج ـ ـ ــراءات
الدولة األخيرة لتحسني الصحة النفسية
ل ــدى امل ــراه ـق ــن ج ـ ــاءت م ـت ــأخ ــرة كـثـيـرًا،
ً
فـ ـض ــا ع ــن أنـ ـه ــا ل ـي ـســت ن ــاج ـع ــة لـلـحــد
مــن هــذه الـظــاهــرة الـتــي هــي نـتــاج تراكم

سياسات اقتصادية مجحفة لم تأخذ في
االعتبار القيم االجتماعية واألخالقية.
ّ
ويـ ـ ــرى هـ ـ ــؤالء أن ح ــرم ــان ال ـع ـم ــال ــة مــن
التمتع بمزايا التأمني الصحي في املدن
الـصـنــاعـيــة ال ـك ـبــرى ،وتـكــالـيــف التعليم
الـبــاهـظــة بــالـنـسـبــة لــأب ـنــاء ،دف ــع هــؤالء
إل ــى ت ــرك أطـفــالـهــم فــي ال ـقــرى حـيــث تعد
الخدمات الطبية والتعليم دون املستوى،
ّ
مــا ول ــد شـعــورًا بـعــدم امل ـســاواة فــي دولــة
ترفع راية االشتراكية ،وأدى إلى تدهور
ال ـحــالــة الـنـفـسـيــة ل ــدى جـيــل كــامــل وجــد
نفسه وح ـي ـدًا أم ــام مجتمع ال يشعر به
وال ينصت إليه.
في املقابل ،يقول لو يانغ ،وهو باحث في
جامعة تيانجني الوطنية ،إن عدم املساواة
في ما يتعلق بموارد التعليم والخدمات
الطبية ،ال يقلل من الجهود التي تبذلها
الحكومة لدعم بــرامــج الصحة النفسية.
يضيف فــي حديثه ل ـ «العربي الجديد»،
أن الصني تتبع سياسة رفيعة املستوى
ف ــي هـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،وقـ ــد ت ـك ــون ف ــي مــوقــع
الريادة على مستوى العالم لناحية حجم
الخطط والبرامج .لكن ذلك ليس كافيًا ما
لم تتضافر الجهود ســواء على مستوى
األســر أو امل ــدارس ،معتبرًا أن بناء عالقة
أكثر انفتاحًا وشفافية بني اآلباء واألبناء
وب ــن ال ـط ــاب وامل ــدرس ــن ،م ــن شــأنــه أن
ي ــدع ــم هـ ــذا ال ـت ــوج ــه ويـ ـح ــد م ــن ظ ــاه ــرة
االنتحار بني املراهقني ،وإن كانت الطريق
ال تزال طويلة وشاقة ،على حد قوله.

أعــاد انتحار تلميذ فــي الثانوية العامة
قـبــل ف ـتــرة قـصـيــرة ،الـحــديــث عــن ظــاهــرة
انتحار املراهقني في الصني إلى الواجهة.
وكان لني وانغ ( 16عامًا) قد ألقى بنفسه
من نافذة الفصل في مدرسة ثانوية في
مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البالد،
مــا أدى إلــى وفــاتــه على ال ـفــور .وأظـهــرت
تـحـقـيـقــات ال ـشــرطــة أن ــه ك ــان ي ـعــانــي من
اضطرابات نفسية وحالة اكتئاب لفترة
طويلة .وبحسب دراس ــة حديثة صــادرة
ع ــن األكــادي ـم ـيــة الـصـيـنـيــة ل ـل ـع ـلــوم ،فــإن
 24فــي املــائــة مــن املــراه ـقــن ي ـعــانــون من
اض ـ ـطـ ــرابـ ــات ن ـف ـس ـي ــة ،واالن ـ ـت ـ ـحـ ــار يـعــد
أح ــد األسـ ـب ــاب الـخـمـســة األول ـ ــى لـلــوفــاة
لــدى الفئة العمرية ما بني  10و 18عامًا.
وأرج ــع بــاحـثــون ارت ـفــاع نسبة االنتحار
ب ــن امل ــراهـ ـق ــن إلـ ــى ش ـع ــوره ــم ب ــان ـع ــدام
القيمة وتــدنــي احـتــرام ال ــذات ،باإلضافة
إلـ ــى اإلحـ ـس ــاس ب ــال ــذن ــب وفـ ـق ــدان الـثـقــة
والقلق الــدائــم ،نتيجة اضـطــراب العالقة
ب ــن اآلبـ ـ ــاء واألب ـ ـنـ ــاء ،وان ـش ـغ ــال أول ـي ــاء
األمور وانهماكهم في تأمني االحتياجات
امل ـع ـي ـش ـي ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي غـ ـي ــاب ال ــرع ــاي ــة
والرقابة األسريتني اللتني تعززان الثقة
بالنفس لدى األبناء.
وك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ق ــد بــذلــت
جهودًا حثيثة منذ مطلع العام الجاري
ل ـل ـحـ ّـد م ــن ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،وأط ـل ـقــت قبل
أي ـ ــام ح ـم ـلــة ل ـت ـح ـســن خ ــدم ــات الــرعــايــة
ال ـص ـح ـي ــة داخـ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس .كـ ـم ــا حـثــت
وســائــل اإلع ــام املحلية على تجنب بث
األخ ـبــار السلبية ،وكــذلــك تــوخــي الـحــذر
في تناول موضوع االنتحار على اعتبار
أن الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة غـيــر املــائ ـمــة قد
تشجع املراهقني على القيام باملثل.

المراهقون يلقحون في الصين (ليو ليخين /فرانس برس)

وحول أسباب وتداعيات انتحار املراهقني
على املجتمع الصيني ،يقول أستاذ علم
ال ـن ـفــس ف ــي م ــرك ــز «دا ش ـي ـنــغ» للصحة
النفسية ،وو جيانغ ،لـ «العربي الجديد»:
«ه ـنــاك مجموعة مــن الـعــوامــل النفسية،
وتــأتــي فــي مقدمتها االض ـطــرابــات التي
رافقت فترة الحجر الصحي خالل جائحة
كورونا» .يضيف أن بقاء ماليني التالميذ
والـ ـط ــاب ،وخ ـصــوصــا املــراه ـقــن منهم،
داخل غرفهم ومنازلهم ألسابيع عدة في
تـجــربــة هــي األول ــى مــن نــوعـهــا بالنسبة
ّ
إلـيـهــم ،ول ــد شـعــورًا بــالـعــزلــة واالكـتـئــاب،
واس ـت ـم ــر هـ ــذا ال ـش ـع ــور ح ـتــى ب ـعــد رفــع
إج ــراءات الـحـجــر .ويـعــزو األم ــر إلــى عدم
وجود برامج تأهيل للتعامل مع األطفال
وتهيئتهم نفسيًا قبل االنـخــراط مجددًا
في املجتمع .وباإلضافة إلى غياب برامج
التأهيل ،يتحدث عن نقص كبير في عدد
األط ـبــاء النفسيني على مستوى الـبــاد،
م ـس ـت ـن ـدًا إلـ ــى أرقـ ـ ــام صـ ـ ــادرة ع ــن راب ـطــة
الصحة الوطنية تظهر أن لكل مائة ألف
شـخــص فــي ال ـصــن ،يــوجــد  0.04طبيب
نفسي ،مشددًا على ضرورة بذل املزيد من
الجهود لتحسني دعــم الصحة النفسية
لـلـمــراهـقــن .كـمــا يـتـحــدث وو جـيــانــغ عن
عــوامــل أخ ــرى لها عــاقــة بالتحول الــذي
شـهــدتــه ال ـصــن خ ــال ال ـع ـقــود املــاضـيــة،
مشيرًا إلى أن هجرة العمالة باتجاه املدن
ال ـص ـنــاع ـيــة خ ـل ـفــت م ــاي ــن األطـ ـف ــال في
الـقــرى واألريـ ــاف مــن دون رعــايــة أســريــة،
وع ـ ـ ــززت ش ـع ــوره ــم ب ــال ــوح ــدة وال ـك ــآب ــة،
مــا دفــع العديد منهم إلــى إي ــذاء أنفسهم

تحية إلى شابة أقدمت على االنتحار قبل عامين (جيوفيين سو)Getty /

ثقافة جيل

شبان الجزائر يحملون طموحات انتخابية كبيرة (مصعب روئيبي /األناضول)

يؤكد انفتاح الحركة على تغيير الصورة
ال ـن ـم ـط ـي ــة الـ ـت ــي س ـ ـ ــادت فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
السابقة من خالل وجــوه استأثرت بمراكز
البلديات لسنوات طويلة».
وتعتبر زواغي أن وجود الشباب في القوائم
ع ـمــومــا «ي ـب ـشــر بــال ـخ ـيــر ألنـ ــه ي ـســاهــم في
تكوين مناضلني يستطيعون املساهمة في
تحسني مبادرات التنمية املحلية في الفترة
ّ
املجمدة منذ فترات
الحالية ،ال سيما تلك
طــوي ـلــة بـسـبــب ال ــوض ــع الـ ــذي س ــاد ال ـبــاد
خـ ــال سـ ـن ــوات امل ــأس ــاة ال ــوط ـن ـي ــة ،وكــذلــك
ف ــي دفـ ــع إنـ ـج ــاز هـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرات ،وإطـ ــاق
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النسبة المئوية للشباب دون  40سنة
المرشحين لالنتخابات المحلية المقبلة
في الجزائر

برامج جديدة خاصة بها» .وتشير إلى أن
«العناصر الشابة تستلهم من خبرات من
سبقوها في القيادة وتولي زمام املسؤولية،
وتتبنى فـكــرة اعـتـمــاد آل ـيــات االت ـصــال مع
ال ـجــوار ،س ــواء بـطــرق مباشرة ول ـقــاءات أو
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،من أجل
تـحـقـيــق هـ ــدف ج ـعــل امل ــواط ـن ــن يــواك ـبــون
األعمال العامة للبلدية».
على طريق الخيارات الكبرى

وفـ ــي شـ ــأن ال ـف ــوائ ــد امل ـن ـش ــودة م ــن عملية
إق ـح ــام ال ـش ـب ــاب ف ــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
ال ـج ــزائ ــري ــة ،ع ـلــى ص ـع ـيــد تـنـشـيــط الـعـمــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ،وت ـ ـجـ ــديـ ــد رواب ـ ـ ــط
ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـش ـعــب م ــن خـ ــال خ ـطــوات
تعزز نوعية الخدمات املمنوحة لهم في كل
مـجــاالت الـحـيــاة ،يــرى البعض أن الخطوة
ستجدد تركيبة مؤسسات الحكم واإلدارات
املحلية ،ألن تغليب فئة الشباب في مجالس
البلديات والــواليــات ،سيسمح بتواصلهم
مـ ـ ــع بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـ ـب ـ ـعـ ــض القـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح حـ ـل ــول
للمشاكل التي تواجهها البلديات ،وتغيير
واقع وحياة الفئة الشابة التي تمثل نسبة
 75من القوة السكانية في الجزائر.
أم ــا آخـ ــرون فـيـعـتـبــرون أن إق ـحــام الـشـبــاب
في مسؤوليات العمل اإلداري دون تكوين
س ـيــاســي ،ق ــد يـتـسـبــب ف ــي نـتــائــج عكسية.
كـ ـم ــا ال يـ ـ ـ ــرون ف ـ ــائ ـ ــدة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن ح ـصــر

سياسات الدولة في ربط املشاركة الشبابية
بــان ـت ـخــابــات امل ـج ــال ــس امل ـح ـل ـيــة ،م ــن دون
تعزيز مستوى املشاركة الفعلية واملؤثرة
في صنع الخيارات الكبرى.
وتـ ــرى أسـ ـت ــاذة ال ـع ـلــوم الـ ّسـيــاسـيــة فــريــدة
حساني أن «اسـتـبـعــاد الــنـضــال السياسي
الــذي يعني التكوين والتدريب في تسيير
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة وخــوض ـهــا م ــن خــال
بناء ك ــوادر ق ــادرة على قـيــادة املسؤوليات
في مؤسسات الــدولــة ،لن يــؤدي إلــى حلول
إيجابية».
ت ـض ـيــف« :س ـت ــدف ــع إي ـج ــاب ـي ــات وسـلـبـيــات
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة إلـ ـ ــى تـغـيـيــر
نهج التعاطي مــع املناضلني فــي األح ــزاب
بــالــدرجــة األولـ ــى ،وف ــي مـمــارســة السياسة
ع ـمــومــا ،وت ـج ـعــل ال ـش ـبــاب ي ـن ـخــرطــون في
األح ـ ــزاب ضـمــن هـيـئــات الـتـنـظـيــم وهـيــاكــل
الـتـكــويــن الـسـيــاســي ،مــع ع ــدم اسـتـبـعــاد أن
تقودهم أيضًا إلى تأسيس أحزاب جديدة،
خصوصًا بعدما فقد املواطنون ثقتهم في
األحزاب خصوصًا تلك التي ّ
عمرت لسنوات
طويلة».
وتلفت حساني إلــى أن «هـنــاك عـشــرات من
ً
القوائم الحرة التي تعد عامال إيجابيًا في
مضمار املنافسة االنتخابية من ناحية الكمّ،
لكنها تـظــل م ـجـ ّـرد أرق ــام ون ـســب ،وتعاني
بــرامـجـهــا مــن ف ــراغ فــي امل ـض ـمــون» .وتـعــزو
ذل ــك إل ــى أن «ق ــوائ ــم ح ـ ّـرة كـثـيــرة ال يحمل

وجود الشباب في
قوائم االنتخابات يبشر
بالخير ألنه يساهم في
تكوين مناضلين
اقتراب الشباب من
المواطنين عبر المجالس
المحلية يكسب دورهم
فعالية أكبر
ّ
أصحابها مشاريع وأفـكــارا ،وتعرض فقط
لرغبتهم في تحسني وضعهم االجتماعي
واالقتصادي تحديدًا».
وعمومًا ستكرر االنتخابات الجديدة شعار
«تـسـلـيــم املـشـعــل لـلـشـبــاب» ال ــذي راف ــق كل
التجمعات الشعبية للحمالت االنتخابية
ال ـســاب ـقــة ،وتـغـنــى ب ــه مـمـثـلــو األح ـ ــزاب في
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ب ـ ـهـ ــدف اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـن ــاخ ـب ــن،
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى مـ ــراكـ ــزهـ ــا فـ ــي امل ـج ــال ــس
البلدية القريبة من املواطنني ،تمهيدًا لرفع
حظوظها فــي كسب مؤيدين تـ ّ
ـزج بهم في
استحقاقات انتخابية أخرى.

تركيا :الطالب السوريون «أجانب» في الجامعات
بات تراجع عدد الطالب
السوريين في الجامعات
الحكومية التركية
أمرًا محتمًا إثر صدور
قرار رفع أقساطهم.
ويتوقع أن يتأثر طالب
متفوقون باإلجراء
الذي خضع العتبارات
اقتصادية وسياسية

رفع األقساط سينسف
طموحات جامعيين سوريين
(محمد مراد /األناضول)

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ب ــدد رف ــع األق ـســاط الـجــامـعـيــة لـلـســوريــن في
تركيا أح ــام الطالب محمد علي ال ــذي أرجــأ
دراس ـت ــه ه ــذا ال ـعــام كــي يـعـمــل ويــؤمــن املبلغ
امل ـط ـل ــوب .وهـ ــو كـ ــان أع ـ ــاد اخ ـت ـب ــار «يـ ــوس»
الـخــاص بــاألجــانــب على مــدى عــامــن قبل أن
ي ـح ـصــل ع ـلــى املـ ـع ــدل املـ ـح ــدد لـتـحـقـيــق حلم
دخوله جامعة سكاريا في اختصاص هندسة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر .ي ـق ــول م ـح ـمــد ع ـل ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد»« :ال أستطيع تأمني قسط الجامعة
ومـ ـق ــداره  8آالف ل ـي ــرة تــرك ـيــة س ـنــويــا (837
دوالرًا بــالـسـعــر ال ـحــالــي بـعــد تــدهــور الـلـيــرة
أمام الدوالر) ،علمًا أنه بلغ نحو  420ليرة (44
دوالرًا) العام املاضي .كما يجب أن أوفر نفقات
السكن واملعيشة املرتفعة».
وتــؤكــد الـطــالـبــة الـســوريــة املـتـفــوقــة بـيــان أبــو
ّ
صالح التي حلت أولى العام املاضي في كلية
الـهـنــدســة املـعـمــاريــة بـجــامـعــة غ ــازي عنتاب،
أن هــذه الـحــال تـطــاول آالف السوريني اليوم.

وتـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :أع ــاد مـئــات من
أصدقائي اختبار يوس كي يستطيعوا دخول
الـجــامـعــات الـتــركـيــة الـحـكــومـيــة الـتــي عاملت
السوريني منذ عــام  2014بخصوصية مالية
كأنهم أتراك» .وتشير إلى أن قسط كلية الطب
ال ـ ــذي رفـ ــع إلـ ــى  60ألـ ــف ل ـي ــرة تــرك ـيــة (6279
دوالرًا) ،هو بمثابة مبلغ من األحالم بالنسبة
إلى طالب سوري الجئ».
ومطلع العام الدراسي الحالي ،أصدر مجلس
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي قـ ـ ــرار ع ـ ــدم إعـ ـف ــاء ال ـط ــاب
السوريني مــن أقـســاط الجامعات الحكومية،
وقـلــب بالتالي صفحة «دالل الـســوريــن» في
تحصيل التعليم العالي ،وقرر معاملتهم مثل
أي طــالــب أجـنـبــي يــأتــي ل ـلــدراســة فــي تــركـيــا.
لكنه مـنــح ه ــذه الـجــامـعــات أيـضــا حــريــة رفــع
األقـســاط أو االسـتـمــرار فــي اإلع ـفــاءات والــذي
طبقته قلة منها ،بحسب مــا يكشف صاحب
شــركــة «أن ـجــو أن ـكــا» للقبول الـجــامـعــي ،إيــاد
صياه ،الذي يوضح أن «جامعات قليلة اكتفت
ً
ب ـخ ـفــض األقـ ـس ــاط ق ـل ـي ــا ،م ــا ي ــؤك ــد أن زمــن

بعض الجامعات التركية
تعامل السوريين برحمة،
ولم ترفع الرسوم
قرار رفع األقساط
غير ملزم لمؤسسات
التعليم
ّ
معاملة السوريني مثل األت ــراك ولــى إلــى غير
رجعة» .ويستبعد صياه في حديثه لـ«العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ل ـ ـجـ ــوء الـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـسـ ــوريـ ــن إل ــى
الجامعات الخاصة ،ألن أقساطها مرتفعة جدًا
في األســاس ،وال تقدم أيــة ميزات للسوريني،
في حني يرى أن القرار الجديد سيهدر فرصًا

دراس ـيــة مهمة للسوريني املـتـفــوقــن ،ويـقــول:
«أعــرف طالبًا أعــادوا اختبار يــوس وحصلوا
على معدل دخــول معهد الطب ،لكن األقساط
املرتفعة حتمت تنازلهم عن املقعد الدراسي».
ويـ ـ ـق ـ ـ ّـدر ص ـ ــاه ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب الـ ـس ــوري ــن فــي
الجامعات التركية بأكثر من  37ألفًا ،لكنه لم
يحدد نسبة تراجع الطالب هذا العام «ألن ال
إحصاء رسميًا في هــذا الـشــأن ،لكنني أعتقد
ب ــأن آالف الـســوريــن درس ــوا ي ــوس وتجنبوا
الـتـسـجـيــل ف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي ال ـح ــال ــي .أمــا
ال ـطــاب املـسـجـلــون ســابـقــا فانسحابهم غير
وارد ألن أقساطهم قليلة».
وكان رئيس تجمع الطالب األجانب عبد الله
إريــن كشف سابقًا أن عــدد الطالب السوريني
الذي يدرسون في جامعات البالد وفقًا ألرقام
مجلس التعليم العالي يبلغ  .37,326وأوضح
ف ــي ت ـصــري ـحــات نـقـلـتـهــا صـحـيـفــة «مـلـيـيــت»
أن  1611طــالـبــا س ــوري ــا اس ـت ـف ــادوا م ــن املـنــح
الدراسية التي تقدمها الحكومة ،مشيرًا إلى
أن عــدد الـطــاب األجــانــب فــي تركيا زاد نحو

عشرة أضعاف خالل السنوات العشر املاضية،
ً
وصــوال إلى أكثر من  200ألف ،وإلى أن بالده
ت ـق ــدم م ـن ـحــا دراسـ ـي ــة ل ـ ـ  3500ط ــال ــب بينها
حـصــة قليلة لـلـســوريــن ،فــي مـقــابــل حصص
أك ـب ــر ل ـل ـطــاب م ــن أذرب ـي ـج ــان وكــازاخ ـس ـتــان
وقيرغيزستان والعراق وأفغانستان.
وتتحدث األستاذة في جامعة محمد الفاتح،
عائشة نــور لـ«العربي الجديد» عن أن «قــرار
رفع أقساط السوريني سيحرم أكثر من  70في
املائة منهم من متابعة تحصيلهم العملي ،ألن
األسر السورية في تركيا تؤمن بالكاد عيشها
في ظل ارتفاع األسعار ،وتجد صعوبة بالغة
في دفع آالف الليرات ألحد أوالدها ،أما األسر
الـتــي تعمل فــي الـتـجــارة أو تتقاضى أج ــورًا
بـعـمــات أجـنـبـيــة فتستطيع تعليم أوالده ــا
في الجامعات التركية بعد رفع األقساط التي
ت ـظــل أق ــل م ــن ت ـلــك ال ـتــي تـطـلـبـهــا الـجــامـعــات
الخاصة في البالد أو خارجها».
وت ـل ـفــت إل ــى أن «ب ـعــض ال ـجــام ـعــات الـتــركـيــة
تـعــامــل ال ـســوريــن بــرحـمــة ،ول ــم تــرفــع رســوم

دراستهم لتعادل تلك الخاصة باألجانب ،من
دون أن تخالف قــرار مجلس التعليم العالي
ال ـ ــذي ل ــم ي ـلــزم ـهــا ب ــذل ــك ،ب ــل م ـنــح رئــاسـتـهــا
تحديد قيمة قسط تعليم الـطــالــب الـســوري.
وف ـع ـل ـي ــا ت ـ ـقـ ــدم ج ــامـ ـع ــات عـ ــروضـ ــا خ ــاص ــة
للسوريني بينها غازي عنتاب ومحمد عاكف
أرسوي ونامق كمال وكرمان أوغلو».
م ــن جـه ـتــه ،ي ـقــول أس ـت ــاذ ع ـلــم االج ـت ـمــاع في
ج ــام ـعــة ابـ ــن خـ ـل ــدون ف ــي إس ـط ـن ـب ــول ،رج ــب
شــان ت ــورك ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «مجلس
العالي أصدر عام  2013قرار تحصيل
التعليم ّ
أقساط مخفضة من السوريني حاملي بطاقة
(كيملك) للحماية ّاملؤقتة ،من دون أن يشمل
ذلك السوريني املجنسني أو حاملي اإلقامات
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ،ل ـك ــن ب ـع ــد ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات عـلــى
وجودهم في تركيا».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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علوم وتكنولوجيا

معالج كمومي جديد من «آي بي أم»
أطلقت شركة IBM
معالجها الكمي األحدث
واألكثر تعقيدًا ،والذي
يعتبر نقطة تحول لتطوير
حواسيب كمومية
أحمد ماء العينين

ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة «آي بـ ـ ـ ــي إم»
األميركية منذ فترة على تطوير
حـ ـ ــواس ـ ـ ـيـ ـ ــب ك ـ ـم ـ ــوم ـ ـي ـ ــة ،ح ـي ــث
أعلنت عــن مـشــروع  ، IBM Qوهــي مبادرة
لتطوير أول حاسوب كمومي متاح تجاريًا.
وتتعاون الشركة مع مجموعة من الشركات
والجهات إلنجاز هذا املشروع .ونجحت آي
بــي إم فــي تطوير حــاســوب كمومي بقدرة
« 50كـيــوبــت» (وح ــدة لقياس البيانات في
ال ـحــوس ـبــة ال ـك ـمــوم ـيــة) ،وه ــي قـ ــدرة كــافـيــة
ل ـت ـج ـع ـل ــه أقـ ـ ـ ــوى ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـح ــواس ـي ــب
التقليدية.
وف ـ ــي إن ـ ـجـ ــاز جـ ــديـ ــد ،ق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة إن ـهــا
صممت شريحة للحوسبة الكمومية سوف
ت ـس ـمــح ألن ـظ ـم ــة ال ـك ــم ب ــال ـب ــدء ف ــي ال ـت ـفــوق
ع ـلــى أج ـه ــزة الـكـمـبـيــوتــر الـكــاسـيـكـيــة في
بعض املهام خالل العامني املقبلني .ويؤكد

خبراء الحاسوب ّ
الكمي أن املستقبل لهذه
الـحــوسـبــة املـتـقــدمــة ،إذ تختلف فــي أدائـهــا
ً
ع ــن أج ـه ــزة الـكـمـبـيــوتــر ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،ف ـبــدال
مــن معالجة املعلومات باستخدام البتات
ال ـث ـنــائ ـيــة ( 0أو  ،)1ي ـس ـت ـخــدم ال ـحــاســوب
الكمي البتات ّ
الكمية التي يمكن أن تكون في
الوقت نفسه  0أو 1أو هما معا ،وذلــك عبر
ُ
نــوع مــن الـتــأثـيــرات الـتــي ت ـعـ َـرف بالتشابك
وال ـت ــراك ــب ال ـك ـمــي .وت ــأت ــي ال ـشــري ـحــة الـتــي
تحمل اسم «إيغل» بقدرة  127كيوبت .ونجح
املهندسون في تطوير أنظمة تبريد متطور
تتيح للشريحة الـعـمــل بشكل جـيــد ،حيث
ع ــادة مــا يحتاج هــذا الـنــوع مــن املعالجات
إلى العمل في درجة حرارة منخفضة تصل
إلى  273درجة مئوية تحت الصفر .وبفضل
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـت ــي ط ــوره ــا امل ـه ـن ــدس ــون ،من
املتوقع أن تقوم الشركة خالل السنة القادمة
بـتـطــويــر شــريـحــة ب ـقــوة  433ك ـيــوبــت .ومــن
جـهــة أخـ ــرى ،نـجـحــت شــركــة غــوغــل سابقًا
فــي تحقيق «التفوق الكمي» ،وهــي النقطة
التي تصبح فيها حواسيب الكم قادرة على
تـجــاوز ق ــدرات الحواسيب العادية فــي أداء
الـعـمـلـيــات املـعـقــدة .وم ــن الـنــاحـيــة الـنـظــريــة،
يمكن أن يساهم اإلنـجــاز الجديد فــي تمكني
الحاسوب الكمومي من حل مسائل رياضية
م ـع ـق ــدة ف ــي م ـ ــدة زم ـن ـي ــة وج ـ ـيـ ــزة ،ف ــي حــن
تستغرق الحواسيب التقليدية آالف السنوات
ل ـح ــل ن ـف ــس املـ ـس ــائ ــل .وت ـط ـم ــح الـ ـع ــدي ــد مــن
الـشــركــات وال ــدول إلــى اسـتـخــدام الحواسيب

شريحة  Eagleمن آي بي أم تفتح آفاقًا جديدة لتفوق الحوسبة الكمومية

التي تعتمد على ميكانيكا الكم في أنظمتها،
إذ أع ـل ـنــت وك ــال ــة األمـ ــن ال ـقــومــي األمـيــركـيــة
أنـ ـه ــا س ـت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـش ـف ـيــر ال ـك ـم ــي فــي
عملية نقل البيانات الحكومية والعسكرية
الحساسة .ويمكن استخدام حواسيب الكم

عالم االبتكار

يعمل املـهـنــدســون فــي شــركــة ألـفــابــت-
الـ ـش ــرك ــة األم لـ ـغ ــوغ ــل -عـ ـل ــى ت ـطــويــر
روب ـ ـ ــوت ـ ـ ــات قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى أداء املـ ـه ــام
امل ـنــزل ـيــة ،م ـثــل م ـســح الـ ـط ــاوالت وف ــرز
القمامة ونقل األشياء .وتسعى الشركة
إلــى بناء روبــوتــات يمكنها التعلم من
ً
تلقاء نفسها ،ب ــدال مــن االض ـطــرار إلى
بــرمـجـتـهــا ب ــدق ــة ل ـحــل مـشـكـلــة واح ــدة
ف ــي بـيـئــة مـ ـح ــددة .وأش ـ ـ ــارت ال ـشــركــة،
فــي بـيــان نـشــرتــه عـلــى مــدونـتـهــا ،أنها
بــدأت في االعتماد على أسطول يضم
أكثر من  100نموذج أولــي للروبوتات
في مكاتبها .ونجحت هذه الروبوتات
ف ــي أداء م ـج ـمــوعــة م ــن املـ ـه ــام بـشـكــل
مـ ـسـ ـتـ ـق ــل .وب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام م ـ ــزي ـ ــج مــن
تقنيات التعلم اآللي مثل التعلم املعزز
والتعلم التعاوني والتعلم من العرض
ال ـت ــوض ـي ـح ــي ،اك ـت ـس ـب ــت ال ــروب ــوت ــات
بـشـكــل م ـطــرد فـهـمــا أف ـضــل لـلـعــالــم من
حولها ،وأصبحت أكثر مهارة في أداء
املهام اليومية.
وتطمح الشركة إلــى زي ــادة مستويات
الــرفــاهـيــة وتـبـسـيــط امل ـهــام الــروتـيـنـيــة
فــي امل ـنــزل ،وتمكني كـبــار الـســن وذوي

االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة م ــن ال ـح ـفــاظ
ع ـلــى اسـتـقــالـيـتـهــم .م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
ن ـجــح ف ــري ــق م ــن ال ـبــاح ـثــن م ــن معهد
مــاســاتـشــوسـتــس للتقنية فــي تطوير
روبــوتــات تتعلم تنفيذ املهام اليومية
م ــن خـ ــال مــراق ـب ـت ـهــا لـلـبـشــر م ــن دون
ال ـح ــاج ــة إل ــى بــرمـجـتـهــا مـسـبـقــا .وقــد
ُ
ً
تـسـتـخــدم ه ــذه ال ــروب ــوت ــات مستقبال
فــي امل ـنــازل أو الـشــركــات بعد تدريبها
لتؤدي مهام املوظفني والعمال.

مستوحى من «البرنقيل»

من حالة مرضية مرتبطة باإلصابات
الدماغية الناتجة عن نقص األكسجني.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـه ــذه اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات أن ت ـك ــون
لـهــا نـتــائــج خـطـيــرة كــاملــوت أو الشلل
ال ــدم ــاغ ــي أو ت ــأخ ــر ال ـن ـم ــو .وفـ ــي هــذا
الـسـيــاق ،يـقــول الــدكـتــور جــون أوت ــول،
امل ـ ـشـ ــرف ال ـ ـعـ ــام ع ـل ــى امل ـ ـشـ ــروع الـ ــذي
حصل تمويل مــن االت ـحــاد األوروب ــي:
«يساهم التشخيص املبكر في تقليل
م ـخــاطــر إص ــاب ــات الـ ــدمـ ــاغ ،ويـمـكـنـنــا
اسـتـخــدام أنظمة الــذكــاء االصطناعي
لتحليل أنماط موجات الدماغ املعقدة
التي تشير إلى عالمات اإلصابة».

وول مارت تختبر
شاحنات ذاتية القيادة

تعتبر مهنة قيادة الشاحنات من بني
أكثر املهن شيوعًا في الواليات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة ،حـيــث يـمــارسـهــا أك ـثــر من
مـ ـلـ ـي ــون ــي ش ـ ـخـ ــص .ويـ ـحـ ـق ــق س ــائ ــق
الشاحنة متوسط دخــل يبلغ  42ألف
دوالر في السنة .وقد يرتفع هذا الراتب
فــي بعض الـشــركــات ،إذ تدفع شركات
ال ـ ـطـ ــرود والـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ــاص ــة ،مـثــل
«وول م ــارت» ،لسائقيها أج ـرًا سنويًا
يتراوح بني  60إلى  70ألف دوالر .وفي
ه ــذا ال ـص ــدد ،تـسـعــى بـعــض الـشــركــات
إل ــى تقليل مـصــاريـفـهــا الـسـنــويــة ،من
خ ــال االع ـت ـمــاد عـلــى شــاحـنــات ذاتـيــة
الـ ـقـ ـي ــادة ،ح ـيــث ش ــرع ــت ش ــرك ــة «وول
مـ ـ ــارت» ف ــي اخ ـت ـب ــار ش ــاح ـن ــات ذات ـيــة
ال ـق ـي ــادة ،وذلـ ــك بـعــد أن حـصـلــت على
موافقة لجنة الـطــرق السريعة بوالية
أركـنـســاس .وقــالــت «وول م ــارت» إنها
منذ أغسطس /آب املاضي ،وبالتعاون
مع شركة الخدمات اللوجستية الذكية

غراء عضوي إليقاف نزيف الجروح

ّ
طور فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITعجينة عضوية لألم الجروح
الصغيرة التي تنزف بغزارة مستوحى من الغراء الطبيعي الذي تنتجه املحارة البحرية
(البرنقيل) والتي تلتصق بالصخر .ويقول الباحث  ،Xuanhe Zhaoالــذي أجــرى الدراسة:
ً
«إن آلية غراء البرنقيل تقوم على مبدأين :أوال ،الدهون التي يحتوي عليها تطرد املاء من
السطح املعني ،ثم يلعب البروتني الالصق الحيوي دوره في التثبيت» .ولذلك فإن املعجون
الجديد له هاتان الخاصيتان :زيت السيليكون للجزء الدهني ،وشبكة من حمض األكريليك
وجزيئات الشيتوزان لجزء االلتصاق .وبحسب املؤلف ،فإن مجرد «ضغطة واحدة بسيطة»
ثوان فقط .باإلضافة إلى ذلك ،الغراء متوافق
من شأنها أن تقفل الجروح املفتوحة في بضع
ٍ
حيويًا ،حيث يوضح الباحث إنه« :يتسبب في حدوث القليل جدًا من االلتهاب ويتحلل في
غضون أيام قليلة من قبل الجسم».

«جاتيك»ّ ،
خصصت شاحنتي توصيل
ذات ـ ــي ال ـق ـي ــادة ل ـن ـقــل ط ـل ـبــات الـبـقــالــة
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت إلـ ــى امل ـت ــاج ــر الـقــريـبــة
ف ــي م ــدي ـن ــة ب ـن ـتــون ـف ـيــل ض ـم ــن م ـســار
م ــن  7أم ـي ــال يــوم ـيــا وملـ ــدة  12ســاعــة.
وتستخدم هذه الشاحنات نظام مسح
مجسات ّ
يزودها باملعلومات املرورية
الـ ـض ــروري ــة ،مل ـس ــاع ــدة ن ـظ ــام ال ـق ـيــادة
عـلــى تجنب االص ـط ــدام ــات ،مـمــا يقلل
مــن ع ــدد ال ـح ــوادث .وذك ــرت «جــاتـيــك»
أن املركبات ذاتية القيادة قد تخفض
ال ـت ـكــال ـيــف الـلــوجـسـتـيــة ب ـح ــوال ــي 30
فــي املــائــة ،كـمــا مــن شــأنـهــا أن تساهم
بشكل كبير في تخفيض مــدة تسليم
الـ ـبـ ـض ــائ ــع ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم ط ـل ـب ـه ــا ع ـبــر
اإلنترنت ،خصوصًا في موسم األعياد
الذي يشهد مبيعات قياسية.

سفينة تعمل بالطاقة الذرية لدراسة كوكب األرض
هشام حدانة

من أجل دراسة تأثير االحتباس الحراري،
م ــا الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون أف ـض ــل م ــن أن
يسافر الباحثون مع مختبراتهم في رحلة
حول العالم؟
ه ــذه فـكــرة عــن رج ــل األع ـمــال الـسـنـغــافــوري
آرون أوليفيرا ،الذي أطلق مشروع «األرض
 ،300 Earth ،»300وهـ ــي سـفـيـنــة ضخمة
طولها  300متر وارتفاعها  60مترًا ،قــادرة
ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب  22مـخـتـبـرًا عـلـمـيــا و160
ع ــامل ــا إلج ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـج ــارب .وس ـي ـت ــم ض ــم كــل
ه ــذه امل ـكــونــات فــي ال ـب ـنــاء ال ـك ــروي األس ــود

العمالق فــي السفينة ،وهــو هيكل بارتفاع
 13طابقًا ،شكله مستوحى من األرض ،فيها
يمكنهم جـمــع الـبـيــانــات وإجـ ــراء أبحاثهم
العلمية .ويهدف املشروع إلى دعم البحوث
والــوعــي حــول علم املحيطات وأزمــة املناخ.
وت ـع ـت ــزم ال ـس ـف ـي ـنــة اس ـت ـض ــاف ــة خـ ـب ــراء فــي
مجاالت متنوعة ،مما يتيح البحث متعدد
ال ـت ـخ ـص ـص ــات فـ ــي ق ـض ــاي ــا ت ـغ ـي ــر املـ ـن ــاخ.
وتـشـتـمــل الـسـفـيـنــة عـلــى مـهـبــط لـلـطــائــرات
العمودية وسطح للمراقبة .ومن املفترض أن
تستوعب أكثر من  400شخص ،بما في ذلك
 160عــاملــا و 20خبيرًا مقيمًا وطــاقــم ّ
مكون
من  165شخصًا .ومــن املفترض أن تشتغل
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أع ـل ــن ع ـم ــر حـ ـن ــن ،امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم املـحـكـمــة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي مـحــافـظــة ب ــن عـ ــروس (ج ـنــوب
ال ـعــاص ـمــة ال ـتــون ـس ـيــة) ،ال ـث ــاث ــاء ،أن املـحـكـمــة
قضت برفع الحجز عن معدات قناة «الزيتونة»
ال ـخ ــاص ــة ،وه ــو م ــا يـعـنــي آل ـي ــا نـقـضــا للحكم
الصادر لفائدة الهيئة العليا املستقلة لالتصال

الـسـفـيـنــة بـنـظــام دف ــع م ـس ـتــدام بــانـبـعــاثــات
كربونية صفرية .ويقترح التصميم أن تعمل
بــواسـطــة مفاعل املـلــح املـصـهــور ،وهــو نوع
من مفاعل االنشطار الـنــووي الــذي يشتغل
ت ـح ــت ض ـغ ــط يـ ـق ــرب م ــن ال ـض ـغ ــط ال ـج ــوي
ً
بــدال من الضغط العالي للمفاعالت املبردة
ب ــامل ــاء .وس ـت ـك ــون سـفـيـنــة األبـ ـح ــاث Earth
 300هــي أول سفينة تـسـتـخــدم ه ــذا الـنــوع
مــن املـفــاعــات .وقــد تستغرق املــوافـقــة على
املفاعل مــن خمس إلــى سبع سـنــوات ،لذلك
يسعى املصممون إلى استخدام محرك دفع
يعتمد على الوقود األخضر الستخدامه في
غضون ذلك .ولدعم الرحلة.

البصري (الهايكا) وإمكانية عــودة القناة للبث
مــن جــديــد .كما أعلن أيضًا أن املحكمة قضت
برفع الحجز عن معدات إذاعة «القرآن الكريم»،
وهو ما يعني أنها ستعود للبث من جديد ،في
حني ّأيدت املحكمة قرار «الهايكا» في ما يتعلق
بحجز م ـعــدات قـنــاة «نـسـمــة تــي فــي» الخاصة
وقطع البث عنها.
ُيذكر أن قوات األمن التونسي كانت قد اقتحمت

قناة «الزيتونة» يوم  6أكتوبر وحجزت معداتها
وقطعت البث عنها ،تنفيذًا لـقــرار الهايكا التي
لــم تمنح القناة إج ــازة البث بسبب مــا اعتبرته
عدم احترام للقانون ،باعتبار أن صاحب القناة
ه ــو أس ــام ــة ب ــن س ــال ــم ع ـضــو مـجـلــس ش ــورى
حــزب حركة النهضة ،وهــو مــا ينفيه بــن سالم
الـ ــذي أك ــد أن ــه ب ــاع أس ـه ـمــه ف ــي ال ـق ـنــاة ألســامــة
الصيد .كذلك قامت قــوات األمــن التونسي يوم

 27أكتوبر بحجز معدات إذاعة «القرآن الكريم»
وقـطــع الـبــث عنها ،بسبب جمع مالكها سعيد
الجزيري بني رئاسة حزب «الرحمة» وعضوية
البرملان التونسي املعلقة أعماله ،وهو ما يمنعه
الـقــانــون الـتــونـســي .وت ـ ّـم فــي نفس الـيــوم حجز
معدات قناة «نسمة تي في» ألن غازي القروي،
املالك الرئيسي للقناة ،يجمع بني ملكية القناة
وعضوية مجلس نواب الشعب املعلقة أعماله.

«فيسبوك» يفاقم أزمة المهاجرين في أوروبا
لقي ما ال يقل عن  11شخصًا حتفهم على جانبي الحدود البولندية البيالروسية ،منذ تجمع آالف المهاجرين لمحاولة العبور إلى
أوروبا صيفًا ،وتصاعدت األزمة هذا الشهر .وبين االتهامات المتبادلة ،يبرز الدور الذي لعبه «فيسبوك» في مأساة كثيرين
لندن ـ العربي الجديد

كــأداة مستقبلية ملحاكاة الظواهر الطبيعية
وتوقع حالة الطقس واالضـطــرابــات الجوية
ب ــدق ــة عــال ـيــة وف ـه ــم ال ـت ـفــاعــات الـكـيـمـيــائـيــة
والـجــزيـئـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى تـطــويــر لقاحات
وعقاقير جديدة.

روبوتات ألداء األعمال المنزلية

ُ
ِّ
تعول فيسبوك على مجال الواقع االفتراضي لتطوير خدماتها املستقبلية ،وهذا
ما دفع بها إلى تغيير اسمها إلى «ميتا» .واختارت االسم الجديد ليتماشى مع
سياستها الرامية إلى إنشاء عالم افتراضي متكامل يعرف باسم «ميتافيرس».
االفتراضي بخصائص جديدة ،بهدف
وتطمح الشركة إلى تزويد منصة الواقع
ُ
توفير بيئة تحاكي العالم الحقيقي وتجعل املستخدم ينغمس أكثر في العالم
االفتراضي .وتعتبر خاصية اللمس من بني أهم امليزات التي تعمل الشركة على
ّ
دمجها في منصتها ،إذ أكد مارك زوكربيرغ ،مؤسس فيسبوك ،أن فريق مختبر
الشركة  Reality Labsيعمل على تصميم قفازات لخلق إحساس واقعي باللمس
في تطبيقات وألعاب امليتافيرس .ونشر زوكربيرغ فيديو له عبر صفحته على
ّ
فيسبوك وهو يعمل على تجربة القفاز الذي مكنه من ملس وتحريك أشياء ثالثية
األبعاد تظهر له في الواقع االفتراضي .كذلك قام بمصافحة أشخاص افتراضيني
والشعور بامللمس والضغط واالهـتــزاز .وأشــارت الشركة إلى أن فريقها البحثي
على تطوير نظام متكامل من املؤثرات املرئية واملسموعة والحسية ،من أجل
عمل ُ
ـاب الــواقــع االفـتــراضــي .وقــام
ـ
ع
ـ
ل
وأ
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ـ
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ـ
م
ـ
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ـ
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ـ
م
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ُ
الفريق بتزويد القفاز بتقنيات تسمح بتتبع حركة يد املستخدم بدقة عالية ،بحيث
تتمكن النظارة من محاكاة الحركة الحقيقية لليدين داخــل الــواقــع االفتراضي،
وكذلك موضعهما بالنسبة للعناصر االفتراضية بدقة .وقام املهندسون بتزويد
القفاز بمئات مــن املحركات الصغيرة فــي جميع أنـحــاء الـيــد ،بحيث تتحرك في
تناسق بطريقة تجعل مرتديها يشعر وكأنه يلمس األشياء االفتراضية.
ويقول مايكل أبراش ،كبير العلماء في مختبر  ،Reality Labsإن القفاز اللمسي ظل
قيد التطوير منذ عدة سنوات ،ومن املحتمل أن يكون القفاز واحدًا من العديد من
املنتجات املادية التي ستسمح للمستهلكني بدخول عالم امليتافيرس .وأوضــح
أبراش« :أن القفاز مجرد نموذج بحث أولي في الوقت الحالي ،ولم يحدد له تاريخ
إصدار بعد».

نظام ذكي الكتشاف
اإلصابات الدماغية

ي ـع ـم ــل بـ ــاح ـ ـثـ ــون م ـ ــن مـ ــركـ ــز أبـ ـح ــاث
«إن ـف ــان ــت» ف ــي كـلـيــة ك ــورك الجامعية
بــأيــرل ـنــدا ،بــال ـت ـعــاون م ــع بــاحـثــن من
جامعات أوروب ـيــة ،على تطوير نظام
ذك ــي قـ ــادر ع ـلــى اك ـت ـش ــاف اإلص ــاب ــات
الدماغية لدى املواليد ،من أجل تمكني
األطباء من التدخل في الوقت املناسب
وال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـضـ ــروريـ ــة.
ويهدف املشروع الذي يحمل اسم -AI
 NICU-4إل ــى تـســريــع تصميم نـمــاذج
أولية يمكن نشرها في وحــدات رعاية
امل ــوال ـي ــد ،حـيــث سـيـعـمــل بــاح ـثــون من
 14دولــة أوروبـيــة على تطوير أجهزة
وأدوات ق ـ ــادرة ع ـلــى ق ـي ــاس امل ــوج ــات
الدماغية للمواليد وتحليل املؤشرات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي،
ب ـهــدف تـجـمـيــع ق ــاع ــدة ب ـيــانــات يمكن
استخدامها فــي تــدريــب أنظمة الذكاء
االصـطـنــاعــي عـلــى اكـتـشــاف إصــابــات
الــدمــاغ .الجدير بالذكر أن خمسة من
كل  1000طفل يولدون كل عام يعانون

التواصل االجتماعي

قفاز لمس األشياء في الواقع االفتراضي

جديد

21

أزم ـ ـ ــة املـ ـه ــاج ــري ــن ع ـل ــى تـ ـخ ــوم االتـ ـح ــاد
األوروبي تراوح مكانها ،إذ اتهم الرئيس
الـ ـبـ ـي ــاروس ــي أل ـك ـس ـن ــدر لــوكــاش ـي ـن ـكــو،
االثنني ،سلطات االتحاد األوروبي برفض
أي ح ــوار مــع مينسك ،حــول مصير ألفي
م ـهــاجــر عــال ـقــن ع ـلــى الـ ـح ــدود الـشــرقـيــة
للتكتل .ويخيم آالف املهاجرين ـ معظمهم
من األكــراد العراقيني ـ في ظــروف قاسية
م ـن ــذ أي ـ ــام ع ـن ــد ح ـ ــدود بـ ـي ــاروسـ ـي ــا مــع
بولندا ،على أمل دخول االتحاد األوروبي
ال ــذي يتهم مينسك بتنظيم تــدفــق آالف
املهاجرين ،انتقامًا للعقوبات املفروضة
عـلـيـهــا ،إث ــر قـمـعـهــا املـسـتـمــر للمعارضة
منذ .2020
هـ ـ ـ ــذه االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ال ت ـع ـفــي
مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وتـحــديـدًا
«ف ـي ـس ـب ــوك» ،م ــن مـســؤولـيـتـهــا إزاء هــذه
األزمة ،فقد لعبت دورًا حيويًا في تضليل
األش ـخــاص ال ــذي وق ـعــوا فــريـســة الــوعــود
ال ـفــارغــة م ــن املـسـتـغـلــن وال ــدج ــال ــن على
شبكة اإلنترنت.
مـنــذ يــولـيــو/تـمــوز امل ــاض ــي ،شـهــد موقع
«فيسبوك» ارتفاعًا «صاروخيًا» في عدد
صـفـحــات وح ـســابــات بــالـلـغـتــن الـعــربـيــة
وال ـكــرديــة ،تتعلق بالهجرة إلــى االتـحــاد
األوروبـ ـ ــي ،وف ـقــا ملــا كشفته رئـيـســة قسم
األبحاث والتحليل في شركة «سيمانتيك
ف ـي ـج ـن ــز» ،م ــون ـي ـك ــا ريـ ـشـ ـت ــار ،لـصـحـيـفــة
«نيويورك تايمز» االثنني املاضي.
وقــالــت ريـشـتــار« :فــاقــم مــوقــع (فيسبوك)
أمام كل
هذه األزمة اإلنسانيةُ ،
واآلن نحن ُ
هؤالء األشخاص الذين أحضروا وضللوا
صراحة ُ
وسرقوا».
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مــراق ـبــة م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
«سيمانتيك فيجنز» رصدت ،منذ يوليو/
تـمــوز املــاضــي ،عـشــرات املجموعات التي
أنشئت على «فيسبوك» لتبادل املعلومات
حول طرق الهجرة ويستخدمها املهربون
لإلعالن عن خدماتهم.
وفقًا للشركة نفسها ،ارتفع عدد األعضاء
فــي مجموعة مغلقة تحمل اســم «هجرة
األقـ ــويـ ــاء م ــن ب ـي ــاروس ـي ــا إلـ ــى أوروبـ ـ ــا»
Migration of the powerful from Belarus
 to Europeمن  13600في سبتمبر/أيلول
املاضي إلى نحو  30ألف حاليًا .مجموعة
أخــرى تحمل اســم «بيالروسيا أونالين»
 Belarus Onlineارتفع عدد أعضائها من
 7700إل ــى  ،23700خ ــال الـفـتــرة نفسها.
وع ـ ـلـ ــى م ـن ـص ــة «تـ ـيـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» ،اج ـت ــذب ــت
القنوات املخصصة لبيالروسيا كطريق
إلى أوروبا أيضًا آالف األعضاء.

أف ـ ــاد ال ـب ــاح ـث ــون بـ ــأن امل ـه ــرب ــن ش ــارك ــوا
ع ــان ـي ــة أرقـ ـ ـ ــام ه ــوات ـف ـه ــم وأع ـ ـل ـ ـنـ ــوا عــن
خدماتهم ،على «فيسبوك» ،بما فــي ذلك
ش ـهــادات بالفيديو ألشـخــاص قيل إنهم
وصلوا إلى أملانيا بنجاح عبر بيالروسيا
وبولندا.
فـ ــي أحـ ـ ــد املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات ،أعـ ـل ــن واح ـ ـ ــد مــن
املهربني عــن «رح ــات يومية مــن مينسك

استُغلت منصات
التواصل في
االحتيال على الراغبين
في الهجرة

اتهامات متبادلة بين االتحاد األوروبي وبيالروسيا بشأن األزمة (صفا كاراجان /األناضول)

حملة إلكترونية ضد محاربة
الرواية الفلسطينية
رام اهلل ـ العربي الجديد

ـون ون ـش ـطــاء فلسطينيون،
أط ـلــق صـحــافـيـ ً
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،حـ ـمـ ـل ــة رافـ ـ ـض ـ ــة لـ ـ ـع ـ ــودة م ــوق ــع
«فـيـسـبــوك» لسياسته امل ـعــاديــة للمحتوى
الفلسطيني ،والتي حملت شعار «فيسبوك
ي ـح ـج ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس» .وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة
بـ ـع ــد قـ ـي ــام «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» بـ ـح ــذف وت ـق ـي ـيــد
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ل ــوس ــائ ــل إعـ ــام
فلسطينية ،وآلالف الحسابات الشخصية
مل ــواطـ ـن ــن وصـ ـح ــافـ ـي ــن ،ح ـي ــث ي ـس ـت ـهــدف
الـ ـح ــذف ص ـف ـحــات وح ـس ــاب ــات اإلعــام ـيــن
الفلسطينيني بشكل خاص ،لنقلهم األخبار
املـتـعـلـقــة بــال ـجــرائــم اإلســرائ ـي ـل ـيــة وانـتـهــاك
الحريات.
واستهجن النشطاء سياسة الكيل بمكيالني
ال ـتــي تنتهجها إدارة امل ــوق ــع ،فـفــي الــوقــت
ُ
ال ـ ــذي تـ ـص ـ ّـع ــد ان ـت ـه ــاك ــات ـه ــا ضـ ــد الـ ــروايـ ــة
الفلسطينية بحجج واهية ،ال تحرك ساكنًا
إزاء ال ـت ـح ــري ــض اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـت ـصــاعــد،
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــدعـ ــو إل ـ ـ ــى قـ ـت ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
واعـتـقــالـهــم ،خــاصــة بـعــد العملية األخـيــرة
فـ ــي ب ـ ــاب ال ـس ـل ـس ـلــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس امل ـح ـت ـلــة.
ودعـ ـ ـ ــت ال ـح ـم ـل ــة الـ ـنـ ـشـ ـط ــاء ف ـ ــي فـلـسـطــن
والـ ـع ــال ــم إلـ ــى دعـ ــم الـ ــروايـ ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وحــق اإلعــام الفلسطيني في نشر األخبار

إلـ ــى أمل ــان ـي ــا ع ـل ــى م ـس ــاف ــة  20كـيـلــومـتـرًا
فقط سيرًا على األق ــدام» .وحــذر كاتب في
منشور آخر ،في  19أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،مــن أن الــرحـلــة «لـيـســت مناسبة
لألطفال بسبب البرد».
م ـهــرب آخ ــر يـحـمــل اس ــم مـسـتـخــدم Visa
 Visaعـلــى «فـيـسـبــوك» ّ
روج لــرحــات من
ً
بيالروسيا إلى أملانيا عبر بولندا ،قائال

والحقيقة دون تقييد ،من خالل النشر عبر
وسم .FbCensorsJerusalem#
وقـ ــالـ ــت ال ـح ـم ـل ــة فـ ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي «إن
فيسبوك ّ
يغيب الــروايــة الفلسطينية التي
تفضح انتهاكات االحتالل في مدينة القدس،
كـمــا تقمع خــوارزم ـيــات فيسبوك املحتوى
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــرق ـم ــي ،وال ت ــراع ــي ال ــواق ــع
الفلسطيني ال ــذي ُيـجـبــر عـلــى نـقــل أسـمــاء
أشـخــاص وجـهــات وأح ــزاب وصــور وأماكن
ق ــد يـعـتـبــرهــا ف ـي ـس ـبــوك تـنـتـهــك م ـعــاي ـيــره،
بينما ال يحذف صفحات إسرائيلية تقوم
بالتحريض املباشر على قتل الفلسطينيني
والعنف ضدهم» .وأكدت الحملة أن فيسبوك
يتبنى رواي ــة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي بشكل
كــامــل مــن خ ــال إتــاحــة الـفــرصــة للمحتوى
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وال ـت ـض ـي ـي ــق ع ـل ــى امل ـح ـتــوى
الفلسطيني ،الفـتــة إل ــى أن إدارة فيسبوك
تتحول بالتدريج إلى جزء أصيل من نظام
االحتالل االستعماري يوجهه متى وكيفما
يشاء لقمع الفلسطينيني وتغييب روايتهم،
وأن إخفاء االنتهاكات ما هو إال مشاركة في
الجريمة وإخفاء الحقيقة.
وأش ــارت الحملة إلــى وج ــود خطر حقيقي
ي ـه ــدد امل ـح ـتــوى الـفـلـسـطـيـنــي خ ــاص ــة بعد
تطوير «فـيـسـبــوك» خــوارزمـيــة تمكنها من
حــذف مـنـشــورات املستخدمني إن اشتملت

إنها تستغرق من  8إلى  15ساعة ،ومحذرًا
«ال تتصلوا إذا كنتم خائفني».
بـ ــدأ ت ــداف ــع امل ـه ــاج ــري ــن إلـ ــى ب ـيــاروس ـيــا
على أمل االنضمام إلى االتحاد األوروبي
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام ،عـنــدمــا
خففت الجمهورية السوفييتية السابقة
س ـي ــاس ــات ال ـت ــأش ـي ــرات املـ ـش ــددة لبعض
ال ـب ـل ــدان ،ال سـيـمــا الـ ـع ــراق .واس ـت ـش ـعــارًا
لـفــرصــة ت ـجــاريــة مــرب ـحــة ،بـ ــدأت شــركــات
السفر في إقليم كردستان العراق باإلعالن
على «فيسبوك» ومنصات أخرى عن توفر
ال ـتــأش ـيــرات إل ــى ب ـيــاروس ـيــا .واسـتـخــدم
امل ـهــربــون وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
للترويج لبيالروسيا كباب خلفي يسهل
الدخول منه ألوروبا.
وفــي حــديــث لــ«نـيــويــورك تــايـمــز» ،وصف
محمد فرج ( 35عامًا) العالق على الحدود
ب ــن ب ـي ــاروس ـي ــا وب ــولـ ـن ــدا ،وهـ ــو ك ــردي
عــراقــي ،األخـبــار الكاذبة على «فيسبوك»
بأنها «صبت الطني فوق رؤوسنا ،ودمرت
حياتنا» .كردي آخر من العراق أعرب عن
أس ـف ــه ألن أي م ـس ـتــوى م ــن ال ـتــدق ـيــق في
الـحـقــائــق «ل ــن يـمـنــع ال ـنــاس مــن التشبث
بقشة األمل التي يوفرها (فيسبوك)».
مــن جهة ثــانـيــة ،أك ــدت شــركــة «فيسبوك»
الـ ـت ــي صـ ـ ــارت تـ ـع ــرف رس ـم ـي ــا ب ــ«م ـي ـت ــا»
أن ـهــا تـحـظــر امل ـن ـش ــورات ال ـتــي تـسـهــل أو
ت ــروج لـتـهــريــب ال ـب ـشــر ،وأن ـه ــا خصصت
فــرقــا ملراقبة واكـتـشــاف املحتوى املتعلق
بــاألزمــة .وأضافت أنها تعمل مع وكــاالت
إنفاذ القانون واملنظمات غير الحكومية
ملــواجـهــة تــدفــق األخ ـبــار الـكــاذبــة املتعلقة
بالهجرة.
وش ـ ــددت ف ــي ب ـيــان وج ـه ـتــه ل ــ«ن ـيــويــورك
تايمز» على أن «تهريب األشـخــاص عبر
الحدود الدولية غير قانوني ،وال ُيسمح
باإلعالنات ،أو املنشورات ،أو الصفحات،
أو امل ـج ـمــوعــات ال ـتــي تــوفــر أو تـسـهــل أو
تنسق هــذا النشاط .نحن في (فيسبوك)
نزيل هذا املحتوى فور أخذ العلم به».
لـكــن األح ـ ــداث فــي بـيــاروسـيــا كـشـفــت أن
ال ـش ــرك ــة ال ت ـ ــزال تـ ـص ــارع ف ــي مـعــركـتـهــا
ضــد املـحـتــوى املـحـظــور ،خــاصــة املنشور
بلغات غير اإلنكليزية ،علمًا أن منصاتها
ُ
اســت ـغ ـلــت ع ـلــى ن ـحــو م ـشــابــه خ ــال أزم ــة
الهجرة األوروبية في .2015
وتعليقًا عـلــى ه ــذا ال ــوض ــع ،ق ــال العضو
فــي بــرملــان االت ـحــاد األوروبـ ــي ،السياسي
الهولندي يورون النيرز ،إن املوقع األزرق
«ال يأخذ مسؤولياته على محمل الجد،
وكنتيجة مـبــاشــرة لــذلــك ،نــرى أشخاصًا
يائسني وسط البرد وفي الوحل ،في غابة
ف ــي ب ـيــاروس ـيــا ،ألن ـهــم آم ـن ــوا بــاألخ ـبــار
الزائفة التي وفرها لهم (فيسبوك)».

«آبل» تقاضي «إن إس أو»
التجسسية اإلسرائيلية
واشنطن ـ العربي الجديد

(أحمد غرابلي/فرانس برس)

على أسـمــاء أح ــزاب فلسطينية ،منها على
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال« :ح ـ ـمـ ــاس ،الـ ـجـ ـه ــاد ،جـبـهــة
شعبية ،ق ـســام ،ســرايــا ،شـهـيــد» حـتــى دون
النظر إلى السياق الذي وردت به مما يشكل
ســاب ـقــة تــاري ـخ ـيــة ف ــي ال ـت ـعــدي ع ـلــى حــريــة
اإلعـ ــام .وخ ــال ع ــام واح ــد ح ــذف فيسبوك
أكثر من  350صفحة فلسطينية ،بينما أبقى
آالف الصفحات اإلسرائيلية التي تحرض
ضـ ــد ال ـ ـعـ ــرب .واع ـ ـتـ ــرف ف ـي ـس ـب ــوك رس ـم ـيــا
ب ــاالس ـت ـج ــاب ــة لـ ـ ـ ــ %90م ــن ط ـل ـب ــات حـكــومــة
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـ ـح ــذف ح ـســابــات
ومواد فلسطينية.

رفـعــت شــركــة «آب ــل» األمـيــركـيــة ،الـثــاثــاء ،دع ــوى قضائية ضــد مجموعة «إن إس
أو» اإلســرائـيـلـيــة ،صاحبة برمجية «بـيـغــاســوس» الـتــي مكنت مستخدميها من
اخـتــراق أجـهــزة «آيـفــون» وق ــراءة البيانات املــوجــودة فيها ،بما فــي ذلــك الرسائل
ّ
واالتصاالت األخرى .وذكرت قناة «سي إن بي سي» األميركية؛ أن «آبل» تسعى من
خالل الدعوى للحصول على أمر قضائي دائم بحظر على «إن إس أو» استخدام
برامجها أو خدماتها أو أجهزتها ،كما تسعى للحصول على تعويضات تزيد عن
 75ألف دوالر.
وق ــال رئـيــس قسم الهندسة األمـنـيــة فــي «آب ــل» إيـفــان كرستيك ،فــي تـغــريــدة على
ّ
«تويتر» ،إن الدعوى «بمثابة تحذير ألصحاب برامج التجسس اآلخرين» .وأضاف
ّ
أن «الخطوات التي تتخذها آبل اليوم سترسل رسالة واضحة ،في مجتمع حر،
مفادها بأنه من غير املقبول استخدام برامج تجسس ترعاها الدولة ،كسالح ضد
املستخدمني األبرياء ،وأولئك الذين يسعون لجعل العالم مكانًا أفضل».
ّ
وذكــرت «آبــل» ،الثالثاء ،أنها أصلحت العيوب التي مكنت برمجية «بيغاسوس»
من الوصول إلى البيانات الخاصة بأجهزتها ،وطلبت من مستخدميها تحديث
أجهزتهم باستمرار ،لضمان حماية أمنية قصوى.
وبحسب الــدعــوى املرفوعة ،فإنه يمكن ملستخدمي «بيغاسوس» مراقبة أنشطة
مالك «آيفون» عن ُبعد ،وجمع رسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية وسجل
التصفح ،والوصول إلى امليكروفون والكاميرا في الجهاز.
ّ
وكشفت «آبل» أن الهجمات استهدفت عددًا محدودًا من عمالئها ،ووعدت بإبالغ
املستخدمني الذين ربما تم استهدافهم عبر البرمجية .وفي وقت سابق من الشهر
الجاري ،أدرجت وزارة التجارة األميركية مجموعة «إن إس أو» في القائمة السوداء،
ومنعتها من استخدام التكنولوجيا األميركية في عملياتها.
كما تقوم شركة «ميتا» (فيسبوك سابقًا) بمقاضاة «إن إس أو» بشكل منفصل،
الختراق األخيرة مستخدمي برنامجها «واتساب».
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منوعات فنون وكوكتيل
الغالف

ليل الثالثاء  -األربعاء أطلقت «ناسا» مركبة «دارت» إلبعاد كويكب عن األرض ،في مهمة غير
ّ
تشكل حماية مستقبلية للبشرية من اصطدام أي أجساد فضائية بكوكبنا
مسبوقة قد

وقفة
تفاهة الدور

مركبة «دارت»

أنس أزرق

«ناسا» في مهمة غير مسبوقة لحماية األرض
واشنطن ـ العربي الجديد

ب ــدأت وك ــال ــة ال ـف ـضــاء األمـيــركـيــة
«نــاســا» ،ليل الثالثاء  -األربعاء،
مـهـ ّـمــة غـيــر مسبوقة عـبــر إطــاق
مــركـبــة فـضــائـيــة بـســرعــة  24أل ــف كيلومتر
في الساعة ،لتصطدم بأحد الكويكبات في
عملية تهدف إلــى َحــرف مـســاره ،ويمكن أن
تتيح مثيالتها للبشرية تفادي اصطدام أي
ً
أجـســام فضائية بكوكب األرض مستقبال.
وأطـ ـلـ ـق ــت عـ ـل ــى امل ــركـ ـب ــة ت ـس ـم ـي ــة «دارت»
( ،)DARTوه ــي كـلـمــة تـعـنــي بــاإلنـكـلـيــزيــة
«الـسـهــم الصغير» ،مـكـ ّـونــة فــي هــذه الحالة
مـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ــرف األولـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارة Double
( Asteroid Redirection Testاختبار إعــادة
تــوج ـيــه كــوي ـكــب م ـ ـ ــزدوج) ،وق ــد أق ـل ـعــت من
كاليفورنيا محمولة على صاروخ «فالكون
 »9من شركة «سبايس إكــس» ،عند الساعة
العاشرة و 21بالتوقيت املحلي (السادسة
و 21بتوقيت غرينتش األرب ـع ــاء) .وكتبت

«ن ــاس ــا» ف ــي ت ـغــريــدة ب ـعــد إطـ ــاق املــرك ـبــة:
«كويكب ديمورفوس ،نحن قادمون إليك».
ق ـب ــل سـ ــاعـ ــات مـ ــن اإلق ـ ـ ـ ــاع ،أع ـل ـن ــت شــركــة
ّ
«سـ ـب ــاي ــس إك ـ ـ ــس» أن الـ ـ ـظ ـ ــروف امل ـنــاخ ـيــة
ّ
مــؤاتـيــة إلط ــاق املــركـبــة فــي الــوقــت امل ـحــدد.
ـالــم فــي «نــاســا» امل ـشــارك فــي هــذه
وق ــال ال ـعـ ِ
املـهـ ّـمــة ،تــوم ستاتلر ،فــي مؤتمر صحافي،
ّ
إن هذا االختبار «سيكون تاريخيًا» ،مشيرًا
ّ
ّ
إلى أن «البشرية ستغير للمرة األولى حركة
جرم فضائي طبيعي في الفضاء» .انفصلت
ح ـم ــول ــة «دارت» وه ـ ــي فـ ــي ح ـج ــم س ـي ــارة
صغيرة عــن ص ــاروخ الــدفــع بعد دقــائــق من
عملية اإلطــاق ،لبدء رحلة مدتها  10أشهر
في أعماق الفضاء ،على بعد نحو  11مليون
كيلومتر من األرض.
وبمجرد الــوصــول إلــى وجهتها ،ستختبر
«دارت» ق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـغـ ـيـ ـي ــر مـ ـس ــار
كويكب باستخدام الـقــوة الحركية املطلقة
واالصطدام به بسرعة عالية ،لدفع الجلمود
ال ـف ـضــائــي ب ـع ـيــدا ع ــن مـ ـس ــاره ،ب ـمــا يكفي

إلب ـع ــاد أي م ـصــدر تـهــديــد لـكــوكــب األرض
في املستقبل .ستعمل كاميرات مثبتة على
املركبة ،وكذلك على مركبة فضائية صغيرة
ب ـح ـجــم حـقـيـبــة الـ ـي ــد ،س ـي ـتــم إط ــاق ـه ــا من
«دارت» قبل حوالي  10أيام من االصطدام،
عـلــى تسجيل مــا سـيـحــدث وإرس ـ ــال صــور
للعملية إلى األرض.
وال ـكــوي ـكــب الـ ــذي سـتـسـتـهــدفــه «دارت» ال
ي ـش ـكــل أي ت ـهــديــد حـقـيـقــي لـ ـ ــأرض ،وهــو
صغير جدا مقارنة بكويكب تشيكشولوب
املـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب األرض قـ ـب ــل
حوالي  66مليون عام ،ما أدى إلى انقراض
ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــورات .لـ ـك ــن الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ي ـق ــول ــون
إن ال ـكــوي ـك ـب ــات ال ـص ـغ ـيــرة أك ـث ــر ان ـت ـشــارًا
وتشكل خطرًا أكبر على املــدى القريب من
ال ـنــاح ـيــة ال ـن ـظ ــري ــة .ال ـكــوي ـكــب املـسـتـهــدف
هو «قمر صغير» بحجم ملعب لكرة قدم،
يــدور حــول جلمود أكبر بخمس مــرات في
ن ـظــام كــوي ـكــب ث ـنــائــي يـسـمــى ديــدي ـمــوس،
وهي كلمة يونانية تعني التوأم.

واختار فريق البحث في ناسا هذا النظام
بــالـتـحــديــد؛ ألن قــربــه الـنـسـبــي م ــن األرض
وتكوينه الثنائي يجعالنه مثاليا ملراقبة
نتائج االصطدام.
المركبة «دارت»

واملــركـبــة «دارت» هــي األح ــدث بــن بعثات
نــاســا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة السـتـكـشــاف
الـكــويـكـبــات ،وه ــي بـقــايــا صـخــريــة تشكلت
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـك ــوي ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـش ـم ـس ــي قـبــل
 4.6م ـل ـيــارات س ـنــة .وقـ ــدرت نــاســا التكلفة
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تختبر «دارت» قدرتها
باستخدام القوة الحركية
المطلقة

م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو مـبـلــغ ي ـقــل ك ـث ـيــرا عن
تـكـلـفــة ال ـعــديــد م ــن امل ـه ــام الـعـلـمـيــة األك ـثــر
كذلك
طـمــوحــا لــوكــالــة الـفـضــاء األمـيــركـيــةً .
تـحـتــوي املــركـبــة الـفـضــائـيــة «دارت» أيــضــا
على أدوات متطورة للمالحة والتصوير،
بـمــا ف ــي ذل ــك آل ــة ت ـصــويــر لــوكــالــة الـفـضــاء
اإليطالية تحمل اسم Light Italian CubeSat
وت ـه ــدف بـشـكــل أس ــاس ــي ل ـت ـصــويــر لحظة
تحطيم الكويكب لتغيير م ـســاره ،واآلث ــار
الالحقة لهذه العملية .قال توم ستاتلر وهو
أحد العاملني على برمجة «دارت»« :نأمل أن
تمنحنا  ،CubeSatاللقطة أو الصورة األكثر
الكويكب .ستكون
روعة لتأثير  DARTعلى
ً
هذه صورة تاريخية ومذهلة حقا».
أساليب إبعاد الكويكب

املهمة التي سيقوم بها «دارت» لحرف مسار
الكويكب تعتمد طريقة «الرواطم الحركية».
أي عندما يرسل جسم ثقيل من األرض في
مسار اصطدامي مع الكويكب ،فيؤدي ذلك
إلى دفعه عن مساره االصطدامي مع األرض.
لكن هــذه ليست الطريقة الــوحـيــدة املمكنة
إلبـ ـع ــاد األجـ ـس ــام ال ـف ـضــائ ـيــة ع ــن كــوكـبـنــا،
وإن كانت التقنية الوحيدة الجاهزة تمامًا
بالتكنولوجيا املتوفرة حاليًا .فاألساليب
األخـ ـ ـ ــرى ،ق ــد تـعـتـمــد ع ـلــى ت ـحـلـيــق مــركـبــة
فضائية بالقرب من الكويكب لتغيير مسار
الجاذبية فيه .أما الخيار األكثر تطرفًا فهو
إح ــداث انـفـجــار ن ــووي قــريــب مــن الكويكب،
لـكــن آثـ ــاره قــد ت ـكــون خـطـيــرة عـلــى الـفـضــاء
ّ
وعلى األرض على ّ
حد سواء .كما أن اللجوء
إل ــى ه ــذا الـخـيــار يعتمد عـلــى معايير عــدة
ب ـي ـن ـهــا ح ـج ــم وت ــرك ـي ـب ــة ال ـج ــرم/ال ـك ــوي ـك ــب
املـسـتـهــدف وهـمــا الـعــامــان ال ـلــذان يلعبان
دورًا بارزًا في تحديد مكان التفجير بدقة.
كويكبات في مدار األرض

ف ــي ال ـف ـض ــاء ،ي ــوج ــد كـثـيــر م ــن الـكــويـكـبــات
والنيازك واألجرام التي تسير في كل اتجاه
وتصطدم بالكواكب في املجموعة الشمسية.
ً
يظهر على سطح املــريــخ ،مـثــا ،العديد من
الحفر التي تحدثها مثل هــذه التصادمات.
حفر أو فوهات صدمية شبيهة بها أيضًا،
ت ـب ــدو واض ـح ــة ع ـلــى س ـطــح ال ـق ـم ــر .األرض
ك ــذل ــك ع ــرض ــة مل ـثــل ه ــذه ال ـت ـص ــادم ــات ،لكن
اآلث ــار الـظــاهــرة الص ـطــدام الكويكبات التي
تنجح في الــوصــول إلــى سطح األرض ،قبل
أن تحترق ،أقل بكثير من تلك الظاهرة على
أس ـطــح ال ـك ــواك ــب ال ـص ـخــريــة ف ــي املـجـمــوعــة
الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة .ي ـ ـعـ ــود الـ ـفـ ـض ــل ف ـ ــي ذل ـ ــك إل ــى
العمليات الجيولوجية النشطة في األرض،
ُ
والتي تخفي معظم هــذه اآلثــار ،مثل نشاط
الصفائح التكتونية والبراكني ،وغيرها.

يساوي حجم الكويكب مساحة ملعب كرة قدم تقريبًا ()Getty

نقد

يـخـطــو امل ـخــرج الـكـنــدي ديـنـيــس فيلنوف،
خطوته الجريئة عبر إخ ــراج الـجــزء األول
من فيلم ( Duneالكثيب) ،املأخوذ عن رواية
ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي ،ال ـتــي َتـَحـمــل ذات االس ــم،
للكاتب فرانك هربرت .فشل شباك التذاكر
في تجربة ديفيد لينش عن الــروايــة ذاتها
عام  ،1984واملشروع غير املكتمل للمخرج
أل ـي ـخــانــدرو خ ــودوروف ـس ـك ــي ،بــاتــا مقدمة
م ـن ــاس ـب ــة تـ ــوضـ ــح صـ ـع ــوب ــة إن ـ ـجـ ــاز عـمــل
مأخوذ عن روايــة الخيال العلمي األضخم
واألكـ ـ ـث ـ ــر م ـب ـي ـ ًـع ــا ،م ـن ــذ س ـت ـي ـن ـي ــات ال ـق ــرن
املــاضــي .إال أن فيلنوف يتجاهل هــذه املرة
ج ــرس اإلنـ ـ ــذار ،ويـطـلــق م ـشــروعــه الـخــاص
عبر ساعتني ونـصــف ،شكلت الـجــزء األول
مــن سلسلة قــد تـطــول ،حسب مــا أعلن عنه
ُ
عنون املخرج
صناع الفيلم مرات عدة؛ إذ ي ِ
فيلمه ب ـ «الـكـثـيــب :ال ـجــزء األول» ،وينهيه
بجملة مفادها بأن ما هذه إال البداية فقط
ملا هو آت.
وعلى الرغم من ّ
تعرض فيلنوف للنقد الالذع
ً
سابقا مــع فيلم  ،2049 Blade Runnerإال أن
شــركــة «وارن ـ ــر ب ـ ــروس» ،واف ـقــت عـلــى إنـتــاج
فـيـلــم كـثـيــب عـبــر ج ــزأي ــن ،مـتــأمـلــة أن تسفر
مغامرته الجديدة في اقتباس الرواية املعقدة
ع ــن ن ـت ــائ ــج تـ ـتـ ـج ــاوز ت ـج ــرب ـت ــي امل ـغ ــام ــري ــن
السابقني .نتابع عبر الفيلم رحـلــة يقودها
بول أتريديس ،أمير شاب ينحدر عن ساللة
أتريديس ( )Timothée Chalametبعد قبول
وال ــده ،ال ــدوق ليتو أتــريــدس (،)Oscar Isaac
السيطرة على كــوكــب أراك ـيــس الـصـحــراوي،
وهو مصدر «التوابل»؛ الثروة األكثر أهمية

القـتـصــاد ال ـكــواكــب« ،الـعـقــار املـهـلــوس» كما
والوقود
يراه أهل الصحراء ،ومصدر الطاقة ً
لـلـتـنـقــل ب ــن الـ ـك ــواك ــب .ي ـت ـضــح ،الح ــق ــا ،أن
املهمة املــوكـلــة لساللة أتــريــديــس ،ليست إال
ً
فخا نصبه أعــداؤهــم؛ إذ ُيقتل ال ــدوق ،وتتم
مالحقة األمير الشاب وأمه التي تمتلك قدرة
غامضة على التحكم في إرادة اآلخرين.
ي ـج ـم ــع ال ـف ـي ـل ــم ب ـ ــن ال ـ ــدرام ـ ــا الـ ـف ــانـ ـت ــازي ــة
والرمزية ،ويحمل تأويالت عدة تشير إلى ما
هو طبقي وديني وسياسي .قصة يتصارع
فيها ال ـســادة األثــريــاء على امل ــوارد املربحة،
فــي منطقة رمـلـيــة شــاسـعــة وخ ـط ـيــرة .مثال
واضــح عن الحروب التي يخوضها البيض
في الشرق األوس ــط ،من أجــل الحصول على
الثروات ،متجاهلني رغبة من يعيشوا هناك؛
ً
اسـتـعـمــار مـعــاصــر ،وإمـبــريــالـيــة ،فـضــا عن
ال ـب ـعــد امل ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي وال ــروح ــان ــي املـتـمـثــل
ً
فــي ق ــدرات بــول «املـخـتــار» ووالــدتــه ،وصــول
إلــى فلسفة الـصـحــراء نفسها ،بما فيها من
كائنات وعوالم وحكم وأساطير.
يــولــي فـيـلـنــوف اهـتـمـ ً
ـامــا كـبـيـ ًـرا لـلـصــدامــات
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،أو ال ـت ـح ــال ـف ــات وامل ـك ــائ ــد
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ل ـك ـنــه ال ي ـب ــدي ذات الـ ـق ــدر من
االهتمام عندما يتعلق األمــر ببناء العوالم

يحمل العمل تأويالت
عدة تشير إلى ما هو
طبقي وديني وسياسي
يبدو األشخاص غاية في الصغر مقارنة بما حولهم من األشياء ()Imdb

يحوي العمل مقاربة نقدية وساخرة لمرحلة المراهقة (نتفليكس)

إضاءة

مراهقون ووحوش في «فم كبير»
عمار فراس
ّ

بـ ـ ــدأت ش ـب ـكــة ن ـت ـف ـل ـي ـكــس ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ب ـب ــث امل ــوس ــم
الخامس من مسلسل الكرتون «فم كبير» ،بطولة
وإن ـت ــاج املـمـثــل وال ـكــوم ـيــدي ،نـيــك ك ــرول .نتتبع
في السلسلة مغامرات طالب الصف السابع في
إع ــدادي ــة «بــريــدجـتــون نـيــك ب ـيــرش» ،وعالقاتهم
مع وحوش الهرمونات التي ترافقهم ،إلى جانب
ّ
الحب ،التي قد تتحول إلى
تعرفهم على «فراشة»
ّ
الكراهية ،وتهدد املراهقني وأصدقاءهم
«أفعى»
على ّ
حد سواء.
ّ
وكمية البذاءة فيها ال
السلسلة موجهة للكبار،
يفوقها ســوى تلك الـتــي نشاهدها فــي مسلسل
 .South Parkلكن هــذا ال يعني أنـنــا أم ــام مــا هو
رديء أو خال من املعنى ،بل يمكن القول إن «فم
كـبـيــر» ي ـحــوي م ـقــاربــة نـقــديــة وس ــاخ ــرة ملرحلة
امل ــراهـ ـق ــة ،وم ـ ــا ي ــراف ـق ـه ــا م ــن ت ـغ ـي ــرات جـســديــة
ونفسية ،تتخذ شكل وحوش لطيفة ومرعبة في
ذات الوقت .يكشف لنا املسلسل عن موضوعات
املــراهـقــة امل ـت ـعــددة .لـكــن ،فــي ه ــذا املــوســم يطغى
«الحب» بكل أشكاله ،وطيفه الواسع على حياة
املراهقني.
هـنــاك إشكالية فــي الـحــديــث عــن هــذه املواضيع
بــالـلـغــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ،كــون ـنــا ن ـح ــاول ت ـف ــادي أغـلــب
املوضوعات والنكات واإلح ــاالت التي ال تسمح
ب ـهــا ال ـث ـقــافــة الــرس ـم ـيــة واملـ ـت ــداول ــة ع ـل ـنــا .وه ــذا
بالضبط ما يحاول املسلسل اإلضــاءة عليه ،كل

مــا هــو مـسـكــوت عـنــه ،وي ـتــداولــه املــراه ـقــون سـ ّـرًا
في عقولهم ،مهما بلغ «انحرافه» وبــذاء تــه .كأن
املـسـلـســل يـضـعـنــا أمـ ــام الوعـ ــي امل ــراه ـق ــن ،ومــا
يـ ــدور ف ــي خ ـلــدهــم ،ع ـبــر تـجـسـيــد ه ــذه األف ـك ــار،
إم ــا عـبــر ال ــوح ــوش ،أو عـبــر الـ ـب ــذاءة ،ال ـتــي عند
الـتــدقـيــق فيها تـبــدو بــريـئــة؛ أي أن املــراه ـقــن ال
يفقهون ما يقولونه وال معانيه ودالالتــه ،وهذا
ما يكسب املسلسل حيويته؛ فكل ما يقال أشبه
بنكات بريئة ،كونها على ألسن مراهقني ،وهذا
ما يتضح حني يحاول أحدهم شرح ما يدور في
خـلــده؛ إذ يـبــدو ســاذجــا ُ
ومـحــرجــا ،وال يمثل أي
ّ
«كراهية».
«شر» أو
يمتلئ املسلسل ،في هذا املوسم ،باإلحاالت إلى
مسلسالت وأفــام أخــرى ،إذ نشاهد تهكمًا على
حلقة «املسابقة» من مسلسل ساينفيلد ،الذي
يبث حاليًا على شبكة نتفليكس أيـضــا .كذلك،
ه ـن ــاك س ـخــريــة ش ــدي ــدة اإلب ــاح ـي ــة م ــن ال ـبــرامــج
املخصصة للميالد .ونالحظ أن املسلسل يحاول
اخ ـت ـبــار أش ـك ــال أخـ ــرى م ــن ال ـت ـحــريــك ،كتحريك
الــدمــى والـ ـ  ،stop motionكما نشاهد فــي إحــدى

يستكشف المسلسل في
مواسمه تساؤالت البلوغ
العاطفي
والنضوج
ّ

الحلقات؛ كيف يلتقي نيك ،املــراهــق الــذي يمكن
القول إنه بطل املسلسل ،مع نيك رول ،املمثل الذي
يؤدي صوته ،ويخوضان حديثًا حول عالقتهما
ومستقبلهما املشترك .مع ذلك ،نراهما يسخران
مـ ــن مـ ـح ــاول ــة امل ـس ـل ـس ــل إظ ـ ـهـ ــار ال ـش ـخ ـص ـيــات
الحقيقية إلــى جــانــب تلك الـكــرتــونـ ّـيــة ،بوصفها
«تجربة» قد تهدد طرافة الحكاية؛ أي يمكن القول
إن املسلسل ينتقد أي َمـحــاولــة لتغيير أسلوب
ُ
العرض ،تلك التي قد تنفر الجمهور واستمرار
اإلنتاج.
يستكشف الـعـمــل ت ـســاؤالت الـبـلــوغ ،والـنـضــوج
الـعــاطـفـ ّـي ،ناهيك عــن «الـعـنــف» ال ــذي يظهر فيه
بصورة مرحة .لكن التأمل فيه يكشف خطورته؛
ف ــاإلح ــراج والـخـجــل ،بــالــرغــم مــن أنـهـمــا عــابــران،
لـكـنـهـمــا ي ـت ـحــوالن إل ــى سـلـطـتــن ق ــادرت ــن على
تـهــديــد امل ــراه ــق ،وكـيـفـيــة إدراك ـ ــه ل ــذات ــه ،ناهيك
عن الضغط الــذي يمارسه األقــران بعضهم على
ّ
مستقبلي
الـبـعــض اآلخـ ــر .كــل ه ــذا رب ـمــا لــه أث ــر
على الفرد ،لكنه ال يظهر على الشاشة ،ما يدفع
املـشــاهــد إل ــى تــذكــر طفولته ومــراهـقـتــه ،وم ــا مر
به من لحظات ربما ما زال أثرها حاضرًا حتى
اآلن ،كأن يصبح أضحوكة املدرسة ،أو يتعرض
للتنمر ،أو ي ـنــزوي وح ـي ـدًا بسبب حـبــه للخيال
ال ـع ـل ـمـ ّـي ،ه ــذه ال ـض ـغــوطــات يــرافـقـهــا دوم ــا عــدم
ن ـضــوج عــاطـفــي ورغ ـبــة بــالـتـفــوق عـلــى األقـ ــران،
م ــا ق ــد ي ـت ــرك ج ــروح ــا خ ـفـ ّـيــة م ــن ال ـص ـعــب تتبع
أعراضها.

ّ
يمثل نقيب الفنانني السوريني الراحل أخيرًا ،زهير رمضان (- 1959
 ،)2021حالة نموذجية تصلح للدراسة االجتماعية ،لفهم طرق إفساد
النظام االستبدادي ملواطنيه الطيبني العاديني ،وال سيما املوهوبني منهم.
يـتـحــدر املـمـثــل الــراحــل مــن محافظة الــاذق ـيــة ،وتـحــديـدًا مــن قــريــة دم
سرخو ،التي أصبحت جزءًا من املدينة .انتسب إلى املعهد العالي للفنون
املسرحية ،وتخرج من قسم التمثيل فيه عام  ،1983ليبدأ عملية صعود
مهنية وسلطوية ،وصلت به إلى مجلس الشعب ورئاسة نقابة الفنانني
منذ  ،2014حتى وفاته.
يعرف أبناء دفعة زهير رمضان في املعهد ،أنه انتقل إلى دمشق من
ً
قرية صغيرة ،حــامــا نـقــودًا قليلة وموهبة ال بــأس بها ،وقلبًا طيبًا،
وشهامة ولهفة أهــل الساحل الـســوري الطيبني .فــي طــريــق الصعود،
تحولت الشهامة إلى شراء ذمم ،وتبدلت لهفة اإلغاثة إلى تقديم خدمات،
وانقلب املنبت الطائفي إلى استثمار مفيد.
صار أبو ذكوان مندوب األجهزة األمنية عند الفنانني ،واستطاع تقديم
خــدمــات ملــن ق ـصــده ،ومـنـهــم مــن دل ــه عـلــى سبيل إعـفــائــه مــن الخدمة
العسكرية ودفع بدل االغتراب ،رغم أنه لم يغادر سورية قط.
ً
في عام  ،2011وقبل انــدالع الثورة السورية ،كان كل ذلك مقبوال عند
معظم الفنانني والفنانات ،ومرحبا بــه ،حتى غــدا كثير منهم جليسًا
وضـيـفــا فــي اس ـتــراحــات كـبــار الـضـبــاط وامل ـســؤولــن ،وف ــي مقدمتهم
شقيق الرئيس ماهر األسد ،الذي كان يراعى شؤونهم العامة والخاصة.
لم يكن زهير رمضان وحيدًا في لعب هذا الدور األمني ،وليس مجرد
أجير رخيص لهذه األجهزة ،ولم يكن عديم املوهبة وال ضعيفها ،بل
كان مومنًا بحق بما يقول ويعمل ،بعدما استطاب آليات النظام وصار
جــزءًا منه ،وهــي آلـيــات تقوم على العصبية الطائفية وبـنــاء املصالح،
وتقديم الخدمات والزبائنية .ومن هنا كان شعار محازبيه في انتخابات
األخيرة للنقابة« :الوفاء بالوفاء».
حدثني صديق يعمل في مجال اإلعــام الفني عاد إلى دمشق ،وكان
مطلوبًا للمراجعة األمنية؛ فاتصل بأصدقائه من الفنانني للمساعدة؛
فقال له أحدهم بعد مراجعة ملفه إنه ال يستطيع أن يخدمه ألنه مطلوب
مــن األم ــن الـعـسـكــري ،فيما هــو يـمــون عـلــى أم ــن ال ــدول ــة ،نــاصـحــا إيــاه
باالستعانة بفنان آخر حدد له اسمه.
ُعرف رمضان واشتهر في العالم العربي بــأدواره املتقنة ،مثل املختار
بيسة فــي مسلسل «ضيعة ضــايـعــة» ،ومــديــر املخفر أبــو ج ــودت في
«بــاب ال ـحــارة» ،ولكن النصيب األكـبــر مــن الشهرة واالنـتـشــار كــان مع
تصريحاته تجاه زمالء وزميالت خالفوا رأيه السياسي ،وتجرؤوا على
«النيل من رموز الدولة وقائد الوطن».
فصل رمضان قرابة  200فنان ،وأكثرهم من املعارضني ،بحجة عدم
دفع اشتراكاتهم املالية ،ومنهم حاتم علي وجمال سليمان ومكسيم
خليل ومازن الناطور وعبد الحكيم قطيفان وسميح شقير ولويز عبد
الكريم ويارا صبري ،وحتى الراحلة مي سكاف.
ثم صرح بأنه مستعد الستقبال أي ممثل معارض ترك البلد ويريد
العودة إلى «حضن الوطن» ،وأنه مستعد ألخذه باليد إلى مكاتب رؤساء
األفرع األمنية لتسوية أوضاعه.
يستثني رمضان أولئك الذين ساهموا في «سفك الــدم الـســوري» ،أو
كانوا «عونًا لألميركان والصهاينة» .وبكل األحــوال؛ فهم حفنة قليلة،
والوطن أفضل وأكثر انسجامًا من دونهم ،ويقدر رمضان عددهم بـ
 13شخصًا على األكثر ،مهددًا إياهم وغيرهم بقطع لسان من يسيء
لرموز الدولة السورية.
علمت السلطة رمضان أن يكون صلبًا قويًا حتى تجاه املوالني أمثاله؛
فهو يهددهم بالسجن واإلب ـعــاد ،ومنهم الفنان بسام كوسا وبشار
إسماعيلّ ،
رادًا انتقاداتهم إلى الغيرة.
ّ
مات النقيب وهو يرى أن مهمة النقابة ومنتسبيها من الفنانني تتمثل
فــي أنهم «فصيل طليعي ملتزم بقضايا املجتمع ،ويساهم فــي بناء
الوطن واإلنسان» ،حسب شعار آخر مؤتمر سنوي ُعقد تحت إشرافه.
إنه دور يمثل ذلك الذي تكلمت عنه حنا أرنــدت ،واصفة من عملوا مع
النظام النازي بـ «تفاهة الشر».

رصد

عبد المنعم عمايري في «الهيبة» الورقة ليست رابحة

 ...Duneالعقار المهلوس كما يراه أهل الصحراء
لينا الرواس

23

الشخصية أو النفسية .هــذا مــا سعى مدير
ال ـت ـص ــوي ــر إل ـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ـيــه ع ـب ــر حــركــة
الـكــامـيــرا وزواي ــاه ــا؛ يـبــدو األش ـخــاص غاية
في الصغر مقارنة بما حولهم من األشياء،
األصوات غير البشرية هائلة ،وتلك البشرية
منها غاية في الضعف والهزال .هذه ليست
مـ ـس ــاح ــات ص ــديـ ـق ــة وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،إذن ،بــل
لشدة
بقاع تكاد تفوق االستيعاب البشري ً
شساعتها .للكون مأساته الخاصة أيــضــا،
وك ــذل ــك ص ــراع ــات ــه وش ـيــاط ـي ـنــه وم ـع ــادالت ــه
امل ـع ـقــدة .ال ح ـ ــوارات كـثـيــرة عـبــر الـفـيـلــم ،بل
ص ــور وتــراك ـيــب ج ـمــال ـيــة ،ومـ ـف ــردات سـمــع-
بقية
بـصــريــة ت ـخــدم تـقـنـيــة ال ـس ــرد ،وتـكـمــل ً
القصة ،أو تعطي ملحة عما سيحدث الحقا.
ل ـيــس م ــن ال ـص ـعــب أبـ ـ ـ ًـدا اس ـت ـي ـضــاح م ـقــدار
الـجـهــد ال ــذي ق ــام بــه كــل مــن امل ـخــرج ومــديــر
ال ـت ـص ــوي ــر ،ومـ ـش ــرف ال ـت ــأث ـي ــرات الـبـصــريــة
لــرســم ع ــوال ــم ال ـف ـي ـلــم .كــذلــك األمـ ــر بالنسبة
لـ ــإضـ ــاءة وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى ،الـ ـت ــي أل ـف ـه ــا هــانــز
زيمر ،واملستوحاة في معظمها من أصوات
الطبيعة والزواحف وحركة الرمال.
يؤخذ على الفيلم ضعفه على مستوى ّ
النص،
فعلى الرغم من أنه مأخوذ عن روايــة أدبية،
إال أن نص الفيلم يفتقر إلى كثير من العمق،
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـب ـنــاء ع ــوال ــم الـشـخـصـيــات
واألحـ ــداث الــدرام ـيــة .يشير ضـعــف العنصر
الــدرامــي إلــى وجــود خلل بنيوي فــي عملية
«أفلمة» الــروايــة ،وهــي مهمة جذرية تتطلب
إعـ ــادة ب ـن ــاء ،يـصــل ف ــي بـعــض األح ـي ــان إلــى
ردم النص الروائي ،فبقيت األحداث الخلفية
غ ــام ـض ــة ،ت ــراخ ــى ال ـخ ــط ال ــزمـ ـن ــي ،وجـ ــاءت
ال ــدواف ــع غـيــر مقنعة ت ـمـ ً
ـامــا؛ ألن ـهــا مـجـتــزأة
وغير كاملة.

أيام قليلة ويطوي
مسلسل «الهيبة :جبل»
صفحة الجزء األخير.
نتساءل :ماذا أضاف
هذا الجزء للممثل عبد
المنعم عمايري؟
ربيع فران

لـ ــم ي ـض ــف ال ـ ـجـ ــزء الـ ـخ ــام ــس مـ ــن مـسـلـســل
«ال ـه ـي ـب ــة» ل ـح ـضــور امل ـم ـثــل الـ ـس ــوري عـبــد
املـنـعــم ع ـمــايــري .عـلــى الـعـكــس ،يـنـعــدم دور
البطولة أمام حضور زميله ،بطل السلسلة،
تـيــم ح ـســن ،لـتـتـحــول املــواج ـهــة ب ــن قــوتــن
متصارعتني ،الرابح ضمنها ،من دون شك،
هو «جبل».
ق ـبــل ق ــراب ــة عـ ــام ،ق ــدم ع ـبــد امل ـن ـعــم عـمــايــري
واحـ ـ ـدًا م ــن أبـ ــرز أدواره ف ــي مـسـلـســل «قـيــد
مـجـهــول» ،مــن كـتــابــة ل ــواء يــازجــي ومحمد
أبو لنب ،من إخراج السدير مسعود .يومها،
ت ــوس ــم ج ـم ـه ــور ال ــرج ــل خـ ـيـ ـرًا ف ــي ال ـق ـفــزة
النوعية التي استحقها بطل «بقعة ضوء»،
وطــال ـبــه بــاملــزيــد مــن الـعـمــل عـلــى مـثــل هــذه
األدوار.
يـجـســد ع ـبــد امل ـن ـعــم ع ـمــايــري ف ــي «الـهـيـبــة:
جبل» دور «بديع»؛ ركيزة الخصم األساسية
فــي الـحـبـكــة ملــواجـهــة «ج ـبــل» داخ ــل الـقــريــة
ال ـح ــدودي ــة :الـهـيـبــة ،ال ـتــي يـعـيــش ُسـكــانـهــا
على التهريب كمصدر رزق أول ،إلى جانب

معارك «الهيبة» املفتوحة مع العصابات في
العراء والسهول.
ّ
تـحــدي هــذه العصابات يبقى فــي التخلص
مــن «ج ـبــل» ،كـمـحــاولــة لبسط نـفــوذ املــافـيــا،
وتـ ـسـ ـيـ ـي ــر أمـ ـ ــورهـ ـ ــا ومـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــا .هـ ـك ــذا،
استنجدت شــركــة اإلن ـتــاج بـعـمــايــري ،ضمن
س ـي ـنــاريــو يـقـضــي بـتـعـيـيـنــه م ـه ـنـ ً
ـدســا لسد
مياه يقام في «الهيبة».
مــن دم ـشــق بــات ـجــاه ل ـب ـنــان ،يـقـطــع املـهـنــدس
«ودي ـ ـ ـ ــع» ،ص ــاح ــب الـ ـس ــواب ــق ،بـ ـج ــواز سـفــر
مزور ،الحدود .ويصل الهيبة لتسهيل مهمة
عبور مقاتلي «داعــش» إلــى لبنان ،وتهريب
آثــار مدينة تــدمــر ،عــن طريق سـ ّـد املـيــاه ،إلى
أوروبا ،لبيعها في مزاد علني هناك.
ّ
فــي الـشـكــل ،اسـتـطــاع كــتــاب الـجــزء الخامس
تـ ـص ــوي ــر الـ ـتـ ـب ــاي ــن ب ـ ــن ع ـ ـمـ ــاء «داعـ ـ ـ ـ ــش»،
وقـ ـي ــاداتـ ـه ــا« .وديـ ـ ـ ــع» ال ـ ـهـ ــارب م ــن ال ـع ــدال ــة
ّ
ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ال ي ـه ـتــم إال بـ ــاملـ ــال ،وي ـس ـقــط
أم ــام امـتـحــان أول ام ــرأة تـصــادفــه ،وينافس
أص ــدق ــاءه فــي نــوعـيــة الـخـمــر املفضلة لــديــه،
وجل ما يسعى إليه هو تهريب آثار وبيعها
إلى أوروبا ،مقابل عمولة مالية كبيرة.
يـنـفــذ ع ـمــايــري دوره ب ـحــرف ـيــة ،ل ـكــن ذل ــك ال
ً
يعفيه مــن كونه مـســؤوال عــن مساحة الــدور
الذي وافق عليه ،ما وضعه في قالب هامشي
ً
قياسا بالصراع بني «جبل» و«داع ــش» .في
الــوقــت نفسه ،ينفذ «ودي ــع» أجـنــدة أسـيــاده
مــن خــال «الـخـتـيــار» ،قائد املافيا «الـســري»
الــذي ال يظهر ،لكنه يتحدث في الهاتف مع
عـمــائــه ،رغـبــة فــي االنـتـصــار على جبل مرة
أخ ــرى ،ذل ــك بـعــد أرب ـعــة مــواســم مــن الـصــراع
وال ـحــرب .لكن النتيجة مخيبة ،إذ ال بــد من
خ ـســارة «وديـ ــع» أم ــام الـبـطــل ال ــذي ال ُيقهر،

وُ ضع عمايري في دور هامشي ()MBC

أي «جبل» ،وتحويل القصة إلى فيلم أكشن،
وت ــوق ــع ان ـه ـيــار األبـ ـط ــال ،وك ـش ــف الـحـقــائــق
كاملة قبل الحلقة األخيرة ،من باب تشويق
املـشــاهــد ،والـلـعــب عـلــى عنصر املـفــاجــأة في
أن الخير املتمثل في أحقية «جبل» وزعامته
ل ـ ـ «ال ـه ـي ـب ــة» س ـي ـن ـت ـصــر م ـه ـمــا ب ـ ــدا ال ـظ ــام

محيطًا بــالـقــريــة وأهـلـهــا ومـصـيــرهــا .ربـمــا،
ل ــم يـسـتـطــع ع ـمــايــري رف ــض ال ـع ــرض امل ـقــدم
ل ــه م ــن ش ــرك ــة ال ـص ـ ّـب ــاح ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي هــذا
ال ـجــزء ،لكن الــواضــح أنــه واف ــق بـســرعــة ،ولم
ينتبه إلى بعض الشوائب التي كان بإمكانه
ت ـف ــادي ـه ــا ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن «ن ـم ـط ـيــة» االن ـت ـص ــار

املفروض أن يالزم البطل األوحــد تيم حسن،
لسبب واحد يدخل في إطار صدقية املبارزة
ب ــن «ال ـق ـط ـبــن» ،األول رغ ــم سـجـلــه الـحــافــل
بالتهريب والقتل هو «الخير» ،والثاني هو
«ال ـش ــر» املستطير ال ــذي يــريــد دم ــار ال ـقــرى،
مقابل نزواته ومآربه ،واألمر سيان.
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محاضرة
خالل محاضرته
قدمها مؤخرًا،
التي ّ
ّ
المترجم
توقف
ُ
جملة
البريطاني عند
ٍ
من القضايا المتعلّقة
باللغة واألدب العربيَّين،
بدءًا باستعمال اللهجات
المحلّية في الرواية
وصوًال إلى رأيه في
مترجمي
اتّهام
ٍ
المعاصر
األدب العربي
ِ
باالستشراق الحديث
سليمان زوقاري

ّ
بــالـتـعـبـيــر ع ــن ده ـش ـتــه ،اس ـتـ َـهــل
امل ـتــرجـ ُـم ال ـبــري ـطــانــي ،جــونــاثــان
رايـ ــت ،مـحــاضــرة «ج ــائ ــزة سيف
غـبـ َّـاش  -بــانـيـبــال» الـسـنــويــة ،الـتــي ألقاها
مؤخرًا عبر تطبيق «زوم» واستضافة من
عنوان «التغيير
«املكتبة البريطانية» ،تحت
ُ
عاصر».
واالستمرارية في األدب العربي ُامل ِ
ه ــذه الــدهـشــة مـ ُّ
ـردهــا إل ــى دعــوتــه للحديث
ّ
َ
عن األدب العربي رغم كونه غير متخصص
ّ
نظريات الترجمة ّ أو في
في اللسانيات أو
ّ
َّ
الـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،عـلــى ح ــد ق ــول ــه .لـكــنــه ب ــرر
َ
قبوله الدعوة بتجربته في الترجمة األدبية
ِمــن العربية إلــى اإلنـكـلـيــزيــة ،والـتــي بدأها
ع ــام  2008بـتــرجـمــة ك ـت ــاب امل ـص ــري خــالــد
الحسيني« ،تــاكـســي :حــواديــت املـشــاويــر»،
من العامية املصرية ،ليصل ُ
عدد ترجماته
ِ
إل ــى أك ـث ــر م ــن ع ـشــريــن ك ـتــابــا ب ــن ال ــرواي ــة
ّ
والقصة القصيرة.
انتقل رايــت إلى الترجمة بعد اشتغاله في
ـرز» ،على مــدار
الصحافة مــع «وكــالــة روي ـت ـ
ّ ً
عدد
قرابة ثالثة عقود قضاها متنقال بني ٍ
من البلدان العربية؛ مثل مصر والـســودان
ولبنان وتونس والخليج العربي ،وقبل ذلك

بطاقة

جوناثان رايت ُ
خالصات رحلة مع الرواية العربية

ذرائع واهية لنبذ التراث

منعرجات االستشكال

َ
َ
درس اللغتني العربية والتركية والحضارة
ّ
اإلسالمية في «كلية سانت جورج» التابعة
ل ــ»ج ــام ـع ــة أوكـ ـسـ ـف ــورد» ال ـبــري ـطــان ـيــة فــي
الثمانينيات.
خــال املحاضرةّ ،
عن العربية
ـت
ـ
ي
را
ث
تحد
الفصحى الحديثة بوصفها لـغـ َـة تـ ُ
ـواصــل
تـجـمــع ب ــن الـ ـع ــرب ،ي ـج ــري ال ـل ـجــوء إلـيـهــا
ُ
عـنــد صـعــوبــة ال ـت ـفــاهــم بـيـنـهــم بلهجاتهم
ّ
ّ
ِّ
امل ـح ــل ـي ــةُ ،م ـع ـت ـ ِـب ـرًا أن امل ـت ـم ــعــن ف ــي األدب
َّ
يكتشف أن الفروقات بني
العربي سرعان ما
ٌ
ضئيلة ج ـ ّـدًا ،رغــم ُّ
تنوع
الشعوب العربية

هذه الشعوب ِمن حيث الثقافات والعادات
والتقاليدُ .
ـاض ــر ،ف ــي س ـيــاق حــديـثــه عن
وت ـط ـ ّـرق امل ـح ـ ِ
«ال ـت ـغ ـي ـيــر واالسـ ـتـ ـم ــراري ــة» ،إلـ ــى َدور َمــن
سـمــاهــم «حـ ـ ـ ّـراس امل ـع ـبــد» ِم ــن املـحــافـظــن،
ّ
ّ
قوميني ،على امتداد التاريخ،
إسالميني أو
ـوع م ــن ال ـج ـم ــود ع ـل ــى الـلـغــة
ف ــي ف ـ ــرض نـ ـ ـ ٍ
ال ـعــرب ـيــة ،وحــرمــان ـهــا م ــن ت ـط ـ ُّـور حـقـيـقــي،
ـوى امل ــورف ــول ــوج ــي.
خ ـصــوصــا ع ـلــى امل ـًس ـت ـ َ
يرفض هــؤالء ،مثال ،كتابة األعمال األدبية
ّ
ّ
باللهجات املـحــلـيــة ،بــدعــوى أن ذلــك ُيـهـ ِّـدد
وجود اللغة العربية الفصحى.
َ ُ
ترجم كتبًا ِمن
لكن رايت  -الذي سبق له أن
َ
اللهجتني املـصــريــة والـعــراقـيــة  -لــديــه ٌ
رأي
ٌ
ُ َّ
ّ
آخــر مـفــاده أن العامي َة ق ــادرة أحيانًا على
الـتـعـبـيــر عــن ال ــواق ــع املـعـيــش بــأفـضـ َـل ّ
مما
ُ
تفعله الفصحى.
واستشهد رايت ،في رأيه هذا ،باالسكتلندي
إرفــن ويلش الــذي يكتب روايــاتــه باللهجة
االسكتلندية الــدارجــةّ ،والـكــاتــب األميركي
كلود ماكاي الذي كان يؤثث أعماله بمقاطع
أو ح ـ ــوارات بـلـهـجــة ال ـب ــات ــواه الـجــامــايـكـيــة
التي ال ُيمكن ّ
لقراء اإلنكليزية أن يفهموها،
ُ
ُمضيفًا ّأنه َّ
مرً ،هو نفسه ،بالتجربة نفسها
ح ــن قـ ــرأ رواي ـ ـ ــة عــرب ـيــة ت ـضـ ّـم ـنــت مـقــاطــع
بــالـعــامـيــة الـشــامـيــة ال ـتــي ل ــم يـسـتـطــع «ف ـ ّـك
شفرتها».

خاض مستشرقون
ّ
ومبشرون في ما
ُ
تناقضًا في
اعتبروه
النصوص الدينية،
منطلقين من
ٌ
مسألة
التباساتها.
يخوض فيها
اليوم بعض أنصاف
ّ
المثقفين

نجم الدين خلف اهلل

جوناثان رايت

َّ ّ
في السياق نفسهَ ،
هجات
اعتبر رايت أن الل ُّ
العامية املختلفة َّ
ّ
بسبب من تأثرها،
تطورت
ٍ
ُ
املستعمرين التي أضافت
في املاضي ،بلغات
ِ
كـلـ ُّمــات وع ـب ــارات جــديــدة إلـيـهــا ،ووا ُصـلــت
تأثرها ببعضها البعض وبثقافات أخرى
ُ
في
من
خالل التلفزيون ووسائل ًالتواصلً ،
ّ
حــن ظــلــت الـفـصـحــى «ج ــام ــدة» ومـنـطــويــة
ع ـلــى ن ـف ـس ـهــا ،ت ـحــت ذري ـع ــة ح ـمــايــة الـلـغــة
والثقافة والــديــن والهوية ،باعتبارها لغة
القرآن.
ّ
في ما يتعلق باألدب العربي ،والرواية على
وجــه الخصوص ،زعــم املترجم البريطاني
ّ
أن أ ّغـ ـل ــب الـ ــروائـ ـ ّـيـ ــن الـ ـع ــرب امل ـعــاصــريــن
متأثرون بأسماء غربية؛ مثل فرانس كافكا
ّ
وغابرييل غارسيا ماركيز ،وأن رواياتهم ال
تختلف كثيرًا  -في أساليبها وحبكاتها -
عن الروايات الغربية.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــرض حـ ــدي ـ ـثـ ــه ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات
َ
الكالسيكية العربية ،ذك ــر املـتـحـ ّـدث روايــة
«ال ـســائــرون نـيــامـ ُـا» للكاتب امل ـصــري سعد
ً
م ّـ ـك ــاوي ،وال ـت ــي ن ـش ــرت ع ــام  ،1963قــائــا
إن ـهــا تـمـ ّـيــزت بأسلوبها الـســاخــر والـفــريــد

يفرض المحافظون
جمودًا على العربية
بدعوى حمايتها
ال تختلف الرواية
العربية عن الغربية في
األسلوب والحبكة

ُ
الكاتب فيها عن
ِمن نوعه؛ حيث استعاض
حركات الشخصيات وانفعاالتها بعناصر
مثل الشنب والطربوش ،كما ّ
تميزت ّ
بحرية
َ
َ
َ
وجرأة كبيرتني ،وتناول ًت مواضيع ال تزال،
ُ
إل ــى اآلن ،تعتبر شــائـكــة ومـسـكــوتــا عنها؛
َّ
ّ
مثل الجنس َوامل ـخ ــدرات ،رغــم أن أحداثها
تدور بني القرنني الخامس عشر والسادس

عشر ،أي في السنوات الثالثني األخيرة ِمن
ُحكم املماليك في مصر.
ُم ـج ـي ـبــا ع ــن س ـ ــؤال حـ ــول كـيـفـيــة اخ ـت ـيــاره
َ
َّ
الـ ـنـ ـص ــوص ل ـل ـت ــرج ـم ــة ،اع ــتـ ٌـب ــر رايـ ـ ـ ــت أن
َّ
اختياراته الترجمية عشوائية وذاتية ،وأن
الحبكة هي ُّكل ما ّ
األدبية
يهمه في األعمال
ّ
التي يعمل على نقلها إلى اإلنكليزية ،وأنه
َ
اهتمام ألسلوب أو مستوى
كبير
ال ُيولي
ٍ
َ
َّ
ّ
الكتابة ،مما يجعلهما عاملني ثانويني في
االخ ـت ـيــار ،وه ــذا مــا جعله  -مثلما أضــاف
 يــرفــض تــرجـمــة الكثير مــن األع ـمــال التيبعض ُدور النشر.
اقترحتها عليه ّ
ً
ّ
هناُ ،يؤكد رايت أنه ،عند اختياره عمال ما
لترجمته ،ال يـتــوانــى عــن ط ــرح الكثير من
ّ
األسئلة على مؤلفه ،عبر البريد اإللكتروني
إلت ــاح ــة ال ــوق ــت ال ـك ــاف ــي ل ــإج ــاب ــة ،أو عبر
باملعنى،
االتـصــال
َّ ِ
املباشر بهدف اإل ّمـســاك ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن «بـعــض الـكــتــاب يتحفظون
فــي إعـطــاء تفاصيل يعتبرونها حميمية،
ً
ً
ّ
السرية تــارة ،والغموض تــارة
ُحفاظًا على
أخرى».
وعـ ّـرج رايــت ،أيضًا ،على تقنيات الترجمة

األدبية؛ ومنها التوطني والتغريبُ ،م ّ
عب ّرًا
ً
عن موقفه الوسطي بني االثنني؛ قائال إنه
ال ّ
يحبذ اإلس ــراف في التوطني الــذي يصل
إلى َّ
تغيير أسماء الشخصيات واإلطار
حد
َ
املكاني بغية مالءمة النص مع ثقافة القارئ
وبيئته ،ويرفض التغريب باعتباره حاجزًا
َ
ُ
املترجم واستيعابه،
يحول دون فهم النص
بـسـبــب اس ـت ـخ ــدام ل ـغــة بـعـيــدة ع ــن الـســائــد
ّ
تضطر
وتوظيف مصطلحات غير رائـجــة
املرء إلى العودة إلى القواميسّ ،
مما ُيفسد
متعة القراءة ،وفق قوله.
ُ
ّ
رب ـ ـمـ ــا لـ ــم يـ ــكـ ــن جـ ــونـ ــاثـ ــان رايـ ـ ـ ــت لـيـخـتــم
م ـح ــاض ــرت ــه دون أن ي ـت ـط ـ ّـرق إلـ ــى مـســألــة
ّ
ـرجـمــن الـغــربـ ّـيــن بــاالسـتـشــراق
ات ـه ــام املـتـ ِ
ّ
ال ـحــديــث .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،اع ـت ــرف ب ــأن
من العربية إلى اإلنكليزية
حركة الترجمة ُ
ول ـ ـ ـغـ ـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــر ٍة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ازده ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـقــب
أح ــداث الـحــادي عشر مــن أيـلــول /سبتمبر
 ،2001ضمن سياسة هدفت إلى معرفة ما
يعتمل فــي عقل العربي املسلم الــذي َ
وجــد
نفسه في مواجهة أصابع االتهام بعد تلك
األحداث التاريخية.

فن االحتجاج الغرافيتي وهو يُفلت من كل أشكال الرقابة

برشلونة ـ العربي الجديد

ّ
منذ  12تشرين الثاني /نوفمبر الجاري ،حل
ُ
فـنــان الغرافيتي مجهول الـهــويــة ،بانكسي،
ض ـي ـفــا ع ـلــى مــدي ـنــة بــرش ـلــونــة اإلس ـبــان ـيــة،
تحديدًا في فضاء «ديسيني هوب» ،من خالل
معرض بعنوان «بانكسي :فــن االحتجاج»،
يستعيد عــددًا ّمن رسوماته ذائعة الصيت،
والتي باتت تمثل أيقونات ملناهضة العوملة
والسياسات النيوليبرالية.
البصرية
الهوية
من
االقتراب
ّ ّ
يحاول املعرض ّ
َ
أي فنان
لعالم بانكسي الفني ،كما يفعل مع
َّ
ـي ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن ت ـلــك ال ـن ـظــرة امل ـكــرســة
تـشـكـيـلـ ّ
التي تصنف الغرافيتي في درجــة ثانية من
املمارسات الفنية.
تـشـتـمــل امل ـج ـمــوعــة امل ـخ ـت ــارة ل ـل ـعــرض أكـثــر
ً
م ـ ّـن سـبـعــن ع ـمــا ج ــرى تـنـفـيــذهــا بـخــامــات
مختلفة :الصباغة الزيتية ،واألكريليك،
فنية ّ
والـ ـ ـ ـ ـ ــرش عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـمـ ــاش وع ـ ـلـ ــى الـ ـخـ ـش ــب،

وف ــن الـسـيــريـغــرافـيــا ف ــي طـبـعــات م ـح ــدودة،
والـسـتـنـســل عـلــى ال ـخــرســانــة ،وامل ـن ـحــوتــات
واإلنـ ـ ـش ـ ــاءات ،وأش ــرط ــة ال ـف ـيــديــو ،وال ـصــور
الفوتوغرافية.
ت ـت ـنــاول امل ـج ـمــوعــة امل ـع ــروض ــة مــوضــوعــات
بانكسي املعهودة ،بأفقها العاملي واستدعاء
مـ ـف ــردات ال ـث ـقــافــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة وتــرت ـي ـب ـهــا ضمن
م ـن ـط ــق ج ــدي ــد ُي ـ ـبـ ــرز م ـت ـن ــاق ـض ــات ـه ــا ،وم ــن
ُ َ
ورائـ ـه ــا إش ـكــال ـيــات ال ـع ــال ــم .ق ـضــايــا تـعــتـبــر
ب ـ ــؤرة لـلـتـفـكـيــر ف ــي م ـفــاه ـيــم أس ــاس ـي ــة مثل
العدالة والحرية وضمن محاولة التحريض
عـلــى ض ــرورة مــراجـعــة ه ــذه املـ ـ ّ
ـادة الثقافية
املــوضــوعــة لــاسـتـهــاك ،والـنـظــر فــي امل ــآالت
الكارثية ملشاكل العوملة والحروب واالحتالل
ّ
بقوة السالح ،والهيمنة السياسية واإلبادات
العرقية والدينية والصراع الطبقي وأزمات
الهجرة واملناخ واملجاعات وغيرها.
ّ
ألول مـ ـ ـ ـ ـً ّـرة ،ي ـ ـجـ ــري ع ـ ــرض هـ ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال
ُّ
مجتمعة فــي برشلونة ،وهــي كلها أصلية؛
ُ
ومصدرها
أي أن بانكسي هو َمــن أنجزها،
ّ
مـجـمــوعــات دول ـيــة خ ـ ّ
ـاص ــة ،بــل إن ج ــزءًا من
ّ
ّ
األع ـمــال سـيــرى ال ـضــوء ألول م ــرة .يستفيد

تمثّل أعماله أيقونات
لمناهضة العولمة
والسياسات النيوليبرالية

ُ
ـادفـنــا م ـقـ ٌ
ـاالت ُ
وم ـح ــاورات
كـثـيـ ًـرا مــا تـصـ
ّ
ع ـلــى ال ـق ـن ــوات ال ـعــربــيــة ،ض ـمــن ال ـبــرامــج
َ
ال ـث ـقــافـ ّـيــة ،ت ـض ــع ال ـي ـ َـد ع ـلــى م ــا َيـعـتـبــره
ِّ
ً
النصوص الدينية،
مقد ًموها تضاربا ّ ًفي َ ّ ً
ً
ســواء أكانت قرآنية أم نبوية ّ.وغالبا ما
ّ
ُيـسـتـنـتــج مــن ذل ــك أن ه ــذه الــن ـصــوص ال
ّ
َ
ّ
تتمتع ّ
ُ
قدسية ،وأنها من صنع البشر
بأية
ـات نزاعاتهم
الــذيــن وضـعــوهــا فــي سـيــاقـ ِ
والثقافية ،وال بـ ّـد مــن ُنبذها.
التاريخية
َ
وقــد تـكــون تلك ً املــواطــن النصية ،املـشَّــار
ْ
إل ـي ـهــاُ ،مـلـتـبـســة بــالـفـعــل ،ول ـك ــن ُيـضــخــم
َ
ُ
رضها في الفضاء
التباس َها ذاك بسبب ع ِ
ّ
ً
الـعــام فيزيد مــن حدتها ،وخصوصا إذا
أضيفت إلى َ
العرض مظاهر احتفاء ّ
تهول
ّ
التاريخانية املطلقة للنصوص املقدسة
الـ ـت ــي َبـ ـن ــت ش ــرع ـ ّـي ـت ـه ـ ُـا ،ط ـي ـل ــة الـ ـق ــرون
املاضية ،على التعالي املطلق ل ِقيمهاّ .
وم ــن أم ـث ـلــة ه ــذه امل ـســائــل ال ـتــي ل ــم ً يـكــف
ال ـن ــاس ع ــن اس ـت ـعــراض ـهــا ،وأح ـي ــان ــا ُفي
َمعرض السخرية واالستخفاف ،غموض
آي ــات الـقـضــاء وال ـق ــدر واح ـت ـمــال داللـتـهــا
أي :ع ـل ــى ح ـ ّ
ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــيء وض ـ ـ ـ ـ ّـدهْ ،
ـري ــة
َ
ُ
اإلنسان في صنع ق ـ َـدره ،وعلى خضوعه
ّ
اإللهية التي تقضي ما تشاء .ومن
لإلرادة ً
ُ َ
أمثلتها أيــضــا مــا يطلق عليه فــي بعض
ّ
اللغوية» في ّ
النص
املـحــاورات «األخطاء
َ
َّ
ـاحــران»
ال ـقــرآنــي مـثــل آي ــة« :إن ه ــذان ل ٌـسـ ِ
(س ــورة :ط ــه) ،واألمـثـلــة عــديــدة .ويضاف
ّ
العلمية»
إلــى ذلــك مــا ُسـ ّـمــي ب ـ «األخ ـطــاء
ُ
التي تظهر «ت ـضـ ُـار َب» ما في النصوص
ّ
ّ
الدينية مع نتائج العلوم الصحيحة.
ضــايــا ال ـت ــي خــاض
وهـ ــذه ه ــي ن ـفــس ال ـق ـ ّ
ّ
املسيحيون
فيها املستشرقون واملبشرون
وال ـ ـ ّيـ ــوم ب ـع ــض ال ـص ـح ــاف ـ ّـي ــن وأن ـص ــاف
ّ
ّ
امل ـث ــق ـف ــن ،وك ــل ـه ــا ت ـت ـن ــزل ض ـمــن ظــاهــرة
ّ
الغموض وااللتباس .و ًقــد اتخذ حضور
ذريعة إلى نبذ التراث
هذه «اإلشـكــاالت»
ً
ّ
كــلـ ًّـيــا واعـتـبــاره متناقضا ،بــل واستندت
قراءة التراث العربي
بعض دعوات إعادة ّ
إلـيـهــا ،حـيــث ح ــاول مـثــقـفــون مـثــل محمد
ّ
عــابــد ال ـجــابــري و َح ـســن حـنـفــي والــطـيــب
تـيــزيـنــي اسـتـكـشــافـهــا وتـسـلـيــط الـضـ ّـوء
عـلـيـهــا ،مـ ّـمــا يـعـنــي أن ـهــا م ــا تـ ــزال تـمــثــل
«مناطق صعبة» في فهمه وتسويغ رؤاه،
وتضرب شرعية املناداة باالعتماد عليه

ّ
والتحرر الذهني.
في بناء النهضة
وف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ه ــذه ال ـق ـضــايــا مـعــروفــة
ج ـ ّـي ـ ًـدا ل ــدى جـمـهــور املـفـ ّـســريــن وفــاسـفــة
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ــدي ـ ـ ًـم ـ ــا ،وال سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا ع ـل ـم ــاء
أص ــول الـفـقــه الــذيــن خـ ّـصـصــوا مصطلح
«اإلش ـك ــال» لـلــداللــة عـلــى وج ــود تناقض
ظـ ــاهـ ـ ّ
ـري ف ــي ال ـن ـص ــوص املـ ـق ـ ّـدس ــة .ول ــم
يكتفوا بــاإلقــرار بهذا االلـتـبــاس فحسب،
ً
ـول ج ـ ّ
ـذري ــة تـنــزع
ب ــل واقـ ـت ــرح ــوا ل ــه حـ ـل ـ
ّ
َّ
طـ َـابـعــه اإلش ـكــالــي ه ــذا وتـ ــرد ال ـنــص إلــى
حظيرة َ
البيان والتماسك .وكان من أبرز
َ ُم ــن اشـتـغــل عـلــى ه ــذه امل ــواط ــن املعضلة
ّ
ـي ابـ ــن ع ـطـ ّـيــة (- 1088
امل ـف ــس ــر األن ــدل ـس ـ ُ
ّ
 )1146في كتاب «املحرر الوجيز» والذي
َ
ّ
املفسر التونسي محمد الطاهر
اعــتـمــده
«التحرير
بن عاشور ( )1973 - 1879في
َ
ْ
والتنوير» ،حيث َجعال ُوك َد ْي ِهما الوقوف
على هذه املواطن وبيان غموضها حتى
ّ
ً
ً
يظل ّ
النص معقوال متماسكا ،ال تتعارض
ُ
ظواهره مع األصول الكبرى للدين وال مع
ّ
املنطقية.
قواعده
ّ
وال أح ـ ـ َـد ُي ـن ـكــر أن ب ـعــض إجــابــات ـهــم أو
«تــوجـيـهــاتـهــم» ملـظــاهــر االل ـت ـبــاس ق ــد ال
ّ
ُتقنع كـ ّـل الـقـ ّـراءً ،
نظرا إلــى بعض التكلف

ال ـ ّـذي قــد ُيــرتـكــب فــي إجــرائ ـهــا ،وم ــع ذلــك
ّ
فــإنـهــا تـظــل م ـحــاوالت تــأويـلـ ّـيــة رصينة،
تسعى إلــى مــا أسـمــاه الباحث التونسي
م ـح ـم ــد الـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــري ،ف ـ ــي أطـ ــروح ـ ـتـ ــه عــن
َ
«الـبــاغــة وعـلــم ال ـكــام»« :تـ ُـدبـيــر الـنـ ّـص»،
وفيها استعاد مظاهر تداخل علم الكالم
َّ
ّ
وبي
اإلسالمية،
بعلوم الداللة في الثقافة
ّ
كـيــف أن ق ــواع ــد ال ـبــاغــة صـيـغــت إلنـقــاذ
ّ
املنطقي.
َمعقولية
النص وطابعه ّ ً
ّ
ً
ُ
ًّ
فلسفيا ،يعد الغموض مكونا بنيويا من
ّ
مكونات النص الديني وصيغ الداللة فيه.
ّ
لذلك نادى املفكر الجزائري محمد أركون
ّ
دالئلية ( ّ )sémantiqueخاصة
إلى اجتراح
بــالـنـصــوص امل ـقـ ّـدســة ،ألنـهــا تـتــوفــر على
ّ
ّ
«البنية
الخصوصية سماها ِ
بنية شديدة َ
ّ
ّ
صصية» ،وهي التي تؤدي
األسطورية الق

يُضخَّ م التباس النصوص
الدينية بعرضها
في الفضاء العام

وظيفة اإلده ــاش والتعبئة للمجموعات
اإلي ـم ــان ـ ّـي ــة ،ت ـخــاطــب امل ـخ ـي ــال الـجـمـعــي،
أكثر من مخاطبتها َ
الصرفّ .
العقل ِّ
وأما
ُ
ما ُيستعاد اليوم على القنوات املغرضة
والـ ـكـ ـت ــاب ــات امل ـت ـح ــام ـل ــة ،م ـث ــل مـ ــا كـتـبــه
الـفــرنـســي كـلــود جيليو ،املـتـخـ ّـصــص في
تاريخ التفسير ،أو الباحث اللبناني الذي
َّ
ُ
كرستوف
ُتخفى وراء اسم أملاني مستعار ِ
ل ـك ـس ـن ـب ــرغ (،)Christoph Luxenberg
فــي كـتــابــه «قـ ــراءة ســريــانـيــة ل ـل ـقــرآن» ،ثـ ّـم
َمـ ــن ت ـب ـ َـع آراء هـ ـ ـ ــم م ــن امل ـت ـف ـل ـس ـفــن ،فـهــو
مـجـ ّـرد إفـقــار لظاهرة االلتباس وآلياتها
ّ
واملعجمية ،والتي سبق للمفكر
التركيبية
اإلنكليزي وليام أمبسان ()1984 - 1906
أن تناولها ضمن عرضه للجذور السبعة
ّ
ّ
والسياقية
اللغوية
للغموض وأسـبــابــه
أصناف من الغموض»
في كتاب «سبعة
ٍ
( .)1930وه ـ ـ ــذا ن ـف ــس مـ ــا س ـ ـ ــارت عـلـيــه
امل ــدارس األلسنية املعاصرة التي جعلت
ً
ً
رئيسا لهذا الفرع
موضوعا
من الغموض
ً
مــن الـعـلــوم اإلنـســانـيــة ،باعتباره مــازمــا
لكافة أشكال التواصل البشري وال يكاد
ٌ
خطاب منها.
يخلو
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)

من قصور الحمراء بغرناطة ()Getty

فعاليات

ِ
ظ ّ
ل بانكسي في برشلونة
المقام
يُحاول المعرضُ ،
حاليًا في المدينة
اإلسبانية ،االقتراب من
الهوية البصرية ألعمال
فنان الغرافيتي الذي ال
يزال يحافظ على أسراره

من المعرض ()Getty

إضاءة

المترجم وعن تجربته
مع
ِ

مترجمي األدب العربي المعاصر إلى
ـد أبــرز
ترجم رايــت ( ،)1953أحـ ُ
َ
ِ
ّ
اإلنكليزية ،للعديد من الكتاب العرب؛ من بينهم :خالد الخميسي ،ورشا
األمير ،وعالء األسواني ،وعز الدين
شكري فشير ،وجالل أمين ،وبهاء
عبد المجيد .فـــازت ترجما ُته
بثالث جوائز؛ هي« :سيف غباش -
بانيبال» عن «عزازيل» ليوسف زيدان
في  ،2013وعــن «ســاق البامبو»
لسعود السنعوسي في ،2016
و»اإلندبندنت لألدب األجنبي» في
 2014عــن «المسيح الــعــراقــي»
لحسن بالسم.

معرض
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ض ــا م ــن تــوظ ـي ـفــات الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ــزائ ــر أي ـ ّ
َ
ألغ ــراض فــنـيــة ،حـيــث يـجــد مــداخــل مـتـعـ ّـددة
ّ
الــوســائــط ت ــؤط ــره ف ــي م ـس ــاره ب ــن األع ـمــال
ّ
املقدمة ،وتخدم هذه الوسائل التكنولوجية
امل ـس ــار ال ـغــامــض وامل ـل ـغــز ل ـهــذا ال ـف ـنــان ،كما
ّ
ت ـس ــل ــط األضـ ـ ـ ـ ــواء ع ـل ــى خ ـص ــوص ـي ــات أه ــم
أعماله ،أسلوبيًا وتقنيًا ،ناهيك عن إضاءة
ُخـفـيـفــة لـبـعــض ال ـج ــدل ال ـقــائــم ح ــول الـفـنــان
املفلت باستمرار من الرقابة ،بمعناها األمني
حـيــث لــم ُي ـقـ َـبــض عـلـيــه وه ــو يـنـجــز أعـمــالــه،
ّ
ظل محافظًا على ّ
سره
وباملعنى الرمزي؛ فقد
ّ
رغــم محاوالت الصحافيني االستقصائيني،
وق ــد زاد ذل ــك مــن فـ ــرادة تـجــربـتــه وإثــارت ـهــا،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ث ــوريـ ـتـ ـه ــا ض ـ ـ ـ ّـد ق ـ ـ ــوى ال ـق ـه ــر
واإلخضاع.
ّ
ل ـعــل أب ــرز مــا فــي امل ـعــرض تـقــديـمــه قطعتني
ّ َ
أصليتني كبيرتني كانتا موضوعتني على
ج ـ ـ ـ ــدران ب ـع ــض املـ ـب ــان ــي فـ ــي لـ ـن ــدن ولـ ــوس
أن ـج ـل ـيــس .سـيـتــم ع ــرض «ح ـ ــارس ال ـت ـبـ ُّـول»
و»الـجــرد خــارج السرير» فــي الــردهــة ،خــارج
ُ
امل ـعــرض ،وه ـكــذا ســتـتــاح لـلـمـ ّـار بــالـقــرب من
«ديسيني هــوب» مشاهدة عملني لبانكسي
ّ
مجانًا .وفي الحقيقة ،هذا هو األصل مع فن
الغرافيتي!
يـتــوفــر امل ـع ــرض ،أي ـض ــا ،عـلــى دل ـيــل صــوتــي
م ـ ّـج ــان ــي خـ ــاص ب ــال ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة ،ي ـق ـ ّـدم
مـعـلــومــات عــن األع ـمــال امل ـعــروضــة باللغات
الكتاالنية واإلسبانية واإلنكليزيةُ ،
ويثري
م ـعــرفــة ال ــزائ ـ ّـر م ــن خ ــال تــوف ـيــر مـعـلــومــات
شاملة عن الفنان وعن كل أعمال املعرض.

حتى الثامن من كانون األول/ديسمبر المقبل ،يتواصل معرض مقام للفنان
التشكيلي المصري أحمد صابر في «غاليري سفرخان» بالقاهرة .تنقل اللوحات،
المقدس
يقدمها المعرض ،مشاهد من الموالد ،باعتباره لحظة لتجلّي
التي
ّ
ّ
وتجسيد الروحانيات وبروز المشهديات االجتماعية المتناقضة في إطار بصري
واحد.
وتمتد لثالثة أيام
نظرة على الثقافة اليابانية عنوان تظاهرة تنطلق غدًا
ّ
موسعًا من
تتضمن التظاهرة طيفًا
في «مدينة الثقافة» بتونس العاصمة.
ّ
ّ
التعبيرات الفنية اليابانية؛ كعروض الطبول التقليدية ،وفن طي الورق ،والمشاهد
االستعراضية المستلهمة من الفنون القتالية ،ومائدة مستديرة حول األدب الياباني
في «بيت الرواية» ،وعرض أفالم في «المكتبة السينمائية التونسية».
ّ
المتوسط ،حتى
ضفتي
لعدة فوتوغرافيّين من
صور
تحت عنوان جوار ،تجتمع
ّ
ّ
َ
 16كانون الثاني/يناير المقبل ،في قاعة «كولومناس» بمدريد .من الفوتوغرافيّين
الذين تحضر صورهم :ياسين قايدي ،ومهدي حرزاهلل ،وفرح بن منصور ،وعزة
أبو ربعية ،وأمادو ألفادني ،ورو كامينال ،وإليف غولين ،وصديق هداري،
وفاطمة مرتضى.
ّ
ينظم «المركز الجامعي» في مغنية بوالية تلمسان الجزائرية ،بداية من الحادية
عشرة من صباح اليوم ،ندوة تناقش القضايا الواردة في كتاب جدل النسوية:
فصول نقدية في إزاحة الدوغمائيات األبوية للباحث الجزائري محمد بكاي.
الكتاب صدر عام  2019في طبعة مشتركة بين «منشورات ضفاف» و»دار األمان»
و»االختالف».
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أبيض وأسوأ

هتّاف رغم أنفه
باسل طلوزي

نتناول التطبيقات كحبوب المخدرات (رودريغو ديماتوس)

إدمان
الهواتف
الذكية

لم يعد فــرج قـ ً
ـادرا على النوم بسبب
ه ـتــاف ال ــرج ــل ال ــواق ــف عـلــى ناصية
ال ـ ـشـ ــارع ،ال ـ ــذي م ــا زال ي ـص ـيــح منذ
أعـ ـ ــوام« :ي ـع ـيــش ال ــزع ـي ــم» ،ف ـقــد علق
ال ـ ِـهـ ـت ــاف فـ ــي ح ـن ـج ــرت ــه ك ـم ــا يـعـلــق
منبه السيارات القديمة بسبب طول
تكراره ،فقد عرف عنه أنه لم يكن يدع
مناسبة إال ويهتف للزعيم ،إلــى أن
ح ــدث ذات م ــرة أن ال ـه ـتــاف عـلــق في
حنجرته ولم يعد يستطيع التوقف.
وال ـ ــورط ـ ــة الـ ـت ــي وج ـ ــد أه ـ ــل امل ــدي ـن ــة
أنفسهم فيها ،أن ال أحــد كــان يجرؤ
ّ
على إسكات هذا الهتاف كي ال يتهم
بــأنــه متآمر على الــزعـيــم ،بمن فيهم
األطباء الذين تفادوا التورط في هذه
املغامرة الخطرة ،فتركوه يهتف.
ٌّ
ح ـ ــل واح ـ ـ ــد ف ـق ــط ت ــوص ــل إلـ ـي ــه أه ــل
ً
ّ
املــديـنــة لـتـفــادي ال ـضــوضــاء جــزئــيــا،
فقد اتفقوا في ما بينهم على تبادل
ّ
ًّ
دوري ـ ـ ـ ـ ــا،
«ال ـ ـه ـ ــت ـ ــاف» ب ـ ــن األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء
بحيث ينقل الرجل من ّ
حي إلى آخر
بــال ـت ـســاوي ،ك ــي يستطيع اآلخ ــرون
الـنــوم .لكن يـبــدو أنـهــم فــي هــذه املــرة
ّ
نسوا أو ّ
تعمدوا نسيان الهتاف في
ّ
الحي الذي يقطنه فرج.
ّأمــا فــرج الــذي لــم يستطع الـنــوم تلك
ال ـلـ ـي ـل ــة ،فـ ـق ــد ج ـ ـ ــاءه خ ــاط ــر غ ــري ــب:
«مـ ــا دام ج ـح ــا أول ـ ــى ب ـل ـحــم ث ـ ــوره»،
ّ
ف ــاألج ــدى ،إذن ،نـقــل «ال ـه ــت ــاف» إلــى
بــاب قصر الزعيم وليهتف لــه هناك
صباح مساء.
في ما بعد ،تداول الناس نبأ انتحار
الزعيم ال ــذي لــم تطاوعه نفسه على
إسكات صــوت يعشقه ..لكن املشكلة
أن الزعيم مات والرجل ما زال يهتف:
«يعيش الزعيم».

الهاتف نبتة شيطانية تصيد البشر (ميكائيل شفكجي)

لعله مــرض العصر األكـثــر انتشارًا واألكثر
ً
إهـ ـم ــاال ،أب ـص ــار الـبـشــر شــاخـصــة لـســاعــات
طويلة على شاشات الهواتف الذكية الصغيرة
املـكـتـظــة بــأي ـقــونــات ال ـع ـمــل والـتـسـلـيــة وس ــواه ــا من
املالهي ،أبصار مشغولة عن كل محيطها االجتماعي
وم ـس ـت ـل ـبــة ب ــال ـك ــام ــل إل ـ ــى ع ــال ــم افـ ـت ــراض ــي ذي لــب
استهالكي يجذب الجميع شيبا وشبانا وأطفاال إلى
حبائل اإلدمان الرقمي.

حتى الرضع يرضعون تطبيقات رقمية! (أومار بيريس)

أيقونات الهاتف وشم تصعب إزالته من حياتنا (رامون يانيز)

مضحكات عربية

سيف اإلسالم يشابه أباه المهرج (لؤي حازم ،شبكة حدود)

أي اتفاق حدث في السودان؟! (سارة قائد ،فيسبوك)

كاريكاتير مترجم

الغالء وحش قاتل في اليمن (رشاد السامعي ،تويتر)

ستار يسدل على الراحلة سهير البابلي (أحمد قاعود ،تويتر)
(أموريم ،كارتون موفمنت)

اليوم
العالمي
للتلفزيون
شريط
فالديمير خاخانوف
كارتون موفمنت

ما تبقى من سورية األسد! (عمار آغا قلعة ،تويتر)

أعلن االتحاد
العراقي لكرة
القدم ،أن مدرب
منتخبه الوطني،
الهولندي ديك
أدفوكات،
اعتذر عن إكمال
مهمته على
رأس الجهاز
الفني ،بعد
نتائج مخيّبة
في التصفيات
اآلسيوية
المؤهلة إلى
مونديال «قطر
 ،»2022ليزيد من
أزمات «أسود
الرافدين» قبل
انطالق بطولة
كأس العرب
بالدوحة.

رحيل أدفوكات
المنتخب العراقي بات في موقف صعب قبل بطولة العرب (كريم جعفر/فرانس برس)

أبيدال يعتذر
لزوجته بعد
قضية حمراوي

التعادل يحسم
قمة مينيرو وبالميراس
بالدوري البرازيلي

اعتذر الالعب الفرنسي املعتزل ،واملدير الرياضي
السابق لنادي برشلونة اإلسباني ،إريك أبيدال
لزوجته ،التي طلبت الطالق ،بعد أن اعترف
بخيانته لها مع العبة باريس سان جيرمان،
خيرة حمراوي ،التي تعرضت العتداء مطلع
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري .وعبر حسابه على
(إنستغرام) ،كتب الدولي السابق« :سامحيني.
قرارك ال يهم ،ستظلني في عيني امرأة حياتي،
وقبل كل شيء أم أطفالنا الرائعني».

تعادل أتلتيكو مينيرو مع مضيفه بامليراس
بنتيجة  2ـ ،2في اللقاء الذي جمعهما ضمن
الجولة  35للدوري البرازيلي لكرة القدم.
افتتح بامليراس التسجيل عبر ويسلي ،وعادل
النتيجة زراتشو ،وعاد بعدها بامليراس إلى
التقدم عبر ديفيرسون ،مطلع الشوط الثاني،
وعادل هالك النتيجة مرة أخرى .ورفع أتلتيكو
مينيرو رصيده إلى  75نقطة في الصدارة ،بينما
وصل بامليراس للنقطة  59في املركز الثالث.

نيكس يهزم
ليكرز في دوري
السلة األميركي

ّ
تغلب فريق نيويورك نيكس على لوس أنجليس
ليكرز  ،100-106ضمن منافسات دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني .ولعب ليكرز من دون نجمه
ليبرون جيمس الذي طرد في املباراة األخيرة
خالل الفوز على ديترويت بيستونز ،بعد أن
ضرب إشعياء ستيوارت بمرفقه على وجهه،
ليقع ليكرز في فخ الخسارة الرابعة خالل خمس
مباريات ،بعد أن سجل أنتوني ديفيس الذي لعب
رغم املرض 20 ،نقطة مع ست متابعات.
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كأس العرب

على أنغام العرب

حكاية صورة

مواجهة ال ُتنسى

السودان الستعادة
أمجاد الماضي

يسعى المنتخب
السوداني لكرة القدم
للمضي قدمًا في كأس
العرب رغم ّ
أن مهمته
ستكون في غاية
الصعوبة في ظل قوة
المجموعة التي يلعب
بها
الدوحة ـ العربي الجديد

ال تـبــدو اإلح ـصــاءات فــي صالح
منتخب السودان عندما يشارك
للمرة الرابعة في نهائيات كأس
ال ـعــرب لـكــرة ال ـقــدم ،الـتــي تستضيفها قطر
خالل الفترة من  30نوفمبر/تشرين الثاني
الـ ـج ــاري ح ـتــى  18دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول
املقبل ،بعدما فشل في تخطي الــدور األول
في املرات الثالث السابقة ،كما أنه لم يسجل
أي إنجاز يذكر على هذا الصعيد.
ومــع وجــود الجزائر بطلة أفريقيا ،ومصر
حــامـلــة الــرقــم الـقـيــاســي فــي ع ــدد الـبـطــوالت
األفــري ـق ـيــة ،وال ـف ــائ ــزة بــالـلـقــب ال ـعــربــي عــام
 ،1992إل ــى جــانـبـهــا فــي املـجـمــوعــة الــرابـعــة
ي ـب ــدو الـ ـس ــودان ف ــي مـهـمــة ص ـع ـبــة ،لـبـلــوغ
ّ
الدور ربع النهائي ،لكن منتخب لبنان ليس
بنفس القوة.
ويحلم ال ـســودان ال ــذي تــأهــل إلــى نهائيات
كأس العرب «قطر  »2021بعد تخطيه عقبة
ليبيا ( )0-1فــي الـتـصـفـيــات املــؤه ـلــة ،التي
أقـيـمــت فــي ال ــدوح ــة خ ــال يــونـيــو/حــزيــران
املاضي ،باستعادة أمجاد املاضي وتحقيق

إنجاز طال انتظاره ،لكن لم يفقد األمل فيه.
ورغم افتقاد السودان املصنف الـ 127عامليًا،
لـلـنـجــوم ال ـب ــارزة فــي التشكيلة األســاسـيــة
ّ
مقارنة ببقية منافسيه ،فإن أبرز نقاط قوة
املنتخب تتمثل في اللعب الجماعي ،والذي
يـعــول عليه الفرنسي هوبير فيلود املدير
الفني للسودان.
ّ
وف ــي ك ــأس الـ ـع ــرب ،سـيـمــنــي ال ـســودان ـيــون
أنفسهم بعودة الزمن إلى الوراء ،عندما كان
حينها منتخب بلدهم ينافس املنتخبات
ال ـك ـب ـي ــرة م ـث ــل م ـص ــر وال ـ ـجـ ــزائـ ــر واملـ ـغ ــرب
وغيرها ،وهــو ما سيتكرر عندما يصطدم
بعقبتني صعبتني ،بعدما أوقعته القرعة في
مجموعة املوت مع مصر والجزائر.
ّ
ورغ ـ ــم ض ـبــاب ـيــة امل ـش ـه ــد ،ف ـ ــإن الـ ـن ــور يـطــل
ّ
برأسه في آخــر النفق ،في ظــل الطفرة التي
ظهر عليها أداء املنتخب الـســودانــي تحت
قيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود خالل
امل ـبــاريــات األخ ـي ــرة ،وإن كــانــت الـنـتــائــج لم
ّ
تتحسن كثيرًا ،كما أن فريقي الهالل واملريخ
يـقــدمــان هــذا املــوســم مستويات مميزة في
املـســابـقــة ال ـقــاريــة األب ـ ــرز ،ونـجـحــا مـعــا في
التأهل إلى دور املجموعات.
ويعتمد فيلود على تشكيلة تضم مجموعة
متجانسة من الالعبني ،يتقدمهم الخماسي
املـ ـحـ ـت ــرف أطـ ـه ــر الـ ـط ــاه ــر الع ـ ــب س ـمــوحــة
املصري ،وسيف تيري العب فاركو املصري،
وشــرف الدين شيبوب صانع ألعاب شباب
ق ـس ـن ـط ـي ـنــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،ويـ ــاسـ ــن م ـح ـمــد،

الجيل الجديد لكرة
القدم السودانية قادر
على صنع التاريخ

مهاجم فريق سبارتاكوس املجري .ويبدو
ّ
أن الـجـيــل ال ـجــديــد ل ـكــرة ال ـقــدم الـســودانـيــة
قادر على أن يصنع منتخبًا كبيرًا في القارة
الـسـمــراء مــن جــديــد ،فبعدما طــال االنتظار
واستمرت خيبات األمــل ،استطاع السودان
أن يحجز لــه مـقـعـدًا فــي بـطــولــة كــأس األمــم
األفريقية املقررة في الكاميرون خالل الفترة
من  9يناير/كانون الثاني حتى  6فبراير/
شباط املقبلني.
وهناك عوامل كثيرة تبشر بعودة منتخب
الـســودان للواجهة القارية مقارنة بالفترة
املاضية ،حيث تعرف كرة القدم السودانية
ت ـطــورًا ملموسًا فــي الــوقــت الـحــالــي بفضل
االهتمام والتمويل الكبير الــذي تحظى به
من طرف الجهات املسؤولة.
كـ ـم ــا ت ــوج ــد ال ـ ـيـ ــوم ك ــوكـ ـب ــة مـ ــن ال ــاع ـب ــن
امل ــوه ــوب ــن ال ــذي ــن ظ ـه ــروا م ــؤخ ـرًا أب ــرزه ــم
م ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـ ـهـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن،
وانـضـمــام بعض العناصر الـتــي تلعب في
أن ــدي ــة خ ــارج ـي ــة والـ ـت ــي اك ـت ـس ـبــت خ ـب ــرات
وقدرات مميزة ،قد تساهم في تغيير مسار
امل ـن ـت ـخ ــب .وي ـس ـت ـهــل امل ـن ـت ـخــب ال ـس ــودان ــي
م ـش ــواره ف ــي املـجـمــوعــة الــراب ـعــة بـمــواجـهــة
صعبة أمام نظيره الجزائري أحد املرشحني
لحصد اللقب ،قبل أن يصطدم في املرحلة
الثانية بنظيره املـصــري املــرشــح هــو اآلخــر
ل ـل ـقــب ،ث ــم يـخـتـتــم م ــواج ـه ــات ــه ف ــي الـجــولــة
الثالثة بمواجهة نظيره اللبناني.
وي ـع ــد ال ـن ـجــم ال ـش ـه ـيــر أنـ ــس الـ ـن ــور ه ــداف
املنتخب السوداني في كأس العرب مناصفة
مــع معاوية بشير فــداســي ،برصيد هدفني
ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا ،ف ـي ـمــا تـ ـن ــاوب ع ـل ــى تـسـجـيــل
أهـ ــداف الـ ـس ــودان األخـ ــرى ف ــي الـبـطــولــة كل
مــن عـبــد املـجـيــد جـعـفــر ،محمد عـلــي ،حالم
خميس فرج الله ،محمد عبد املنعم عنكبة،
تاج الدين التيجاني ،هيثم فــاروق ،وأحمد
عادل حمد.

ُ
تـشـكــل بـطــولــة ك ــأس ال ـع ــرب ل ـكــرة ال ـق ــدم فــرصــة كـبـيــرة،
ُ
للجماهير الرياضية ،من أجل متابعة أقوى املباريات بني
املنتخبات املشاركة في املسابقة ،لكن املشجع ال ينسى
املواجهة ،التي جمعت بني العراق ونظيره السعودي ،في
نسخة عام  ،2012التي أقيمت بالسعودية.
صحيح أن منتخب العراق ومنافسه منتخب السعودية،
لم يصال للمواجهة النهائية (نال اللقب منتخب املغرب
بفوزه على ليبيا بركالت الترجيح) ،لكنهما قدما أفضل
األداء ،في مباراة تحديد املراكز :الثاني والثالث والرابع،

المنتخب السوداني وطموح للتألق بكأس العرب (إيسوف سانوجو/فرانس برس)

فــي بـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم ع ــام  ،2012األم ــر ال ــذي يجعل
الجماهير تواصل تذكر هذه املباراة بالتحديد.
واسـتـطــاع منتخب الـعــراق تحقيق الـفــوز على منافسه
منتخب السعودية ،بهدف مقابل ال شيء ،بفضل الالعب
عالء عبد الزهرة ،الذي سجل الهدف في الدقيقة الـ(،)16
من عمر الشوط األول ،لتشتعل عقبها املواجهة ،نتيجة
ضغط «األخضر» الكبير ،على «أســود الرافدين» ،الذين
صمدوا ،حتى حصلوا على املركز الثالث في بطولة كأس
العرب عام .2012

تألق منتخب العراق أمام السعودية بكأس العرب (أمير حلبي/فرانس برس)

بطل عربي

جولة في ربوع العرب

الجماهير تترقب نجوم «نسور قرطاج»

يعتمد منتخب
تونس على
نجمه فرجاني
ساسي (أولريك
بيدرسون)Getty/

تترقب الجماهير الرياضية ،انطالق منافسات بطولة كأس العرب  2021في
قـطــر ،الـتــي ستبدأ فــي الثالثني مــن الشهر الـحــالــي ،مــن أجــل متابعة عــدد من
الــاعـبــن ،وعـلــى رأسـهــم نـجــوم منتخب تــونــس .وقــرر الجهاز الفني ملنتخب
ّ
الكبير ،اختيار  23العبًا ،حتى يخوضوا
«نسور قرطاج» ،بقيادة املدرب منذر
غمار بطولة كأس العرب  2021في قطر ،لكن أنظار الجماهير ستكون متجهة
صوب ،كل من املدافع املخضرم ،أيمن عبد النور ،ورفاقه.
وع ــاد إل ــى منتخب تــونــس الـنـجــم املـخـضــرم ،يــاســن الـشـيـخــاوي ،بـعــد غياب
ً
املـهــاجــم طــويــا عــن تشكيلة «ن ـســور ق ــرط ــاج» ،فيما يـتــواجــد ،محمد دراغ ــر،
الظهير األيمن ،لنادي نتونغهام فورست اإلنكليزي ،والقائد يوسف املساكني
مهاجم النادي العربي القطري.
كما ستتابع الجماهير ،عودة الحارس معز حسن مرة أخرى لعرين منتخب
ّ
الكبير ،على خبرة فرجاني ساسي ،ونعيم
تونس ،فيما سيعتمد املدرب منذر
الـسـلـيـتــي ،ال ــذي يــواصــل الـتــألــق مــع «ن ـســور ق ــرط ــاج» خ ــال الـفـتــرة الـحــالـيــة،
وبخاصة في التصفيات األفريقية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم  ،2022التي
ستقام في قطر.

يدرك المدافع أيمن عبد النور صعوبة المنافسة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تألق السليتي مع «نسور قرطاج» بالفترة الماضية ()Getty

تنتظر
الجماهير
تألق
المساكني
بكأس
العرب
(خافيير
سورانو/
فرانس برس)

يعد البحري أحد نجوم المغرب السابقين (جين مونييه/فرانس برس)
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عاد الحارس معز حسن لمنتخب تونس ()Getty

يطمح دراغر لفرض نفسه مع منتخب تونس (أليكس غريم)Getty/

سجل املغربي إبراهيم البحري واحدًا من أسرع األهداف
في سجل كأس العرب للمنتخبات ،حيث بادر بالتهديف
فــي نـهــائــي نسخة  ،2012فــي الــدقـيـقــة الـخــامـســة ليضع
املنتخب املغربي على أبواب التتويج.
كما سجل النجم الذي كانت له عديد التجارب في املغرب

وتونس وفرنسا ،أول هدف في املشاركة املغربية ،عندما
افـتـتــح النتيجة ضــد الـيـمــن ،كـمــا سـجــل ال ـهــدف األخـيــر
أي ـض ــا ،ول ـع ــب دورًا مـهـمــا ف ــي م ـســاعــدة زم ـي ـلــه يــاســن
الصالحي على الـحـصــول على املــركــز األول فــي ترتيب
الهدافني بفضل قدرته في التنشيط الهجومي.
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على هامش الحدث

تقرير
توج فريق الهالل السعودي بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة
القدم ،بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ،على ملعب الملك
فهد الدولي في الرياض ،وأمام نحو  50ألف متفرج ،في المباراة النهائية
التي شهدت تسجيل أسرع هدف في تاريخ اللقاء الختامي

تعادل برشلونة وفوز كبير لتشلسي بدوري األبطال
فـ َّـرط فريق برشلونة اإلسباني في حسم تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروب ــا في كــرة القدم في أول مـبــاراة قارية بقيادة مدربه الجديد العــب وسطه الدولي
السابق تشافي عندما سقط فــي فــخ التعادل أمــام ضيفه بنفيكا البرتغالي مــن دون
أهــداف ،في الجولة الخامسة قبل األخيرة ،ليفشل في الثأر من بنفيكا الذي كان تغلب
عليه بثالثية نظيفة في الجولة الثانية .من جهته ،أكرم تشلسي اإلنكليزي حامل اللقب
وفادة ضيفه يوفنتوس اإليطالي برباعية نظيفة ،تناوب على تسجيلها تريفو شالوباه،
ريس جيمس ،وكالوم هودسون أودوي ،واألملاني تيمو فيرنر.

الهالل
بطل آسيا

الدوحة ـ العربي الجديد

ح ـص ــد الـ ـه ــال الـ ـسـ ـع ــودي ،لـقــب
مـســابـقــة دوري أب ـط ــال آس ـيــا في
ك ــرة ال ـق ــدم ،ب ـف ــوزه عـلــى بــوهــانــغ
س ـت ـي ـلــرز الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي -2صـ ـف ــر ،على
ملعب امللك فهد الــدولــي في الــريــاض ،وأمــام
نـحــو  50أل ــف مـتـفــرج فــي امل ـب ــاراة النهائية.
وس ـج ــل ن ــاص ــر الـ ــدوسـ ــري وامل ــال ــي مــوســى
مــاريـغــا ،هدفي الـهــال ،الــذي استعاد اللقب
بـعــد أن نــالــه ع ــام  2019عـلــى حـســاب أوراوا
ّ
ريد دايموندز اليابانيّ ،
ورصع سجله بلقب
رابع تاريخي بعد عامي  1991و .2000وفض
الهالل شراكة صدارة األندية األكثر تتويجًا
باللقب القاري مع ضيفه بوهانغ املتوج به
أعوام  1997و 1998و.2009
وض ـ ِـم ــن ال ـع ـم ــاق ال ـس ـع ــودي امل ـش ــارك ــة فــي
كــأس العالم لألندية التي تقام فــي اإلمــارات
مطلع الـعــام املـقـبــل .ولـحــق الـهــال بتشلسي
اإلن ـك ـل ـيــزي ب ـطــل أوروب ـ ــا ،واأله ـل ــي امل ـصــري
ب ـط ــل أف ــري ـق ـي ــا ،والـ ـج ــزي ــرة اإلم ـ ــارات ـ ــي بـطــل
مــوســم  ،2021-2020وأوكــانــد النيوزيلندي
بطل أوقـيــانــوسـيــا ،بانتظار الـفــائــز بنهائي
كوبا ليبرتادوريس األميركية الجنوبية بني
فــامـنـغــو وبــامل ـيــراس ال ـبــرازي ـل ـيــن ،ونـهــائــي
كــون ـكــاكــاف (أم ـي ــرك ــا ال ــوس ـط ــى والـشـمــالـيــة
وال ـكــاري ـبــي) ب ــن مــونـتـيــري وك ـل ــوب أمــريـكــا
املـكـسـيـكـيــن .وق ــال م ــدرب ال ـهــال ل ـيــونــاردو
جارديم ،الذي بات أول مدرب برتغالي يفوز
باللقب اآلس ـيــوي ،فــي تصريحات باملؤتمر
الصحافي بعد الـلـقــاء« :أنــا فـخــور بالفريق،
إنها مجموعة رائعة من الالعبني» .وأضــاف
«ال ـف ــوز بــاملـســابـقــة ك ــان هــدفـنــا مـنــذ الـبــدايــة،
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وأنا سعيد ألننا حققنا ذلــك» .وتابع مدرب
مــونــاكــو ال ـفــرن ـســي وب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األملــانــي الـســابــق ،فــي مـعــرض رده عــن ســؤال
بخصوص مــونــديــال األنــديــة« :هدفنا الفوز
ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة» ،مــوضـحــا «س ـت ـكــون أفـضــل
الفرق من مختلف أنحاء العالم هناك ،لكننا
س ـن ـب ــذل قـ ـص ــارى ج ـه ــدن ــا ك ــأب ـط ــال آسـ ـي ــا».
واختير العــب وســط الـهــال سالم الــدوســري
أفضل العب في املسابقة .وقال الدوسري ،في
تصريحات بعد املباراة نقلها موقع االتحاد
اآلس ـ ـيـ ــوي« :ال ـح ـم ــد ل ـل ــه ع ـل ــى هـ ــذا اإلن ـج ــاز
بتحقيق جــائــزة أف ـضــل الع ــب فــي الـبـطــولــة،
وأنا العب أنظر لألمام وأعتبر الجائزة مجرد
حافز للقادم بأن أحصل عليها مرة أخرى».
وتــابــع« :ه ــذا اإلن ـجــاز إه ــداء لكل السعودية
ول ـج ـمــاه ـيــر نـ ـ ــادي الـ ـه ــال ال ـت ــي ســانــدت ـنــا
بـقــوة فــي الـبـطــولــة وبــالـتـحــديــد فــي امل ـبــاراة،
وجـ ــاء ال ـف ــوز بـلـقــب ال ـب ـطــولــة ،ب ـعــد أن قمنا
ب ـبــذل ج ـهــود كـبـيــرة ه ــذا ال ـع ــام .عــانـيـنــا من
بعض الصعوبات هذا العام ،ولكننا تمكنا
مــن تجاوزها لنحصل على اللقب الـقــاري».
وخ ـت ــم« :ج ـمــاه ـيــر ال ـه ــال دائ ـم ــا متعطشة
لـ ـلـ ـبـ ـط ــوالت ،وف ـ ــي ك ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ــأن ــدي ــة
سنحاول أن نحقق نتيجة أفضل من السابق،
ول ــن يقتصر طموحنا عـلــى الـحـصــول على

املركز الثالث ،بل ربما نحاول الحصول على
املركز الثاني أو حتى الفوز باللقب» .وخاض
الـ ــدوسـ ــري ال ـن ـه ــائ ــي الـ ــرابـ ــع ل ــه ف ــي ت ــاري ــخ
البطولة ،وذلــك بعد عامي  2014و 2017إلى
ج ــان ــب نـسـخــة  2019ال ـت ــي ش ـه ــدت تحقيق
ال ـل ـق ــب ال ـ ـقـ ــاري األول بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــه .ول ـعــب
الدوسري  41دقيقة فقط في دور املجموعات،
ولكنه ع ـ ّـوض ذلــك بمجموعة مــن الـعــروض
القوية خالل األدوار اإلقصائية ،التي شهدت
 4ان ـت ـصــارات مـتـتــالـيــة ل ـل ـهــال ،سـجــل فيها
الـفــريــق  9أه ــداف ودخ ــل مــرمــاه هــدف واحــد
فقط .وقبل املباراة النهائية كانت للدوسري
مساهمة في تسجيل ثالثة أهداف وصناعة
هــدف للهالل خــال ثــاث مـبــاريــات ،وسجل
فــي ثــاث مـبــاريــات متتالية أم ــام االستقالل
وبـيــرسـيـبــولـيــس اإلي ــران ـي ــن وأم ـ ــام الـنـصــر
السعودي .كما تميز سالم من خالل النجاح
في  129مراوغة ،حيث كان صاحب دور كبير
في أداء فريقه بالبطولة.
وكانت نتائج الهالل شطبت املوسم املاضي
ف ــي امل ـســاب ـقــة ال ـق ــاري ــة ال ـعــري ـقــة ب ـعــد ضـمــان
تأهله إلــى دور ال ــ ،16وذلــك لفشله في توفير
 13العبا ملباراته األخيرة في دور املجموعات
ب ـعــد ح ـجــز ب ـطــاق ـتــه ،بـسـبــب تـفـشــي ف ـيــروس
ك ــورون ــا ل ــدى مـعـظــم الع ـب ـيــه .وف ــي الـنـهــائــي،
لــم يمهل الـهــال ضيفه ســوى  16ثانية ّفقط
وافتتح التسجيل عبر الــدوســري ،بعد تلقيه
ك ــرة خــاطـئــة ف ــي مـنـتـصــف مـلـعــب الـضـيــوف،
فتقدم بها قبل أن يسددها قوية مــن مسافة
بـعـيــدة فــي امل ـقــص األي ـمــن ل ـل ـحــارس ال ـكــوري
لي جون ،وهو أسرع هدف في مباراة نهائية
للمسابقة القارية ،محا به الــدوســري الهدف
الــذي كــان سجله مهاجم اتـحــاد جــدة الدولي

وجه رياضي

فيلكس جيان
خطف الشاب الواعد الغاني فيلكس أفينيا جيان األضواء مؤخرًا مع
فريقه روما ومدربه جوزيه مورينيو في الدوري اإليطالي

زهير ورد

أصبح النجم الغاني فيلكس أفينيا جيان ،صاحب  18عامًا،
ّ
نجمًا في الدوري اإليطالي لكرة القدم ،رغم أنه لم يلعب أساسيًا
إلى حد اآلن ،وشــارك في ثالث مباريات فقط من الكالتشيو.
ولم يترك النجم الغاني بصمة تذكر في أول مباراتني شارك
فيهما ،بما أن فريقه لم يكن جاهزًا لتحقيق االنتصارات ،قبل
أن يفرض نفسه بقوة ويقع اختياره كأفضل العــب في لقاء
روما وجنوى ،بعد أن كان دخوله قويًا ،وقاد فريقه لالنتصار
بنتيجة 2ـ ،0حـيــث سـجــل ثنائية أع ــادت روم ــا لــانـتـصــارات
بعد الفترة الصعبة التي عاشها نادي الذئاب .وأصبح املراهق
الغاني الواعد أول العب مولود بعد عام  ،2003يسجل هدفًا في
الدوري اإليطالي ،وهو ما يثبت قيمة إنجازه األخير ،خاصة أن
هدفه الثاني كان مميزًا بعد أن غالط الحارس من مسافة بعيدة
كشفت قوته ومهاراته.
وراهن املدرب البرتغالي جوزييه مورينيو على املراهق الغاني،
الــذي استقدمه رومــا في املوسم املاضي ولكن لم يقع تأهيله
قانونيًا إال في شهر مارس /آذار ،بسبب إشكال الالعبني من
خــارج االتـحــاد األوروب ــي ،ومشاكل قانونية أخــرى ،تهم عقد
االحتراف األول لكل العب .وتمكن جيان من إظهار قدراته مع

فريق أقل من  19سنة ،وكان من أبرز العبي الفريق ،وسجل
خمسة أهداف في  6مباريات ،وخالل التوقف الدولي في الشهر
املــاضــي ،تــدرب مع الفريق األول ،واكتشف مورينيو مهاراته
ولهذا استعان به قبل ثالثة أسابيع ضد كاليري ،وأشركه للمرة
األولى في منافسات الكالتشيو ،ثم منحه ثقته مرة ثانية ضد
ّ
ميالن دون أن ينجح في التهديف .ورغم أنه شارك في مباراتني
فقط مع روما ،فإن مدرب منتخب غانا وجه له الدعوة للمشاركة
في املعسكر األخير للمنتخب الغاني ،تحسبًا ملباريات الجولتني
الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم .وجلب النجم
ّ
الواعد االهتمام عندما رفض املشاركة في املعسكر ،معتبرًا أنه
لم يصل إلى مستوى يسمح له بأن يكون ضمن قائمة النجوم،
ً
مفضال البقاء مــع فريقه مــن أجــل تحسني مستواه وتطوير
قدراته ومحاولة إقناع املدرب مورينيو بمهاراته العالية .والتحق
جيان بفريق روما ،بفضل وكيل أعمال كان يتابع نجوم إحدى
األكاديميات الخاصة بتكوين املواهب ،وعمل جاهدًا من أجل
توفير عقد في أوروبا ،وذلك بعد أن فشل في االلتحاق بنادي
أشانتي الغاني ،الذي ُيصنف من أفضل الفرق األفريقية ،وقد
تولت والدته مساعدته على االلتحاق باألكاديمية ،ولهذا فإن أول
كلماته بعد ظهوره األول كانت توجيه تحية إلى والدته اعترافًا
منه بجميلها.

اإلسماعيلي يوقف مسلسل هزائمه بالدوري المصري
أوقــف اإلسماعيلي مسلسل هزائمه املتتالية بتعادله مع مضيفه املقاولون العرب 1-1
بملعب املقاولون العرب ،في ختام املرحلة الخامسة من الدوري املصري لكرة القدم .وتقدم
اإلسماعيلي عن طريق محمد هاشم ،وأدرك املقاولون العرب التعادل بواسطة محمد سالم.
وحصد اإلسماعيلي ،صاحب املركز السابع عشر قبل األخير ،أول نقطة له منذ انطالق
املوسم الحالي بعدما تلقى أربع هزائم متتالية أمام األهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك
االهلي والزمالك ،فيما رفع املقاولون العرب رصيده الى  5نقاط في املركز الثالث عشر.
النصر يفسخ عقد المغربي حمداهلل
أنهت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم ،عقد املهاجم املغربي عبدالرزاق حمدالله،
لسبب وصفته بالقانوني املـشــروع ،بما يتماشى مع لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) .وقالت إدارة النادي في بيان رسمي ،إن «النصر يحتفظ بجميع الحقوق املالية
والقانونية املترتبة على ذلك أمــام الجهات القضائية املختصة» ،من دون إضافة مزيد
من التفاصيل .وانتقل حمدالله إلى النصر كالعب حر في صيف العام  ،2018وأصبح
هدافًا للدوري السعودي برصيد  34هدفًا ،كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك املوسم
وبطولة كأس السوبر السعودية مرتني.

ال ـس ـي ــرال ـي ــون ــي م ـح ـمــد ك ــال ــون ف ــي الــدق ـي ـقــة
الثانية في مرمى العني اإلمــاراتــي عام .2005
مــن جـهـتــه ،أك ــد املــالــي مــوســى مــاري ـغــا ،نجم
فريق الهالل السعودي ،على أن الفوز بدوري
أبطال آسيا يمثل شيئا كبيرا له ،رغم فترته
الـقـصـيــرة مــع الــزعـيــم .وسـجــل الــاعــب هــدف
الهالل الثاني ،ليسهم في فوز الهالل  0-2على
بوهانغ ستيلرز .وقــال مــاريـغــا ،الــذي حصد
جائزة أفضل العــب في املـبــاراة النهائية ،في
تصريحات بعد اللقاء جــاءت لقناة (أس أس

ســي) الـسـعــوديــة« :ال ـفــوز بـهــذه البطولة رغم
فترتي القصيرة مع الهالل يعد شيئا كبيرا
بالنسبة لي .الحمد لله ،أنا سعيد للغاية بهذا
الفوز وحصد اللقب اآلسيوي ،وأشكر اإلدارة
وال ـج ـمــاه ـيــر ع ـلــى ال ــدع ــم ال ـ ــذي ق ــادن ــا للقب
البطولة الكبيرة في نهاية املطاف .سعادتي
كبيرة» .وانتقل ماريغا ( 30عاما) ،الذي سبق
ّ
أن م ــث ــل أن ــدي ــة ال ـت ــرج ــي ال ـتــون ـســي ،وأم ـي ــان
ال ـفــرن ـســي ،قـبــل رحـلـتــه إل ــى ال ـبــرت ـغــال ،الـتــي
لعب فيها لـ 3أندية هي ماريتيمو وفيتوريا
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جائزة قطر للفورموال 1

ش ـ ـهـ ــدت مـ ـن ــافـ ـس ــات جـ ــائـ ــزة قـ ـط ــر ال ـك ـب ــرى
لـلـفــورمــوال  ،1الـجــولــة الـعـشــريــن مــن بطولة
العالم ملــوســم  ،2021الـتــي أقيمت على مــدار
ثــاثــة أي ــام تـحــت األض ـ ــواء الـكــاشـفــة بحلبة
لوسيل الــدولـيــة ،عـشــرة أرق ــام وإحصائيات
قـيــاسـيــة فــي الـبـطــولــة ال ـعــامل ـيــة .وفـيـمــا يلي
أبـ ــرز اإلح ـصــائ ـيــات واألرق ـ ــام ال ـتــي تحققت
في جائزة قطر الكبرى :أول األرقــام كــان في
ظ ـهــور ثـنــائـيــة هــامـيـلـتــون وفـيــرسـتــابــن في
املــركــزيــن األول وال ـث ــان ــي ،لـلـمــرة ال ـ ـ  19هــذا
املوسم من أصل  20سباقا .أما ثاني األرقام
فـتـمـثــل ف ــي تـحـقـيــق الـبــريـطــانــي هاميلتون
سائق فريق (مرسيدس) الفوز في  30حلبة
مختلفة خالل مسيرته في منافسات بطولة
الـعــالــم لـلـفــورمــوال  ،1بـعــد ال ـفــوز عـلــى حلبة
لــوسـيــل ال ــدول ـي ــة ،مـحـقـقــا ف ــي ال ــوق ــت نفسه
االنتصار رقم  102في تاريخه ،والذي يجعله
ي ـت ـفــوق ب ـع ــدد س ـبــاقــات ف ــي ال ـب ـطــولــة ،أكـثــر
مــن أي دول ــة أخ ــرى ،باستثناء أملــانـيــا (179
سباقا) وبريطانيا ( 306سباقات) .فيما كان
ثالث األرقام من نصيب الهولندي فيرستابن
ســائــق فــريــق (ريـ ــد بـ ــول) مـتـصــدر الـتــرتـيــب
ال ـع ــام لـبـطــولــة ال ـعــالــم ،ال ــذي أن ـهــى الـسـبــاق

فيرستابن احتل المركز الثاني خلف هاميلتون
بجائزة قطر (أناضول)

ال ـســادس عـلــى الـتــوالــي ضـمــن أول مــركــزيــن،
ك ـمــا أن ــه خ ــال ج ــائ ــزة ق ـطــر ال ـك ـبــرى خطف
نـقـطــة الـلـفــة األسـ ــرع لـلـمــرة الــراب ـعــة فــي هــذا
املوسم .رابع األرقام حققه اإلسباني فرناندو
ألــون ـســو ســائــق فــريــق (ألـ ـب ــن) ،ال ــذي سجل
حضوره على منصة التتويج للمرة األولــى
منذ سباق جــائــزة املجر الكبرى فــي بطولة
الـعــالــم مــوســم  ،2014أي منذ  105سباقات،
وهو رقم قياسي يفصل بني منصتني ،حيث
لم يسبق له قبل جائزة قطر الكبرى ،أن صعد
إلى منصة التتويج منذ مشاركة فيرستابن
ف ــي ال ـب ـطــولــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى عـ ــام  2015في
جائزة أستراليا .أمــا خامس األرقــام فهو أن
فــرنــانــدو ألــونـســو ( 40عــامــا وثــاثــة أشـهــر)،
ب ــات ثــالــث ســائــق يــزيــد عـمــره عــن  40عــامــا،
يـتـمـكــن م ــن ال ـص ـعــود إل ــى مـنـصــة الـتـتــويــج
ف ــي س ـبــاقــات ال ـف ــورم ــوال  1خ ــال ال ـس ـنــوات
ال ــ 35األخـيــرة .وســادس األرق ــام ،تمثل في أن
حصول اإلسباني ألونسو على املركز الثالث،
والفرنسي إستيبان أوكون زميله في الفريق
على املركز الخامس في جائزة قطر الكبرى،
قــاد فــريــق (ألـبــن) للحصول على  25نقطة،
لـيـتـســاوى م ــع مـنــافـســه فــريــق (أل ـف ــا ت ــوري)
ال ــذي أخـفــق فــي حـصــد أي ن ـقــاط ،فــي املــركــز
الخامس بالترتيب العام لفئة الصانعني قبل
جولتني على نهاية بطولة العالم .وكان الرقم
السابع من نصيب املكسيكي سيرجيو بيريز
سائق (ريد بول) ،صاحب الفوز الوحيد في
جولة البحرين ببطولة العالم موسم ،2020
والــذي تمكن للمرة العاشرة هذا املوسم من
احـتــال مــركــز ضمن املــراكــز األرب ـعــة األول ــى.
بينما كــان ثامن األرق ــام من نصيب الكندي
النس سترول سائق فريق (أستون مارتن)،
الـ ــذي اس ـت ـهــل م ـشــارك ـتــه ف ــي ب ـطــولــة الـعــالــم
للفورموال  1موسم  ،2017بعدما تمكن للمرة
األولـ ــى ه ــذا املــوســم مــن حـصــد مــركــز ضمن
املراكز الستة األولــى .تاسع األرقــام تمثل في
اجتياز اإلسباني كارلوس ساينز االبــن في
أول مواسمه مع فريق (فيراري) خط النهاية
في املركز السابع ،ليزيد عدد السباقات التي
حـقــق فـيـهــا نـقــاطــا إل ــى  13سـبــاقــا ،كـمــا بلغ
عدد السباقات التي أنهاها على التوالي 27
سباقا .أخيرا جاء عاشر األرقــام من نصيب
األملــانــي سيباستيان فيتيل سائق (أستون
م ــارت ــن) ،ال ــذي حـقــق فــي جــائــزة قـطــر املــركــز
العاشر ،وهي املرة السادسة التي يحتل فيها
هذا املركز منذ موسم .2020
(قنا)

غ ـي ـم ــاراي ــش وبـ ــورتـ ــو ،إلـ ــى ص ـف ــوف ال ـه ــال
مجانا في مايو/أيار املاضي بعقد يمتد ملدة
 3مواسم .أمــا مــدرب بوهانغ كيم جي دونــغ،
الذي كان أحد أفراد فريقه عندما توج باللقب
عــام  ،2009فـقــال فــي تصريحات بعد اللقاء:
«ال ـهــدف املـبـكــر صـنــع ال ـف ــارق ،والــاع ـبــون لم
يركزوا ،وهذا الهدف أثر علينا بشكل كبير».
وأضــاف «كان لدي شعور قوي بأنه يمكننا
تغيير الوضع ،لكنهم سجلوا الهدف الثاني
بـعــد ذل ــك» .وت ــوج مـهــاجــم الــدحـيــل الـقـطــري،

الكيني مايكل أولونغا ،بلقب هداف البطولة
برصيد تسعة أهداف ،وبات أول العب كيني
وأول العــب مــن نــادي الدحيل يفوز بجائزة
ه ــداف دوري أب ـطــال آس ـيــا ،حـيــث سـجــل في
جـمـيــع م ـبــاريــات فــريـقــه بـ ــدور املـجـمــوعــات،
وتـنــوعــت هــذه األه ــداف بــن ال ـكــرات الثابتة
وال ـت ـس ــدي ــد ال ـب ـع ـيــدة وال ـت ـس ــدي ــد م ــن داخ ــل
املنطقة وال ـكــرات الــرأسـيــة .وخــال مبارياته
الست في دور املجموعات ،سجل أولونغا 9
أهداف من أصل  15تسديدة.

الهالل ضمن
المشاركة في
كأس العالم
لألندية (فرانس
برس)

وفد فيفا ينهي زياراته التفقدية
للمدن المرشحة لمونديال 2026
اختتم وفد االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،برئاسة رئيس اتحاد كونكاكاف ،فيكتور
مونتالياني ،في تورنتو ،زياراته التفقدية للمدن املرشحة الستضافة بطولة كأس العالم
 ،2026التي ستقام في كندا واملكسيك والواليات املتحدة .وقام وفد املنظمة الدولية التي تدير
كرة القدم في العالم ،بتفقد بوسطن وأتالنتا وناشفيل وأورالندو وواشنطن وبالتيمور
ونيويورك /نيو جيرسي وفيالدلفيا وميامي وكانساس سيتي وسينسيناتي وداالس
ودنفر وهيوسنت ومونتيري وسان فرانسيسكو وسياتل وإدمونتون ومكسيكو سيتي
وغــواداالخــارا ولوس أنجليس وتورنتو .وأوضــح مونتالياني في بيان صادر عن فيفا،
أنهم تحققوا من أن «الترشيحات املقدمة ممتازة حقا» وهو ما يؤكد لهم أن كأس العالم
«سيمثل عالمة فارقة في تاريخ كرة القدم» .وتفقد وفد فيفا البنى التحتية الرئيسية
في كل املدن ،مثل املالعب ومرافق التدريب واألماكن املخصصة الحتفاالت املشجعني.
ويتعني على فيفا اآلن إجــراء تقييم مفصل مللفات الترشيح املقدمة من املدن املختلفة،
ومن املتوقع إنهاء عملية االختيار في الربع األول أو الثاني من عام .2022
ألكانتارا ينفي شائعات عودته لبرشلونة
نفى تياغو ألـكــانـتــارا ،شائعات عــودتــه املحتملة لبرشلونة ،وق ــال إن تركيزه منصب
على العمل في ليفربول .ولم يلعب نجم الوسط اإلسباني بشكل منتظم مع «الريدز»،
منذ انضمامه إليه قبل عام ونصف ،مما أدى لتزايد الشائعات حول رحيله عن ملعب
«أنفيلد» .وقال تياغو في تصريحات نقلتها وكالة األنباء اإلسبانية« :عامي األول كان
متقطعا بسبب كوفيد واإلصابات ،ولكنني تكيفت بعدها سريعا مع الفريق» .وأضاف:
«املوسم املاضي لم يكن سهال ألسباب عديدة وهذا العام كل شيء يمضي على نحو
جيد .أنا مستعد ملساعدة الفريق بالطرق التي يريدها املدرب والزمالء» .وقال تياغو« :ال
تهمني الشائعات .تركيزي على عملي مع هذا الفريق .اهتمامي الوحيد باملغامرة القادمة
لي هنا في البريميرليغ وكم البطوالت التي يمكنني الفوز بها».
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هوامش

تعد األبراج الستالينية أو «األخوات السبع» من رموز العاصمة الروسية موسكو ،هي التي شكلت رمزًا لقوة االتحاد السوفييتي
ّ
ما بعد الحرب العالمية الثانية

«األخوات السبع»
مبنى وزارة الخارجية الروسية بساحة سمولينسكايا (العربي الجديد)

األبراج الستالينية رمز العمارة السوفييتية
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور نحو سبعة عقود على
ب ـنــائ ـهــا ف ــي ب ــداي ــة خـمـسـيـنـيــات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،م ــا زالـ ــت األبـ ـ ّـراج
الستالينية أو «األخوات السبع» كما تلقب،
رمزًا من رموز العاصمة الروسية موسكو،
وتـجـسـيـدًا لـقــوة االت ـحــاد السوفييتي في
فترة ما بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية
عام .1945
وبـ ـ ـ ــدأ إن ـ ـشـ ــاء األب ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـس ـت ــال ـي ـن ـي ــة فــي
م ــوسـ ـك ــو بـ ـم ــوج ــب قـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس وزراء
االت ـحــاد السوفييتي امل ــؤرخ ب ـ  13يناير/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  .1947ول ـ ــدى االح ـت ـف ــال
بـ ــذكـ ــرى م ـ ـ ــرور  800عـ ـ ــام عـ ـل ــى تــأس ـيــس
مــوس ـكــو ف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول م ــن ال ـعــام
نـفـســه ،وضـعــت أح ـجــار األس ــاس لثمانية
أب ــراج أشـهــرهــا املـبـنــى الــرئـيـســي لجامعة
موسكو الحكومية ،وشـ ّـيــدت سبعة منها
وجمدت أعمال بناء أحد األبراج بعد وفاة
الــدكـتــاتــور السوفييتي جــوزيــف ستالني
عام .1953
باإلضافة إلى جامعة موسكو ،فإن األبراج
ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة ه ــي م ـقــر وزارة ال ـخــارج ـيــة
الــروس ـيــة فــي ســاحــة سمولينسكايا إلــى
ج ــوار ش ــارع أربـ ــات ال ـس ـيــاحــي ،وفـنــدقــان
فــاخــران ،ومبنيان سكنيان وآخ ــر إداري ـ

سـكـنــي ،وتـقــع جميعها فــي محيط وســط
مــوسـكــو .أمــا الـبــرج الـثــامــن ،فلم يكتب له
القدر أن يرى النور حيث أنشأ في موقعه
املـطــل على نهر موسكفا فـنــدق «روسـيــا»
ال ــذي دخ ــل مــوســوعــة «غـيـنـيــس» لــأرقــام
القياسية كأكبر فندق في العالم ضم أكثر
من  3آالف غرفة .لكنه هــدم في عــام ،2006
وجرى تأسيس حديقة «زارياديه» العامة
في مكانه في وقت الحق.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـ ــذك ـ ــر م ـ ــدي ـ ــر م ـك ـتــب
«رادي ـ ــوس» لـلــرحــات فــي مــوسـكــو امل ــؤرخ
وامل ــرش ــد ال ـس ـيــاحــي ،أن ـط ــون الت ـي ـنــن ،أن
األبـ ـ ـ ــراج ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة ه ــي أولـ ـ ــى امل ـبــانــي
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة
وال ــروس ـي ــة ،وش ـك ـلــت رم ـ ـزًا ل ـقــوة االت ـحــاد
الـســوفـيـيـتــي ف ــي ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي الـجــديــد
م ــا بـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة ال ـثــان ـيــة .ويـقــول
التـيـنــن فــي حــديــث لـ ـ «ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«باستثناء مشروع إنشاء قصر السوفييت
الذي لم يتحقق ،جاءت األبراج الستالينية
أول مـشــروع إلنـشــاء مبان بالغة االرتـفــاع
فــي موسكو ،إذ إن ستالني كــان يعتبرها
سابقًا رم ـزًا لـلــدول الــرأسـمــالـيــة .لكن بعد
انتهاء الحرب العاملية الثانية ،اعتبر أنه
أصـبــح هـنــاك عــالــم ون ـظــام ج ــدي ــدان .وفــي
حال لم ينشئ االتحاد السوفييتي أبراجًا
مرتفعة ،فسينظر الغرب إليه نظرة دونية.

لذلك ،تقرر بدء بناء األبــراج في عام 1947
ب ـم ـنــاس ـبــة حـ ـل ــول ذك ـ ـ ــرى  800ع ـ ــام عـلــى
أول ذك ــر الس ــم مــوسـكــو ف ــي املـخـطــوطــات
التاريخية .لكنه تم فعليًا استخدام األبراج
بعد وف ــاة سـتــالــن ،وبــذلــك ج ــاءت األب ــراج
كآخر هدية منه قبل رحيله».
ّ
وي ــوض ــح أن األب ـ ــراج الـسـتــالـيـنـيــة شكلت
أيضًا رمزًا لتوسع االتحاد السوفييتي في
مناطق نفوذه املباشر في أوروبا الشرقية،
حيث تم إهــداء بــرج ستاليني إلــى بولندا
عــن طــريــق إن ـشــاء قـصــر الـعـلــوم والـثـقــافــة
وســط عاصمتها وارس ــو ،فيما تــم إنشاء
بـ ــرج آخـ ــر أقـ ــل ارت ـف ــاع ــا ف ــي مــدي ـنــة ريـغــا
عــاص ـمــة ج ـم ـهــوريــة الت ـف ـيــا الـســوفـيـيـتـيــة
آنـ ـ ـ ــذاك .والـ ــافـ ــت أن امل ـه ـن ــدس امل ـع ـم ــاري
لـيــف رودن ـيــف ،ال ــذي صـمــم مبنى جامعة
مــوسـكــو ،هــو نفسه مــن أش ــرف عـلــى بناء
قصر العلوم والثقافة في وارسو.
وف ـ ــي ع ـ ــام  ،1950وج ـ ــه س ـت ــال ــن بــوضــع
م ـس ـت ــدق ــة مـ ـت ــوج ــة ب ـن ـج ـم ــة فـ ـ ــوق جـمـيــع
األب ـ ـ ـ ــراج .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن الـتـصـمـيــم
األص ـلــي لبناية وزارة الـخــارجـيــة لــم يكن
ي ـق ـت ـضــي وضـ ــع م ـس ـتــدقــة ف ــوق ـه ــا ،إال أن
املـهـنــدســن املـعـمــاريــن تمكنوا مــن نصب
أخـ ــف م ـس ـتــدقــة م ـم ـك ـنــة ب ــا ن ـج ـمــة ل ـعــدم
إلحاق ضرر بسطح املبنى .بذلك ،أصبحت
وزارة ال ـخــارج ـيــة ه ــي ال ـب ــرج الستاليني

باختصار
شكلت األبراج
الستالينية رمزًا لتوسع
االتحاد السوفييتي في
مناطق نفوذه املباشر
في أوروبا الشرقية
■■■
تثير األبراج اهتمام
السياح الروس
واألجانب ،وال يخلو
فيلم تدور أحداثه في
موسكو من مشاهد
تظهر فيها األبراج
الستالينية
■■■
يحتضن برجان
فندقني من فئة 5
نجوم ،بينما تحظى
الشقق السكنية في
األبراج الستالينية
بإقبال من أثرى أثرياء
البالد

الــوحـيــد فــي موسكو بــا نجمة فــي قمته.
وحـ ـ ــول م ـك ــان ــة األبـ ـ ـ ــراج ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة فــي
موسكو اليوم ،يضيف التينني« :مــا زالت
هــذه املباني رم ـزًا من رمــوز موسكو حتى
اليوم ،وتثير دائمًا اهتمام السياح الروس
واألجانب ،وال يخلو فيلم تدور أحداثه في
مــوسـكــو مــن مـشــاهــد تـظـهــر فـيـهــا األب ــراج
الـسـتــالـيـنـيــة .ويـحـتـضــن ب ــرج ــان فـنــدقــن
م ــن ف ـئــة  5ن ـج ــوم ،بـيـنـمــا تـحـظــى الـشـقــق
السكنية فــي األبـ ــراج الستالينية بإقبال
من أثــرى أثرياء البالد .وحتى في الحقبة
السوفييتية ،سكن في األبراج الستالينية
كبار رجــال الجيش واملـخــابــرات ،وممثلو
النخبة الحاكمة والثقافية والفنية».
وي ـظ ـه ــر ال ـب ـح ــث ع ـل ــى امل ـ ــواق ـ ــع ال ــروس ـي ــة
إلع ـ ــان ـ ــات ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات أن أس ـ ـعـ ــار ال ـش ـقــق
ب ــالـ ـب ــرج ال ـس ـت ــال ـي ـن ــي ال ـ ــواق ـ ــع ع ـل ــى ضـفــة
كــوت ـي ـل ـن ـي ـت ـش ـي ـس ـكــايــا وامل ـ ـطـ ــل عـ ـل ــى نـهــر
مــوس ـك ـفــا ،ت ـب ــدأ م ــن ن ـحــو  350أل ــف دوالر
لـشـقــة مـتـهــالـكــة ال ت ـت ـعــدى مـســاحـتـهــا 50
م ـت ـرًا ،وت ـصــل إل ــى مــا ي ـقــارب مــن  3ماليني
دوالر للشقق الفاخرة ذات املساحة الكبيرة
وامل ـط ـلــة عـلــى الـكــرمـلــن وغ ـي ــره م ــن معالم
م ــوسـ ـك ــو .أمـ ــا أسـ ـع ــار اإلق ــام ــة ف ــي فـنــدق
«رادي ـ ـ ـسـ ـ ــون أوكـ ــران ـ ـيـ ــا» ال ـ ـ ــذي يـحـتـضـنــه
البرج الستاليني املطل على نهر موسكفا
والبيت األبيض (مقر الحكومة الروسية)،
فتبدأ من  200دوالر لليلة الــواحــدة ،وسط
إق ـبــال الـسـيــاح األث ــري ــاء ال ــروس واألجــانــب
على اإلقامة فيه .وملا كانت عمارة الحقبة
ال ـس ـتــال ـي ـن ـيــة ت ـعــد رم ـ ـزًا لـلـعـظـمــة وجـ ــودة
أعـ ـم ــال الـ ـبـ ـن ــاء ،ت ـس ـت ـث ـمــر ش ــرك ــات ال ـب ـنــاء
هــذا االعـتـقــاد الــراســخ لــدى قـطــاع كبير من
الــروس للتسويق ملجمعات سكنية حديثة
ذات األس ـ ـلـ ــوب املـ ـعـ ـم ــاري ن ـف ـس ــه ،وم ـن ـهــا
مجمع «تريومف ب ــاالس» السكني الفاخر
املستوحى من األبراج الستالينية.

وأخيرًا

ّ
محطة قمة النضج

سعدية مفرح

ّ
ُ
نضجت أخيرا؟ ال أدري ،لكنني فكرت بالوصول
هل
إلــى إجــابــة عــن هــذا الـســؤال الــذي لــم يشغلني كثيرا،
لوال عبارة صادفتها في أروقة «تويتر» ،منسوبة إلى
نجيب محفوظ« ،عندما ّ
شخص ال
تتحول فجأة إلى
ٍ
ّ ُ
ُيعاتب أحـ ًـدا ،يتجنب املناقشات التي ال جدوى منها،
ينظر إلى الراحلني عنه بهدوء ،ويستقبل الصدمات
ب ـص ـمـ ٍـت م ــري ــب ،فــاع ـلــم أنـ ــك ب ـل ـغــت أق ـص ــى مــراحــل
النضج».
العبارة تشبه عبارات نجيب
تلك
أن
من
الرغم
وعلى
ّ
محفوظ وحكمته التي تقطرت فــي سنواته األخيرة
ّ
تـحــديــدا ،إال أنـنــي لست مـتــأكــدة أنــه قالها أو كتبها،
ّ
ف ـمــا أك ـثــر ال ـع ـب ــارات امل ـن ـســوبــة ل ـل ـكــتــاب ف ــي وســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي زورا .ل ـكــن ال أظ ــن أن شيخ
الروائيني العرب سيمانع أن تنسب تلك العبارة له لو
ّقدر له أن يقرأها ،فهي مما ّ
تفسر اتجاهاته الفكرية
والسياسية طــوال حياته ،وتلقي بعض الضوء على
طريقة تعامله مع اآلخرين حوله من األصدقاء ومن
األع ــداء ،وأيـضــا مــن أولـئــك الــذيــن يصعب تصنيفهم

ف ــي ٍّأي م ــن الــوج ـه ـتــن ..وم ــا أك ـثــرهــم ف ــي حـيــاتـنــا!
ُ
انتهيت من قراءة العبارة ،عدت ألحاول معرفة
عندما
ما أنا فيه من املراحل على ضوئها ،فاكتشفت أنني
وصـلــت إلــى تـلــك املــرحـلــة األخ ـيــرة مــن الـنـضــج فعال.
ن ـعــم ..لــم أع ــد أعــاتــب أح ــدا عـلــى أي ذن ـ ٍـب أو خـطــأ ًأو
خطيئ ٍة أرى أنه ارتكبه بحقي ،فقد أصبحت مقتنعة
بــأن الـعـتــاب حــالــة مــن االسـتـجــداء الـعــاطـفــي ،ال تليق
بالعالقات الصحية بني الناس .األفضل منها التجاهل
نحو املضي بالعالقة ما دمــت مقتنعة باستمرارها،
وأن مــا ح ــدث ال ي ـعــدو عــن كــونــه مـجــرد خـطــأ عابر
يسهل تجاوزه ،أو التجاهل مع قطع العالقة فورا ،ما
دمــت قــد اقتنعت تماما بــأن ال فــائــدة مــن االستمرار
في عالق ٍة تتراكم فيها األخطاء ،حتى تصل هذه إلى
مرحلة الخطايا .فــي تلك الـحــالــة ،أقـطــع العالقة فــورا
بـهــدو وطمأنينة ورض ــا وس ــام بــا أســف وال وجع
ـات إيجابي ٍة
رأس ،مكتفية بما مضى منها من ذكــريـ ٍ
وجميلة ،مع محاولة نسيان الذكريات السلبية السيئة،
فما تبقى من مساحة ذاكرتي ال يتسع لها.
ّ
نعم ..لم أعــد أطيق املناقشات ،أرى أنها ال تــؤدي إال
مزيد من املناقشات الالنهائية .أحتفظ بحججي
إلى ٍ

وأمثلتي التوضيحية ،حتى وأنا متأكدة أنها ستحسم
جدل
أي جدل حقيقي ،ألنني أعرف أن ال فائدة من أي ٍ
ّ
هزيمة الطرف
يأتي إليه كل طرف ،وهو مصمم على ّ
اآلخـ ــر وح ـس ــب .أت ــوق ــف ف ــي أولـ ــى م ـحــطــات ال ـجــدل،
فأغادر القطار املزدحم بمن معي ومن ّ
ضدي في ذلك
الجدل ،ملوحة للجميع بتحية الوداع!
نعم  ..أصبحت أنظر إلى الراحلني عني بهدوء .أنظر
ٌ
شخصيات في مشهد
إليهم وهــم يـغــادرون وكأنهم
ّ
سينمائي .أتمنى لهم الخير إن سمحت لــي نفسي

أصبحت أنظر إلى الراحلين عني
بهدوء .أنظر إليهم وهم
يغادرون وكأنهم شخصياتٌ
في مشهد سينمائي

ً
املطمئنة بذلك ،مستندة إلى ما أملكه لهم من مواقف
جميلة ،أو أتحاشى كل األمنيات إن كانت تلك املواقف
ال تعينني على طيب األمنيات! مع السالمة وكفى.
ن ـعــم ..أصـبـحــت أستقبل الـصــدمــات بـصـمـ ٍـت مــريــب،
ّ
بــا شـهـقــات أل ــم وال دم ــوع ح ــزن .تـبــلــدت مـشــاعــري،
فــأصـبـحــت أح ــزان ــي ال ت ـكــاد تـعـبــر عــن نفسها بــأي
يرصدها األخرون حوليّ .
مظاهر قد ُ
تكسرت النصال
على الـنـصــال فــي ق ــرارة نفسي ،فتآلفت معها على
النحو الذي لم تعد ّ
تسبب لي إال ذلك النوع من الحزن
الخفي املستقر في قاع الروح إلى األبد ،بال نزيف وال
وجع ظاهر .ال ّأدعي أنني لم أعد أشعر بالوجع نهائيا،
مرات ّ
وخزات تفاجئ سكينتي ّ
ومرات،
فما زلت أعيش
ٍ
لكنني صــرت أجيد التعامل معها بمزيد مــن املــران
على التجاهل التام .وعلى أي حــال ،أنا اآلن مطمئنة
أنني في الطريق إلى تلك املرحلة خالل سنوات قليلة
ْإن ّقدر لي أن أعيشها.
هـ ــل ،ب ـعــد ك ــل هـ ــذا وصـ ـل ــت ،وف ـق ــا ل ـع ـب ــارة نجيب
محفوظ املفترضة ،إلى قمة النضج؟ ربما ،وإن كنت
إجابة
أظن أن من تمام النضج أال يعنيك البحث عن
ٍ
ملثل هذا السؤال أصال.
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